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Povzetek – Članek opisuje in primerja rezultate pilotskih projektov za spremljanje temperatur vodnikov 

daljnovodov v prenosnih omrežjih v Sloveniji (Elektro-Slovenija - ELES), na Hrvaškem (Hrvatski operator 

prijenosnog sustava - HOPS) in v Srbiji (Elektromreža Srbije - EMS). Sistemi so sestavljeni iz OTLM 

(Overhead Transmission Line Monitoring) naprav, ki omogočajo meritve temperature, toka in kota nagiba 

vodnika ter vremenskih postaj, ki zagotavljajo vremenske podatke. Osnovni cilji projektov so: povečanje 

zanesljivosti delovanja omrežja v normalnih pogojih in morebitna uporaba dinamične rezerve v primeru 

havarije, možnost kratkoročne in dolgoročne napovedi dovoljene tokovne obremenitve daljnovoda, eventualni 

dobički od povečanja prepustne zmogljivosti daljnovoda in odprave preobremenjenosti omrežja ter ugotavljanje 

uporabe DLR (Dynamic Line Rating) sistemov v prenosnem omrežju. Projekti omogočajo, da se na osnovi 

večmesečnih spremljanj in analiz delovanja sistemov, ki so montirani na daljnovode različnih napetostih nivojev 

(110 kV in 220 kV), v obliki zbiranja rezultatov meritev iz OTLM naprav kot tudi proračuna maksimalne 

dovoljene tokovne obremenitve (ampacity), ocenijo dejanske možnosti prenosnih zmogljivosti daljnovodov. 

 

Ključne besede: temperatura vodnika, DLR sistem, prenosno omrežje, daljnovod, maksimalna dovoljena 

tokovna obremenitev  

COMPARISON OF SYSTEMS FOR CONDUCTOR TEMPERATURE 
MONITORING ON OVERHEAD LINES IN SLOVENIA, CROATIA AND 

SERBIA 

Abstract – This paper describes and compares the results of pilot projects for thermal rating of the overhead 

lines in the transmission network in Slovenia (Elektro-Slovenija – ELES), Croatia (Hrvatski operator 

prijenosnog sustava – HOPS) and Serbia (A.D. Elektromreža Srbije – EMS A.D.). Systems consist of OTLM 

(Overhead Transmission Line Monitoring) devices, which allow measurements of conductor temperature, 

current and inclination angle, and weather stations that provide weather data. The basic objectives of the project 

are: to increase the reliability of grid operation in normal conditions and the possible use of dynamic reserves in 

case of defects, the possibility of short-term and long-term predictions of ampacity, possible gains from an 

increase in the capabilities of the transmission line and to eliminate network congestion as well as detect the use 

of Dynamic Line Rating (DLR) systems in the transmission network. Based on months of monitoring and 

analysis of the functionality of systems that are mounted on transmission lines of different voltage levels (110 

kV and 220 kV) in the form of a collection of results of measurements from OTLM devices as well as the 

ampacity calculation, the projects enable the estimation of real possibilities of transmission capacities of OHLs. 

 

Keywords: conductor temperature, DLR system, transmission network, overhead line, ampacity  
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1. UVOD 

Deregulacija trga električne energije ima močan vpliv na nadaljnji uspešen razvoj prenosnega omrežja, kar 

operaterja sooča z novimi tehnološkimi zahtevnimi procesi. Do nedavnega so nacionalna gospodarstva 

upoštevala tradicionalno razumevanje načrtovanja gradnje proizvodnih virov, kar je vključevalo uvoz le 

potrebne količine električne energije; z odprtjem trga električne energije v Evropi pa se je to spremenilo, saj je 

prišlo do velikih sprememb v smereh pretoka električne energije. V zadnjem desetletju so se tradicionalne 

čezmejne izmenjave zelo spremenile, saj smeri pretokov električne energije sledijo tržni vrednosti. 

 

Trg električne energije zato zahteva stabilno in zanesljivo delovanje pri novih pogojih. Smeri pretokov energije 

se lahko spreminjajo, poleg tega pa so nekateri vodniki preobremenjeni, medtem ko drugi ostajajo pod 

projektirano obremenitvijo. Število preobremenjenih vodnikov se povečuje, zato so obvezne nove metode 

spremljanja dovoljenih tokovnih obremenitev. 

 

Če upoštevamo spremenljive vremenske pogoje in pretoke električne energije, spremljanje delovanja daljnovoda 

predstavlja zelo zahteven in kompleksen izziv. 

