O sistema de controle Ovation™
Tecnologia avançada para operações seguras e o melhor desempenho do setor

Ovation
Controle preciso

Componente chave da arquitetura
digital PlantWeb da Emerson, o
sistema de controle distribuído
Ovation™ e SCADA oferece aos
usuários níveis mais altos de
disponibilidade, fiabilidade e
conformidade ambiental das
instalações. Otimizado para os
setores globais de geração de
energia e água/esgoto , o Ovation
incorpora as cinco décadas de perícia
inigualável da Emerson no controle
e gerenciamento dessas complexas
operações.

Como obter uma

Acompanhar o ritmo

O sistema especialista Ovation foi
totalmente projetado para ajudar você
a obter excelência operacional e criar
uma vantagem competitiva sustentável.

Incorporando tecnologia comercial

vantagem competitiva

As técnicas de projeto de controle
Ovation, comprovadas em campo
e desenvolvidas nas últimas cinco
décadas, oferecem um controle mais
sólido, preciso e previsível enquanto
uma ampla variedade de softwares
de otimização de processos e controle
avançado permite que você aperfeiçoe
ainda mais as operações, equilibrando
automaticamente o processo para obter
resultados ideais.
Do controle e monitoramento básicos
à integração em jurisdições ou frotas
completas, o Ovation oferece uma
comunicação perfeita com redes
fieldbus, dispositivos de campo
inteligentes e soluções integradas de
gerenciamento de ativos para fornecer
o poder da inteligência preditiva a
equipes de gerenciamento e operações.

da tecnologia mais
avançada

pronta para o uso em todo o sistema,
o Ovation oferece uma plataforma
poderosa e adaptável que proporciona
maior flexibilidade operacional que
outros sistemas, protegendo ao mesmo
tempo seu investimento em engenharia
e permitindo que você amplie e
modifique continuamente o sistema
para vencer novos desafios.
Isso significa que seu sistema Ovation
pode evoluir de forma crescente,
conforme seu processo cresce ou
à medida que a tecnologia avança.
O Ovation elimina os receios da rápida
obsolescência do sistema, possibilitando
que você esteja atualizado com os
desenvolvimentos mais modernos
em comunicações, processamento e
aplicações avançadas.

Aumento da

Confiabilidade
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A evolução do Ovation
Construído com o uso de plataformas de hardware, sistemas operacionais e arquiteturas de rede padrões da
indústria, o sistema Ovation permanece moderno diante do rápido progresso da tecnologia de computação.
O Ovation reduz os custos com manutenção e protege seu investimento, incorporando componentes padrão
do setor em contraste com as estruturas proprietárias dos outros sistemas. Com o tempo, seu hardware
Ovation pode evoluir de forma crescente, incorporando novos sistemas operacionais, plataformas de
hardware e topologias de rede, protegendo ao mesmo tempo seu investimento vital de engenharia em lógica
de controle, gráficos e treinamento de operadores.

Rede
FDDI

Ethernet rápida

OPC DA

Interface de
terceiros

Gigabit
Ethernet

Wireless

Conectividade
Conect
ttividade
tiv
ivviddadde
NetDDE

ODBC

OPC DX

Interface
Express
(Xi)

OLE/DB

XML

Servidor
Windows

Mobile

Windows
XP

Windows
7

AI / ASP

Gerenciamento
de alarmes

HART
Wireless

IEC 61850

Ethernet
E/S remotas

Segurança
integrada
(SIL)

Processador
1.100 MHz

Proteção
estações de
trabalho

Backup e
recuperação

Detecção de
Intrusos

Visua
Visual
lizaç
liz
zação
ção
Visualização
Local

Terminal X

Remoto

Web

Processar
objetos

Visualização
de

Pl t fforma
Platafo
Plataforma
Solaris
2.5

Windows
NT

Developer
Studio

AMS
Suite

Solaris
8

Windows
2000

Ferramentas de aplicativos

®

Ferramentas
elétricas

Smart
Processo

APC

Diagnóstico
de processos

Simulação
incorparada

Barramentos
Barramento
Barramen
tos
to
os digitais
HART

Foundation
Fieldbus

PROFIBUS

DeviceNet

CControladora
oont
ntrrol
olado
doora
ra e EE/S
/S
E/S de linha
Q e Ovation

Processador
400MHz

NIC
integrado

Controlador
virtual

Servidor
SCADA

Ethernet
Controlador
de Link

Marshalling
eletrônico

Segurança
Seg
Segu
guura
uranç
raança
ça
Autorização
baseada em
funções

Firewall

Antivírus

Centro de
segurança
Ovation

3

Ovation

Desempenho de especialistas

O sistema Ovation é otimizado
para atender às necessidades
exclusivas dos setores globais
de geração de energia e água/
esgoto. Mais de cinco décadas de
experiência da Emerson cobrindo
milhares de projetos de geração
de energia e tratamento de água
nos permitiram adaptar o sistema
especialista Ovation exclusivamente
para esses exigentes processos.

