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Szanowni Państwo 

Uprzejmie informujemy, że Polskie Towarzystwo Przesyłu Rozdziału Energii Elektrycznej 

przystąpiło do organizacji Konferencji 

Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych 
12-13 czerwca 2018 r., Hotel AQUARIUS w Kołobrzegu

Konferencja jest kontynuacją cyklicznych wydarzeń poświęconych tej tematyce 

organizowanych przez PTPiREE. Głównym celem konferencji jest poszerzenie wiedzy 

i wymiana doświadczeń Spółek Dystrybucyjnych i Przesyłowej z ośrodkami naukowymi 

w zakresie m.in. zagadnień związanych z pomiarami w sieciach elektroenergetycznych, 

zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej, z uwzględnieniem wykorzystania nowych 

technologii pomiarowych i diagnostycznych. 

Rada Programowa konferencji określiła wstępnie następujące zagadnienia, które mogą zostać 

poruszone podczas konferencji: 

1. Aspekty prawne i regulacyjne

2. Interpretacja wyników pomiarowych

3. Pomiary wielkości nieelektrycznych

4. Badania i pomiary urządzeń energetycznych

5. Nowoczesne techniki diagnostyczne stosowane w energetyce

6. Monitoring jakości energii elektrycznej

7. Ochrona urządzeń pomiarowych

8. Pomiary wyładowań niezupełnych

9. Wykorzystanie liczników inteligentnych oraz liczników bilansujących

w diagnostyce sieci dystrybucyjnej

10. Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń odbiorczych

w kontekście komunikacji PLC w systemach klasy AMI

11. Doświadczenia z wdrażania regulacji jakościowej.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Spółki Przesyłowej, 

środowisk naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych, biur projektowych, firm 

zajmujących się produkcją i dystrybucją aparatury kontrolno-pomiarowej. 

W związku z powyższym chcielibyśmy zaproponować Państwu przygotowanie oraz 

prezentację referatu dotyczącego Państwa spostrzeżeń, doświadczeń związanych z tematem 

konferencji. 
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W przypadku zainteresowania naszą propozycją prosimy uprzejmie o zgłoszenie referatu, 
przekazując tytuł i nazwisko autora oraz krótkie streszczenie do dnia 13 kwietnia 2018 r. na 
adres swistak@ptpiree.pl. Po zaakceptowaniu przez Radę Programową, o czym 
powiadomimy do dnia 23 kwietnia 2018 r., będziemy oczekiwać na pełny tekst referatu 
w wersji elektronicznej do 28 maja 2018 r. - szczegółowe wymagania przekażemy 
bezpośrednio autorom referatów. 

Mając nadzieję, że tematyka konferencji będzie dla Państwa interesująca, liczymy na 
pozytywną odpowiedź. 

Z ramienia PTPiREE sprawę prowadzi: 
Rafał Świstak, tel. 726 660 670, email: swistak@ptpiree.pl 
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