 

Z uporabo OTLM (Overhead Transmission Line Monitoring) sistema, njegova ključna komponenta je OTLM 

naprava, ki neposredno meri temperaturo, tok in kot nagiba vodnika, smo v kombinaciji z vremenskimi 

postajami, ki zagotavljajo vremenske podatke, uspešno implementirali številne projekte v Sloveniji [1]–[6], na 

Hrvaškem [8]–[9] in v Srbiji [13] ter tako pripomogli k povečanju zanesljivosti delovanja omrežij v omenjenih 

državah. 

2. UVAJANJE SPREMLJANJA TEMPERATURE NADZEMNIH VODNIKOV V SLOVENIJI  

Slovenski sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja (ELES) se aktivno vključuje v graditev 

elektroenergetskega prenosnega omrežja prihodnosti oziroma pametnega omrežja z vizijo (smartgrids), ki 

temelji na liberalizaciji trga in spremembah v tehnologijah proizvodnje (obnovljivi viri), ter tako izpolnjuje 

okoljske zahteve in omogoča kakovostno uporabo električne energije. 

 

Kapaciteto prenosa električne energije po daljnovodu določata dva faktorja: 

- največja trajna temperaturna obremenitev daljnovoda (največja dovoljena trajna temperatura vodnika), ki za 

Al/Fe vodnike znaša 80 °C [1]; 

- najmanjša varnostna višina vodnika do objektov pod njim, ki je definirana s predpisi, odvisna pa je od vrste 

objektov pod daljnovodom ter njegovega napetostnega nivoja. 

 

Ob preverjenih tehnologijah upravljanja in vzdrževanja prenosnega sistema se uvajajo tudi nove tehnologije. 

Moderne tehnološke rešitve in inovacije v ELES-u so predmet sistemskega dolgoletnega dela [3]. 

 

Dinamično temperaturno spremljanje nadzemnih vodnikov slovenskega prenosnega sistema potrjuje enega od 

ciljev, in sicer, da je inovativnost ekonomski gonilnik za razvoj pametnega električnega omrežja pri 

zagotavljanju varnosti oskrbe. 

 

Za maksimalno izkoriščenost kapacitet prenosa in varen prenos električne energije je najpomembnejše 

poznavanje realne temperature vodnika in meteoroloških elementov (temperatura zraka, hitrost in smer vetra, 

sončno sevanje). 

 

ELES s pomočjo OTLM naprav trenutno točkovno meri temperaturo vodnika na sedmih daljnovodih, in sicer: 

- DV 400 kV Beričevo-Podlog (5 merilnih točk, 9 OTLM naprav); 

- DV 220 kV Beričevo-Podlog (3 merilne točke, 6 naprav); 

- DV 110 kV Ajdovščina-Idrija (3 merilne točke, 6 naprav); 

- DV 2x110 kV Bežigrad-Kleče (1 merilna točka, 2 napravi); 

- DV 110 kV Pivka-Ilirska Bistrica (1 merilna točka, 1 naprava); 

- DV 2x110 kV Dravograd-Slovenj Gradec (1 merilna točka, 2 napravi), 

- DV 1x 110 kV Cerkno-Idrija (1 merilna točka, 1 naprava). 
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Prav o daljnovodu 2x110 kV Dravograd-Slovenj Gradec bo govora v nadaljevanju, saj predstavlja idealen 

poligon za dinamično temperaturno spremljanje nadzemnih vodnikov. 

2.1. Monitoring na DV 2x110 kV Dravograd-Slovenj Gradec 

Med rekonstrukcijo daljnovoda 2x110 kV Dravograd-Slovenj Gradec, katerega traso vidimo na sliki 1, je 

dograjen sistem, v katerem je ena faza izvedena t. i. OPPC (OPtical Phase Conductor) vodnikom. Na podlagi 

navedenega posega je omenjeni daljnovod postal odličen tehnološki poligon za dinamični termični monitoring 

[3]. 

 

 
Slika 1: Trasa daljnovoda 2x110 kV Dravograd-Slovenj Gradec 

 

Tehnični podatki DV 2x110 kV Dravograd-Slovenj Gradec so [4]–[6]: 

- dolžina 12.170 m; 

- srednja razpetina 234 m; 

- maksimalna razpetina 369 m; 

- Al/ACS 240/40 mm
2
 (Al plašč – 26 x 3,44 mm, presek Al 241,65 mm

2
, ACS jedro 7 x 2,67 mm, presek 

ACS – 39,19 mm
2
); 

- OPPC 222-AL1/40-A20SA, 72 G.652D + G150 (Presek plasti: prva plast 16,08 mm
2
, druga plast 85,88 

mm
2
, tretja plast 120,24 mm

2
 in A20SA – 40,216 mm

2
). 

