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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Antecedents 

Des de fa un cert temps a la facultat de ciències de la UdG s’estan produint problemes de 

caiguda de tensió i problemes en harmònics. Aquest problemes es van produint a diferents 

hores del dia i en mes o menys freqüència en els diferents mesos. 

Per a intentar esbrinar quines poden ser les causes d’aquests problemes elèctrics es creu 

convinent que la solució podria ser la de instal·lar un analitzador a la entrada de la xarxa de 

la facultat de ciències per poder enregistrar i analitzar aquests problemes. 

1.2. Objecte de l’estudi 

L’objecte d’aquest estudi es la de analitzar i recopilar informació dels problemes elèctrics per 

poder fer una valoració de la freqüència en que es produeixen, així com les hores del dia 

mes significatives. 

A tal efecte es desenvolupa un programa en l’entorn visual Basic amb el que obtenim les 

dades remotament del servidor de dades i d’aquesta forma poder monitoritzar-lo. 

Amb el programa desenvolupat es podran observar les formes d’ona de les alarmes 

enregistrades, descarregar-les per poder-les tenir localment així com transformar aquests 

arxius per poder-los utilitzar en Matlab. 

1.3. Abast del projecte 

L’abast d’aquest projecte contempla: 

Realitzar un programa en un entorn de Windows ( en aquest cas Visual Basic ) per poder 

monitoritzar els possibles problemes de la xarxa de la facultat de ciències. 
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Visualitzar les formes d’ona de les alarmes 

Descarregar els arxius generats pel servidor Power Server per poder utilitzar-los 

localment 

Conversió dels arxius Comtrade en arxius CSV per poder treballar en entorns com 

Matlab. 

Analitzar la freqüència de les alarmes utilitzant una base de dades, amb taules 

vinculades al PowerServer i estudiades mitjançant Access. 
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2. QUALITAT D’ONA ELECTRICA. EN50160 

2.1. Característiques de l’alimentació en baixa tensió 

2.1.1. Freqüència 

La freqüència nominal de la tensió subministrada ha de ser de 50 Hz. En condicions normals 

d’explotació, el valor mig de la freqüència fonamental medida per períodes de 10s. Ha de 

situar-se en els intervals següents: 

per a xarxes acoblades per connexions síncrones a un sistema interconnectat: 

de 49,5 Hz a 50.5 Hz durant el 99.5% d’un any 

de 47 Hz a 52 Hz durant el 100% del temps 

Per a xarxes sense connexió síncrona a un sistema interconnectat 

De 49 Hz a 51 Hz durant el 95% d’una setmana 

De 42,5 Hz a 57,5 Hz durant el 100% del temps 

2.1.2. Amplitud de la tensió subministrada 

La tensió nominal normalitzada per a les xarxes generals de baixa tensió es: 

en el cas d’un sistema trifàsic de 4 conductors: 

Un = 230 V entre fase i neutre 

en el cas d’un sistema trifàsic de 3 conductors: 
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Un= 230 V entre fases 

2.1.3. Variacions de la tensió subministrada 

En les condicions normals d’explotació, a part de les situacions que segueixen a defectes o 

a interrupcions: 

per cada període d’una setmana el 95% dels valors eficaços de la tensió subministrada, 

promitjats en 10 minuts deuen situar-se en un interval del 10 % 

per tots els períodes de 10 minuts, els valors promitjats del valor eficaç de la tensió 

deuen situar-se en un interval entre el 10% i el 15%. 

 

2.1.4. Amplitud de les variacions ràpides de tensió 

Les variacions ràpides de la tensió provenen principalment de les variacions de la càrrega 

en les instal·lacions dels clients o de maniobres a la xarxa. 

Generalment una variació ràpida de tensió no sobrepassa generalment el 5% de Un, però es 

pot arribar a produir-se una variació del 10 % durant curts instants. 

 

2.1.5. Severitat del parpelleig 

En condicions normals, per a cada període d’una setmana, el nivell de severitat de llarga 

duració del parpelleig degut a fluctuacions de la tensió deuria de ser igual a 1 durant el 95% 

del temps. 
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2.1.6. Sots de tensió 

Els sots de tensió son generalment deguts a defectes que sobrevenen en les instal·lacions 

dels clients o de la xarxa general. Son imprevisibles totalment. La seva freqüència anual 

depèn principalment del tipus de xarxa de distribució y del punt d’observació. 

En condicions normals, el nombre esperat de sorts de tensió en un any pot anar d’algunes 

desenes a un miler. La major part dels sots de tensió tenen una duració de menys d’un 

segon i una profunditat inferior al 60%. 

 

2.1.7. Interrupcions breus de la tensió subministrada 

En condicions normals d’explotació el nombre anual d’interrupcions breus de la tensió 

subministrada pot variar d’algunes desenes a varies centenes. La duració d’aproximadament 

el 70% de les interrupcions breus es inferior a 1 s. 

 

2.1.8. Interrupcions llargues de la tensió subministrada 

Les interrupcions accidentals tenen en general per origen causes externes o successos que 

no poden ser previstes pel distribuïdor. No es possible indicar valors típics per la freqüència 

anual y la duració de les interrupcions llargues. Això es degut a les diferencies considerables 

en l’arquitectura de les xarxes en els diferents països, així com als efectes imprevisibles de 

les inclemències del temps. 

Els valors indicatius normals d’explotació, la freqüència de la anual de les interrupcions de 

tensions que sobrepassen els 3 min.  Pot ser inferior a 10 o inclòs alcançar fins a 50, segons 

les regions. 
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2.1.9. Sobretensions temporals entre de la xarxa entre fases i terra 

Una sobretensió temporal a la freqüència de la xarxa apareix durant un defecte a la xarxa 

general de distribució o a una instal·lació d’un client i desapareix en el moment de 

l’eliminació d’aquest defecte. Generalment, la sobretensió pot alcançar el valor de la tensió 

entre fases, a causa del desplaçament del punt neutre de la xarxa trifàsica. 

En certes condicions, un defecte que es produeix aigües amunt d’un transformador pot 

temporalment produir sobretensions del costat de baixa tensió mentre duri el corrent de falta. 