O Ovation abrange aplicativos
integrados, como o controle
totalmente coordenado de caldeiras e
turbinas, monitoramento de emissões,
despacho econômico e gerenciamento
de frotas para projetos de energia.
Para água, esgoto e aplicações
renováveis, o Ovation incorpora uma
interface SCADA para monitoramento
e controle de áreas remotas, integração
direta de controladores lógicos
programáveis e programas abrangentes
de diagnóstico.
Combinado com a arquitetura digital
PlantWeb™ da Emerson, o sistema
Ovation oferece uma poderosa
tecnologia para operações seguras e o
melhor desempenho do setor.

Usando os dados avançados fornecidos
por dispositivos ‘inteligentes’, o
aplicativo nativo do Ovation, AMS
Suite: O Intelligent Device Manager
possibilita implementar um programa
de manutenção preditiva que
analisa continuamente a integridade
do dispositivo, identificando os
problemas antes que eles afetem o
processo, evitando ao mesmo tempo
manutenções caras e desnecessárias nos
dispositivos íntegros.

Controle mais sólido e

Alertas do Ovation
PlantWeb

O sistema Ovation é renomado por
oferecer controle de precisão com
ótimo desempenho. Essa precisão
começa com o Controlador Ovation.
Com um processador central de base
Intel, o Controlador Ovation oferece
redundância total para garantir a
confiabilidade e a segurança necessárias
até para as aplicações mais exigentes.

Os alertas do Ovation PlantWeb geram
alarmes que avisam sobre problemas
de desempenho em dispositivos de
campo. Alertas do PlantWeb incluem
alertas informativos para ajudar no
planejamento da manutenção, alertas
de manutenção que indicam que uma
manutenção imediata é necessária e
alertas de falha que indicam que um
dispositivo falhou, possibilitando que os
operadores das instalações reajam de
maneira adequada.

confiável

Além de um conjunto abrangente
de mais de 100 algoritmos padrão, o
Ovation também oferece a possibilidade
de incluir algoritmos de controle
avançado que aumentem o poder de
computação do controlador Ovation
sempre em expansão. Essa possibilidade
permite fazer o controle em um nível
mais alto, incorporando controle
preditivo de modelo e aplicações
avançadas específicas do setor para
reduzir a variabilidade do processo
e otimizar o desempenho em toda a
variedade de condições operacionais
das instalações.
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O Ovation também oferece integração
direta com dispositivos de campo
inteligentes e padrões de barramento
amplamente adotados, inclusive HART,
Foundation Fieldbus, Profibus DP e
DeviceNet.

Operações claras e
concisas

Oferecer aos operadores das instalações
uma janela clara, concisa e fácil de
navegar para o processo é fundamental
para o sucesso das operações. A estação
de trabalho para operadores Ovation
cumpre essa missão com gráficos do
processo claros e de alta resolução,
dados de análise de tendências
integrados, displays avançados de
diagnóstico do sistema, telas de ajuda

amigáveis e um sofisticado pacote de
análise e gerenciamento de alarmes
que prioriza os alarmes para isolar e
solucionar os problemas com rapidez.

Ferramentas de

programação intuitivas
A estação de trabalho para
engenheiros Ovation oferece uma
interface gráfica intuitiva e fácil de
usar que permite que a equipe esteja
concentrada nas instalações ou no
processo de controle existente, em vez
do programa básico. Ela combina todas
as funções da estação de trabalho
para operadores com as ferramentas
necessárias para criar, configurar
e manter a lógica de controle do
Ovation, gráficos, registros de ponto
e configurações gerais do sistema,
inclusive a segurança.
O Developer Studio da estação de
trabalho para engenheiros é uma
interface gráfica orientada por menus
que usa a funcionalidade padrão de
arrastar e soltar para mover ou copiar
elementos com facilidade de um
aplicativo para outro. A metodologia
orientada a objetos para a configuração
do sistema oferece um ambiente
operacional familiar, reduzindo,
assim, a curva de aprendizagem,
simplificando o desenvolvimento e, em
última análise, economizando bastante
o esforço de engenharia.

