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1 PLC KOMUNIKACE A INTELIGENTNÍ SÍTĚ

PLC komunikace se již používá téměř sto let pro nejrůznější aplikace jako je telefonie, ovládání
veřejného osvětlení, interkom a další. Největší nasazení zažívá v současné době v souvislosti s
inteligentními sítěmi v energetice. [16]

PLC komunikaci je možné rozdělit do tří kategorií. První kategorie je hodně úzkopásmová
komunikace, která je velmi pomalá a využívaly ji zejména historické systémy, HDO nevyjí-
maje. V inteligentních sítích je využívána v USA v případech, kdy za transformátorem je velmi
malý počet elektroměrů a je výhodné síť prodloužit až na úroveň vysokého napětí. Další ka-
tegorií je úzkopásmová komunikace, která je v inteligentních sítích nejvíce využívána. Rozsah
dostupných frekvencí je v různých částech světa regulován příslušnými organizacemi. V této
kategorii existuje celá řada standardů i proprietárních řešení, které je možné rozdělit na ko-
munikace s jednou nosnou frekvencí a více nosnými frekvencemi s využitím OFDM modulace.
Poslední kategorií je širokopásmová komunikace, která díky své rychlosti, ale malému dosahu,
je nejčastěji využívána k přemostění ethernetového spojení v rámci jedné budovy. Nicméně i
zde existují aplikace pro inteligentní sítě. [3]

Inteligentní sítě znamenají zavedení informačních a komunikačních technologií do distri-
buční sítě s cílem ekonomických úspor, zvýšení kvality dodávky a zlepšení vlivu energetiky na
životní prostředí. PLC komunikace rozhodně není jedinou využívanou komunikací. V současné
době je však velmi hojně využívána pro obousměrnou komunikaci s elektroměry jednotlivých
odběratelů.

Jednotlivá zařízení a typy komunikací inteligentní sítě je možné vidět na obrázku 1.1.
Cílem práce je vytvoření modelu PLC komunikace, který alespoň částečně odpoví na

otázku, zda nasazení PLC komunikace v inteligentních sítích je reálné a jaké parametry lze
očekávat od této technologie. Dále model může přispět ke zdokonalení stávajících způsobů
PLC komunikace.

Obr. 1.1: Příklad sítě pro inteligentní měření
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2 SOUČASNÉ MODELY PLC KOMUNIKACE

Pro modelování PLC komunikace po venkovním vedení jsou používány zejména dva typy
modelů. Prvním je model vícecestného šíření signálu, vhodný zejména pro modely vytvo-
řené na základě uskutečněných měření, tedy identiĄkací. Druhým typem je model kaskádních
dvojbranů, kde jsou jednotlivé součásti sítě uvažovány jako dvojbrany. Součinem přenosových
funkcí těchto dvojbranů lze získat přenosovou funkci celé soustavy. V případě modelu kaskád-
ních dvojbranů je vhodné znát topologii sítě. Základem obou těchto modelů jsou telegrafní
rovnice 2.1 pro dvouvodičové vedení, které jsou odvozeny v plné verzi disertační práce [7].

�(0) = �k cosh (Ò�) + �0�k sinh (Ò�)

�(0) = �k cosh (Ò�) +
�k

�0

sinh (Ò�)
(2.1)

2.1 Model vícecestného šíření

Model vícecestného šíření (Multipath model) je vhodný zejména pokud nejsou známy přesné
parametry přenosového kanálu, především topologie přenosové soustavy. Avšak, je potřeba
identiĄkovat přenosovou funkci na základě měřených hodnot.

Popis modelu je možné nalézt v celé řadě odborných publikací např.[22].
Přenosová funkce vychází z předpokladu, že signál v uvažovaném bodě je součtem dopřed-

ných složek signálů šířících se všemi možnými cestami k cíli, jejichž úroveň je snížena díky
odrazům na jednotlivých impedančně nepřizpůsobených přechodech. Matematicky toto lze
zapsat jako:

�(�) =
N︁

i=1

�i
⏟ ⏞ 

�́���� �í��

�����ů�

�(�, �i)
⏟  ⏞  

�́���� ��

�����í

�−j2πfτi

⏟  ⏞  

����̌��̌�í �í��

����́�������

(2.2)

kde � je počet uvažovaných cest.
Útlum díky odrazům nastává v případě rozvětvení vedení, ukončení vedení nepřizpůsobe-

nou impedancí nebo vložením do vedení určitého prvku. Část vlny postupuje dále a část se
odrazí zpět. Činitel odrazu v příslušném místě lze vyjádřit jako:

� =
�2�

γl

�1�−γl
=

Uk−Z0Ik

2
�−γ(l−l)

Uk+Z0Ik

2
�γ(l−l)

=
Uk

Ik
− �0

Uk

Ik
+ �0

=
�k − �0

�k + �0

(2.3)

Zbývající část vlny postupuje dále, činitel prostupu tak je:

� = 1 − � (2.4)

Údaje pro výpočet činitele odrazu ovšem často nejsou známy v případě identiĄkace z
naměřených dat. Proto je �i jedním s identiĄkovaných parametrů, jehož hodnota je rozdílná
pro každou cestu a závisí na frekvenci. Absolutní hodnota musí být vždy menší než 1. Obecně
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se jedná o komplexní číslo závislé na frekvenci, ale v rámci zjednodušení modelu je možné
vypustit závislost na frekvenci a případně �i uvažovat jako reálné číslo.

Vzhledem k tomu, že je uvažována pouze dopředná vlna, lze útlum na vedení popsat pomocí
rovnice:

�−γli (2.5)

Pokud nejsou známy parametry vedení, je možné funkci Ò pro elektrické kabely a frekvence
obvyklé pro PLC komunikaci aproximovat funkcí Ð(�) [22]:

Ð(�) = �0 + �1�
k (2.6)

Útlum na vedení pak lze popsat pomocí rovnice:

�(�, �i) = �−α(f)li = �−(a0+a1fk)li (2.7)

kde �1, �2, � jsou konstanty nezávislé na trase ani frekvenci, které je nutné identiĄkovat podle
měření. Parametr �i není závislý na frekvenci, ale je závislý na délce trasy, tedy závislý na
trase. Tento parametr bývá také identiĄkován.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé vlny na každé trase urazí do cíle jinou vzdálenost, jsou
zpožděny v čase vůči sobě. Toto zpoždění je možné vyjádřit ve frekvenční oblasti jako:

�−j2πfτi ��� ái =
�i

√
�r

�0

(2.8)

kde �r je relativní permitivita izolace vodiče, �0 je rychlost světla, �i vyjadřuje délku trasy a
liší se pro každou trasu, ale je nezávislá na frekvenci. Pokud není známa relativní permitivita
izolace vodiče, je možné �r a �0 nahradit jednou konstantou �p vyjadřující rychlost šíření signálu
ve vodiči. Tato konstanta je nezávislá na frekvenci a trase a je často identiĄkována.