 

Z montažo sistema VALCAP (kontinuirano merjenje temperature vodnika v optičnem vlaknu vzdolž 

daljnovoda) je ustvarjen pogoj za edinstven DTR poligona [4]–[6]. 

 

Poleg sistema VALCAP s pripadajočim programskim paketom ADAPpro za DTR je ELES na isti daljnovod ob 

vremenski postaji Semart II Artes namestil še dve tehnologiji, in sicer: SDM (Sistem za Monitoring 

Daljnovodov) in OTLM-DTR [4]–[6]. V sklopu sistema SMD delujeta dva podsistema. Prvi je SMD-MAP 

(Merjenje Atmosferskih Parametrov), ki je namenjen merjenju atmosferskih veličin vzdolž trase, in SMD-DTR, 

ki na podlagi izmerjenih atmosferskih veličin izvaja ocenjevanje prenosne zmogljivosti daljnovoda [7]. 

 

Za aktivno spremljanje in analizo STR in DTR podatkov smo izbrali razpetino med stojnima mestoma SM23 in 

SM24. Montirani sta dve OTLM napravi, ki sta pričvrščeni na dva najnižja vodnika (Al/ACS in OPPC) ob 

SM23 (v Šentjanžu pri Dravogradu), na katerem je za potrebe VALCAP-a nameščena tudi vremenska postaja 

Semart II Artes (Slika 2) [4]–[6]. 
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Daljnovod 2x110 kV Dravograd–Slovenj Gradec smo izkoristili tudi za meritev verižnice vodnika s pomočjo 

teodolita, kar nam je omogočilo razvoj algoritma za izračunavanje povesa (OTLM-SAG) in funkcije za 

zaznavanje žledu (OTLM-ICE). Omenjeni aplikaciji predstavljata nov korak v razvoju OTLM sistema. 

 

 
Slika 2: OTLM napravi (v rdečih krogcih) in vremenska postaja Semart II (v rumenem krogu) na SM23 

 

Tehnične karakteristike vremenske postaje Semart II [10] so navedene v tabeli 1. 

 

VRSTA MERITEV MERILNO OBMOČJE 

Meritev hitrosti vetra 

- merilno območje  0-60 m/s 

- merilna točnost ± 2 % (pri 12 m/s) 

- resolucija meritve 0,01 m/s 

Meritev smeri vetra 

- merilno območje 0-359 ° 

- merilna točnost ± 3 ° (pri 12 m/s) 

- resolucija meritve 1 ° 

Meritev temperature zraka 

- merilno območje od -35 °C do +70 °C 

- merilna točnost ± 0,1 C 

- resolucija meritve 0,1 °C 

Meritev vlažnosti 

- merilno območje 0 %–100 % 

- merilna točnost ± 0,8 % (pri 23°C) 

- resolucija meritve 0,1 % 

Meritev zračnega tlaka 

- merilno območje 600-1100 hPa 

- merilna točnost ± 0,5 hPa 

- resolucija meritve 0,1 hPa 

Meritev jakosti sončnega sevanja 

- merilno območje 0-1400 W/m
2
 

- delovna temperatura 

senzorjev 

od -40 °C  do +80 °C 
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Ostali podatki 

Časovno nastavljiv prenos 

podatkov 

Da (1–60 min., optimalno 

od 3–30 min.) 

Približna teža ~40 kg 

Specifikacija solarnega napajanja 

- napetost 12 V/24 V 

- zaščita pred praznjenjem 

baterije 

Da (11,2 V (22,4 V)) 

- delovna temperatura 

okolice 

od -25 °C do +50 °C 

- stopnja zaščite IP32 

- zaščita pred 

prednapolnjenjem 

akumulatorja 

Da 

- avtomatska elektronska 

varovalka 

Da 

Tabela 1: Tehnične karakteristike vremenske postaje Semart II 

 

Na poligonu, realnem DV, smo naredili vrsto analiz. Primerjava meritev temperature dveh OTLM naprav na 

sosednjih fazah na enaki višini – podatki so praktično identični. Primerjava vzdolžnega merjenja temperature 

vodnika (VALCAP) in točkastega merjenja temperature vodnika (OTLM) – odstopanja so minimalna in 

zagotavljajo kakovostno osnovo za nadaljnjo obdelavo oziroma izračune. Za nadaljnje raziskave je zanimiva 

tudi primerjava DAMOS (DAljnovodni MOnitoring Sistem) in OTLM sistema, ki uporabljata različni formuli 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) [11] in CIGRE (Council International des Grands 

Réseaux Électriques) [12]. Analiza razlike izračuna Ith z metodo – v obdobju od 24. 7. do 29. 7. 2013 je 

pokazala, da ta znaša od nekaj A do 200 A in je veliko manjša ponoči, ko ni vpliva sončnega sevanja. 

