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Předložená disertační práce se zaměřuje na vytvoření modelu PLC komunikace po elektrickém 

vedení vn/nn. Z hlediska současného nástupu chytrých sítí a potřeb hromadného ovládání spotřebičů či 

hromadných odečtů dat je zvolené téma aktuální. Přitom vzhledem k rozsahu vlivů a parametrů, které 

je nutno vzít v úvahu při modelování přenosových vlastností elektrické sítě a také s ohledem na 

dynamiku změn těchto parametrů v čase jde o úkol značně obtížný a komplexní. 

 

Práce je velmi rozsáhlá, 160 stran vlastního textu je doplněno přílohami na celkem téměř 200 

stran; je ale logicky členěna do 11 kapitol. V první kapitole autor uvádí historický vývoj komunikace 

po výkonových elektrických sítích (PLC), další dvě kapitoly shrnují požadavky na PLC komunikace a 

současný stav vývoje v této oblasti. V kapitolách 4 a 9 je proveden systematický rozbor jednotlivých 

součástí sítě, které mají vliv na přenos signálu PLC, včetně návrhu modelů těchto součástí. Tato část 

práce je nejrozsáhlejší – zabírá 85 stran. Kapitola 10 se věnuje modelům různých topologií sítě 

(modely A, B, C a D jsou teoretické, poslední model vychází ze skutečného zapojení úseku napájecí 

sítě v areálu Třineckých železáren). V této kapitole je také uveden a diskutován výsledek simulací 

přenosu PLC signálu v uvedených modelovaných sítích. V kapitole 11 je popisována simulace přenosů 

datových paketů v prostředí inteligentní sítě, která navazuje na autorovu diplomovou práci, uváděnou 

v použité literatuře [35]. Celá disertační práce je zakončena kritickým rozborem výsledků 

provedených simulací. 

 

V práci jsem nenašel obvyklou kapitolu věnovanou přesnějšímu stanovení cílů disertační 

práce; je zde pouze jeden odstavec v kapitole Úvod. Přesnější stanovení cílů jsem nenašel ani v tezích 

k DP, ani v IS VUT. Vycházím tedy z toho, co je uvedeno v úvodu, tedy že cílem práce bylo vytvoření 

modelu sítě pro simulaci komunikace PLC. Tento cíl předložená práce splňuje. 

  

Pro vlastní numerické modelování využil autor prostředí Matlab. Zvolené metody řešení 

jednotlivých modelovaných prvků považuji za správné, autor přitom prokázal velký rozhled a 

orientaci v dané problematice. Řešení i výsledky jsou dostatečně ilustrovány množstvím grafů jak 

v textu, tak v příloze. Při rozboru práce jsem ale postrádal uvedení podmínek modelování, např. 

v kapitole s možným názvem „postup simulace“. Není tak úplně jasná souvislost mezi jednoduchým 

modelem topologií uvedených v kap. 10.1 a výsledky simulací, rozebíranými v kap. 10.4. Podobně 

pak v kap. 11 u simulace inteligentní sítě. 

 

Je však třeba vyzdvihnout komplexnost celého úkolu a z něj plynoucí množství návrhů a 

simulací, které autor provedl. Přitom celý text je dobře strukturován a i přes rozsáhlost se v něm lze 

dobře orientovat. Po formální stránce je práce na výborné úrovni a obsahuje všechny předepsané 

náležitosti. 

 

Za původní přínos autora v práci považuji detailní návrh modelů transformátoru vn/nn v obou 

směrech přenosu, podrobný kritický rozbor útlumu PLC signálu na modelových topologiích sítí 

s využitím částečně vlastních modelů prvků sítě, model odběrného místa běžné domácnosti 

s uvažováním vlivu různých typických spotřebičů na jeho impedanci a konečně simulaci přenosu 

informace s protokolem PRIME v inteligentních sítích. Předložená práce tak přináší původní 

poznatky, které byly autorem v dostatečné míře publikovány. Z předložené disertační práce a z výpisu 

publikační činnosti autora vyplývá, že je vědecky erudovanou osobou. 

 



 

Závěr: Předložená práce přes uvedené drobné nedostatky splňuje podmínky uvedené v § 47 

odst. 4 Zákona o vysokých školách 111/1998 Sb., autor v ní prokázal způsobilost k samostatné 

vědecké práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

Dotazy: 

1. V kap. 5.2 se rozebírá impedance země a je uvedena i převzatá mapa České a Slovenské 

republiky (obr. 5.1), ve které je uvedeno rozložení vodivosti země v Siemensech. Přitom 

pro výpočty modelů je třeba znalost konduktivity (tedy měrné vodivosti, v jednotkách 

S/m). Vysvětlete prosím vzájemný vztah konduktivity a konduktance, případně co autoři 

zmíněné mapy myslí vodivostí země – vůči kterému referenčnímu bodu? 

 

2. V kapitole 6.1 je popisován postup měření impedancí a přenosů reálného transformátoru. 

Podle fotografie na obr. 6.6 to vypadá, že vinutí transformátoru bylo během měření 

částečně vyjmuto z nádoby, tedy z olejové lázně. Bylo tomu skutečně tak? Jestli ano, jaký 

byl důvod a byl přitom uvažován dopad permitivity oleje na změnu měřených parametrů? 

 

 

 
V Brně, 13. března 2017 doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. 


