
Ampacimon – Rozwiązania 
dla systemów przesyłu

energii

Październik, 2022
Mirosław Kuchta ,

EnerTest testery i diagnostyka sp. z o.o.



PRIVATE/INTERNAL

Agenda
Wprowadzenie

Ampacimon01

Przepustowość/obciążalność + Stan + Bezpieczeństwo

Monitoring Linii Napowietrznych02

Dostępność & Odporność w MV OHLs

GridVisor03

Automatyczny PD – Platforma dla diagnostyki  PD

PDEye04



PRIVATE/INTERNAL

AMPACIMON W SKRÓCIE

Founders and 
employees

UDZIAŁOWCY

Wysokiej Klasy Czujniki + Wysokiej Klasy Analityki…..  

Optymalizacja Obciążenia & Monitorowanie  Warunków

& Przewidywanie Możliwości Zasobu w OHLs, UGCs i innych

zasobów
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GRID RELIABILITY

EALTH MONITORING

CONSTRAINED 
CAPACITY

ADR Sense
&

ADR Platform

ADR Health 
& 

PDEye

ADR Health
& 

GridVisor
& 

PDEye

MAXIMIZE ASSETS AVAILABILITY

NASZE ROZWIĄZANIA ADRESOWANE WYZWANIOM RYNKU

Ograniczona 
obciążalność

DYNAMICZNE 
OBCIĄŻANIE LINII -

DLR

PROFILAKTYKA STANU 
ZASOBU

PROGNOZA SYTUACJI & 
ŚWIADOMOŚĆ

DOSTĘPNOŚĆ SIECI
& NIEZAWODNOŚĆ

STARZEJĄCA SIĘ 
INFRASTRUKTURA

INTERKONEKTORY & 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA

INTEGRACJA

MAKSYMALIZACJA DOSTĘPNOŚCI & 

NIEZAWODNOŚĆ

PLANOWANIE ZAPOBIEGAWCZEJ 

KONSERWACJI
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MONITOROWANIE LINII NAPOWIETRZNYCH
PRZEPUSTOWOŚĆ/obciążalność +STAN + BEZPIECZEŃSTWO
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PRĘDKOŚĆ 
WIATRU

ZWISDRGANIA
ŚREDNIA 

TEMPERATURA 
PRZEWODU

PRĄD

Monitorowanie Linii Napowietrznych – Przepustowość + Stan + Bezpieczeństwo
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ADR
DLR – Dynamic Line Rating -

Dynamiczna Ocena Stanu Linii Energetycznej pod 
katem możliwej obciążalności
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Co to jest Dynamic Line Rating

( Dynamiczne Obciążenie linii )?

Kluczowe parametery dla dobrej jakości

systemu DLR to dokładność oceny:

• Ryzyka: Zwis przewodu, temperatura

(możliwość monitorowania naruszenia 

ryzyka )

• Przyrost  przepustowości: Efektywna

prostopadła szybkość wiatru, temp. 

otoczenia, prąd obciążenia (do 

oceny efektu grzania/chłodzenia)

• Pognoza wartości wstępne dla 

procesu operatora sieci

System monitorowania 
napowietrznej linii mocy

Poprawa oglądu na stan 
zasobu

Pozwala bezpiecznie stosować 
extra obciążenie linii
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Prześwit

Zwis

Zawieszenie

Sekcja

Przęsł
o

Koniec linii

Przewód uziemienia

Koniec linii

Prześwit

Przepustowość/obciążalność linii jest ograniczona
poprzez zwis i temperaturę przewodu

Termiczne limity

Maksymum Temperatury Przewodu

Maksymum Zwisu

Wskaźnik (maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia

Statyczny bazujący na stałych/sezonowych, ostrożnych 
stanach otoczenia , brak informacji z terenu

Dynamiczny bazujący na zmiennych, rzeczywistych stanach 
otoczenia, z informacjami z terenu

Fizyka DLR

Heat-balance equation
IEEE 738  or  CIGRE TB207

Zwis jest najlepszym miernikiem ponieważ:
• Stały punkt odniesienia (nie zmienia się w czasie )
• Wskazuje całościowy stan przewodu w efekcie 

chłodzenia
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Pomiar Zwisu
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Główne korzyści

