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Tải xuống, phân tích và báo
cáo dữ liệu chất lượng điện

Khi tìm hiểu mức tiêu thụ năng lượng hoặc vấn đề về chất
lượng điện trong nhà máy, bạn cần có dữ liệu. Các phép đo là
hình thức dữ liệu lý tưởng, tuy nhiên, sau khi đo bạn phải biến
dữ liệu đó thành thông tin có thể sử dụng. Quy trình đó thường
được gọi là phân tích và báo cáo. Phân tích là việc lấy dữ liệu
thô và biến nó trở thành một “câu chuyện” về điều đã và đang
diễn ra trên mạng lưới điện hoặc trong nhà máy. Chức năng
báo cáo phát triển câu chuyện thành các thông tin mà người
dùng có thể hành động dựa trên đó.

Khi thực hiện phân tích kiểu này, điều quan trọng là
phải có thông tin mà nhiều người có thể hiểu được,
chứ không chỉ có các chuyên gia trong lĩnh vực tiêu
thụ năng lượng hoặc chất lượng điện. Thông thường,
sẽ có nhiều bên tham gia trong một tình huống cụ thể,
đòi hỏi kỹ thuật viên và kỹ sư phải có khả năng giải
thích việc phân tích của họ theo nhiều cách. Ví dụ: nếu
bạn làm cho một nhà máy điện và nhận được khiếu nại
từ khách hàng về tình trạng điện gián đoạn thì khách
hàng sẽ muốn một câu trả lời đơn giản và giải pháp
khắc phục vấn đề nhanh chóng.
Bằng việc chia sẻ thông tin, bạn có thể trấn an khách
hàng rằng bạn đã tìm ra vấn đề và đã có giải pháp.
Năm bước sau đây giúp đơn giản hóa và tự động hóa
quá trình phân tích và báo cáo:

1. Tải dữ liệu xuống
Để thực hiện việc này, bạn cần kết nối với thiết bị bằng
cáp USB, cáp Ethernet hoặc kết nối không dây. Ngoài
ra, bạn cũng có thể lấy dữ liệu trên một thiết bị ngoại
vi chẳng hạn như thẻ nhớ USB hoặc thẻ SD. Tùy chọn
tải xuống qua mạng không dây hoặc sử dụng thẻ USB
là phương pháp tiện lợi và cho phép thu thập dữ liệu
một cách linh hoạt.

2. Thu thập thông tin cơ bản
Thông tin cơ bản bao gồm:
• Giới thiệu về địa điểm thu thập dữ liệu
• Mô tả ngắn về lý do thực hiện đo
• Chi tiết về dụng cụ và môi trường hoạt động của
dụng cụ, bao gồm thông tin chi tiết về đầu dò dòng
điện và các phụ kiện khác được sử dụng
• Môi trường đo, bao gồm:
– Điện áp danh định và tần số
– Loại mạch (một pha, ba pha, tam giác hay hình sao)
– Ngày và giờ bắt đầu và kết thúc quá trình đo
– Các giai đoạn trung bình của phép đo được
lựa chọn

Hình 1. Tổng quan lịch trình về mức tiêu thụ năng lượng như được trình bày trong phần mềm
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Hình 2. Chi tiết mức tiêu thụ năng lượng vào ngày thứ Hai (như minh họa trong Hình 1)

3. Phát triển tổng quan dữ liệu
Xem xét toàn bộ dữ liệu để xem có quy luật rõ ràng nào
không. Một thông tin tổng quan đơn giản về lịch trình
giống như thông tin minh họa ở Hình 1 có thể nhanh
chóng cho thấy mô hình sử dụng năng lượng trong một
nhà máy. Dữ liệu mẫu này được lấy từ một nhà máy
công nghiệp sản xuất khung gỗ, cho thấy cách mỗi
ngày làm việc bắt đầu và kết thúc như thế nào, cũng
như việc giảm mức tiêu thụ năng lượng vào cuối tuần.
Sau khi đã có thông tin tổng quan, người dùng có thể
phân tích sâu hơn đối với một lớp dữ liệu chi tiết cụ
thể. Ví dụ: với dữ liệu trong Hình 1, chúng ta có thể
thấy mức tiêu thụ năng lượng cao nhất thường diễn ra
vào thứ Hai, như vậy, chúng ta có thể xem xét cụ thể
vào này đó để có thông tin chi tiết (Hình 2).
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Hình 3. Tóm tắt chất lượng điện có thể cung cấp thông tin chi tiết trong một màn hình xem đơn giản.