 

 
Slika 3: Analiza razlike izračuna Ith z metodo IEEE – CIGRE (DTR) 

 

S povezovanjem OTLM sistema z vremensko postajo in aplikacijo za izračun termičnega toka na osnovi IEEE 

[11] ali CIGRE [12] metode smo obstoječi OTLM sistem nadgradili z izračunom dinamičnega temperaturnega 

monitoringa. OTLM-DTR uporablja najnovejšo formulo CIGRE (TB 601) [12] ter v procesu DTR upošteva kot 

sidro izmerjeno temperaturo vodnika ter meteorološke podatke iz vremenske postaje, ki je vgrajena zraven 

OTLM naprave. Ta pristop omogoča natančnejši izračun oziroma oceno maksimalnega dovoljenega toka v 

realnem času. Na ta način matematični model CIGRE upošteva merjene veličine toka, temperature vodnika in 

vremenskih podatkov. 
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3. HRVAŠKI PROJEKT – DV 110 kV RTP CRIKVENICA–VE VRATARUŠA 

Struktura proizvedene električne energije na Hrvaškem se med letom menjava in prilagaja. Termoelektrarne in 

hidroelektrarne predstavljajo osnovne vire energije. Uvoz energije niha odvisno od skupne proizvodnje in potreb 

elektroenergetskega sistema (EES-a). V celinskem delu Hrvaške se nahaja večina večjih termoelektrarn, na jugu 

pa največje hidroelektrarne. Med ugodnimi hidrološkimi pogoji se energija prenaša od juga proti severu 

Hrvaške. Na tem koridoru je zgrajen vetrni park Vrataruša, ki pri ugodnih vetrnih pogojih lahko povzroči 

določene nestabilnosti v sistemu, denimo preobremenitev prenosnih daljnovodov, kar lahko rešimo z vgradnjo 

OTLM sistema. Več o tem v nadaljevanju. 

3.1. Problematika VE Vrataruša 

Vetrni park Vrataruša se nahaja v bližini mesta Senj, na obronkih Velebita. Zgrajen je bil že leta 2009, vendar je 

zaradi dolgega obdobja poskusnega obratovanja dobil vsa dovoljenja šele 15. 12. 2010 in takrat je začel s 

polnim obratovanjem. Gre za največji vetrni park na Hrvaškem, s skupno močjo 42 MW. Sestavljen je iz 14 

vetrnih elektrarn tipa V90, danskega proizvajalca Vestas, s posamezno nazivno močjo 3 MW [8]–[9]. 

 

 
Slika 4: Vetrni park Vrataruša [9] 

 

Vetrni park Vrataruša je povezan na 110 kV omrežje med dvema hidroelektrarnama, in sicer: HE Senj (210 

MW) in HE Vinodol (90 MW). Maksimalna proizvodnja energije HE Senj in VE Vrataruša se večinoma 

prenaša prek 110 kV daljnovoda RTP Crikvenica–VE Vrataruša. 

 

 
Slika 5: Del elektro energetskega sistema v okolici VE Vrataruša [9] 
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Trasa 110 kV daljnovoda RTP Crikvenica–VE Vrataruša je dolga približno 20 km, vsebuje 99 stojnih mest in je 

izvedena na stebrih klasične jeklene predalčne konstrukcije z Al/Fe (ACSR) vodniki preseka 240/40 mm
2
 (do 

stojnega mesta 65 (SM65) oziroma 250/55 mm
2
 (od SM65 do SM99 oziroma do VE Vrataruša). Projektirana 

prenosna kapaciteta omenjenega daljnovoda je 123 MVA ali 645 A [9]. 

 

Ta, drugače visoko obremenjen daljnovod, je zaradi preobremenitev ali delovanja zaščite v določenih pogojih 

delovanja lahko izklopljen. Problem obremenjenosti daljnovoda se lahko začasno reši z omejevanjem 

proizvodnje iz HE Senj, takrat pa obstaja nevarnost presežkov že tako polnih akumulacij te elektrarne. Zato se 

kot rešitev omenjenega problema ponuja uporaba OTLM sistema. V tem primeru omenjeni sistem sestavljajo tri 

OTLM naprave, ki merijo temperaturo in tok vodnika. 