Aquestes sobretensions no sobrepassen generalment el valor eficaç de 1500 V. 

 

2.1.10. Sobretensions transitòries entre fases i terra 

Les sobretensions transitòries no sobrepassen generalment els 6000 V de creta, però de 

vegades pot sobrevenir valors elevats. El temps de pujada pot variar de menys d’un 

microsegon a varis milisegons. 

 

2.1.11. Desequilibri de la tensió subministrada 

En condicions normals per cada període d’una setmana, el 95% dels valors eficaços 

promitjats en 10 min. de la component inversa de la tensió d’alimentació deu situar-se entre 

el 0% i el 2% de la component directa. En certes regions equipades amb línies parcialment 

monofàsiques o bifàsiques, els desequilibris poden alcançar el 3% en els punts de 

subministrament trifàsic. 
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2.1.12. Tensions harmòniques 

Durant cada període d’una setmana el 95% dels valors eficaços de cada tensió harmònica 

promitjats en 10 min no deuen sobrepassar els valors indicats a la següent taula. Tensions 

mes elevades per un harmònic donat, poden ser degudes a ressonàncies. 

La tasa de distorsió harmònica total de la tensió subministrada (THD) no deu sobrepassar el 

8%. 

 

Taula 1. Valors de les tensions d’harmònics individuals en els punts de subministrament 
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2.1.13. Tensions interharmòniques 

El nivell dels interarmonics va augmentant degut al desenvolupament dels convertidors de 

freqüència i altres equipaments similars de comandament. 

En alguns casos, els interarmonics, inclòs de dèbil nivell, provoquen parpelleig de les 

làmpades o interferències amb els sistemes de comandament centralitzat. 

 

2.1.14. Transmissions de senyals d’informació per la xarxa 

En alguns països, la xarxa general de distribució pot estar utilitzada per transmitir senyals. El 

valor de la tensió de les senyals transmeses, promitjat en 3 s., no deuria en ningun cas 

sobrepassar els valors indicats per la figura 1 en un temps de duració igual al 99% d’un dia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Nivells de tensió de les freqüències dels senyals en percentatge. 
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3. ANALITZADOR DE QUALITAT CM4000 

El CM4000 es un analitzador de xarxes de grans prestacions que ofereixen nombroses 

possibilitats de medita i una fàcil integració en els sistemes gràcies a la seva connectivitat 

adherent i al seu servidor web integrat ( Bover Server ). 

 

Figura 2: Analitzador CM4000 

Es la solució ideal per aquells usuaris per als que la disponibilitat i la qualitat de l’energia son 

imprescindibles. Normalment s’utilitzen a les arribades y sortides sensibles. Gràcies a les 

nombroses funcions, entre les que destaca la detecció de transitoris, es pot resoldre 

ràpidament problemes de mala qualitat de la xarxa que estan analitzant. 

Les principals característiques de l’analitzador son les següent: 

Classe 0,2 en potència i energia segons CEI 60687. 

Detecció i captura de sots i puntes de tensió. 
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Detecció i captura de transitoris. 

Adquisició de valors RMS cada 100 sm 

Connectivitat en xarxes Ethernet d’alta velocitat ( 100Mbps) 

Fins 25 entrades/sortides per supervisar d’instal·lació elèctrica. 

Fins 32 Mb de memòria. 

L’analitzador CM4000 descarrega les dades obtingudes en temps real sobre la base de 

dades del propi analitzador.  

 

 
Figura 3: Índex del navegador CM4000 

 

Accedint a les diferents opcions que tenim a la pàgina índex del navegador, es poden 
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observar els diferents valors instantanis de tensió, corrent, potencia, potència reactiva, 

cosinus, al igual que poder configurar l’analitzador. 

 

Figura 4: Lectures instantànies 

 

3.1. Instal·lació de l’analitzador CM4000 

L’analitzador CM4000 no pot estar directament connectat a la xarxa, ja que no suporta 

elevats valors. Per aquest motiu es necessita reduir  la tensió i per tant en el corrent a la 

seva entrada. 

Per a solventar aquest problema es connecten transformadors toroïdals entre la xarxa de la 

facultat de ciències i l’entrada de l’analitzador. Els transformadors instal·lats tenen una 

relació de transformació 1000:5. 

Amb aquesta relació de transformació quan a l’entrada tinguem 1000 A al secundari del 

transformador tindrem 5 A, això vol dir que es lo que tindrem a l’entrada de l’analitzador. 
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En el nostre cas, en hores punta el corrent que sol circular es d’uns 400 – 450 A, per tant a 

la sortida del transformador tindríem al voltant dels 2.5 A, valor que el CM4000 no té 

problema en suportar. 

 
Figura 5. Transformadors de mitja tensió 

Una de les eines mes importants del CM4000 es el power server.  

 

3.2. Power Server 

El Power Server es un dispositiu Ethernet que va instal·lat junt al analitzador CM4000 i que 

recull les dades en un servidor que porta incorporat. 

 

 

 

Figura 6. PowerLogic 

Realment el que està fent es que totes les dades que va obtenint les va copiant a una base 

de dades SQL, de la qual desprès al realitzar les consultes pertinents, obté les dades 

necessàries. 
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Remotament es pot accedir al Power Server mitjançant una connexió remota, com pot ser el 

NetMeeting. Això ens pot servir per variar i assignar alarmes al Power Server depenent les 

nostres necessitats. En aquest cas el que ens interessa es la qualitat de l’electricitat. 

D’aquesta forma tenim que configurar el Power Server per a que es generen alarmes al 

sobrepassar els límits de la norma EN50160, de la qualitat de l’electricitat. 
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4. CONFIGURACIÓ REMOTA DEL POWER SERVER 

Un cop en possessió de la norma espanyola EN50160 podem configurar les alarmes del 

Power Server mitjançant una connexió remota al servidor, amb el programa NetMeeting. 

 

Figura 7. NetMeeting 

Un cop establerta la connexió amb el servidor Power Server ens apareix en pantalla 

l’escriptori remot. 
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Figura 8. Escriptori remot del Power Server 

 

Un cop accedit al escriptori remot, prement les tecles Alt + W accedim al escriptori del 

Windows NT embedded. 
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Figura 9. Escriptori Remot del Power Server 

Per a dur a terme la monitorització es molt important la creació d’alarmes amb el compliment 

de la norma EN50160. 

