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تقنية االستشعار املوزع لكابالت الطاقة عالية اجلهد
سواءً على األرض وحتت سطح البحر 

نظام مراقبة الكابالت
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:AP Sensing شركة 
 Power Cable شريكك في
Monitoring اجلدير بالثقة.

شركة AP Sensing هي مزود حلول استشعار درجة احلرارة املوزعة(DTS) وحلول استشعار األصوات 
املوزعة(DAS) التي حتتاجهافي شبكة الطاقة . حيث إننا نقدم املبيعات العاملية واخلدمة عبر

شبكة من املكاتب احمللية والشركاء املؤهلني بكفاءة عالية. وإنجودة منتجاتنا وموثوقيتها ومصداقيتها ال 
ا في تكلفة املمتلكات. و بامتالكنا نظير لها، مما يجلب لك الراحة واالطمئنان ويحقق لك انخفاضً

الت الكبرى، فإننا  لعديد املراجع في النقل والتوزيع والكبالت األرضية والكبالت البحرية حتت املاء واملوصِّ
نضمن لك املراقبة املناسبة لشبكتك.

HP) نقوم بتطوير حلول استشعار األلياف البصرية لدينا على أساستراث إتش بي أجيالنت تكنولوجيز
Agilent Technologies)، وهي واحدة من الشركات الرائدة عامليًا في االختبار البصري

 HP/Agilent) ا. بناءً على عمليات وخبرات إتش بي أجيالنت تكنولوجيز والقياس على مدار 35 عامً

Technologies)، قمنا بتثبيت أنفسنا كأحد مزودي احللول الرائدين في مجال االستشعار البصري 
املوزعمبجموعة متنوعة من التطبيقات. 



تعمل التكنولوجيا الفريدة اخلاصة بشركة AP Sensing على ضمان القياس اللحظي 

والدقيق لدرجات احلرارة والقياس الصوتي، على إمتداد دائرة الطاقة بالكامل.حيث إنها تقوم 

بتحديد النقاط الساخنة وأخطاء الكبالت، وحساب القدرة الفعلية للتيار الكهربي، والتنبؤ 

بتصنيفات الطوارئ قبل حدوثها بساعات، فضالً عن تقدير عمق الدفن للكبالت البحرية. مع 

حلول االستشعار لدينا، ستحصل على أقصى أداء للشبكة في ظل ظروف تشغيل آمنة.

ا تناسب وتلبي جميع التطبيقات والتحديات  نعمل على توفير حلول شاملة، ومصممة جيدً

التي تواجهك.

من خالل تقنياتنا املبتكرة Code Correlation (تكنولوجيا استشعار درجات احلرارة املوزعة
2P Squared  (DTS) (تكنولوجيا استشعار األصوات املوزعة DAS)، تتميز منتجات 

االستشعار بتقنية األلياف البصرية من شركة AP Sensing بتفردها وتفوقها في األداء 

واجلودة. تقوم حلولنا بقياس ملف درجة احلرارة والصوت بدقة متناهية وبطريقة خطية 

 وحقيقية على طول دائرة الطاقة والتي تعمل كقاعدة مثالية ملزيد من احلوسبة.

مننحك القدرة على الرصد الدقيق - في أي وقت.

 التطبيقات

( HVDC ) تيار جهد عالٍ مستمر  

( HVAC ) تيار جهد عال متناوب

كبالت طاقة حتت األرض

 كبالت تصدير ومصفوفة

الت داخلية  موصِّ

وصالت ونهايات طرفية

 قنوات مساعدة

خطوط علوية

 محوِّالت

معدات احملطات الفرعية

 مميزات األلياف البصرية

قياسات درجة احلرارة املوزعة والصوت/ االهتزاز بطول 
الدائرة بأكملها، مما يوفر اآلالف من نقاط البيانات