Aproveitando o poder
das informações

O Ovation oferece uma variedade de
recursos que integram totalmente
dispositivos de campo, sistemas
de terceiros e redes corporativas,
fornecendo informações precisas
do processo quando e onde forem
necessárias.

A rede Ovation é uma Ethernet rápida
estável que serve como um controle e
como via de informações que oferece
conectividade fácil com praticamente
qualquer dispositivo ativado da
Ethernet. O Ovation também oferece
um recurso multirrede que permite
integrar vários sistemas Ovation
dentro de um local individual das
instalações ou em vários locais
geográficos dispersos, otimizando a
coleta e a correlação de informações
de várias unidades.
O Ovation Process Historian coleta
e organiza a vasta quantidade de
dados do processo do sistema,
disponibilizando-os pela rede
do Ovation para os operadores,
engenheiros, pessoal de manutenção
e gerenciamento das instalações.
O Process Historian foi desenvolvido
para servir de interface com os bancos
de dados da empresa e os aplicativos
de planilha eletrônica, permitindo
que os dados brutos do processo
sejam facilmente transformados em
informações valiosas.

Recursos de segurança
do Ovation
O sistema Ovation atende às
preocupações de segurança,
como a autenticação de máquinas,
gerenciamento de senhas, proteção
de estações de trabalho e desativação
de atividades proibidas. As soluções
de software antivírus complementam
as medidas existentes de segurança
cibernética da Emerson, possibilitando a
implementação das definições de vírus
atualizadas regularmente.
O Ovation Security Center oferece
mais serviços e funções de segurança
com capacidade de melhorar e
gerenciar a segurança cibernética de
um sistema Ovation.

Conectividade
O sistema Ovation também conta
com conectividade direta com
controladores lógicos programáveis
e sistemas de controle de fabricantes
de equipamento original. O Ovation
incorpora vários protocolos padrão de
intercâmbio de dados como o OPC e
seus predecessores, NetDDE e ODBC.
O EDS™ oferece um visualizador da
web para visualização remota dos
gráficos do processo em tempo real.

Rápido,

Poderoso,
Flexível
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Ovation
DCS e SCADA
Estação de trabalho para operadores
Estações de trabalho PC de mesa prontas para o uso, com
sistema operacional Windows® padrão
O sistema Ovation é
fruto de cinco décadas de
experiência no controle de processos
para os setores de água/esgoto
e geração de energia. O Ovation
usa tecnologia pronta para o uso
comercialmente disponível para
fornecer uma arquitetura poderosa
e segura, possibilitando que o seu
sistema avance facilmente com
as tecnologias de informática de
progresso rápido. Ele oferece uma
interface direta com os padrões
de barramento mais amplamente
adotadas, permitindo que você
integre tecnologias de dispositivo
inteligente em seu processo. E os
algoritmos avançados integrados do
Ovation e as rotinas comprovadas
de controle específico do setor
garantem que você possa otimizar
suas operações para maximizar
a eficiência, a produtividade e a
rentabilidade.

AMS Suite: Intelligent
Device Manager

Ovation
Process
Historian

Controlador Ovation e E/S
Controlador com base Intel totalmente
redundante e conjunto de E/S com design
modular compacto para reduzir o espaço
ocupado e o consumo de energia.

Convencional,
4 a 20 mA

Padrões de
barramento digital

O Ovation oferece acesso direto

Foundation
Fieldbus

aos padrões de comunicação
de dispositivos digitais mais
utilizados: HART, Foundation

Fieldbus, Profibus, DeviceNet.
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Ethernet rápida

Rede estável de controle
e informações Fast Ethernet

Ovation SCADA
Master

Estação de trabalho
Ovation para engenheiros/
Developer Studio

Aplicativos integrados

HART

As tecnologias comerciais
amplamente adotadas são
componentes básicos e
fundamentais do sistema Ovation.
Ao incorporar essas tecnologias, o
Ovation oferece uma arquitetura
de sistema fácil de usar e fácil de
manter, que permite modificar,
ampliar e evoluir o sistema
conforme suas necessidades
mudem ou conforme outras
tecnologias mais avançadas forem
introduzidas.