2.2 Model kaskádních dvojbranů

Model kaskádních dvojbranů je vhodný v případě, že je známa topologie uvažované sítě.
Ještě před použitím pro modelování PLC komunikace byl model využíván k modelování

DSL komunikace. Popis modelu je možné nalézt v celé řadě odborných publikací např.:[20].
Dvojbran je reprezentován rovnicemi, které popisují závislost vstupního a výstupního na-

pětí a proudu:
⎟

�1

�1

⟨

=

⎟

� �

� �

⟨ ⎟

�2

�2

⟨

= M

⎟

�2

�2

⟨

(2.9)

kde M je matice vyjadřující parametry dvojbranu.
Pokud je síť tvořena různými dvojbrany sériově zapojenými za sebou, je možné je nahradit

jedním dvojbranem získaným jako součin jednotlivých matic M i:

M =
n︁

i=1

M i (2.10)

kde n je počet za sebou sériově řazených dvojbranů.
Postup modelování vedení, odboček, sériových a paralelních impedancí jako dvojbranů,

získání přenosu a další postupy jsou popsány v plné verzi disertační práce [7].

5



3 MODELOVÁNÍ VÍCEVODIČOVÉHO VEDENÍ

Modely popsané v kapitole 2 jsou všechny určené pro dvouvodičové vedení. Elektrické vedení je
ale velmi zřídka realizováno jako dvouvodičové. Běžná provedení jsou třífázové vedení, které je
v určitých místech uzemněno, nebo třífázové vedení s nulovým vodičem nebo třífázové vedení
s nulovým vodičem a zemí, případně totéž v jednofázové variantě.

Modely z kapitoly 2 ne jenomže nejsou tak přesné, ale neumožňují modelovat určité pod-
statné jevy pro PLC komunikaci.

Jedním z těchto jevů je, když jsou napájecí kabely z dvou různých trafostanic položeny
těsně u sebe. Extrémním případem může být sídliště napájeno ze dvou trafostanic. Aby energe-
tici zajistili rovnoměrné zatížení těchto trafostanic, vedou kabely vedle sebe a připojují každý
druhý dům nebo dokonce byt. V takových případech se přenáší signál z jednoho kabelu na
druhý a způsobuje kolize s druhou sítí. Některé protokoly v těchto podmínkách zcela selhávají.

Další podstatnou otázkou je, zda je možné vysílat nezávisle do všech 3 fází, případně zda
použít pro vysílání určitou kombinaci fází nebo používat pouze jednu fází jako vysílací. Stejně
tak v případě přijímání signálu lze brát napětí na fázi vůči zemi nebo vůči jiné fázi, případně
signál z jednotlivých vodičů určitým způsobem kombinovat.

Podstatným faktem, který je u modelů často opomíjen, je vliv země, která je ve skutečnosti
dalším vodičem s velmi speciĄckými parametry.

Tato práce si klade za cíl vytvořit vícevodičový model, který by netrpěl výše uvedenými
nedostatky. Pro tvorbu modelu byl zvolen postup vycházející z popisu vícevodičového vedení
pomocí telegrafních rovnic.

3.1 Telegrafní rovnice pro vícevodičové vedení

Postup, jak získat obecné řešení diferenciálních rovnic pro vícevodičové vedení, lze nalézt např.
v [2].

Náhradní schéma elementárního úseku vedení je znázorněno na obrázku 3.1.
Dle Kirchhofových zákonů lze odvodit pro náhradní schéma elementárního úseku vedení

z obrázku 3.1, rovnice pro napětí a proud ve fázorovém tvaru jako:

�U (�)
��

= −(R + �æL)I(�)

�I(�)
��

= −(G + �æC)U (�)
(3.1)

Jeden z vodičů je označen jako referenční. Na obrázku 3.1 se jedná o vodič s číslem 0.
Matice U a I mají rozměr (�; 1), matice R, L, G, C mají rozměr (�; �), kde � je počet

vodičů bez referenčního vodiče. Matice R, L, G, C jsou symetrické podle diagonály.
Matici R lze zapsat jako:

R =

⎟

�i + �0 �0

�0 �j + �0

⟨

(3.2)

Na diagonále je součet odporu příslušného vodiče a referenčního vodiče, jelikož proud pro-
tékající příslušným vodičem teče přes jeho vlastní odpor a odpor referenčního vodiče. Mimo
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Obr. 3.1: Parametry elementárního úseku vedení o délce Δ� s více vodiči. [2]

*Kvalita obrázku je dána kvalitou obrázku ve zdrojovém textu.

diagonálu je umístěn vždy pouze odpor referenčního vodiče, jelikož proud z ostatních vodičů
neprotéká uvažovaným vodičem, ale protéká společným referenčním vodičem.

Matici L lze zapsat jako:

L =

⎟

�ii �ij
�ij �jj

⟨

(3.3)

kde indukčnosti na diagonále představují indukčnost konkrétního vodiče ve spojení s referenč-
ním vodičem a mimo diagonálu je vzájemná indukčnost příslušných dvou vodičů.

Matici G lze zapsat jako:

G =

⎟

�ii + �ij −�ij

−�ij �jj + �ij

⟨

(3.4)

kde na hlavní diagonále je součet vodivosti mezi příslušným vodičem a všemi ostatními vodiči
včetně referenčního vodiče. Mimo hlavní diagonálu je vodivost mezi příslušnými dvěma vodiči
se znaménkem mínus.

Matici C lze zapsat jako:

C =

⎟

�ii + �ij −�ij

−�ij �jj + �ij

⟨

(3.5)

kde na hlavní diagonále je součet kapacit mezi příslušným vodičem a všemi ostatními vodiči
včetně referenčního vodiče. Mimo hlavní diagonálu je kapacita mezi příslušnými dvěma vodiči
se znaménkem mínus.

Z důvodu zjednodušení zápisu jsou deĄnovány matice impedance a admitance vedení:

Z = (R + �æL)

Y = (G + �æC)
(3.6)
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Pro druhou derivaci napětí podle délky úseku vedení platí:

�2U (�)
��2

= ZY U(�) (3.7)

Jedná se o soustavu � diferenciálních rovnic s � neznámými. Aby bylo možné tuto soustavu
rovnic řešit, je nutné zavést substituci:

ZY = T

⎟

Ú1 0
0 Ú2

⟨

T
−1 = T ΛT

−1 (3.8)

Kde T je vlastní vektor matice ZY a Λ je matice, která má na diagonále vlastní čísla matice
ZY . Zavedením další substituce kdy:

Um = T
−1

U (3.9)

Je možné zapsat rovnici 3.7 ve tvaru:

�2U (�)
��2

= ΛUm(�) (3.10)

Nyní se již jedná o � nezávislých diferenciálních rovnic s jednou proměnnou.
Obecné řešení těchto rovnic lze nalézt ve tvaru:

Um(�) =

⎟

�−γ1z 0
0 �−γ2z

⟨

U
+
m +

⎟

�γ1z 0
0 �γ2z

⟨

U
−

m (3.11)

Zavedením matice Γ
Γ =

√
Λ (3.12)

lze předchozí rovnici zapsat jako:

Um(�) = �−Γz
U

+
m + �Γz

U
−

m (3.13)

Důležitým upozorněním je, že exponenty v rovnici 3.13 jsou maticovými exponenty, kdy:

�X =
∞︁

k=0

1
�!

