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Tendência:

A escala da rede elétrica e os requisitos de confiabilidade estão aumentando.
O monitoramento inteligente é a tendência.

Inspeção por vídeo inteligente
Transmissão: imagem + AI
Subestação: vídeo + AI

Patrulha manual e monitoramento
Transmissão: patrulha manual, sem monitoramento

Inspeção manual

Subestação: vídeo + monitoramento de ambiente
Distribuição: monitoramento elétrico, sem vídeo

Transmissão: patrulha manual, sem monitoramento
Subestação: pouca automação elétrica, ausência de
captura de vídeo
Distribuição: patrulha manual, sem monitoramento

Estágio 1: Manual
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Estágio 2：Automação

Distribuição: vídeo/imagem + AI

Estágio 3: Digital + AI

Cenário: o monitoramento da substação de energia é um
requisito para garantir a confiabilidade

Geração de energia

Transmissão de energia

Transformação de energia

Distribuição de energia

A ONS está verificando Substações
desassistidas

Geração：Água, fogo, vento, luz ...

Transmissão: linhas aéreas e tubulações

Subestação

Centro de distribuição

Cenário： Pátio de combustível,

subterrâneas

Cenários: limite, sala de alta tensão,

Cenário: parâmetros de

gerador, turbina, nível de água,

Cenário: Inclinação de poste e torre, local de

sala de baixa tensão, sala de controle,

funcionamento, indicadores de

portão, sala de controle, etc..

construção, área de três vãos, ninho de

transformador de estação, capacitor,

ambiente e status dos dispositivos

pássaro, poluição e danos físicos, ambiente

GIS, espaçamento externo e

elétricos principais, como gabinetes

dentro da tubulação e temperatura da linha

transformador

de alta tensão, gabinetes de baixa
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tensão e transformadores

Linhas aéreas, tubulaçõe, subestações e salas de distribuição de energia são
os principais pontos a serem monitorados
Monitoramento de
tubulações

Monitoramento da linha
aérea

Monitoramento da
subestação

Monitoramento da sala de
distribuição de energia

监控 杆 塔塔基 、 塔 体, 塔 间 线路, 对 端 杆
塔 情况.

监控 隧道 管 廊 环境 、 水位 、 人员 、
线缆 温度 温度 情况。

 Pontos de atenção：

 Pontos de atenção：

 Pontos de atenção：

①

Muitas imagens inválidas

①

gerenciamento de

①

Não entendimento da imagem

①

②

Fonte de alimentação difícil

segurança

②

Legado não compatível

③

Manual, baixa eficiência

②

Ambiente complexo, úmido

③

Diferente cenários，

③

necessidade de cabos

 Pontos de atenção：

específicos

Monitoramento
desacompanhado e segregado

②

algoritmos diferentes

não pode ser monitorado com
precisão a distância

③

Falta de IA, dificulta a evolução

O monitoramento da rede elétrica é uma obrigação. Atualmente o conflito de mão de obra é proeminente.
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Inspeção inteligente usando Inteligencia Artificial é a tendência geral.
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Arquitetura e plataforma para Video Monitoramento
Plataforma Central

Centro

IVS3800
IVS3800
（Central）
 Clus terin g , in te ligê n c ia e m re d e,

Distribuição

Plataforma
IVS3800

c o lab o ra ç ã o n a nu ve m

Plataforma
IVS3800
IVS3800
（Dist）

IVS3800

Câmera
proxy 1 + N

IVS1800

IVS1800

IVS3800
（Borda）

Estação
 1 + N Proxy
I n tr u s ã o / C a p a c e t e /
Fumaça e Fogo /
Temp do cabo

Linha de
Transmissão

 Eco câmera sem f io
O M l i vr e / C a b o l i vr e /
Energia solar

Linha Aérea

 LiteEdge ou MicroEdge

 MicroEdge

I n te r r u p t o r d e f a c a / l e i t u r a d o

FR / c a p a ce t e / l e i t u r a

m e d i d o r / Te m p d o e q u i p a m e n t o / FR

d o m e d i d o r / Te m p d o

/ P e r í m e t ro / C a p a ce t e / Q u e d a d e

equipamento

pessoal

Subestação

Sala de
Distribuição

Malha
energética

Transmissão de energia

Transformadores

Distribuição

Usuário

SDC
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Principais problemas no video monitoramento em subestação
Problema principal: ausência de inteligencia, Cameras antigas ou inexistentes, baixa eficiência,
alto risco de segurança

Monitoramento e operação de forma manual

Problemas
1. Depende fortemente de inspeções manuais no
local, e o problema de mão de obra insuficiente é
proeminente

Monitoramento de
Operação

Inspeção de
Equipamentos

Monitoramento de intrusão
ilegal

2. Depende fortemente das operações de mão de
obra no local, com alta intensidade de trabalho e
baixa eficiência

3. Baixa eficiência, altos risco de segurança

Controle e monitoramento
de construção
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Monitoramento de
tratamento de
incidentes

Monitoramento de
possíveis riscos fora
da subestação

Arquitetura lógica da solução de Video Monitoramento
Central de Monitoramento do estado

Camada
de
exibição

Camada de
aplicação

Plataforma de monitoramento integrado e inteligente
Armazenam
ento e
análise de
vídeo