Amb la creació de les alarmes aconseguirem que quan es produeixca una situació 

programada d’alarma com pogué ser una caiguda de tensió en un temps en concret es 

genera una alarma i per tant un arxiu en el qual queda enregistrada l’informació. 

Aquest arxiu s’anomena Comtade, el qual serà descrit mes endavant. 
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Figura 10. Configuració de les alarmes al servidor Power Server 

A la figura 8 es mostra la configuració d’una alarma. Concretament es la de sobretensió a la 

fase R.  S’observa que si la tensió de la xarxa de la facultat de ciències supera el límit 

establert en aquesta alarma, concretament 253 V, es genera aquesta i queda enregistrada al 

log numero 1. 

Es poden programar tot tipus d’alarmes, però en el nostre cas les mes freqüents son les de 

caigudes de tensió i alguns problemes en harmònics. 
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5. FITXERS COMTRADE (IEEE Std C37.111-1991 and -1999) 

Als fitxers comtrade es on queda emmagatzemada la informació després d’haver ocorregut 

una alarma. 

La utilització creixent de la tecnologia digital en dispositius com la protecció, la medida i el 

control en substacions d’energia ha creat un potencial per acumular els gran nombres de 

registres digitals. 

Els usuaris d’aquestes classes de registres al principi es trobaven amb la problemàtica de 

tenir que enfrontar-se amb una gran diversitat de formats. 

Comtrade es un format estàndard per a emmagatzemar la informació de les pertorbacions 

enregistrades. 

Els fitxers comtrade estan separats en 4 diferents tipus d’arxius. 

Arxiu de capçalera 

Arxiu de configuració 

Arxiu de dades 

Arxiu d’informació 

Normalment els arxius comtrade els podem trobar en format ASCII, però de vegades el 

podem tenir en format binari, com es el nostre cas. 

5.1. Tipus d’arxius generats per cada pertorbació ( Comtrade ) 

Com s’ha comentat avanç el Power Server al produir-se una alarma genera dos arxius 

binaris. Un amb extensió .dat i l’altre amb extensió .cfg 



Monitorització de la qualitat de l’electricitat. CM4000. Memòria 

 

         21 

El .cfg es l’arxiu que porta la configuració de les dades de l’arxiu .dat. Conté totes les 

propietats de les dades capturades, així com l’escala de cadascun dels canals. 

 

Figura 11. Arxiu .cfg amb la configuració dels Canals i escales. 

 

D’una altra banda l’arxiu .dat conté totes les dades i valors capturats durant l’alarma. El 

Power Server les captura en format binari.  
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Figura 12. Arxiu de dades .dat en format binari 

Com es pot observar a la figura 10 no podem treballar directament sobre aquests arxius. 

Necessitem una conversió per poder treballar i analitzar-los amb programes de l’entorn 

Windows com Matlab. 
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6. SOFTWARE HISTORIAL DE SOTS DE TENSIÓ 

Per a realitzar la monitorització de la qualitat de l’electricitat es pren la decisió de realitzar un 

programa en l’entorn de Windows Visual Basic 6, software comunament utilitzat per a la 

realització de la majoria de programes que es poden trobar per l’entorn Microsoft Windows. 

També es molt utilitzar degut a la gran llibreria de components ocx que incorpora així com 

de llibreries dll que fan molt mes fàcil la programació. 

6.1. Descripció 

Com s’ha comentat anteriorment, el circuit CM4000 té un servidor de bases de dades on 

queden enregistrades totes les alarmes i problemes que es produeixen. 

D’aquesta forma hi ha una necessitat de poder observar aquestes dades remotament. 

Per aquesta causa, el programa Historial de Sots es poden observar les principals dades de 

les alarmes, data, causa de l’alarma, tensió... , 

Per una altra banda el software conté una aplicació amb la qual podem accedir remotament 

a una de les carpetes del servidor per poder descarregar els fitxers Comtrade, així com 

convertir-los al format CSV, ( valors separats per comes ) i poder-los utilitzar amb la majoria 

de programes per fer el seu anàlisis. Matlab, Excel. 
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Figura 13. Software de monitorització Historial de sots de tensió 

6.2. Menú 

A la barra del menú podem trobar les següents opcions: 

 

 

 

 

Menú 

Eines Registre Ajuda Sortir 

Figura 14. Organigrama del menú 
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6.2.1. Eines 

Es troben dos opcions: 

Habilitar: Amb aquesta opció habilitada, podem utilitzar qualsevol opció del programa, 

com editar, gravar, borrar.. 

Deshabilitar: Amb l’opció activada, tenim deshabilitades les opcions esmentades 

anteriorment, per tal de protegir la base de dades contra escriptura. 

Originalment quan el programa entra en funcionament l’opció activada per defecte es la 

deshabilitada. 

6.2.2. Registre 

Primer: Ens mostra la primera alarma de la base de dades 

Anterior: Ens mostra la dada anterior a la que estem visualitzant al formulari. 

Següent: Mostra la dada següent a la que estem visualitzant. 

Últim: Mostra l’últim registre de la base de dades. 

Nou: Amb aquesta opció podem crear una nova línea dintre de la base de dades. 

Editar: Obri la base de dades per poder editar. Es pot camviar qualsevol dels valor 

mostrats al formulari. 

Gravar: Un cop realitzat qualsevol modificació d’un registre el grava per que quedi 

emmagatzemat per una futura visualització. 

Borrar: Borra el registre seleccionat. 
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Cancelar: Si estem editant i decidim al final no realitzar ningun canvi ens permet sortir 

del mode editar. 

Refrescar: Torna a connectar amb la base de dades per si hi ha algun registre nou, 

poder-lo visualitzar. 

6.2.3. Sortir 

Surt de l’aplicació 

 

Figura 15. Menú del programa de monitorització 

6.3. Icones 

A les icones trobem les mateixes opcions que al menú Registre, les quals son les mes 

freqüents i utilitzades. 