3.2. Uporaba OTLM sistema za doseganje večje zmogljivosti 110 kV daljnovoda RTP Crikvenica–VE 

Vrataruša  

Na 110 kV daljnovod RTP Crikvenica–VE Vrataruša so, glede na geometrijo trase, zahtevnost terena, 

dostopnost do stebrov in želje, da se zajame celotna trasa, izbrane tri merilne točke (MT), na katere je bila 19. 7. 

2013 montirana po ena OTLM naprava. Prva MT se je nahajala v Vinodolski dolini (razpetina med SM25–

SM26), druga je na začetku bila pozicionirana v razpetini med SM68–SM69, tretja pa v razpetini med SM96 in 

SM 97, torej v neposredni bližini VE Vrataruša [8]–[9]. 29. 8. 2014 smo v namen določitve kritične točke 2. MT 

premaknili v razpetino med SM50-SM51, 3. MT pa v razpetino med med SM68–SM69. Položaj merilnih točk 

se od takrat ni več spreminjal. Traso daljnovoda s prvotno izbranimi MT vidimo na sliki 6 [8]–[9]. 

 

 
Slika 6: Trasa 110 kV daljnovoda RTP Crikvenica–VE Vrataruša s prvotno izbranimi merilnimi točkami [8]–[9] 

 

Že po nekajtedenskem delovanju so analize pokazale, da je prva merilna točka najtoplejša in predstavlja ozko 

grlo za prenos energije po tem DV. V primeru, da temperatura vodnika preseže 30 °C, sistem sproži rumeno 

opozorilo. Če je temperatura vodnika večja od največje dovoljene temperature vodnika (ta za obravnavani 

hrvaški projekt znaša 40 °C), se sproži rdeči alarm. Slika 7 kaže porazdelitev opozoril in alarmov v procentih, 

od začetka projekta do konca februarja 2016 [8]–[9]. 

 

 
Slika 7: Porazdelitev opozoril in alarmov v procentih po letih [9] 
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V analizi stanja obremenitev od leta 2013 do konca februarja 2016 je bila 3. 6. 2015 zaznana največja 

temperatura vodnika (66,1 °C) pri toku 492 A. Glede na to, da je maksimalen projektiran tok daljnovoda 645 A, 

temperatura vodnika pa 40 °C, lahko zaključimo, da je nujno stalno spremljanje delovanja tega daljnovoda. 

Uporaba OTLM sistema na tem pilotskem projektu je dokazala učinkovitost kakovostnega monitoringa varnega 

prenosa energije na obstoječem daljnovodu [8]–[9]. 
 
Ta pilotni projekt je pokazal, da se z implementacijo novih tehnologij obstoječe vire lahko uporablja bolj 

učinkovito. 

4. SRBSKI PROJEKT- DV 220 KV RTP VALJEVO 3–RTP OBRENOVAC 

V nadaljevanju bo opisan pilotski projekt za dinamično spremljanje temperature vodnika daljnovoda (DLR- 

Dynamic Line Rating) v prenosnem omrežju Elektromreže Srbije (EMS). Osnovni cilj projekta je, da se na 

osnovi večmesečnega spremljanja in analize delovanja DLR sistema, ki je montiran na daljnovodu 220 kV, št. 

227/2 (RTP Valjevo 3–RTP Obrenovac), v obliki zbiranja rezultatov meritev temperature in toka vodnika ter 

kota nagiba (inklinacije), kot tudi proračuna maksimalne dovoljene tokovne obremenitve, ocenijo dejanske 

možnosti njegove obremenitve. 

 

Razen navedenega daljnovoda se v okvirju projekta opravlja še analiza rezultatov meritev temperatur vodnika 

na daljnovodih 110 kV, št. 127/1 (RTP Novi Sad 1–RTP Novi Sad 3) in 400 kV, št. 402 (RTP Bor 2–stikališče 

Đerdap 1). Projekt (njegova predhodnica je bila ustrezna študija) se je začel junija 2016, in sicer z montažo 

OTLM sistema na daljnovodni trasi in v nacionalnem dispečerskem centru. 