X
k (3.14)

Vyjádřit skutečné napětí lze podle rovnice 3.9:

U (�) = � (�−Γz
U

+
m + �Γz

U
−

m) (3.15)

Proud lze vyjádřit pomocí rovnice 3.1 jako:

I(�) = −Z
−1 �U (�)

��
(3.16)

K vyřešení rovnice je potřeba znát derivaci �(�):

�U (�)
��

= T (�−Γz(−Γ)U+
m + �ΓzΓU

−

m) = T Γ(�Γz
U

−

m − �−Γz
U

+
m) (3.17)
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Po dosazení do předchozí rovnice lze již vyjádřit proud jako:

I = Z
−1

T Γ(�−Γz
U

+
m − �Γz

U
−

m) (3.18)

Charakteristická impedance vedení tak je:

Z0 = T Γ−1
T

−1
Z (3.19)

Po dosazení do rovnice proudu:

I = Z0T (�−Γz
U

+
m − �Γz

U
−

m) (3.20)

Spojením s rovnicí 3.15 a dosazením za U a I U k a Ik na konci vedení délky �, vzniká soustava
dvou rovnic o dvou neznámých. Jejímž řešením je:

U
+
m =

1
2

�Γl
T

−1
U k +

1
2

�Γl
T

−1
Z0Ik

U
−

m =
1
2

�−Γl
T

−1
U k −

1
2

�−Γl
T

−1
Z0Ik

(3.21)

Po zpětném dosazení:

U (�) = T
�Γ(l−z) + �−Γ(l−z)

2
T

−1
U k + T

�Γ(l−z) − �−Γ(l−z)

2
T

−1
Z0Ik

I(�) = Z
−1
0 T

�Γ(l−z) − �−Γ(l−z)

2
T

−1
U k + Z

−1
0 T

�Γ(l−z) + �−Γ(l−z)

2
T

−1
Z0Ik

(3.22)

Po dosazení do rovnice proudu za Z0:

I(�) = Z
−1
0 T

�Γ(l−z) − �−Γ(l−z)

2
T

−1
U k + Z

−1
T Γ

�Γ(l−z) + �−Γ(l−z)

2
Γ−1

T
−1

ZIk (3.23)

Jelikož matice
�Γ(l−z) + �−Γ(l−z)

2
a Γ jsou diagonální matice, je možné jejich pořadí zaměnit. Výraz pro proud se tak zjednoduší
na:

I(�) = Z
−1
0 T

�Γ(l−z) − �−Γ(l−z)

2
T

−1
U k + Z

−1
T

�Γ(l−z) + �−Γ(l−z)

2
T

−1
ZIk (3.24)

Za použití maticových hyperbolických funkcí je možné vztahy pro napětí a proud zapsat ve
tvaru:

U (�) = T cosh (Γ(� − �))T −1
U k + T sinh (Γ(� − �))T −1

Z0Ik

I(�) = Z
−1
0 T sinh (Γ(� − �))T −1

U k + Z
−1

T cosh (Γ(� − �))T −1
ZIk

(3.25)

Pro vyjádření závislosti napětí a proudu na začátku a konci vedení lze rovnici upravit:

U (0) = T cosh (Γ�)T −1
U k + T sinh (Γ�)T −1

Z0Ik

I(0) = Z
−1
0 T sinh (Γ�)T −1

U k + Z
−1

T cosh (Γ�)T −1
ZIk

(3.26)

Poznámka: Uvedené maticové hyperbolické funkce jsou ve výpočetních programech označované
jako sinhm a coshm. Matlab v základu tyto funkce nepodporuje. Je tedy nutné použít verzi s
maticovým exponentem expm, který Matlab podporuje, případně si funkce implementovat.
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3.2 Model kaskádních vícebranů

Modely pro vícevodičové vedení vycházejí z modelu kaskádních dvojbranů popsaného v kapi-
tole 2.2.

Zátěž je vyjádřena v podobě admitanční matice z důvodu jednoduššího zápisu. Impedanční
matici lze získat jednoduše inverzí této matice.

Zátěž může být zapojena v podobě jak je vidět na obrázku 3.2. Admitanční matice tak

Obr. 3.2: Schéma zapojení zátěže u vícevodičové soustavy.

bude:

Y L =

︀

︀
︀
︀

�10 + �12 + �13 −�12 −�13

−�12 �20 + �12 + �23 −�23

−�13 −�23 �30 + �13 + �23

︀

⎥
⎥
︀

(3.27)

Na diagonále jsou vodivosti mezi příslušným vodičem a referenčním vodičem sečtené s vodi-
vostí mezi příslušným vodičem a všemi ostatními vodiči. Mimo diagonálu je vodivost mezi
příslušnými dvěma vodiči se znaménkem mínus.

Napěťový přenos je počítán z matice M , která obsahuje matice A, B, C, D, a je vypo-
čítána jako součin matic M i jednotlivých vícebranů:

⎟

U 1

I1

⟨

=

⎟

A B

C D

⟨ ⎟

U 2

I2

⟨

= M

⎟

U 2

I2

⟨

(3.28)

Napěťový přenos lze určit pomocí admitanční matice zátěže jako:

H(�) = (A + BY L)−1 (3.29)

kde matice H je matice s přenosy mezi jednotlivými vodiči a Y L je admitanční matice zátěže.
Pro modelování vedení jako vícebranu lze využít rovnici 3.26, která je přímo ve tvaru, který

je potřeba. Pouze je nutné ji převést do maticového tvaru:
⎟

U 1

I1

⟨

=

⎟

T cosh (Γ�)T −1
T sinh (Γ�)T −1

Z0

Z
−1
0 T sinh (Γ�)T −1

Z
−1

T cosh (Γ�)T −1
Z

⟨ ⎟

U 2

I2

⟨

(3.30)

kde hyperbolické funkce jsou maticové hyperbolické funkce.
Postup modelování odbočky na vedení, paralelní a sériové impedance jako vícebranu je v

plné verzi disertační práce [7].
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4 PARAMETRY NADZEMNÍHO VEDENÍ A KABELŮ

Pro modelování nadzemního vedení a kabelů platí postup uvedený v předchozí kapitole 3.
Jediné co je potřeba určit jsou matice R, L, G, C vedení, případně matice Z a Y vedení,
které z těchto matic vycházejí.

Vnitřní odpor vedení je deĄnován maticí Rc(�), která má na diagonále vnitřní odpory
příslušných vodičů způsobené především konduktivitou materiálu vodiče, povrchovým jevem
a teplotou vodiče.

�cii = �d�ϑ�AC (4.1)

kde �d je odpor 1 m vodiče při 20°C bez ohledu na povrchový jev, �ϑ je tepelný součinitel
odporu vodiče, �AC je součinitel odporu způsobený povrchovým jevem.