 

Figura 16. Icones 

6.4. Registres 

Un cop s’executa el programa, aquest com s’ha comentat connecta amb la base de dades 

del circuit CM4000. 

Més concretament mitjançant ordres SQL realitza un select a la taula cs_alarm_history de la 

qual extreu els registres i els ordena cronològicament. 

SELECT * from cs_alarm_history order by Function_Time asc 
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Figura 17. Registres de les alarmes ordenats per dates 

 

Si en ves de mostrar els registres per data es vol saber el resultat de les alarmes, com 

tensions o harmònics, això es possible gràcies a dos caselles amb les quals podem 

intercanviar amb la vista de dades o la vista de tensions. 

 

 

Figura 18. Selector de vista de dates o tensions 
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6.5. Formulari 

Si es vol visualitzar les dades dels registres, fent doble click sobre aquests, les dades es 

visualitzen sobre els formularis. 

 

Figura 20. Formulari per a la visualització de les dades dels registres 

Les dades que ens ofereix aquest formulari son les següents: 

Història Id: Cada cop que es realitza un nou registre se li assigna un nombre, el qual va 

augmentant de forma que es van incorporant nous registres. 

Figura 19. Registres de tensions i dates 
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Data: Mostra la data i l’hora exacta en la qual s’ha produït l’alarma. 

Tensió: Mostra el valor de l’alarma que s’està visualitzant. 

Funció: Mostra el tipus d’alarma que s’ha produït. Segons la figura 18 s’ha produït una 

alarma de sot de tensió Van de valor 194 V. , segons marca la norma EN50160 de 

qualitat de l’electricitat. 

6.6. Navegador 

Una de les principal opcions del del programa es el navegador.  

Un cop seleccionat el registre desitjat es pot observar les formes d’ona que han quedat 

enregistrades. Això es possible gràcies al navegador. Cal polsar el botó visualitzar i les 

formes d’ona es mostren al navegador. 

 

Figura 21. Botó per visualitzar les formes d’ona 

6.6.1. Connexió  

Quan es prem el botó de visualitzar es recull la data que es mostra al formulari. 

 

Figura 22. Data de l’alarma seleccionada 

Hi ha una necessitat de conversió de la data, ja que el navegador per poder accedir a la 

pagina asp del servidor CM4000 es diferent. 

Originàriament segona la figura 20 tenim la data 18/10/2005 13:43:56. Aquesta data per 



Monitorització de la qualitat de l’electricitat. CM4000. Memòria 

 

         30 

poder ser utilitzada i visualitzar les formes d’ona té que ser que de la forma 2005-10-18 

13:43:56.00. 

Un cop realitzada la conversió automàtica de la data, al prémer el botó de visualitzar ens 

apareixen les formes d’ona. 

6.6.2. Formes d’ona 

 

Figura 23. Formes d’ona visualitzades de l’alarma 

En aquest cas que s’ha produït una alarma per sot de tensió podem veure el valor del valor 

eficaç amb l’opció RMS del navegador. 
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Figura 24. Valors eficaços de la tensió en el moment de l’alarma 

Es pot observar detingudament el gràfic que es volgué fent click a sobre d’ell. Així cada 

vegada que es fa click sobre el gràfic aquest va realitzant zooms. 
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Figura 25. Forma d’ona seleccionada 

 

 

 

 

Figura 26. Diferents zooms per observar en mes precisió els sots de tensió 

6.7. FTP 

Antigament per a l’obtenció dels arxius comtrade es realitzava una connexió remota 

mitjançant el NetMeeting amb el servidor del CM4000. 

Era una tasca molt laboriosa, no a l’abast de qualsevol usuari que tingues uns coneixement 
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mitjans d’informàtica,  i es perdia molt de temps igualment per a usuaris avançats. 

6.8. Configuracions preliminars 

Per poder accedir remotament amb el programa de monitorització s’han tingut que realitzar 

unes configuracions preliminars per a l’utilització d’aquest software. 

6.8.1. Accés al servidor 

Executant el NetMeeting fem una cridada remota al servidor CM4000, a la ip 

130.206.129.122. 

Per a poder descarregar els fitxers s’utilitza el protocol de transferència de fitxers. Per 

aquesta causa necessitem una carpeta que estigué compartida al exterior de la xarxa i 

poder-los descarregar. 

El arxius comtrade els podem trobar a la carpeta c:\sms-3000\export\comtrade, carpeta que 

no s’utilitza per a compartir arxius. 

Per aquesta causa hi ha la necessitat de copiar aquest arxius a una altra carpeta que 

estigué compartida per poder accedir directament remotament. 

Per a resoldre aquesta situació es realitza un fitxer .bat per automatitzar el procés. 

C:\commontools\xcopy.exe c:\sms-3000\export\comtrade\*.* c:\inetpub\ftproot 

Com que cada vegada que es produeix una alarma queda emmagatzemada a la carpeta 

\comtrade necessitem que automàticament còpia els arxius comtrade a la carpeta \ftproot. 

Per a realitzar aquesta operació es fa un Scheduled Task. 
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Figura 27. Programador per a ejecutar automáticamente el copiador 

Per crear aquesta aplicació i que funcioni el Windows NT ens demana el password del 

usuari SQUAREDCONTROLADMIN, el qual no tenim. 

Per tal d’obtenir-lo es decideix accedir als passwords del sistema amb una forma no molt 

usual. 

Mitjançant el software Microsoft Access s’accedeix a una taula on estan emmagatzemats 

aquests passwords. 
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Figura 28. Importación de la taula amb passwords 

Obtenim els passwords 

 

Figura 29. Passwords del servidor del monitor CM4000 

 

Un cop tot configurat, 4 cops al dia s’executa el automatitzador i d’aquesta forma es copien 

els fitxers Comtrade a la carpeta desitjada 
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Figura 31. Servidor de fitxers Comtrade 

 

 Figura 30. Copia dels arxius Comtrade a la carpeta compartida d’internet  

6.9. Execució del programa 

Polsant el botó FTP accedim al programa per descarregar els fitxers Comtrade. 
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6.10. Funcionament 

Al prémer el botó de connectar, connectem amb el servidor de fitxers Comtrade. S’observa 

que tenim disponibles tots els arxius de les alarmes, disponibles per a descarregar. 