• Wysoka Dokładność przy niskiej prędkości (Aeolian’owe drgania)

• Mierzone jako ”wartość przęsła” dokładnie na przewodzie/ 

poziomie liniie (nie pojedynczego miejsca przęsła)

• Wir-indukuje drgania i stosowane  równanie

Strouhal’a

• Kąt wychylenia

𝑉𝑤 = 𝑝𝑤𝑡𝑎𝑛Φ𝐶

𝑝𝑤 =
𝜌𝑔

1/2𝐶𝐷𝜌𝑎𝑖𝑟𝑑𝐶

𝑆𝑡𝑟 =
𝐹𝑆𝑡𝑟𝑑𝐶

𝑉𝑤
≈ 0.185 [−] (0.18 to 0.2)

Φ𝐶

11

Opatentowana metoda pomiaru drgań –

efektywny wiatr

Pomiar wiatru

Wind Speeds > 2m/s Wind Speeds < 2m/s
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• Trudno zmierzyć szybkość małego wiatru 
dokładnie wiatromierzem

• Wiatromierze nie są umieszczone na 
przewodzie

• Zacienienie od wegetacji, a nawet samych 
słupów

• Bardziej skomplikowane dla 
przewidzenia!

✓ Ampacimon DLR mierzy efektywną 
prostopadłą do przewodu szybkość 
wiatru

✓ Samouczący się algorytm dla korekty 
prognozy pogody do lokalnych 
warunków

Fizyka DLR
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Implementacja DLR

3D Przyśpieszenie, mierzone

prędkościomierzem z dokladnością >

100µG

Średnia temperatura 

przewodu

Pomiar prędkości wiatru (Efektywny

prostopadły komponent , od 0.3 m/s)

Pomiar zwisu

Inne Zmienne Pogody

• Temperatura otoczenia

• Promieniowanie 

Słoneczne

Informacje o linii

• Prąd linii

• Parametry przewodu

Naprężenie linii

• w/  Monitor Naprężenia

w czujniku (dla 

wykrywania oblodzenia )

Częstotliwość podstawowa

formuje dokładny podpis

pomiaru zwisu przęsła. 

Dokładny Stan

Zmiana 

Równania

(SCE)

• >2m/s w/ Kąt wychylenia

• <2m/s w/ Drgania Aeolian 

T- Widmo Częstotliwości Drgań linii (do

100 Hz; do 12.5 Hz użyte do pomiarów

Zwis & Prędkość wiatru

• Monitoring Zwisu w czasie 
rzeczywistym

• Monitoring średniej temperatury 
przewodu w czasie rzeczywistym

• Dynamiczna Przepustowość Linii w 
czasie rzeczywistym

• Prognoza dzienna Obciążenia linii 
Przesyłowej

• Prognoza następnego dnia 
Przepustowości Przesyłu

• Wykrywanie Oblodzenia

• Wykrywanie galopady

Wydajność Linii Przesyłowej
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Ampacimon - Linia Produktów& Rozwiązań 
ADR, Dynamicznych Wskaźników

CZUJNIKI OPROGRAMOWANIE

Przesył

(≤ 800 kV kV)

Waga 8kg

Wymiar 440 x 180 x 270 mm

Przewód Ø 6.5-52 mm

Min. Prąd startowy 60A

Dystrybucja

(≥ 20kV)

Wagat 4kg

Wymiar 250 x 200 x 180 mm

Przewód Ø 6.5- 33 mm

Min. Prąd startowy 30A

Cechy wspólne:

Autonomiczne zasilanie (bez baterii)

Komunikacja przez mobilną sieć (z kartą SIM )

Testowana IEC 60060-1 . W pełni odporna na pogody.