4. Cung cấp tóm tắt về chất lượng điện (PQ)
Hình 3 cho thấy các biến số quan trọng về chất lượng
điện so với một bộ giới hạn đã định sẵn (trong trường
hợp này là tiêu chuẩn EN50160) Tiêu chuẩn này so
sánh tần số, biến đổi điện áp, sóng hài điện áp, mất
cân bằng và các sự kiện về điện. Đối với sóng hài, mỗi
một sóng hài riêng lẻ lên đến sóng hài thứ 25 có mức
có thể cho phép khác nhau; các mức sóng hài trên 25
không cho phép có giới hạn vì chúng thường được coi
là không đáng kể.
Các sự kiện bao gồm tăng, sụt và gián đoạn điện áp và
thường được sử dụng để đánh giá. Một số lượng lớn dữ
liệu và đánh giá đều nằm phía sau tất cả các thanh màu
xanh lục được trình bày trong biểu đồ. Bản tóm tắt này
là một công cụ mạnh mẽ trong việc hiểu tình trạng của
hệ thống điện.
Trong Hình 3, chúng ta có thể thấy điện áp ở Pha A (L1)
gần với đường giới hạn định sẵn. Chúng ta có thể xem
thêm chi tiết về điện áp trên pha A (L1) bằng cách xem
xu hướng điện áp (Hình 4).
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Hình 4. Xu hướng điện áp pha A

Biểu đồ trong Hình 4 cho thấy giá trị xu hướng điện áp
của một tuần, phủ lên các đường giới hạn (lớn nhất và
nhỏ nhất) để cho thấy rằng các giá trị đều nằm trong
mức giới hạn, nhưng đến gần giới hạn hơn vào đầu
mỗi buổi sáng. Trong thời gian đó, tại nhà máy không
hoạt động sản xuất và tải ở các nhà máy lân cận cũng
đã tắt. Điều này đã làm tăng điện áp của hệ thống,
nhưng vẫn nằm trong mức cho phép. Nếu điện áp này
vượt quá giới hạn, bạn cần phải gọi điện đến nhà máy
điện để khắc phục vấn đề. Điện áp cao có thể làm hỏng
thiết bị theo thời gian. Vì vậy, việc có thông tin chi tiết
về các thời điểm điện áp lên cao có thể giúp nhà máy
điện giảm nhẹ tình hình.
Trở lại Hình 3, chúng ta có thể thấy các phép đo khác
đều nằm trong mức giới hạn và có thể xem chi tiết sau
mỗi thanh màu xanh, nếu cần. Ví dụ: chúng ta có thể
xem danh sách các sự kiện và thậm chỉ xem cả thông
tin điện áp của mỗi sự kiện, như trong Hình 5.
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Hình 5. Bảng sự kiện và biểu đồ điện áp

5. Báo cáo chất lượng điện
Bằng việc kết hợp những mô hình quan sát quan trọng
này, chúng ta có thể giải thích cách nhà máy đang
hoạt động. Với phần mềm phân tích năng lượng Fluke
Energy Analyze Plus, chúng ta còn có thể ‘đánh dấu’
mỗi hình ảnh này sau đó sử dụng chúng để tạo báo cáo
một cách nhanh chóng. Các mục được đánh dấu xuất
hiện trong công cụ báo cáo. Người dùng có thể tạo các
báo cáo mới trong vòng vài phút chỉ bằng thao tác ‘kéo
và thả’. Trước khi đánh dấu các quan sát này, người
dùng cũng có thể chú thích biểu đồ bằng giọng nói để
đánh dấu các điểm cần chú ý. Hình 6 cho thấy công cụ
báo cáo với một danh sách các điểm đánh dấu có sẵn,
một số điểm đã được kéo vào khu vực báo cáo. Người
dùng có thể xuất báo cáo này theo định dạng mong
muốn và gửi đến những bên có liên quan qua email dưới
dạng tệp PDF hoặc thậm chí tệp Microsoft Word nếu
báo cáo này cần phải chỉnh sửa bổ sung hoặc nhận xét.
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Hình 6 Công cụ báo cáo có đánh dấu

Bằng việc làm theo các hướng dẫn đơn giản, bạn sẽ
có thể tạo được các báo cáo chuyên nghiệp truyền đạt
những thông tin quan trọng nhất theo cách hiệu quả
nhất. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian để bạn có nhiều
thời gian hơn trong việc lên kế hoạch và duy trì hoạt
động của hệ thống.
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