 

Figura 32. Servidor amb fitxers Comtrade per descarregar 

Es selecciona l’arxiu que es desitja descarregar, i a la carpeta seleccionada del ordinador 

local, prement el botó get, obtenim l’arxiu desitjat per poder-lo utilitzar. 

6.11. Conversor de dades Comtrade a CSV 

Es necessària una conversió de dades dels fitxers Comtrade a CSV per poder ser 

processats. Això es degut a que els Comtrade estan en format binari i no hi ha forma directa 

per poder-los utilitzar. 
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Prement el botó Conversor del programa principal de monitorització accedim al software de 

conversió desenvolupat per ENDESA amb la col·laboració del grup Èxit. 

 

Figura 33. Conversor de ficheros Comtrade a CSV 

6.11.1. Funcionament 

Amb el menú, obrim un arxiu Comtrade que hem obtingut amb el servidor de fitxers 

Comtrade. Seleccionem l’arxiu amb extensió .cfg i l’obrim. 

 

Figura 34. Conversor amb un fitxer Comtrade obert 

Processem l’arxiu i obtenim la conversió a format CSV, la qual es pot obrir amb el programa 

Excel i observar els resultats: 
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Figura 35. Conversió realitzada a CSV 

Els valors obtinguts son els valors de la tensió obtinguts durant la duració de l’alarma. 

A banda del arxiu principal CSV, el conversor crea un arxiu per obrir amb l’Excel, en el qual 

podem observar la gran majoria de dades que ens donen aquests fitxers. En la figura 34 es 

mostren les intensitats eficaces de línea. 
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Figura 36. Gràfic intensitats eficaces de linea 
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7. ANÀLISIS DE DADES 

7.1. Obtenció de les dades 

Per a l’obtenció de les dades necessitem una connexió directa amb la base de dades del 

servidor Power Server, les quals estan en una base SQL. 

Per aquesta causa necessitem configurar al Windows una connexió per a bases de dades 

SQL. 

Al panell de control del Windows tenim la icona  “Herramientas administrativas”. 

 

Figura 37. Panell de Control 

Es fa click sobre aquesta icona i accedim a un segon menú d’administració d’equips, tant 

locals com remots. 
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Figura 38. Herramientas Administrativas 

Com que sabem que la base de dades originaria a la qual volem connectar es una base de 

dades SQL, agreguem al nostre sistema la connexió a aquesta base de dades. 

 

Figura 39. Creació d’un origen de dades SQL 
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Es configura la connexió amb les dades que tenim del servidor, amb la ip 130.206.129.122, 

al port 20976. 

 

 

Figura 40. Configuració de la conexió 

Amb aquesta connexió configurada només ens falta saber si tenim accés directe des de 

l’exterior per poder accedir-hi. 
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Això es fa realitzant un telnet a la ip del servidor i al port seleccionat. 

 

Figura 41. Connexió vía telnet a la base de dades SQL 

En el cas de que no fos possible accedir des de l’exterior de la intranet, amb aquesta prova 

s’observaria que no es pot realitzar la connexió. 

Es tindria que parlar amb l’administrador de la xarxa per a que es donés accés al port 20976 

de la ip 130.206.129.122 per  poder accedir des de qualsevol ordinador connectat a Internet. 

Amb la connexió preparada per ser utilitzada ja només ens queda importar les taules del 

servidor SQL que ens interessa. Això ho realitzarem mitjançant el programa Microsoft Accés. 

7.2. Importació de taules del servidor de dades SQL 

Amb el programa Microsoft Accés realitzem una vinculació de taules SQL, elegint les taules 

que mes ens interessen per a realitzar el nostre propòsit. Analitzar les dates i les freqüències 

de les alarmes 
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Figura 42. Vinculació de taules del servidor Power Server amb Microsoft Accés 

Un cop vinculades ja tenim les taules necessàries llestes per utilitzar i poder analitzar. 

 

 

 

 

 

Figura 43. Taula del historial d’alarmes vinculada 
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7.3. Anàlisis d’alarmes 

Realitzant l’importació de dades obtenim la següent taula: 

Diagnostic Alarm 78 

EN50160 Sag Van 235 

EN50160 Sag Vbn 246 

EN50160 Sag Vcn 260 

EN50160 Undr Va 12 

EN50160 Undr Vb 12 

EN50160 Undr Vc 12 

Over THD Vab 5 

Over THD Van 10 

Over THD Vbc 6 

Over THD Vbn 6 

Over THD Vca 6 

Over THD Vcn 6 

Startup Event 1 

THD Voltage A-B 5 

THD Voltage A-N 3 

THD Voltage B-C 5 

THD Voltage C-A 5 

Voltage Loss 4 

Waveshape Vph 6 

Taula 2.  Total d’alarmes 

Com podem observar a la taula 2, han ocorregut un gran nombre d’alarmes al transcurs dels 

6 mesos. 

Però s’observa que durant aquest temps les alarmes que han predominat son els sots de 

tensió, en contra a les altres alarmes que han ocorregut puntualment. 

Els sots de tensió de Vcn son les mes nombroses, seguides per les alarmes de sots de 

tensió de Vbn i Van. 

7.4. Anàlisis per mesos 

Observem el gràfic que ens ofereix les alarmes ocorregudes per mesos i veiem: 
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Figura 44. Alarmes per mesos 

Segon la figura 42 s’observa que durant els mesos de mes demanda, en aquest cas el estiu 

de 2005, es produeix un gran nombre de diverses alarmes, com sots de tensió i problemes 

d’harmònics.  

El mes demés demanda energètica es l’agost, i centrant-nos en aquest s’observa que es el 

mes problemàtic. 

Com que les alarmes mes comuns continuen sent els sots de tensió, a partir d’ara ens 

centrarem en aquests. 
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Figura 45. Sots de tensió per mesos 

Observant la figura 43, els sots de tensió per mesos continuem veient que son mes 

freqüents durant els mesos en els quals la demanda energètica de la xarxa en general es 

major. Té una forma piramidal, amb el seu vèrtex al mes d’agost. 