4.1. Opis realiziranega sistema na DV 227/2 

Namestitev DLR sistema, kot tudi morebitna dodatna obremenitev obstoječega daljnovoda 220 kV, št. 227/2 

(220 kV RTP Valjevo 3–RTP Obrenovac), sta posledici načrtovanega dviga napetostnega nivoja prenosnega 

omrežja zahodne Srbije na 400 kV napetostno raven ter neizogibnega povečanja prenosne moči omenjenega 

daljnovoda v času graditve novega dvojnega daljnovoda 400 kV RTP Obrenovac–RTP Bajina Bašta [13]. 

 

Na daljnovodni trasi so izbrane tri razpetine za montažo opreme. Na eni od njih je na faznem vodniku montirana 

OTLM naprava za merjenje temperature in toka vodnika, medtem ko je na daljnovodnem stebru, v neposredni 

bližini OTLM senzorja (pri Valjevu), nameščena ena od treh vremenskih postaj. Ta, skupaj z OTLM napravo, 

tvori eno merilno točko. Preostali dve vremenski postaji sta nameščeni tako, da omogočata meteorološke 

meritve na razpetinah daljnovoda, ki so pod drugačnim kotom, kot je razpetina, na kateri je montirana OTLM 

naprava (vasi Bajevac in Piroman). Pomembno je poudariti, da vsaka od teh dveh vremenskih postaj predstavlja 

svojo merilno točko [13]. 

 

 
Slika 8: Montirana vremenska postaja na DV 227/2 [13] 
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Naloga vremenskih postaj je meritev naslednjih vremenskih parametrov: temperature in vlažnosti zraka,  

zračnega tlaka, hitrosti in smeri vetra ter moč sončnega sevanja. Podatki se iz OTLM naprave in vremenskih 

postaj s pomočjo mobilnega GPRS omrežja in interneta prenašajo do DLR strežnika, ki se nahaja v 

dispečerskem centru EMS-a. Vremenske postaje so nameščene na daljnovodni steber (slika 8), da bi bili njihovi 

očitki čim bolj točni. 

 

Tehnične karakteristike srbskih vremenskih postaj so  navedeno v tabeli 2 [13]. 

 

VRSTA MERITEV MERILNO OBMOČJE 

Meritev hitrosti vetra 

- merilno območje 0–60 m/s 

- merilna točnost ± 3 % (pri 10 m/s) 

- resolucija meritve ±0,1 m/s 

Meritev smeri vetra 

- merilno območje 0 °–360 ° 

- merilna točnost ± 3 ° 

- resolucija meritve 1 ° 

Meritev temperature zraka 

- merilno območje od -52 °C do +60 °C 

- merilna točnost ± 0.3 °C na 20 °C 

- resolucija meritve 0,1 °C 

Meritev vlažnosti 

- merilno območje 0 %–100 % 

- merilna točnost ±3%RH* (v območju od 0 

% do 90 %)                       

±5%RH* (v območju od 

90 % do 100 %) 

- resolucija meritve 0,1 % 

Meritev zračnega tlaka 

- merilno območje 600 – 1100 hPa 

- merilna točnost ±0.5 hPa (0 °C–30 °C)                 

±1 hPa (-52 °C–+60 °C) 

- resolucija meritve 0,1 hPa 

Meritev jakosti sončnega sevanja 

- merilno območje 0–2000 W/m
2
 

- delovna temperatura 

senzorjev 

od -40 °C do +80 °C 

Ostali podatki 

Časovno nastavljiv prenos 

podatkov 

Da (1–60 min) 

Približna teža ~40 kg 

Specifikacija solarnega napajanja 

- napetost 12 V 

- zaščita pred praznjenjem 

baterije 

Da 

- delovna temperatura 

okolice 

od -40 °C do +85 °C 

- stopnja zaščite IP32 

- zaščita pred 

prednapolnjenjem 

akumulatorja 

Da 

- avtomatska elektronska 

varovalka 

Da 

Tabela 2: Tehnične karakteristike srbskih vremenskih postaj 
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Kombinacija OTLM naprave in treh vremenskih postaj predstavlja celoviti DLR sistem na daljnovodu 227/2, 

kot je prikazano na sliki 9. V  točkah 1 in 3 na sliki 9 sta nameščeni samo vremenski postaji, medtem ko sta v 

točki 2 (pri Valjevu) montirana OTLM naprava in vremenska postaja. V splošnem je smer trase sever–vzhod 

jug–zahod, vendar z različnimi koti glede na smer vzhod–zahod. 