قياسات دقيقة ال يتم تسويتها باجلهد أو بالتداخل 
 (EMI) الكهربي املغناطيسي

أساس مثالي حلساب تصنيفات الطاقة الدقيقة 
(RTTR) وعمق الدفن وألغراض الكشف الدقيق عن 

أحداث التعلم اآللي
 

الكشف الدقيق لألحداث احليوية وتصنيفها بدقة، 
مثل احلمل احلراري الزائد، وأحداث الطرف الثالث 

(احلفر، اإلرساء) وأعطال الكبالت

 خبرتنا: 
حلول تناسب احتياجاتك

كبالت طاقة أرضية (حتت األرض) لتيار اجلهد العالي املستمر

(HVAC) وتسخني وتبريد وتكييف الهواء ،(HVDC) 

كبالت التوصيل البيني

غرفة التحكم عن بعد

كبالت تصدير

كبالت مصفوفة

معدات احملطات الفرعية واحملوِّالت

خطوط علوية



Leading the Way with Passion.

مينحك نظام مراقبة الكابالت من شركة AP Sensing احلل املثالي ملراقبة البنية التحتية للطاقة لديك 

وحمايتها.

قم بتشغيل شبكتك بأعلى مستوى طاقة محتمل وآمن عن طريق استخدام التحليالت احلرارية املستقرة 

والثابتة والعابرة. قم مبقارنة التحميالت احلالية عن طريق التقييمات التي تتم خالل مرحلة التخطيط وتعلَّم 
كيف ميكنك زيادة التحميالت املستقرة الثابتة بأمان. يقوم النظام بإحصاء جميع البيانات التي حتتاجها 

للتخطيط لألحمال القصوى وحاالت الطوارئ، مبا في ذلك عمق دفن الكبالت البحرية، مما يسمح بالكشف 

عن األجزاء اخلطيرة من الكبالت املكشوفة. 

نًا.  استنادًا إلى إملام شركة AP Sensing الهائل بالتطبيقات، يكون الكشف الذكي عن األحداث مضمَّ

وتصنِّف خوارزميات التعلم اآللي املتقدمة للغاية أحداث الطرف الثالث (TPI) بدقة، لضمان احلصول على 

إنذار موثوق به حال وجود تهديدات محتملة على سالمة الكبل. يتم اكتشاف أعطال الكبالت وتعيني 
، ممايقلل من وقت اإلصالح وفترات التعطل بشكل ملحوظ.  مواضعها في غضون ثوانٍ

 AP Sensing كان فريق الدعم بشركة"
ا لنا على مر السنني. فقد  وال يزال مورِدًا رائعً

ساعدونا في تصميم النظام وتخطيط التنفيذ، 
ا ما يتمتعون مبهارة وسرعة في االستجابة  ودائمً

الستفساراتنا الفنية من خالل مشورتهم الوافية 

اخلبيرة ونصائحهم املفيدة".

 Ausgrid جيوف هاريس، شركة

أقصى مستويات األمان واحلماية 
ألصولك



يظهر برنامج SmartVision™ من شركة AP Sensing حالة الدوائر الكهربائية

في حملة، حيث يُتحكم فيها من خالل واجهة رسومية سهلة االستخدام. إنها تدمج بسالسة 

العديد من حلول استشعار درجة احلرارة املوزعة (DTS) وحلول استشعار األصوات املوزعة 
(DAS) والدوائر التليفزيونية املغلقة (CCTV) وغيرها من أجهزة االستشعار في منصة 

واحدة.

ا يوفر برنامج SmartVision™ نظرة عامة واضحة مع خريطة متكاملة، وعرضً
ا بيانية على شكل مخطط الشالل، فضالً عن العديد من الوظائف  لألصول ورسومً

التحليلية.. يتيح منوذج العامل اخلدمي احلسابي املتطور إمكانية التحميل على شبكات 

تكنولوجيا املعلومات االفتراضية و يوفر مجموعة شاملة من البروتوكوالت للتكامل مع أنظمة 

."SCADA" م اإلشرافي وحتصيل البيانات التحكّ

توفر تقنية SmartAlarm™ التي نقدمها لك أساليب وخوارزميات فريدة للكشف عن 
 ™ SmartAlarm النقاط الساخنة الصغيرة، حتى في ظل احلاالت العابرة. وحتلل تقنية

األمناط الصوتية، مما يوفر سرعة تصنيف األحداث والتحذير من وقوعها على نحوٍ ميكن االعتماد 

عليه. 