També hi ha que tenir molt en compte, que algunes de les alarmes de sots de tensió del 

més d’agost es van produir durant les tempestes que es van produir durant aquest mes. 

Durant les tempestes es poder observar com les caigudes de tensió eren fins a 0 V. 
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7.5.  Anàlisis per dies 

 

Figura 46. Sots de tensió per dies 

 

Queda representat a la figura 44 els sots de tensió produïts al llarg dels 6 mesos, i ordenats 

per dies. 

Estudiant les dates que es produeixes les alarmes, s’observa que la gran majoria de dies 

representats corresponen a dies entre setmana. Això ens indica que les alarmes quasi mai 

es produeixen durant els caps de setmana, només quan hi ha activitat al centre. 
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7.6. Anàlisis per hores 
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Figura 47. Sots de tensió per hores 

Després d’analitzar 924 alarmes que s’han produït de sots de tensió, observant la figura 45, 

s’observa que aquestes alarmes es produeixen a diferents hores del dia. 

Però també s’observa la forma quasi piramidal que té el gràfic.  

Ens indica que té un punt d’inflecció en quant a les alarmes.  

Concloent amb l’anàlisi de les alarmes, concretament amb els sots de tensió per hores, 

podem assegurar que aquestes alarmes es produeixen majoritàriament a les 12:00h. Una 

hora punta i una hora de màxima afluència d’alumnes a la facultat de ciències. 
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8. RESUM DEL PRESSUPOST 

El pressupost de realització de l’aplicació incloent l’anàlisi i desenvolupament, la redacció i la 

presentació i formació del mateix té un valor final de set mil nou-cents setanta sis euros, 

sense iva. 
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9. CONCLUSIONS 

En el present projecte s’ha assolit l’objectiu de crear una aplicació en l’entorn Windows per 

poder monitoritzar la informació generada per les pertorbacions e incidències de la xarxa 

elèctrica de la facultat de ciències. 

A part de la monitorització de la informació generada es aconsegueix realitzar una aplicació 

per a la descàrrega directa dels fitxers comtrade generats pel Power Server per a la seva 

conversió i utilització en altres programes com el Matlab. 

De l’anàlisi de les dades obtingudes podem dir que les incidències es produeixen en les 

mesos en les quals hi ha mes demanda energètica a la xarxa general, al igual que ocorreix a 

l’anàlisi de les hores en les qual les incidències son màximes, a les 12:00h, hora en la qual 

hi ha màxima activitat a la facultat de ciències. 

A més d’haver complert amb els objectius principals, es crea una aplicació autoinstalable per 

a la seva utilització en diferents equips per a la monitorització remota. 

 

 

 

 

 

 

Oscar Bailly 
Enginyer Tècnic Industrial 
 
 
Girona, 6 de desembre 2005 
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10. RELACIÓ DE DOCUMENTS 

 Memòria. Està formada per la memòria descriptiva i pels annexos. 

Plec de condicions. Document legal i contractual amb prescripcions tècniques particulars. 

Estat d’amidaments. Amidaments per a l’execució del projecte. 

Pressupost. Quadre de preus desglossats i pressupost general de la contracta 
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ANNEXE A. CODI FONT DEL SOFTWARE DE MONITORITZACIÓ 

 

 

Option Explicit 

Public cnPowerServer As Connection 

Public rsAlarmes As Recordset 

Public rsnoms As Recordset 

 

Public Enum OperacionesBd 

  primero = 1 

  anterior 

  siguiente 

  último 

  separador 

  nuevo 

  editar 

  grabar 

  Borrar 

  cancelar 

  refrescar 

  buscar 

End Enum 

 

 

Private Sub Inhabilitar_Click() 

InhabilitarCajas 

InhabilitarBotonesYOrdenes 

End Sub 

Private Sub Habilitar_Click() 

HabilitarCajas 

HabilitarBotonesYOrdenes 

End Sub 

Private Sub AyudaAcercaDe_Click() 

  frmAcercaDe.Show vbModal, Me 

End Sub 

 

Private Sub ArchivoSalir_Click() 

  Unload Me 

  End 

End Sub 

 

Private Sub Command3_Click() 

Shell "conversor.exe", vbNormalFocus 

End Sub 

 

Private Sub option1_Click() 

List1.Visible = True 

List2.Visible = False 

End Sub 

Private Sub option2_Click() 

List1.Visible = False 
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List2.Visible = True 

End Sub 

 

Private Sub ClasesCampo_Change(Index As Integer) 

Dim idnoms As String 

 

idnoms = ClasesCampo(3).Text 

 

  Set rsnoms = New Recordset 

   

  With rsnoms 

      

    .Source = "SELECT function_name from cs_alarm_function_names 

where function_id = '" & idnoms & "' " 

    .ActiveConnection = cnPowerServer 

    .CursorType = adOpenStatic 

    .CursorLocation = adUseClient 

    .LockType = adLockOptimistic 

     

End With 

 

  rsnoms.Open Options:=adCmdText 

 

  Set Text2.DataSource = rsnoms 

  Text2.DataField = rsnoms.Fields(0).Name 

 

 

End Sub 

 

Private Sub ClasesCampo_GotFocus(Index As Integer) 

 

  ClasesCampo(Index).SelStart = 0 

  ClasesCampo(Index).SelLength = Len(ClasesCampo(Index).Text) 

End Sub 

 

 

Private Sub Command1_Click() 

 

Shell "ftp.exe", vbNormalFocus 

 

End Sub 

 

 

Private Sub Command2_Click() 

 

  Dim prova As String 

  Dim dia As String 

  Dim mes As String 

Dim year As String 

Dim hora As String 

Dim minut As String 
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Dim segon As String 

Dim prova5 As String 

Dim data As String 

Dim temps As String 

Dim longitud As Integer 

 

prova = ClasesCampo(1).Text 

data = Left(prova, 10) 

temps = Right(prova, 8) 

temps = Trim$(temps) 

longitud = Len(temps) 

 

If longitud = 7 Then 

    temps = "0" & temps 

    Else 

    End If 

     