4.1 Impedance země

Impedanci země vyjádřili nezávisle na sobě pánové Carson[5] a Pollaczek [14] jako:

�e =
�æÛ0

2Þ

︁
∞

0

2�−Hλ

Ú +
√

Ú2 + �æÛeàe

cos(�Ú)�Ú (4.2)

kde æ je úhlová frekvence rovná 2Þ� , Û0 je permeabilita vakua, Ûe je permeabilita země, àe

je konduktivita země. � je dvojnásobek vzdálenosti vodiče od země v případě �eii a součet
vzdálenosti vodičů od země v případě �eij.

Vzhledem k tomu, že tento integrál není možné řešit analyticky, vznikla celá řada aproxi-
mací. Aproximaci pomocí logaritmické funkce lze nalézt v [1] v podobě:

�g(�æ) =
�æÛ0

2Þ
ln

⎠

2 + �Òe

�Òe

⎜

Òe =
︁

�æÛeàe − æ2Ûe�g

(4.3)

Velmi přesného řešení lze dosáhnout numerickým řešením integrálu, kdy pomocí substituce
Ú = tan(Φ) vznikne numericky řešitelný integrál[11]:

�g(�æ) =
�æÛ0

2Þ

︁ π
2

0

2�−H tan(Φ)

tan(Φ) +
︁

tan2(Φ) + �æÛeàe

cos(� tan(Φ))
���2(Φ)

�Φ (4.4)

Konduktivitu země je možné určit pomocí specializovaných atlasů [8].

4.2 Modelování nadzemního vedení

Pro potřeby všech výpočtů je uvažována země jako referenční vodič i v případě, že pro potřeby
komunikačního signálu je uvažována reference jiná, např. nulový vodič nebo jiná fáze.

Impedanci a admitanci vedení je možné vyjádřit jako:

Z = Rc(�) + Ze(�) + �æL

Y = �æC
(4.5)
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kde Rc(�) je vnitřní odpor jednotlivých lan vyjádřený pomocí postupu uvedeném výše, Ze(�)
je impedance země vyjádřená pomocí postupu v podkapitole 4.1, L je matice indukčnosti
nadzemního vedení deĄnována níže a C je matice kapacity nadzemního vedení deĄnována
níže.

Pro výpočet indukčnosti je možné použít vzorec pro výpočet indukčnosti vodiče nad do-
konale vodivou plochou.[11]

� =
Û0

2Þ

︂

ln
�2

�1

︂

(4.6)

V případě prvků umístěných na diagonále �ii jsou �1 a �2:

�1 = �i

�2 = 2ℎi

(4.7)

kde �i je poloměr příslušného vodiče, ℎi je výška příslušného vodiče nad zemí.
V případě prvků mimo diagonálu �ij jsou �1 a �2:

�1 =
︁

(ℎi − ℎj)2 + �2
ij

�2 =
︁

(ℎi + ℎj)2 + �2
ij

(4.8)

kde ℎi a ℎj jsou výšky příslušných vodičů nad zemí a �ij je horizontální vzdálenost mezi
příslušnými dvěma vodiči.

Kapacitu nadzemního vedení lze určit ze vztahu pro vodiče v homogenním prostředí:

CL = LC = Û0�01n ⇒ C = Û0�0L
−1 (4.9)

kde �0 je permitivita vakua.

4.3 Podzemní vedení (kabel)

Pro potřeby všech výpočtů je uvažováno stínění jako referenční vodič i v případě, že pro po-
třeby komunikačního signálu je uvažována reference jiná, např. nulový vodič nebo jiná fáze. V
případě, že se jedná o nestíněný kabel v zemi, je možné zem uvažovat jako stínění s nekonečným
poloměrem.

Matice R(�) je součtem matic Rc deĄnované výše a matice Rs, která má stejný rozměr
jako matice Rc a všechny prvky této matice vyjadřují vnitřní odpor stínění dle rovnice 4.1. V
případě, že se jedná o nestíněný vodič použije se místo matice Rs matice Ze dle podkapitoly
4.1, kde jako vzdálenost vodiče od země je �1 − �i [18].

Matici indukčnosti lze deĄnovat dle [9] jako:

�ii =
Ûi

2Þ
ln

�2
1 − �2

i

�1�i

�ij =
Ûi

4Þ
ln

�4
1 − (�i�j)

2 − 2 (�i�j) �2
1 cos �ij

�2
1

⎞

�2
i + �2

j − 2�i�j cos �ij

︁

(4.10)

kde Ûi je absolutní magnetická permeabilita vnitřní izolace, význam ostatních proměnných je
zachycen na obrázku 4.1
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Obr. 4.1: Schéma stíněného kabelu [9]

Kapacitu kabelu lze určit ze vztahu:

CL = LC = Ûi�i1n ⇒ C = Ûi�iL
−1 (4.11)

kde �i je permitivita vnitřní izolace a Ûi je absolutní magnetická permeabilita vnitřní izolace.
[13]

Příčnou vodivost kabelu lze vyjádřit dle vztahu uvedeného v [6] jako:

G

C
=

ài

�i

⇒ G =
Cài

�i

(4.12)

kde ài je konduktivita vnitřní izolace a �i je permitivita vnitřní izolace.
Postupy získání parametrů pro jiné typy kabelů a ověření vypočtených parametrů s namě-

řenými hodnotami pro určité typy kabelů jsou v plné verzi disertační práce [7].
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5 MODEL TRANSFORMÁTORU

V literatuře existují modely transformátorů určené pro PLC komunikaci, ty jsou však určeny
pro dvouvodičové modely. Vzhledem k tomu bude vytvořen vlastní model transformátoru ur-
čený pro modelování vícevodičové PLC komunikace. Model bude vytvořen na základě vlastního
měření reálného transformátoru BEZ BRATISLAVA T0326/22 10000/400(231) V 200 kVA.

5.1 Model transformátoru pro VN

Mezi jednotlivými fázemi a zemí je kapacitní vazba, ta je v modelu na obrázku 5.1 vyznačena
Ąalovou barvou. Pokud je transformátor provozován v zapojení na prázdno, vykazuje impe-
dance na prázdno pro nižší frekvence induktivní charakter pro vysoké frekvence kapacitní
charakter a obsahuje jednu rezonanci, kde dochází k přechodu mezi těmito charaktery. Proto
byla předchozí kapacita doplněna indukčností, která je zvýrazněna modrou barvou. Vzhledem
k tomu, že přechod nemusí být zcela strmý, je toto chování modelováno pomocí odporu zvý-
razněného modrou barvou. V případě, že je transformátor provozován v zapojení na krátko,
je průběh impedance podobný, má pouze odlišnou rezonanční frekvenci. To je řešeno připo-
jením paralelní impedance zvýrazněné červenou barvou, která je opět doplněna odpory pro
nastavení strmosti přechodu. Zelenou barvou jsou zvýrazněny místa pro připojení zátěže na
straně nízkého napětí. V případě zapojení na krátko jsou všechny tyto přípojené body spo-
jeny. Parametry modelu lze stanovit tak, že nejdříve z impedance fáze-země se stanoví kapacita
zvýrazněná Ąalovou barvou. Následně z impedance fáze-fáze v zapojení na prázdno se stanoví
impedance a odpor zvýrazněné modrou barvou a to zejména díky hodnotě rezonanční frek-
vence. Následně dle impedance fáze-fáze v zapojení na krátko lze stanovit hodnoty indukčnosti
a odporu zvýrazněné červenou barvou, opět zejména na základě rezonanční frekvence.