Pomiary: Zwis(±3%); Efektywny prostopadły Wiatr (m/s); 

przepustowość prądu (A); Przyrost Lodu (kg/cm), Temperatura

(ᵒC)

Monitoring obciążalności w czasie 

rzeczywistym

Jedno -dniowa Prognoz obciążalności

Krótko terminowy wskaźnik wypadku, 

10, 15, 20, 30, 45min)

Wykrywanie Lodu/Śniegu

Symulacja DLR używając danych 

pogody historycznych  

Prognoza dzień naprzód obciążalności

(do 60h wprzód)
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ADR Architektura SystemuSystem
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Statystyczne wyniki DLR z 10 lat
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Percentage of time

Wskaźnik czasu rzeczywistego

Obserwacje

Statyczny limit

✓ Oczekiwane min. 10-20% extra 

przeciążenia w 90% czasu
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Systemy Monitorowania Ampacimon
Dla Linii napowietrznych i kablowych (>20kV)

Zapewnia

• Rzeczywiste możliwe 

obciążenie oparte na 

pomiarach zwisu, wiatru i

temperatury

• Widok  wartości w czasie 

rzeczywistym i prognozę

Pozwala

• Monitorowanie połączenia, 

wraz  z czynnościami 

kontrolnymi

• Poprawia obciążalność 

przepustową sieci używając 

statystyki

Zdalne monitorowanie

pogarszania się

Ocenia

• Pełzające i zmęczeniowe 

starzenie się  połączenia

• Statystykę cyklu 

temperaturowego niska /

wysoka

• WNZ kabli , GIS i 

transformatorów

Ciągłe monitorowanie

ryzyka

Wykrywa i alarmuje

• Naruszenie prześwitu i 

temperatury 

• Narost lodu/śniegu i wagę

• Nienormalny zwis podczas 

fali gorąca

• Nienormalne drgania

(galopujace, upadek słupa z 

powodu silnych wiatrów, 

upadek gałęzi na linię )

Dynamiczna ocena

Narażenia na uszkodzenia

Optymalizacja 

przepustowości

Stanu zasobu

Nasze portfolio
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Referencje
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GridVisor
Dostępność & Odporność

W MV OHLs



Czujnik Wszystko w Jednym
dla monitorowania MV

Wszystko w jednym Czujniku

Multisensing capability

• Instalacja pod napięciem hotstick

• Dostępny dla linii 1-69kV 

• Zbierającą moc, ładowalna bateria

Li-on 

• Fazowy prąd obciążenia i prąd 

zwarcia uwidoczniony

• Próg prądu zwarcia alarmowany do 

centrum kontroli 

• Wskaźnik LED prądu zwarcia

• GPS pozycjonowanie

• GSM komunikacja

• Mechaniczne wykrywanie

• Zwisu

• Drgań

• Wykrywanie lodu

• Przemieszczenie słupa

• Nachylenie słupa

• Pęknięty przewód

• Galopowanie

• Kolizja przewodu
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PDEye
Automatyczne PD – Platforma 

Diagnostyki Wyładowań 
Niezupełnych
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• Inteligentna platforma dla ciągłego monitorowania stanu 
izolacji .

• Właściwa dla PD w : zakończeniach kabla , złaczach, GIS, 
rozdzielnicach i transformatorach.

• Automatycznie rozpoznaje rodzaje defektów izolacji , 
używając narzędzi uczącej się maszyny, szkolonej tysiącami 
przypadków .

• Wysokiej rzetelności alerty generowane z tysięcy 
podłączonych czujników , łączna informacja wspierająca 
zaufanie.

• Identyfikacja i ocena defektów PD w dotkniętych defektem 
elementach. Pozwala planować zapobiegawczą 
konserwację stosując zalecane akcje.

CO TO JEST PDEYE ?
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• Przeznaczony do monitorowania PD dla różnych
zasobów

• Odpowiedni dla izolacji powietrze, olei, stały
materiał, SF6

• Kompatybilny z jednostkami od różnych 
dostawców

• Może być rozmieszczony w chmurze lub na-
miejscu

• Integracja do systemu zarządzania zasobem

• Dostosowywalny link z instalacją bazy danych

JAK MOżE PDEYE BYĆ ZASTOSOWANY?

CIĄGŁE MONITOROWANIE
TYMCZASOWE

MONITOROWANIE

LOCAL PDM SERVER

SYSTEM ZARZĄDZANIA 
ZASOBAMI FIRMY
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KLUCZOWE CECHY

AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA I OCENA

DEFEKTÓW PD 

• Narzędzie AI  automatycznie rozdziela 

każdy defekt PD obecny w pomiarze.

• Identyfikuje zjawiska fizyczne i dotknięte 

defektem izolacje.

• Wskazuje lokalizację PD wydobywając

uzyskane informacje z każdego czujnika.