Compartilha
mento de
vídeo global

Subsistema
de controle
de acesso

Subsistema
de
segurança

AI
Algoritmo
MGMT

Subsistema
de controle
inteligente
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Monitoram
ento de
Produção

Subsistema
de Alarme
de Incêndio

Legado
Video
vigilância

Usuário
MGMT

Config
MGMT

O&M
MGMT

NVR inteligente

Vídeo
+ AI

NVR

Video
Wall
MGMT

Alarme
MGMT

Plataforma
AI

Subsistema de
Monitoramento
Ambiental

Camada de
comunicação
Camada
de acesso

Inspeção de
Equipamentos

Pesquisa
de Vídeo

Knife
Switch

Análise
Comporta
mental

Leitura
do
medidor

Vazament
o de óleo

Reconhecimen
to Facial

…….

Camada de
sistema

Central de Monitoramento regional

Reconhecime
nto Uniforme

Ligação
inteligente

Rede Dedicada de Fibra / Sem Fio

Dome
Câmera
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Bullet
Inteligente

PTZ
inteligente

Infravermelho
Leitor de cartão Infravermelho
Detector

Som e luz
alarme

Inteligente
Controlador

AC
Controlador

Sensor de
temperatura e
umidade

Fumaça
Sensor de
Velocidade do vento Sensor

Solução de Monitoramento inteligente
Video Platform

Nuvem

Sistema Inteligente de Operação e Inspeção

APIs

Inspeção de
Vídeo
Equipamentos Vista panorâmica

Algoritmos

Borda

Status
da
Chave

Nível
de
óleo

Leitura
do
medidor

IVS3800

Status do interruptor
de faca

IVS1800

PTZ
Pessoa caindo

Câmera de
lente dupla

Leitura do medidor e
status da chave

Camera
Inteligente

Acesso
Intrusão de
perímetro

Cerca
eletronica

Monitoramento
inteligente

Leitura do medidor

Areas internas

Temperatura do
transformador

Câmera
térmica

Autenticação de
acesso de pessoal

FacePad
Entrada / Saída
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Pessoal
Conformidade

Pessoa
caindo

Deteção de
Capacete

Câmera de
deteção de
perímetro

Identificação de
Mau funcionamento

Aplicação de vídeo inteligente
Com base na Deteção de intrusão
Ajuste automático ao
ambiente

Câmera inteligente

Câmera inteligente

Chuva

Nevoeiro /
Névoa

Luz forte

Algoritmo
inteligente de
reconhecimento
facial e corporal

Luz baixa

Controle de acesso de pessoal

Controle de acesso de veículos

Parking violation

Wrong-way driving

FacePad
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Vehicle entry/exit management

Speeding

Reconhecimento de status do dispositivo
Algoritmos para monitorar status dos sistemas: identificação inteligente de texto no painel, leitura da posição
do ponteiro, status dos Leds indicadores, status dos disjuntores e chaves e nível de combustível
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Texto no painel

Leitura da posição do ponteiro

Status das chaves

Nível de combustível
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Status dos leds indicadores

Status dos disjuntores

Análise de problemas em equipamentos
Reconhecimento do status dos equipamentos: reconhecimentointeligente de isoladores
danificados, vazamento de óleo, vazamento de água, corrosão de metal, e descoloração
de filtros

Isolador danificado

Vazamento de óleo, água
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Reconhecimento do status do filtro

Corrosão de metal

Ventilador danificado

Placa de identificação suja

Controle de segurança pessoal
Algoritmos de segurança pessoal : Reconhecimento de uso de capacetes, uniformes,
pessoas fumando, pessoas no chão, contagem de indivíduos, e utilização de luvas de
isolamento

Não usando capacete

Pessoal no chão
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Sem uniforme

Contagem de pessoas

fumando

Sem luvas de isolamento

Inspeção Termográfica
Device name
Check Point

Medição de temperatura ：
• Até 12 pontos de medição de temperatura
simultaneos
• Medição de temperatura: 0 ° C a + 550 ° C
• Análise em tempo real de temperatura e
consulta ao histórico de temperatura.

Measured
temperature
Conversion
temperature
Diagnostic
analytics
Handling
Suggestions



Personalização da temperatura
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Alarme em caso de
temperature excessiva



Histórico das aferições

Identificação da alteração do interruptor, da posição da chave
Solução

Requerimento

SDC

sistema de confirmação dupla da
posição da chave
IO signal
IO
expand
unit

Medição no
final da
estação e
tela de
controle

conector

Interruptor

AI Analysis

Control
signal

Switch da
subestação

Gravação
de vídeo

dispositivo de
isolamento

Reconhecimento do status da
chave

Sistema
SCADA

sistema de
despacho

Funções inteligentes:
1. Análise por posição: determina de forma precisa a mudança de status.
2. Integração com sinais de confirmação dupla: Video e alertas

Verificação com o sinal no
analógico na tela

3. Automação de vídeo: implementa a conexão entre a visualização da chave e as operações
do sistema SCADA

Conteúdo
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Equipamentos necessários para um deployment de monitoramento inteligente

Camada de
Aplicação

Camada de
Gerenciamento

Cameras IP
Cameras SDC
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华为愿景和使命

把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织
构建万物互联的智能世界

Thank you.
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