Pokud pro hodnoty ze schématu na obrázku 5.1 platí:
�1 = �4 = �5 = �6, �1 = �4 = �5 = �6, � = �2 = �3 = �4, �2 = �7 = �8 = �9,
�2 = �1 = �2 = �3, �3 = �1 = �2 = �3
Mezi body a-n, b-n, c-n je připojená impedance �LV . Pro zjednodušení zápisu lze zavést
impedance:

�1 =
�æ�1�1

�1 + �æ�1

�2 =
�æ�2�2

�2 + �æ�2

+ �3

�3 =
1

�æ�

(5.1)

Pro impedanci mezi fází a zemí tak platí vztah:

�LG =
3�1(�2 + �LV )�3 + �1�

2
3 + (�2 + �LV )�2

3

3�1(�2 + �LV ) + 3�1�3 + 3(�2 + �LV )�3

(5.2)

Pro impedanci mezi fázemi platí vztah:

�LL =
2�1(�2 + �LV )�3

�1�3 + (�2 + �LV )�3 + �1(�2 + �LV )
(5.3)
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Obr. 5.1: Schéma modelu impedance transformátoru pro modelování PLC komunikace po
vedení vysokého napětí

Pomocí postupu z podkapitoly 3.2 lze admitanční matici transformátoru jako zátěže vyjádřit
jako:

Y L =

︀

︀
︀
︀

�LG + 2�LL −�LL −�LL

−�LL �LG + 2�LL −�LL

−�LL −�LL �LG + 2�LL

︀

⎥
⎥
︀

(5.4)

Průběhy zobrazné na obrázcích 5.2, 5.3 dokládají velmi dobrou shodu mezi vytvořeným
modelem a reálným transformátorem. V případě komunikace v síti vysokého napětí lze trans-
formátor uvažovat jako impedanci, která má nejčastěji kapacitní charakter, tedy s rostoucí
frekvencí impedance klesá. Pro určité konstrukce transformátoru, včetně toho, na kterém pro-
bíhalo měření, může zejména v nižším rozsahu frekvencí dojít k rezonanci a tedy do této
frekvence má transformátor induktivní charakter, kdy impedance roste s frekvencí a od re-
zonanční frekvence kapacitní charakter, kdy impedance s frekvencí klesá. Ve většině případů
se ovšem impedance pohybuje od desítek �Ω až po stovky Ω. Impedance mezi fází a zemí je
nižší než impedance mezi fázemi. Impedanci transformátoru pro VN pro frekvence do 1 MHz
popisuje navržený model. Hodnoty jednotlivých kapacit, odporů a indukčností je nutné pro
každou konstrukci transformátoru přizpůsobit.

Model pro NN stranu transformátoru a model VVN transformátoru je v plné verzi diser-
tační práce [7]. Nachází se tam i popis měření reálného transformátoru. Lze tam také nalézt
srovnání průběhu pro zapojení na prázdno a srovnání naměřených hodnot s jinými druhy
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transformátorů měřenými v literatuře.

Obr. 5.2: Graf srovnání měřené a modelované impedance transformátoru mezi fázemi vysokého
napětí při straně nízkého napětí na krátko

5.2 Přenos signálu skrz transformátor

Přenos signálu ze strany vysokého napětí na stranu nízkého pro frekvence 30 kHz až 100 kHz
je na úrovni −33 �� a je pravděpodobně závislý na převodním poměru transformátoru. Pro
frekvence 100 kHz až 1 MHz přenos kolísá a pohybuje se od -33 �� do −55 ��. Vzhledem
k tomu, že měření probíhalo na impedanci 50Ω a typická impedance sítě NN je značně nižší,
bude útlum signálu ve skutečnosti ještě větší. Přenos signálu ze strany nízkého napětí na
stranu vysokého napětí pro frekvence 30 kHz až 100 kHz klesal z frekvencí od −17 �� do
−27 ��. Pro frekvence od 100 kHz do 1 MHz přenos opět kolísá od −25 �� do −45 ��.
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Obr. 5.3: Graf srovnání měřené a modelované impedance transformátoru mezi fází vysokého
napětí a zemí při straně nízkého napětí na krátko

Vzhledem k celkem vysoké impedanci VN sítě pro uvažované frekvence, může být skutečný
přenos i lepší. Na základě těchto hodnot lze konstatovat, že pro obousměrnou komunikaci
napříč sítí VN a NN je kritický přenos signálu ze sítě VN do sítě NN. Vzhledem k tomu, že
komunikační zařízení v NN síti se nejčastěji nachází v bezprostřední blízkosti transformátoru,
záleží úspěšnost komunikace zejména na vzdálenosti druhého bodu na vedení vysokého napětí.
Pro komunikaci napříč sítěmi je vhodnější využít frekvencí do 100 kHz. V případě provozu
dvou samostatných sítí využívajících stejné frekvence bude pravděpodobně docházet k rušení
zejména na straně VN. Jednotlivé průběhy a přesnější popis je v plné verzi disertační práce
[7].
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6 MODEL ODBĚRNÝCH MÍST

Odběrná místa z pohledu modelování venkovní PLC komunikace představují impedanci připo-
jenou mezi určité fáze a nulový vodič. Přičemž nulový vodič může být spojen se zemí. Vyskytují
se prakticky výhradně v sítích nízkého napětí. Odběrná místa v sítích vysokého napětí by bylo
možné najít v průmyslovém prostředí. Jejich impedance na frekvencích využívaných PLC ko-
munikací je velmi speciĄcká a je nutno ji řešit pro každý případ samostatně.

Absolutní hodnota impedance domácnosti v závislosti na délce přívodu CYKY 3x2,5 ka-
belu, kombinací aktivních spotřebičů a frekvencí je vidět na obrázku 6.1. Impedance jednot-
livých spotřebičů byly převzaty z měřených hodnot v [12]. Srovnání impedancí jednotlivých
spotřebičů lze nalézt v plné verzi disertační práce [7]. Jednotlivé konĄgurace zapnutých spo-
třebičů jsou v tabulce 6.1

KonĄgurace Aktivní spotřebiče
A lednice
B lednice, malý spotřebič
C lednice, topení
D lednice, světlo, televize
E lednice, malý spotřebič, světlo, počítač
F lednice, malý spotřebič, světlo, televize, počítač

Tab. 6.1: KonĄgurace aktivních spotřebičů

Impedance domácnosti se může pohybovat od jednotek �Ω v případě, kdy je aktivní pouze
lednice až po jednotky Ω, kdy je aktivních více spotřebičů. Nejčastěji tak bude docházet ke
změnám impedance, kdy v noci a přes den bude impedance domácnosti dosahovat desítek Ω
a k poklesu může dojít během rána a večer, kdy je větší počet aktivních spotřebičů zejména
televizí a počítačů. Tento jev byl v praxi pozorován v pilotním projektu společnosti ČEZ s.r.o.
v bytové zástavbě v oblasti Pardubic, kde v odpoledních a večerních hodinách docházelo ke
zhoršení kvality komunikace v PLC síti. Toto bylo způsobeno nejenom poklesem impedance
sítě, ale i zvýšením úrovně šumu. Dle měření impedancí sítě v [19] impedance průmyslových
odběrných míst vykazuje ještě větší odchylky v čase, než v případě domácností. Záviset to
bude pravděpodobně na pracovních směnách. Impedance odběrných míst může skokově narůst
v době, kdy silové napětí o frekvenci 50 Hz nebo 60 Hz prochází nulou. Toto je patrné z průběhu
nacházejícím se v plné verzi disertační práce [7].
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Jednotlivé konĄgurace zapnutých spotřebičů jsou v tabulce 6.1.