 

Label7.Caption = prova 

 

 

dia = CStr(data) 

dia = Left(dia, Len(dia) - 8) 

   

mes = CStr(data) 

mes = Left(mes, Len(mes) - 5) 

mes = Right(mes, Len(mes) - 3) 

   

year = CStr(data) 

year = Right(year, Len(year) - 6) 

 

  hora = CStr(temps) 

  hora = Left(hora, Len(hora) - 6) 

     

  minut = CStr(temps) 

  minut = Left(minut, Len(minut) - 3) 

  minut = Right(minut, Len(minut) - 3) 

   

  segon = CStr(temps) 

  segon = Right(segon, Len(segon) - 6) 

   

  prova5 = 

"http://hotdog.udg.es/powerlogicweb/waveforms/waveforms.asp?SysID=1&

DID=3&Datetime=" & year & "-" & mes & "-" & dia & " " & hora & ":" & 

minut & ":" & segon & ".000" 

 

  WebBrowser1.Navigate (prova5) 

   

  Text1.Text = prova5 

 

End Sub 
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Private Sub Form_Initialize() 

  ChDir App.Path 

End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 

 

 

 

 

  Dim i As Integer 

  Dim PEPE As String 

  Dim prova As String 

  Dim dia As String 

  Dim mes As String 

Dim year As String 

Dim hora As String 

Dim minut As String 

Dim segon As String 

Dim prova5 As String 

Dim q As String 

 

 

InhabilitarBotonesYOrdenes 

 

WebBrowser1.Navigate ("http://www.udg.edu/ppal/img/sup.gif") 

 

  ' Visualizar el formulario 

  Form1.Show 

  Form1.Refresh 

 

  Screen.MousePointer = vbHourglass 'reloj de arena 

   

  ' Crear un objeto conexión 

  Set cnPowerServer = New Connection 

  ' Establecer sus propiedades 

  With cnPowerServer 

  ' Proveedor de datos Microsoft OLE DB para SQL Server 

    .Provider = "SQLOLEDB" 

    .ConnectionString = "Data Source=130.206.129.122,20976;Network 

Library=DBMSSOCN;Initial Catalog=sms_system;User 

ID=sms_db_master;Password=squared;" 

  ' Proveedor de datos Microsoft OLE DB para ODBC 

  End With 

  ' Crear un vínculo con el origen de datos 

   

  cnPowerServer.Open 

   

   

     

  ' Crear un conjunto de registros 



Monitorització de la qualitat de l’electricitat. CM4000. Memòria 

 

         59 

  Set rsAlarmes = New Recordset 

  ' Establecer sus propiedades 

  With rsAlarmes 

    .Source = "SELECT * from cs_alarm_history order by Function_Time 

asc" 

    .ActiveConnection = cnPowerServer 

    .CursorType = adOpenStatic 

    .CursorLocation = adUseClient 

    .LockType = adLockOptimistic 

  End With 

   

  

   ' Abrir el conjunto de registros 

  rsAlarmes.Open Options:=adCmdText 

 

  ' Conectar los controles con los campos del conjunto de registros 

  ' para poder visualizar los datos 

   

   

  Do While Not rsAlarmes.EOF 

    If Not IsNull(rsAlarmes("Function_time")) Then 

      List1.AddItem rsAlarmes("Function_time") 

    End If 

    rsAlarmes.MoveNext ' siguiente registro 

  Loop 

  List1.ListIndex = 0 ' seleccionar el primer elemento 

 

  Screen.MousePointer = vbDefault ' restaurar cursor 

  ' Situarse en el primer registro 

  rsAlarmes.MoveFirst 

   

   

   

    Do While Not rsAlarmes.EOF 

    If Not IsNull(rsAlarmes("Function_value")) Then 

      List2.AddItem rsAlarmes("Function_value") 

    End If 

    rsAlarmes.MoveNext ' siguiente registro 

  Loop 

  List2.ListIndex = 0 ' seleccionar el primer elemento 

 

  Screen.MousePointer = vbDefault ' restaurar cursor 

  ' Situarse en el primer registro 

  rsAlarmes.MoveFirst 

 

   

  For i = 1 To 7 

   

    Set ClasesCampo(i).DataSource = rsAlarmes 

         

    ClasesCampo(1).DataField = rsAlarmes.Fields(5).Name 
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    ClasesCampo(2).DataField = rsAlarmes.Fields(7).Name 

    ClasesCampo(3).DataField = rsAlarmes.Fields(4).Name 

    ClasesCampo(6).DataField = rsAlarmes.Fields(0).Name 

       

  Next i 

   

   

  ' Inhabilitar el botón Grabar y las cajas de texto 

  tbToolBar.Buttons(grabar).Enabled = False 

  MnuRegElemento(grabar).Enabled = False 

  InhabilitarCajas 

   

  Screen.MousePointer = vbDefault ' restaurar cursor 

End Sub 

 

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 

  Dim i As Integer 

  'Cerrar todos los formularios 

  For i = Forms.Count - 1 To 1 Step -1 

    Unload Forms(i) 

  Next 

End Sub 

 

Private Sub ListaIdioma_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

  KeyAscii = 0 

End Sub 

 

Private Sub RegPrimero() 

  rsAlarmes.MoveFirst 

End Sub 

 

Private Sub RegUltimo() 

  rsAlarmes.MoveLast 

End Sub 

 

Private Sub RegAnterior() 

  rsAlarmes.MovePrevious 

  If rsAlarmes.BOF Then 

    rsAlarmes.MoveFirst 

  End If 

End Sub 

Private Sub RegSiguiente() 

  rsAlarmes.MoveNext 

  If rsAlarmes.EOF Then 

    rsAlarmes.MoveLast 

  End If 

End Sub 

 

Private Sub MnuRegElemento_Click(Index As Integer) 

  On Error Resume Next 

  Select Case Index 
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    Case primero 