• Łączy aktywności PD wykryte przez różne 

czujniki w jeden alert  przypisany 

krytyczności i zalecanym prewencyjnym 

akcjom

AI CLUSTERING AI ROZPOZNANIE EXPERT SYSTEM

ALERTS
+

PREVENTIVE 
ACTIONS

SUROWE DANE

http://diael.com/media/galleries/content/25/a1384941361528c873100286140688770.png
http://diael.com/media/galleries/content/25/a1384941361528c873100286140688770.png
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Monitorowanie wyładowań Niezupełnych

Expertise centre

Wykrywanie

Lokalizacja

Identyfikacja

Zastrzeżone rozwiązanie oparte na transformacji 

Falkowej (WT)

Opatentowane obliczenia WT i tworzenia clusters

Referencje w zakładach i u producentów kabli

Wyczerpujące analizy WND

• Automatyczne filtrowanie → WNZ znajdywane 

poniżej poziomu szumów

• Clustering → wyróżnianie źródeł WNZ PD 

• Terminale przenośny lub do pracy ciągłej

• Analizy eksperckie i raportowanie

Zastosowania:

• Od podstaw sprawdzanie odbiorcze

• Audyt infrastruktury

• Inspekcje regulatora

• Śledzenie i analizy rozwoju WNZ

• Ciągle monitorowanie monitoring of critical 

links

Kable

Przepusty trafo.

wyprowadzenia CB 
Spot, temporary or permanent measurements + 

communication
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1. Opatentowane Wyciszanie Szumu

Konwencjonalne Technologie

Technologia BlueBOX

• Ręczne tłumienie szumu bazyjące na:

o Ustawianiu częstotliwości pasma filtrowania(pasmo 

częstotliwości z najlepszym stosunkiem sygnał/szum)

o Nastawy  poziomu wyzwalacza (brak detekcji wśród 

szumu)

• Pomiary miejscowe → potrzebny ekspert na miejscu dla 

wyboru prawidłowego pasma częstotliwości filtru i poziomu 

wyzwolenia

• Monitoring Ciągły/Czasowy: zmiany szumu

→ niedokładności nieuniknione

• Automatyczny proces wychwytywania (plug & play: brak nastaw )

• Wyciszanie szumu bazujące na przetwarzaniu matematycznym używającym pełne widmo czujnika

• Automatyczne nastawy dla monitorowania czasowego/ciągłego → Żaden ekspert nie potrzebny na miejscu

Powerful against white noise
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4. Identyfikacja i separacja różnych źródeł WNZ

Technologie konwencjonalne

Technologia BlueBOX

• PRPD analizy:

Studia rozkładu fazowego wzoru PD

(faza / amplituda/ zakres na okres )

• Subtelna dyskryminacja źródła

• Wybór źródła WNZ przez jego lokalizację wzdłuż kabla

(automatyczne mapowanie WNZ)

• Analizy kształtu fali ( parametry α, β, f )

• Separacja różnych typów źródeł WNZ zlokalizowanych

w tym samym położeniu poprzez wybrane przez

wybrane chmurki w narzędziu 3D clustering tool.

• Analizy ewolucji pojedynczych 

źródeł WNZ, nie 

zanieczyszczonych  przez 

szumy, zewnetrzne sygnały lub 

inne źródła WNZ .

http://diael.com/media/galleries/content/25/a1384941361528c873100286140688770.png
http://diael.com/media/galleries/content/25/a1384941361528c873100286140688770.png
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1b. Monitoring miejscowy: Rozwiązanie MS Pico

Pewne przykłady

• Niezależne pomiary dla detekcji

• Zsynchronizowane pomiary dla lokalizacji

• Pomiar UHF w wyłączniku

Wyposażenie

• CSS-GPS: Zsynchronizowane z innymi jednostkami BlueBOX dla automatycznej 

lokalizacji

• Czujnik UHF i konwerter : krótka odległość lokalizacji

L < 6 km*

L < 2 km*
* Recommended cable maximum length 
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EnerTest :Testy terenowe WNZ innych naszych dostawców można 
podzielić na 3 kategorie
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Dziekujemy!
miroslaw.kuchta@enertest.pl 

bluebox@ampacimon.com