Obr. 6.1: Absolutní hodnota impedance domácnosti v místě elektroměru v Ω v závislosti na
vzdálenosti spotřebičů od elektroměru, frekvenci a kombinaci zapnutých spotřebičů.
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7 KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Jedná se o zařízení, která v PLC síti dokážou komunikovat. Mohou představovat vysílač, při-
jímač nebo impedanci v případě, že komunikují jiná zařízení. Schéma komunikačního zařízení
je na obrázku 7.1.

Obr. 7.1: Schéma komunikačního zařízení.

Komunikační procesor je na obrázku 7.1 vyznačen hnědou barvou a zkratkou CP.
Je velmi úzce spjat s použitým protokolem na fyzické vrstvě. Provádí modulaci a demo-

dulaci dat. Pomocí kontrolních součtů opravuje chyby. Často také vytváří rámce, doplňuje
fyzické adresy a spravuje topologii sítě, tedy ustavuje opakovače.

Důležitými parametry komunikačního procesoru jsou:
• Komunikační frekvence - čím je rozsah frekvencí vyšší, tím menší je PSD vysílaného

signálu, ale zvyšuje se rychlost komunikace.
• Komunikační rychlost
• BER/SNR - pravděpodobnost výskytu chybného bitu v závislosti na odstupu signálu od

šumu.
• Činitel výkyvu (crest factor) - udává poměr mezi amplitudou signálu a efektivní hodno-

tou signálu � = Upeak

Urms
.

Výstupní zesilovač je na obrázku 7.1 vyznačen zelenou barvou. Cílem této části je zajistit
na výstupu maximální možný signál, který splňuje regulační omezení.

Spektrální hustotu vysílaného signálu je možné stanovit pomocí vztahu:

��� = �������dBµ − 90 − ����dB − 10���(�∆) (7.1)

kde ��� je výkonová spektrální hustota vysílaného signálu v [dB(mW/Hz)],
�������dBµ je limit amplitudy vysílaného signálu dle příslušné normy, ����dB udává
poměr výkonu stejnosměrného signálu o velkosti �peak a skutečného výkonu vysílaného sig-
nálu v dB lze jej také deĄnovat jako ����dB = 20 log � ke � je činitel výkyvu, �∆ je rozsah
využívaných frekvencí v Hz.
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Vazební člen je na obrázku 7.1 vyznačen Ąalovou barvou. Jeho hlavní úkoly jsou co největší
potlačení signálu s frekvencí sítě, což zajišťuje kondenzátor zapojený do série a bezpečné
oddělení sítě od elektroniky modemu, což zajišťuje oddělovací transformátor.

Náhradní schéma pro modelování vazebního členu je na obrázku 7.2. Kde �P je impe-

Obr. 7.2: Náhradní schéma pro modelování vazebního členu. [15]

dance sítě, která závisí na místě i čase. � je kondenzátor Ąltrující signál s frekvencí sítě. L
je indukčnost oddělovacího transformátoru. Oddělovací transformátory pro rozsah frekvencí
využívaných PLC komunikací mají indukčnost vyšší než by byla optimální. Vzhledem k tomu
je zvolen oddělovací transformátor s příslušnou indukčností a kapacita kondenzátoru se určí
tak, aby rezonanční frekvence ležela někde uprostřed využívaného frekvenčního pásma. �M je
impedance modemu a pohybuje se nejčastěji od 25 Ω do 50 Ω [4].

Pokud má zvolený oddělovací transformátor indukčnost 22 Û� a předpokládá se komuni-
kace v pásmu od 20 kHz do 180 kHz, lze optimální rezonanční frekvenci určit pomocí vztahu
�r = 10(log(f2)−log(f1))/2+log(f1) = 60 ��� a tedy kapacita kondenzátoru by měla být zhruba
� = (4Þ2� 2�)−1 = 320�� .

Srovnání takto navrženého vazebního členu s jeho modelem je vidět na obrázku 7.3.

Obr. 7.3: Graf srovnání amplitudového přenosu reálného vazebního členu a jeho modelu při
impedanci sítě 12 Ω. Zelená - model, Modrá - reálný vazební člen

Vazební člen může být připojen mezi dvě fáze nebo fázi a zemi, případně jiné vodiče. Postup
modelování způsobu připojení vazebního členu k vedení je v plné verzi disertační práce [7].
Jsou tam také popsány ostatní součásti komunikačního zařízení zobrazené na obrázku 7.1.
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8 MODEL ŠUMU

Na základě výkonové spektrální hustoty (PSD) vysílaného signálu, přenosové funkce a PSD
šumu v místě přijímače lze určit SNR (poměr výkonu signálu a šumu) na základě něhož je
možné určit ztrátovost paketů.

V sítích NN a VN se lze setkat se třemi typy šumu. Prvním typem je šum na pozadí,
jehož velikost s narůstající frekvencí klesá. Na základě měření v [21], [17] lze konstatovat, že
velikost šumu se v sítích NN i VN nejčastěji pohybuje kolem -70 dB(mW/Hz), což potvrzuje
i měření v areálu Třineckých železáren. Periodické synchronní a asynchronní impulsní rušení
bylo pozorováno jak v případě sítě NN, tak i VN, kdy v době špičky 50Hz signálu byl šum
největší. Impulzní rušení je vyvoláno přechodným dějem při spuštění nebo vypnutí určitého
spotřebiče. Velikost šumu se může značně lišit v závislosti na lokalitě a denní době.

Měření šumu v síti vysokého napětí se nevyskytuje v literatuře tak často, jak měření šumu
na nízkém napětí. Proto byl šum změřen v síti vysokého napětí v areálu Třineckých železáren.
Měření bylo provedeno na dvou místech.

Celkově bylo provedeno 1 142 měření. Průměrný šum byl získán tak, že výkonová spek-
trální hustota pro jednotlivé frekvence byla zprůměrována přes všechna měření. Maximální
a minimální šum jsou maxima, případně minima výkonové spektrální hustoty pro jednotlivé
frekvence. Tedy nejedná se o nejvíce či nejméně zarušený vzorek, ale o výběr maximálních či
minimálních hodnot ze všech vzorků. PSD šumu je vidět na obrázku 8.1.