O Ovation incorpora uma variedade de aplicativos
para acelerar a manutenção e a engenharia do
sistema, fornecer diagnóstico avançado, facilitar as
comunicações e otimizar as operações do processo.
• Construtor de controle fácil de usar
• Construtor de gráficos altamente flexível
• Construtor de segurança incorporado
• AMS Suite: Intelligent Device Manager para
manutenção preditiva
• Conectividade do OPC com os sistemas
da empresa
• Algoritmos avançados de controle específicos do
setor para permitir a otimização do processo online

Projetadas para suas
necessidades e aplicações
Profibus/DeviceNet

exclusivas
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Ovation
Powers PlantWeb
Como componente-chave na
arquitetura digital PlantWeb da
Emerson, o Ovation oferece um
conjunto crescente e inigualável
de produtos e recursos totalmente
integrados para ajudar você a
obter e manter uma vantagem
competitiva por muitos anos.

PlantWeb é uma solução de automação
que oferece gerenciamento de ativos,
controle de processos e execução de
gerenciamento por meio de dispositivos
de campo inteligentes, plataformas
padrão do setor e software modular
integrado. Ela fornece a conexão
perfeita com os protocolos digitais de
comunicação de dispositivo “inteligente”
amplamente adotados, inclusive HART,
Foundation fieldbus, Profibus DP e
DeviceNet.

Benefícios para
Novos Projetos

Saída
Aumentada
Disponibilidade

Manutenção

Capacidade

Emissões

Proteção

Resposta

Combustível,
energia, substâncias
químicas

Custos
reduzidos

Uma arquitetura Ovation PlantWeb
pode reduzir os custos de instalação de
projeto em mais de 36% por meio de
economias significativas nos requisitos
de fiação e conduítes, despesas de
engenharia reduzidas durante a
configuração e preparação do sistema
e um início de operação antecipado e
fácil das instalações. De fato, um estudo
independente demonstrou que em
novas instalações de ciclo combinado
de 2 x 1, a implementação de uma
arquitetura PlantWeb pode resultar em
uma economia de US$ 7 milhões nos
custos com equipamentos, engenharia
e construção, além de uma redução de
seis semanas na programação do início
da operação.

de aplicações, melhorando a eficiência
das instalações em 2% e aumentando
a disponibilidade, a capacidade e a
resposta das instalações, reduzindo ao
mesmo tempo os custos das operações
e da manutenção por toda a vida útil das
instalações.

Aproveitamento da
inteligência digital

A arquitetura de instalações digitais
do Ovation PlantWeb começa com
uma forte base de dispositivos de
campo inteligentes de líderes do
setor, como a Fisher e a Rosemount.
Com seus recursos digitais — inclusive
microprocessadores integrados,
software incorporado e comunicações
de padrão aberto — estes dispositivos de
campo podem...
• Oferecer medição e controle precisos
para reduzir a variabilidade do
processo.
• Manipular variáveis múltiplas para
reduzir o número de dispositivos
necessários.
• Executar o diagnóstico para
monitorar a integridade do
dispositivo, prever problemas
e evitar o tempo de inatividade.

Como conectar

suas instalações

Benefícios operacionais
Saída aumentada. Custos reduzidos.
Com PlantWeb, você pode ter ambos.

e de manutenção

Estas plataformas padrão em
uma arquitetura PlantWeb foram
comprovadas em campo em centenas
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O PlantWeb utiliza padrões de
comunicação aberta para unir
inteligência de campo, sistemas e
aplicativos em uma rede ampla de
instalações que ofereça informações
quando e onde forem necessárias.

Estão disponíveis soluções de
controle avançado para conformidade
ambiental e suporte à redução de
NOx, Redução de SO2 e CO2 e eficiência
do processo, inclusive sequência de
bombas, otimização da combustão,
gerenciamento de energia e otimização
do uso de produtos químicos.