      RegPrimero 

    Case anterior 

      RegAnterior 

    Case siguiente 

      RegSiguiente 

    Case último 

      RegUltimo 

    Case nuevo 

      RegNuevo 

    Case editar 

      RegEditar 

    Case grabar 

      RegGrabar 

    Case Borrar 

      RegBorrar 

    Case cancelar 

      RegCancelar 

    Case refrescar 

      RegRefrescar 

    Case buscar 

      RegBuscar 

  End Select 

End Sub 

Private Sub List1_DblClick() 

  rsAlarmes.AbsolutePosition = List1.ListIndex + 1 

End Sub 

Private Sub List2_DblClick() 

  rsAlarmes.AbsolutePosition = List2.ListIndex + 1 

End Sub 

 

 

Private Sub tbToolBar_ButtonClick(ByVal Button As MSComCtlLib.Button) 

  On Error Resume Next 

  Select Case Button.Key 

    Case "primero" 

      RegPrimero 

    Case "anterior" 

      RegAnterior 

    Case "siguiente" 

      RegSiguiente 

    Case "último" 

      RegUltimo 

    Case "nuevo" 

      RegNuevo 

    Case "editar" 

      RegEditar 

    Case "grabar" 

      RegGrabar 

    Case "borrar" 

      RegBorrar 
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    Case "cancelar" 

      RegCancelar 

    Case "refrescar" 

      RegRefrescar 

    Case "buscar" 

        RegBuscar 

    Case "ayuda" 

      frmAcercaDe.Show vbModal, Me 

  End Select 

End Sub 

 

Private Sub VerBarraHerramientas_Click() 

  VerBarraHerramientas.Checked = Not VerBarraHerramientas.Checked 

  tbToolBar.Visible = VerBarraHerramientas.Checked 

End Sub 

 

Private Sub VerBarraEstado_Click() 

  VerBarraEstado.Checked = Not VerBarraEstado.Checked 

  sbStatusBar.Visible = VerBarraEstado.Checked 

End Sub 

 

Private Sub InhabilitarBotonesYOrdenes() 

  Dim n As Integer 

  For n = primero To buscar 

    If n = separador Then n = n + 1 

    MnuRegElemento(n).Enabled = False 

    tbToolBar.Buttons(n).Enabled = False 

  Next n 

End Sub 

 

Private Sub InhabilitarCajas() 

  Dim n As Integer 

  For n = 0 To Controls.Count - 1 

    If TypeOf Controls(n) Is TextBox Then 

      Controls(n).Enabled = False 

    End If 

  Next n 

End Sub 

 

Private Sub HabilitarBotonesYOrdenes() 

  Dim n As Integer 

  For n = primero To buscar 

    If n = separador Then n = n + 1 

    MnuRegElemento(n).Enabled = True 

    tbToolBar.Buttons(n).Enabled = True 

  Next n 

End Sub 

 

Private Sub HabilitarCajas() 

  Dim n As Integer 

  For n = 0 To Controls.Count - 1 
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    If TypeOf Controls(n) Is TextBox Then 

      Controls(n).Enabled = True 

    End If 

  Next n 

End Sub 

 

Private Sub RegNuevo() 

  HabilitarCajas 

  InhabilitarBotonesYOrdenes 

  tbToolBar.Buttons(grabar).Enabled = True 

  tbToolBar.Buttons(cancelar).Enabled = True 

  MnuRegElemento(grabar).Enabled = True 

  MnuRegElemento(cancelar).Enabled = True 

  rsAlarmes.AddNew 'añadir un nuevo registro 

End Sub 

 

Private Sub RegEditar() 

  HabilitarCajas 

  InhabilitarBotonesYOrdenes 

  tbToolBar.Buttons(grabar).Enabled = True 

  tbToolBar.Buttons(cancelar).Enabled = True 

  MnuRegElemento(grabar).Enabled = True 

  MnuRegElemento(cancelar).Enabled = True 

  ClasesCampo(1).SetFocus 

End Sub 

 

Private Sub RegGrabar() 

  rsAlarmes.Update 

  HabilitarBotonesYOrdenes 

  tbToolBar.Buttons(grabar).Enabled = False 

  MnuRegElemento(grabar).Enabled = False 

  InhabilitarCajas 

End Sub 

 

Private Sub RegCancelar() 

  rsAlarmes.CancelUpdate 

  HabilitarBotonesYOrdenes 

  tbToolBar.Buttons(grabar).Enabled = False 

  MnuRegElemento(grabar).Enabled = False 

  InhabilitarCajas 

End Sub 

 

Private Sub RegBorrar() 

  Dim r As Integer 

  On Error GoTo RutinaDeError 

  r = MsgBox("¿Desea borrar el registro?", vbYesNo, "Atención") 

  If r <> vbYes Then Exit Sub 

  rsAlarmes.Delete   'borrar el registro actual 

  rsAlarmes.MoveNext 'situarse en el registro siguiente 

  If rsAlarmes.EOF Then 

    rsAlarmes.MoveLast 
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  End If 

  Exit Sub 

RutinaDeError: 

  r = MsgBox(Error, vbOKOnly, "Se ha producido un error:") 

  rsAlarmes.CancelUpdate 

End Sub 

 

Private Sub RegRefrescar() 

  rsAlarmes.Requery 

  HabilitarBotonesYOrdenes 

  tbToolBar.Buttons(grabar).Enabled = False 

  MnuRegElemento(grabar).Enabled = False 

End Sub 

 

Private Sub RegBuscar() 

  Dim Buscado As String, Criterio As String 

 

  Buscado = InputBox("¿Qué nombre quieres buscar?") 

  If Buscado = "" Then Exit Sub 

  Criterio = "Function_Time Like '*" & Buscado & "*'" 

  BuscarElPrimero Criterio 

End Sub 

 

 

Private Sub BuscarElPrimero(Criterio As String) 

  ' Buscar desde el siguiente registro a la posición actual 

  rsAlarmes.MoveNext 

  If Not rsAlarmes.EOF Then 

    rsAlarmes.Find Criterio 

  End If 

 

  If rsAlarmes.EOF Then 

    rsAlarmes.MoveFirst 

    ' Buscar desde el principio 

    rsAlarmes.Find Criterio 

    If rsAlarmes.EOF Then 

      rsAlarmes.MoveLast 

      End If 

  End If 

End Sub 

 