Obr. 8.1: Graf minimální, střední a maximální výkonové spektrální hustoty šumu v areálu
Třineckých železáren. Modře - stanice 1, Červeně - stanice 2

Podrobnější analýzu šumu v síti NN, postup měření v síti VN, analýzu periodického šumu
a změny šumu v areálu Třineckých železáren během hodin a dnů v týdnu, stejně tak srovnání
měřeného šumu s ostatními měřeními nalezenými v literatuře lze nalézt v plné verzi disertační
práce [7].
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9 PŘÍKLADY MODELŮ PLC KOMUNIKACE

Spojením poznatků popsaných v předchozích kapitolách je možné modelovat reálné komuni-
kační trasy nebo vytvořit modely, které se těmto trasám budou alespoň blížit.

9.1 Popis modelovaných topologii

Pro tvorbu modelů byla využita jedna modelová topologie, která je dále v textu označena
písmenem C a jedna reálná topologie v textu označena písmenem D, která odpovídá distribuční
síti v areálu Třineckých železáren.

Topologie C znázorněná na obrázku 9.1 sestává z transformátoru VN/NN a � domácností,
kdy nejodlehlejší domácnost je od transformátoru VN/NN ve vzdálenosti �. � se určí jako
zaokrouhlení �/50 �. Ostatní domácnosti jsou umístěny na odbočkách vzdálených od sebe �/�

a dlouhých � = 25 �. Tato topologie může připomínat distribuční síť nízkého napětí. Modemy
jsou umístěny v blízkosti 1 � od trafostanice VN/NN a v místě elektroměru nejvzdálenější
domácnosti. Pro tuto topologii budou použita vedení určená pro nízké napětí.

Obr. 9.1: Schéma topologie C: distribuční síť nízkého napětí

Topologie D znázorněná na obrázku 9.2 sestává z aktivního transformátoru VVN/VN ve
vzdálenosti �vnn = 10 � od místa křížení, transformátoru VN/VN pro obloukovou pec ve
vzdálenosti �pec = 2 � od místa křížení a transformátoru VN/NN vzdáleného �nn = 2 ��

od místa křížení. Ve vzdálenosti �, která není přesně známa, ale odhaduje se na 2 �� je
umístěn záložní transformátor VVN/VN a vedení je těsně před ním přerušeno. Tato topologie
je reálnou topologií nacházející se v areálu Třineckých železáren. Modemy jsou umístěny v
místě křížení a na konci vedení délky � vedoucím k záložnímu transformátoru VVN/VN těsně
před rozpojením. Vedení je tvořeno 12 kabely AYKCY 1x240/25, čtyřmi na každou fázi.

V plné verzi disertační práce [7] je možné nalézt modely pro další dvě topologie A a B a
výpočet parametrů různých vedení použitých pro modelování jednotlivých topologií. Dále je
tam výpočet parametrů ostatních prvků sítě, jako jsou transformátory, domácnosti a modemy.
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Obr. 9.2: Schéma topologie D: distribuční síť vysokého napětí v areálu TŽ

9.2 Výsledky simulací

Na základě analýzy provedené v plné verzi dizertační práce [7] lze určit, že v závislosti na celé
řadě faktorů, hranicí pro úspěšnou komunikaci (133B rámec je přijímán s 50% úspěšnosti)
může být útlum přenosového kanálu od -38 dB do -76 dB.

V případě topologie C představující síť nízkého napětí je na grafech 9.3, 9.4 vidět, že
nízká impedance domácností a transformátoru a velký počet odboček mají zásadní vliv na
maximální dosažitelnou komunikační vzdálenost, která s rostoucím počtem odboček klesá na
stovky metrů. Výrazně lépe je na tom podzemní kabelové vedení než nadzemní vedení. Jak
dosah v řádu stovek metrů, tak i nižší útlum v případě kabelového vedení je možné potvrdit
na základě měření provedených v Komořanech u Brna a publikovaných v [10]. Stejně tak bylo
toto potvrzeno v případě pilotního projektu v ČEZu. V grafech je také možné pozorovat, že
na vyšších frekvencích je menší útlum než na těch nižších. Toto nemusí platit vždy, závisí to
na typu transformátoru v síti a aktivních spotřebičích v jednotlivých domácnostech. V grafech
je také vidět, že stojaté vlnění není nijak výrazné. Pokud je signál přijímán z jiné fáze vedení
než do které se vysílá, tak většinou je jeho útlum vyšší, přičemž výraznější rozdíl by měl být
v případě podzemních kabelů. Výrazně závisí také na směru komunikace. Menší rozdíl mezi
příjmem ze stejné a jiné fáze vedení byl v případě komunikace transformátor->dům.

Simulovaný útlum v případě topologie D je zobrazený v grafech 9.5, 9.6. Vzhledem k tomu,
že se jedná o VN vedení bez velkého počtu odboček, je zřejmé, že by bylo možné komunikovat
až na vzdálenosti v řádek desítek km.

Vzhledem k tomu, že reálně byl kabel dlouhý přibližně 2 km, měřený útlum přenosového
kanálu pro frekvence od 60 kHz do 100 kHz není nijak výrazný a většinou se pohybuje do
-10 dB. Uvedené hodnoty přibližně odpovídají simulovanému útlumu pro tyto frekvence, což
dokládá obrázek 9.5. V obou případech je také možné pozorovat určité zvlnění charakteristiky
ve frekvenční oblasti.

Více modelovaných průběhů a závislostí je v plné verzi a příloze disertační práce [7].
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Obr. 9.3: Graf útlumu v závislosti na frekvenci pro topologii C, x=350 m, příjem do jiné fáze

Obr. 9.4: Graf útlumu v závislosti na vzdálenosti pro topologii C, f=80 kHz, příjem do jiné
fáze
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Obr. 9.5: Graf útlumu v závislosti na frekvenci pro topologii D, x=2000 m

Obr. 9.6: Graf útlumu v závislosti na vzdálenosti pro topologii D, f=80 kHz
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10 SIMULÁTOR INTELIGENTNÍ SÍTĚ

Na základě postupů z předchozích kapitol lze stanovit předpokládanou maximální rychlost
komunikace. V případě komunikace bod - bod, která se nejčastěji vyskytuje v sítích vysokého
napětí, případně v průmyslových sítích, je výstup v podobě maximální komunikační rychlosti
postačující. V případě inteligentních sítí se k vyhodnocování nepoužívá rychlost, ale takzvaná
ĎodečtenostŞ, což je procento měřičů, ze kterých má server data, která nejsou starší než sta-
novená doba. Ke stanovení této hodnoty je potřeba provést simulaci inteligentní sítě.

Vzhledem k tomu, že prakticky všechny PLC protokoly pro inteligentní sítě využívají ko-
munikaci dotaz-odpověď a komunikuje se v jeden okamžik pouze s jedním zařízením, je kromě
rychlosti komunikace a BER pro jednotlivé měřiče velmi důležitým parametrem i čas nutný
pro zpracování paketu a přípravu odpovědi.