Os padrões de comunicação aberta,
comprovados no setor, permitem
selecionar os melhores componentes
para atender às suas necessidades,
integrá-los a outros sistemas e
instalações da empresa, e adicionar
mais produtos ou recursos no futuro.
Além de ser compatível com
protocolos populares de Fast Ethernet
a DeviceNet, Profibus DP e protocolos
Modbus, o PlantWeb oferece um
ambiente único e integrado que
fornece todos os recursos de HART,
Foundation fieldbus e OPC.
Do controle totalmente coordenado
de caldeiras e turbinas ao controle
de amplas áreas com SCADA, os
controles do Ovation são empregados
com sucesso em milhares de
aplicações. O Ovation também
apresenta sequência totalmente
automática de partida/desligamento,
gerenciamento de alarme inteligente
e ajuste automatizado de laços para
alinhar o processo às condições atuais
das instalações.

Controles avançados
Temos disponível uma ampla
variedade de softwares de controle
avançado Ovation, que incorporam
controle preditivo do modelo, além
de outras ferramentas para vencer os
desafios de controle específicos das
instalações de água/esgoto e geração
de energia.

Outros pacotes de controle avançado
disponíveis no Ovation são a otimização
em remoção de fuligem, SCR (registro
de controle de sequência) e FGD
(remoção de dióxido de enxofre),
otimização da temperatura de vapor e
otimização de emissões nas frotas.

As técnicas de projeto de aplicativos de controle comprovadas em
campo do Ovation, desenvolvidas
durante cinco décadas de experiência nos setores de água/esgoto
e geração de energia, oferecem
um controle mais sólido, preciso e
previsível.

Simulação do Ovation
A Emerson oferece soluções de Simulação
Ovation com o uso de tecnologia de
virtualização que replica fielmente o
sistema de controle e diagnóstico Ovation
na configuração de um simulador, apenas
usando algumas estações de trabalho
desktop. Esta metodologia reduz os
custos com hardware e o espaço ocupado,
permite fácil portabilidade para uso
em diferentes locais das instalações e
simplifica significativamente a contínua
manutenção e atualização do simulador
para acompanhar as permanentes
modificações do sistema de controle.
A simulação do Ovation é uma
ferramenta valiosa e flexível para
melhorar as operações nas instalações.
Algumas das aplicações típicas são
a validação do sistema de controle e
diagnóstico antes de sua instalação,
programas de treinamento de
operadores, atualizações de engenharia
e alterações de controle para melhorar
o desempenho das instalações.

Produtos
totalmente

integrados
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Ovation
Serviços
Suporte abrangente
Por trás de todo sistema Ovation
está um conjunto de recursos de
serviço e suporte para garantir que
seu sistema ofereça o máximo em
desempenho e confiabilidade.

durante toda a vida
útil do sistema
Esse suporte começa com nossos
programas de treinamento do
cliente. Ministrados por engenheiros
experientes, em suas instalações
ou nas nossas, nossos programas
de treinamento oferecem aos seus
operadores, engenheiros e técnicos o
conhecimento e habilidades necessários
para operar e manter efetivamente
seus sistemas. Nossos programas
de treinamento são adaptados às
suas necessidades e podem incluir
simuladores de instalações projetados
para o cliente que empregam os
mesmos softwares e gráficos usados no
sistema real.
Também entendemos as pressões para
minimizar as equipes das instalações,
maximizando ao mesmo tempo o
desempenho das instalações. Com
essas noções básicas, estruturamos
nossos programas de serviço e
suporte para oferecer a flexibilidade
e capacidade de resposta necessárias
para atender às suas necessidades.
Nosso programa SureService™ permite
personalizar um programa de serviço

e suporte para atender às suas
necessidades específicas. O SureService
conta com suporte telefônico 24 horas,
diagnóstico remoto de sistemas,
atualizações de software, atualizações
de antivírus, agendamento de visitas,
chamadas de serviço de emergência e
cobertura para componentes críticos.
Os pacotes também podem incluir
programas de treinamento como
cursos de “reciclagem” para equipes
experientes ou cursos introdutórios
para novos funcionários. Também
oferecemos auditorias periódicas e
avaliações da configuração do sistema
baseadas nos requisitos do processo
para identificar oportunidades de
melhoria.
Como serviço adicional, nosso
programa seguro, baseado em Internet,
oferece arquivamento externo do
software do sistema, programas tutoriais
online, diagnóstico remoto do sistema
e aprimoramentos personalizados de
aplicativos para aumentar a eficiência de
seu software de controle.
E nosso exclusivo programa SureService
Evergreen é projetado para fornecer
atualizações periódicas programadas
de hardware e software para manter
seu sistema Ovation atualizado com a
tecnologia de progresso rápido.

Serviço

e suport

inigualáveis
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