ميزات النظام

 نطاقات قياس رائدة عامليًا

يوفر معلومات قياس خطية حقيقية ودقيقة للغاية

إمكانية القياس مع األلياف أحادية النمط ومتعددة 
األمناط

تكامل سلس بفضل تنوع الواجهات والبروتوكوالت

™SmartVision مميزات تقنية 

ا (حلول استشعار درجة احلرارة  حل إدارة متكامل متامً
املوزعة (DTS) وحلول استشعار األصوات املوزعة 

(RTTR) وتصنيفات الطاقة الدقيقة (DAS)

تصوير األصول، إمكانات التحليل وإعداد التقارير

 إدارة اإلنذارات باستخدام خوارزميات التعلم اآللي

قاعدة بيانات مركزية وشبكات تعمل على
تكنولوجيا املعلومات االفتراضية

حساب السعة باألمبير (الفعلية واملتوقعة) وعمق 
دفن الكبالت البحرية 

إدارة موثوق بها لألصول ونفاذ 
بصيرة حول التخطيط الشبكي

الكشف عن أعطال الكبالت وتعيني مواضعها
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ا عن الفترة التي تتعدى اخلمس  تتميز شركة AP Sensing بأقل معدل أعطال في هذه الصناعة. وبعيدً
ا التي احتلت فيها إتش بي أجيالنت الريادة في االختبارات البصرية، فإننا ما زلنا نصبو إلى العمل  وثالثني عامً

بجدية نحو االستمرار في حتسني حلول األلياف البصرية ملساعدتك في مواجهة التحديات اليومية التي 

تواجهك.

اجلودة واألداء هما احملركان إلبداعنا. متكنا التقنيات الفريدة مثل تصميم املستقبِل الفردي، ومفهوم

Code Correlation وتكنولوجيا 2P Squared ، وتكنولوجيا التوقيت املتغير (VTT)، من تقدمي حلول 
استشعار األلياف البصرية لكم بدقة متناهية وعلى نطاق كبير، فضالً عن استقرار القياس على املدى 

الطويل. 

تعمل كل األدوات علىأنظمة تشغيل مختبَرة، وهي أنظمة مستقرة وثابتة وآمنة إلى أقصى حد. على 

سبيل املثال، تعمل حلول استشعار درجات احلرارة املوزعة (DTS) اخلاصة بنا على نظام VxWorks، وهو 

م في صناعة الطيران واستكشاف الفضاء.  نظام مخصص لتطبيقات املهام احلرجة، ويُستخدَ

"بالنسبة لي، شركة AP Sensing هي الشركة 
السبَّاقة في مجال استشعار درجة احلرارة البصرية 
ا من اخلبرة واإلبداع  املوزعة. وميكنك أن تالحظ مزيجً

في حلولها - تصميماتهم ابتكارية، تساعدك على 

إجناز ما تتوقعه بالضبط، فهم ال يساورهم أي خوف 

من االنطالق والتفرد خارج السرب، أو توفير حل 
مخصص لك. وتعتمد هذه الشركة على تراث إتش 

بي/ أجيالنت لديها، وتواصل التطوير والتقدم، بينما 

تظل في الوقت ذاته ملتزمة بقيَمها األساسية من 

 حيث اجلودة واملوثوقية".