V grafu 10.1 je vidět dobu trvání jednotlivých úkonů nutných pro vyčtení jednoho řádku
proĄlu v Evropě pravděpodobně nejpoužívanějším protokolem PRIME/DLMS. Nejvíce času
zabere zpracování požadavku na měřiči. Měřič totiž musí vyhledat požadovaná data ve své in-
terní databázi. Měřiče jsou vybaveny relativně malým výpočetním výkonem. Další významnou
částí je navázání a ukončení relace, což je vlastnost DLMS protokolu, který PRIME používá
na aplikační vrstvě pro komunikaci s měřiči a je zde pravděpodobně z důvodu kompatibility s
jinými druhy komunikace než PLC. Dále je vidět, že značnou část zabere zakódování a vyslání
paketu v komunikačním čipu datového koncentrátoru. Samotný přenos dotazu a odpovědi
(data+režie) zabere jen velmi málo času v porovnání s ostatními úkony.

Obr. 10.1: Graf doby trvání jednotlivých úkonů při vyčítání řádku proĄlu protokolem PRIME

Lze tedy konstatovat, že přenosová rychlost má u stávajících protokolů poměrně malý vliv
na ĎodečtenostŞ. Z tohoto pohledu se jeví jako vhodnější proprietární protokoly na bázi BPSK
nebo DCSK než OFDM, které díky využívání menšího rozsahu frekvencí mají lepší BER a lépe
optimalizovanými proprietárními protokoly dokážou zcela kompenzovat nižší rychlost oproti
standardizovaným OFDM protokolům. Podrobnější popis simulace a výsledků simulace pro
protokol PRIME/DLMS lze nalézt v plné verzi disertační práce [7].
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ZÁVĚR

Hlavním přínosem předložené práce je vytvoření vícevodičového modelu energetické sítě pro
účely modelování PLC komunikace. Vícevodičové modely se v současné době používají mini-
málně a většinou pouze pro modelování PLC komunikace uvnitř budov. Pro použití modelu
ve venkovních sítích bylo nutné vytvořit vícevodičové modely odběrných míst, transformátorů
a popsat, jak modelovat připojení modemu k určitým vodičům vedení. Díky nově odvozenému
modelu, který je podrobně dokumentován v dizertační práci, je možné nejenom modelovat
PLC komunikaci přesněji, ale je také možné modelovat celou řadu aspektů, jako jsou:

• volba referenčního vodiče - fáze nebo zem,
• možnost přijímat signál v jiné fázi vedení než je fáze, do které se vysílá,
• možnost využít jednotlivé fáze vedení jako samostatné komunikační kanály,
• přenos signálu z jedné sítě do druhé souběžně vedenými kabely,

které v původních dvouvodičových vedeních modelovat nebylo možné. Ukázalo se, že není
jednoduše možné modelovat konkrétní lokality nízkého napětí vzhledem k tomu, že zjištění
konkrétních impedancí jednotlivých odběrných míst, šum v jednotlivých částech sítě, případně
přesné parametry transformátoru je prakticky nereálné. Na druhou stranu model může poslou-
žit k odhadu maximální komunikační vzdálenosti v síti vysokého napětí. Dále může pomoci
odpovědět na otázky, zda v sítích vysokého napětí vysílat mezi fázově nebo vůči zemi, zda v
sítích nízkého napětí vysílat do všech fází nebo pouze do jedné. Zda investice do kompenzace
útlumu některých frekvencí na vazebním členu by přinesla požadované zlepšení ĎodečtenostiŞ
dat z měřičů. Dále je možné pomocí modelu vytvořit typické topologie, jako například měst-
skou, venkovskou či jiné a porovnat v nich úspěšnost komunikace či přímo ĎodečtenostŞ jed-
notlivých technologií. Při znalosti rozsahu frekvencí, rychlosti komunikace, činitele výkyvu a
BER/SNR charakteristiky příslušného protokolu je možné s využitím modelu a znalosti úrovně
šumu stanovit odhad rychlost komunikace mezi dvěma body. Pokud jsou navíc známy odezvy
měřičů na jednotlivé požadavky, je možné pomocí vytvořené simulace inteligentní sítě zjistit
množství vyčtených dat z měřičů, které nejsou starší než stanovený čas.

Na základě simulací a měření provedených v kapitole 9 a celé řady pilotních i masových
nasazení po celém světě lze konstatovat, že PLC komunikace může doplnit ostatní komunikace
vhodné pro internet věcí, zejména inteligentní sítě v energetice. Je ovšem třeba počítat s
faktem, že i když se jedná o metalické vedení, jeho spolehlivostní parametry se blíží spíše
rádiovým přenosům ve sdíleném pásmu a vysoká spolehlivost, který je obvyklá v metalických
sítích, je prakticky nedosažitelná. Komunikace tedy není příliš vhodná pro přenos zpráv, kde
je nezbytná vysoká spolehlivost a schopnost přenést informaci co nejdříve po výskytu události.

V práci popsaný model vícevodičovového vedení je možné rozšířit o citlivostní analýzu, což
by umožnilo kvantiĄkovat vliv jednotlivých parametrů na na úspěšnost komunikace. Klíčovými
parametry modelu, které mají vliv na úspěšnost komunikace jsou odpor, kapacita, indukčnost
kabelů, impedance transformátoru, impedance odběrných míst, délka vedení, umístění odbo-
ček atd. U těchto parametrů by bylo vhodné citlivostní analýzou zjistit, které parametry je
nutné znát přesně a které stačí znát pouze přibližně. Takové rozšíření modelu však překračuje
rámec této práce.
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ABSTRAKT
PLC, tedy komunikace po elektrickém vedení, není žádnou novinkou. Je známa již řadu let. Ni-
kdy se ovšem nedokázala prosadit v masovém měřítku. Existovaly pouze ojedinělé aplikace, jako
například v Československu používané HDO. V současné době zažívá renesanci díky nástupu in-
teligentních sítí (Smart Grid). PLC komunikace sice nabízí poměrně nízké přenosové rychlosti a
relativně nespolehlivý přenos, ale tyto nevýhody kompenzuje velmi nízkými náklady na vybudování
komunikační infrastruktury a nabídkou funkcionalit speciĄckých pro použití v inteligentních sítích.
Je však otázkou, zda deklarované parametry budou splněny v reálném světě. Touto problematikou
se zabývá disertační práce.

KLÍČOVÁ SLOVA
PLC, Power Line Communication, Smart Grid, komunikace, elektrické vedení, inteligentní sítě, mo-
delování, telegrafní rovnice, model kaskádních dvojbranů, model vícecestného šíření, model kaskád-
ních vícebranů, impedance země, konduktivita země, kabely, nadzemní vedení, transformátor, šum,
impedance odběrných míst

ABSTRACT
PLC - power line communication is not new. It has been known for many years. But It never be
used in massive scale. There were only sporadic applications, for example ripple control system
HDO used in the Czechoslovakia. PLC currently experiencing a renaissance thanks to the advent
of Smart Grid. PLC ofering relatively low bit rates and relatively unreliable transmission, but these
disadvantages compensates very low costs to build a communication infrastructure and it ofers
speciĄc functionalities for Smart Grid. The question is whether the declared parameters will be met
in the real world. This thesis tries to Ąnd an answer.

KEYWORDS
PLC, Power Line Communication, Smart Grid, modeling, telegrapher’s equations, transmission-
line modeling, multipath modeling, ground impedance, ground conductivity, cables, overhead lines,
transformer, noise, household’s impedance
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