 

Kót v prvem delu trase od Valjeva do vasi Bajevac znaša 50 º glede na smer vzhod–zahod, medtem ko pa odcep 

od vasi Bajevac do vasi Piroman odstopa samo 15 º od smeri vzhod–zahod. Nadmorska višina trase se giblje 

med 214 m (pri Valjevu - SM154) in 111 m (pri vasi Piroman - SM241). Traso daljnovoda [13], ki jo sestavljajo 

tri merilne točke, lahko torej opišemo kot pretežno ravninsko. 

 

 
Slika 9: Prikaz trase DV 227/2 z izbranimi merilnimi točkami [13] 

4.2. Analiza delovanja DLR sistema na DV 227/2 

Opazovanje delovanja DLR sistema je opravljeno med junijem 2016 in marcem 2017, razdeljeno je na dve 

obdobji, in sicer: poletno (od 1. junija do 1. oktobra 2016) in zimsko (od 1. oktobra 2016 do 1. marca 2017). 

Povprečne vrednosti vremenskih parametrov iz posamičnih vremenskih postaj za obe obdobji so navedeni v 

tabelah 3 in 4. 

 

 

Povprečna 

vrednost 

temperature 

okolice v °C 

Povprečna 

vrednost smeri 

vetra v ° 

Povprečna 

vrednost hitrosti 

vetra v m/s 

Povprečna 

vrednost 

sončnega sevanja 

v W/m
2 

Vremenska 

postaja št. 1 
19,2 201,98 1,406 195,59 

Vremenska 

postaja št. 2 
18,42 19,6 1,9 206,71 

Vremenska 

postaja št. 3 
18,97 194,89 1,711 200 

Tabela 3: Povprečne vrednosti vremenskih parametrov iz posamičnih vremenskih postaj za poletno obdobje [13] 
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Povprečna 

vrednost 

temperature 

okolice v °C 

Povprečna 

vrednost smeri 

vetra v ° 

Povprečna 

vrednost hitrosti 

vetra v m/s 

Povprečna 

vrednost 

sončnega sevanja 

v W/m
2 

Vremenska 

postaja št. 1 
3,84 199,67 1,78 65,78 

Vremenska 

postaja št. 2 
3,57 189,18 1,9 65,4 

Vremenska 

postaja št. 3 
3,39 194,41 2,09 68,89 

Tabela 4: Povprečne vrednosti vremenskih parametrov iz posamičnih vremenskih postaj za zimsko obdobje [13] 

 

Od vremenskih parametrov je posebej obravnavan veter, saj gre za komponento, ki najbolj vpliva na dovoljeno 

tokovno obremenitev. Čeprav je povprečna hitrost vetra največja pri drugi vremenski postaji, torej pri postaji, ki 

je nameščena ob OTLM napravi (pri Valjevu), je smer vetra glede na vodnik takšna (slika 10), da razpetina pri 

tej isti vremenski postaji v večini primerov predstavlja kritično razpetino daljnovoda. Rdeča črta na sliki 10 

predstavlja smer vodnika daljnovoda [13]. 

 

Analiza izračunanega termičnega toka (Ith) za poletno obdobje je pokazala, da je v večini primerov (cca 98 %) ta 

tok imel vrednost enako ali večjo od 870 A, kar je približno 20 % več kot s projektom dovoljena statična 

vrednost za poletno obdobje, kar znaša 720 A. V več kot 80% primerov je izračunana tokovna obremenitev Ith 

presegala 30 % dovoljene statične vrednosti. Analiza za poletno obdobje je pokazala, da je bil I th v celotnem 

opazovanem poletnem obdobju izračunan nad projektirano statično vrednostjo 720 A, kar pomeni, da DV ima 

rezerve v prenosu [13]. 

 

Na drugi strani je analiza izračunanega Ith za zimsko obdobje pokazala, da je v večini primerov (cca 98 %) Ith 

imel enako ali večjo vrednost od projektirane statične vrednosti za zimsko obdobje, to je 960 A. V 90 % časa je 

izračunani Ith imel vrednosti okoli 1.060 A, kar je 10 % več od projektirane statične (zimska sezona) vrednosti. 

Samo v približno 2 % primerov je bila izračunana tokovna obremenitev Ith pod postavljeno projektirano statično 

vrednostjo za zimski obdobje 960 A. kar pomeni, da je bil DV preobremenjen v tem kratkem obdobju [13]. 