Prysmian روبرتو جاسباري، شركة

ريادة AP Sensing في اجلودة 
واإلبداع



 - (DTS) استشعار درجة احلرارة املوزعة

Nسلسلة ٤٥
اجليل اخلامس من أجهزة 

DAS االستشعار الصوتي املوزع

مد مج

في القمة

الكابالت حتت البحرالتكوين الثالثي

ت إلى حتدياتك ونبذل كل ما  شركة AP Sensing هي شريكك على املدى الطويل. ننصِ

في وسعنا لنوفر أفضل حلول األلياف البصرية املوزعة املالئمة الستخداماتك املرتبطة 

بالطاقة. يناسب عرضنا الكامل متطلباتك للمراقبة، ويحمي أصولك القيِّمة. 

تستخدم أجهزة AP Sensing الليزر منخفض الطاقة لضمان أقصى عمر تشغيلي والتعامل 

اآلمن في جميع الظروف. خضعت هذه األجهزة الختبارات مكثفة وحصلت على الشهادات 
املعتمدة الالزمة لتلبية متطلبات صناعتك.

ال تنتهي فلسفة الدعم لدى AP Sensing عند حد االختبار النهائي للتشغيل
- بل إنها متتد إلى أبعد من ذلك. فخبراؤنا في فريق الدعم والهندسة لديهم القدرة على 

مساعدتك في التصميم، والتركيب، وإدارة مشاريعك. ال يقتصر ذلك على خدمات الصيانة في 

املوقع فحسب، لكن يتجاوز ذلك إلى الدعم على خط االتصال املباشر، والصيانة، والتدريب. 
فمهما كانت احتياجاتك – فإن فريقنا من اخلبراء سيسعدهم مساعدتك.

ملاذا اختيار AP Sensing؟

أفضل أداء في القياس بفضل التكنولوجيات الفريدة، 

2P Squared وتقنية Code Correlation مثل

ال انحرافات، وال إعادة معايرة، بفضل تصميم 
ل ببراءة اختراع وعدم  املستقبِل األحادي املسجَّ

حساسية اإلجهاد املتأصل (بال إجهاد مرتبط 

بالتشويش التداخلي)

ليزر منخفض الطاقة لالستخدام اآلمن ولعمر طويل 
للمنتج

 أكثر مجموعة اكتماالً في السوق من تقارير

االختبارات وشهادات االعتماد

دعم ملراحل تخطيط، وتصميم، وتركيب املشروع

إدارة املشاريع واالختبار النهائي لتشغيلها

شبكة تغطي أرجاء العالم من الشركاء واخلبراء 

اإلقليميني

مزوِّد احللول الكاملة لك
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انطالقًا من تراث إتش بي/أجيالنت HP/Agilent املتوافر لدينا في االختبارات البصرية، 

فقد احتللنا موقعنا كأحد الرواد في مجال تزويد احللول لالستشعار البصري املوزع.

العمالئنا. ا جيدً إننا ملتزمون بتقدميحلول شاملة، ومصممة تصميمً

ا من الشركاء واخلبراء من ذوي الكفاءات  لدينا مكاتب في جميع أنحاء العالمتضم طاقمً
العالية، واملوظفني املتحمسني، وشبكة من الشركاء اإلقليميني من ذوي اخلبرات.

في شركة AP Sensing، ندرك أنه ميكننا حتقيق النجاح فقط عندما نسهم في حتقيق 

النجاح لعمالئنا ولشركائنا. وبالتالي، فإننا نقومبدور استباقي يتسم باالحترام فيما 

يتعلق بالوفاء بكل التزاماتنا.

فمن خالل أكثر مجموعة اكتماالً من االختبارات والشهادات في هذه الصناعة، تقوم شركة 
AP Sensing مبساعدتك على االلتزام بجميع معايير األمان ذات الصلة، وضمان أمان 

بيئة العمل، فضالً عن سالمة املوظفني.

رسالتنا هي ضمان جناحك

للمزيد من املعلومات، يُرجى التواصل على 

info@apsensing.com
www.apsensing.com

لزِمة لشركة تخضع مواصفات املنتج واألوصاف الواردة في هذه الوثيقة للتغيير دون إخطار كما أنها ليست مُ
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