 

 
Slika 10: Roža vetrov za drugo vremensko postajo (od 1.6. 2016 do 1.2.2017) [13] 
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5. ZAKLJUČEK 

OTLM sistem, katere ključna komponenta je OTLM naprava, ki neposredno meri temperaturo, tok in kot nagiba 

vodnika, operaterju prenosnega omrežja ponuja pomoč pri optimizaciji prenosa energije. Doslej so operaterji 

prenosnih ali distributivnih omrežij delovanje daljnovoda povečini spremljali prek naprav za zaščito, ki v skladu 

s pravilniki določajo maksimalni pretok energije, ne dovoljujejo pa maksimalne izkoriščenosti zmogljivosti 

daljnovoda. 

 

Zaradi povezave med temperaturo in tokom vodnika ter vremenskimi pogoji je OTLM sistem bistvenega 

pomena za optimizacijo delovanja daljnovoda. Z združitvijo OTLM naprav z vremenskimi postajami ter 

aplikacijo za izračun maksimalnega dovoljenega termičnega toka je omogočena nadgradnja statičnega 

monitoringa temperature (STR) v OTLM-DTR. 

 

Prav sistem OTLM-DTR je uporabljen v Sloveniji na daljnovodu 2x110 kV Dravograd–Slovenj Gradec in v 

Srbiji na DV 227/2 (220 kV daljnovod RTP Valjevo 3–RTP Obrenovac), medtem ko je na Hrvaškem (110 kV 

daljnovod RTP Crikvenica–VE Vrataruša) za zdaj apliciran samo STR sistem, ki pa ga bomo v prihodnosti prav 

tako nadgradili v DTR sistem. 

 

V Srbiji je DTR sistem opravičil pričakovanja, saj sta poletna (od 1. junija do 1. oktobra 2016) in zimska (od 

1. oktobra 2016 do 1. marca 2017) analiza podatkov pokazali, da nameščeni sistem omogoča povečanje 

prenosne zmogljivosti daljnovoda. V poletnem obdobju je izračunana možnost povečanja tokovne obremenitve 

Ith več kot 30% glede na projektirano statično (polletna sezona) vrednost 80% opazovanega časa. V zimskem 

obdobju je izračunana možnost povečanja Ith za 10 % v 90 % opazovanega časa (zimska sezona), obenem pa je 

v približno 2 % časa izračunana dovoljena tokovna obremenitev bila pod postavljeno statično vrednostjo za 

zimsko obdobje, kar pomeni, da je bil DV preobremenjen v tem obdobju. 

 

Številne analize projekta na daljnovodu 2x110 kV Dravograd–Slovenj Gradec so pokazale, da bi lahko izbrali 

kakšno drugo razpetino za uporabo OTLM-DTR sistema, vendar po drugi strani izbrana razpetina predstavlja 

odličen tehnološki poligon za dinamični termični monitoring, saj omogoča primerjavo z drugimi DTR 

tehnologijami. Daljnovod 2x110 kV Dravograd–Slovenj Gradec smo izkoristili tudi za meritev verižnice 

vodnika s pomočjo teodolita, kar nam je omogočilo razvoj algoritma za izračunavanje povesa (OTLM-SAG) in 

funkcije za zaznavanje žledu (OTLM-ICE). Omenjeni aplikaciji predstavljata nov korak v razvoju OTLM 

sistema. 

 

Kot že rečeno, je na hrvaškem projektu uporabljen STR sistem. Analize so pokazale, da je uporaba OTLM 

sistema na tem pilotskem projektu dokazala učinkovitost kakovostnega monitoringa varnega obratovanja in 

prenosa energije na obstoječem daljnovodu. V prihodnosti načrtujemo nadgradnjo projekta v DTR sistem. 

 

Na temelju dosedanjih izkušenj je, v smislu zanesljivosti, eden od najbolj občutljivih elementov v OTLM 

sistemu prenos podatkov (npr. v Srbiji 1,41 % komunikacijskih izpadov v GPRS omrežju). Zaradi tega 

načrtujemo razširitev komunikacijskega sistema z izbiro alternativnih poti komunikacije (WiFi, RF, satelitska 

povezava ipd.). 

 

Večletne pozitivne izkušnje z uporabo sistemov DAMOS in OTLM s funkcijami OTLM-DTR kot tudi 

najnovejših inovativnih rešitev OTLM SMART SAG in OTLM SMART ICE ponujajo široko možnost uporabe 

na prenosnih VN daljnovodih v različnih meteoroloških pogojih.  

 

Pridobljene izkušnje bodo uporabnikom prenosnih omrežij omogočale nadaljnje apliciranje modernih tehnologij 

in preverjene opreme tako na domačem kot svetovnem trgu. 
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