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Splnění zadání: 

Zadání považuji za splněné , byl vytvořen PLC systém umožňující připojení až 125 uzlů s možností 
šifrování přenášených dat. Robustnost PLC komunikace je dána výběrem úzkopásmové komunikace, 
která zaručuje robustnost komunikace a velký komunikační dosah (až 3 kilometry) , ale dosahuje velmi 
malých přenosových rychlostí Uednotky až desítky kbit/s) , což zvolenému účelu dostačuje. 

V rámci práce byl realizován jeden PLC master modem a jeden PLC slave modem. Navržený FW 
umožňuje adresovat až 125 uzlů slave v rámci jedné sítě . Robustnosti komunikace ve zhoršených 
podmínkách je možné dosáhnout adaptabilní konfigurací ST7580 navrženého FW. 

Šifrování přenášených dat v přenosovém kanálu řeší samotný vybraný čip ST7580. 

Mírnou výtku mám k provedeným měřením. Měření popisuje kapitola 9, která popisuje aplikaci pro 
měření , která umožňuje měřit PER a odezvu. Výsledky měření ale nejsou podrobněji popsány. Také 
chybí popis konfigurace měření (vzdálenost mezi modemy, rušení , odbočky vedení) . Pro reálné 
ověření by bylo vhodné provést dlouhodobé měření v definovaných podmínkách. 

V konečném důsledku student prokázal schopnost samostatně navrhnout a realizovat komunikační 
systém od precizní konstrukce zařízení, po vytvořený univerzálního software a firmware. 

Proto hodnotím vytvořenou inženýrskou práci jako celek známkou A/90. 

Přínos práce: 

Hlavním přínosem práce je vytvoření systému, který realizuje celý komplexní systém pro domácí 
automatizaci na bázi technologie PLC. Systém je složen z aktorů (testovací displej a diody), PLC 
slave, PLC master a webový server s databází. Takže byl realizován hardware, který kombinuje 
zapojení čipu ST7580, MCU nadřazeného systému a aktorů pro ověření funkce. Dále firmware, který 
umožňuje řízení komunikace po napájecím vedení a v poslední řadě software, který definuje HTTP 
server s SQL databází pro uživatelské ovládání. 

Nad rámec zadání bylo vytvořené grafické rozhraní pro uživatelské ovládání (popisuje kapitola 8). 
Jedná se o jednoduché a pro základní účely dostačující uživatelské rozhrání (ovládací panel) . Pro 
další využití by se muselo dopracovat a přidat "user friendly" prvky. Rozhraní popsané v práci je 
vhodné pouze k testován í a dalšímu vývoj i. Rovněž implementuje zmíněnou měřící aplikaci . 



Formální nedostatky: 

Výsledný systém je cílen na inteligentní automatizované domy či budovy, kde jsou v současné době 
pro komunikaci nejvíce používaný bezdrátové technologie. Proto postrádám porovnání (výhody, 
nevýhody) řešení PLC a jiných komunikačních technologií , především bezdrátových (WiFi , ZigBee, 
Wireless M-Bus). 

AES není kódování, ale standard. 

V práci se vyskytují drobné překlepy a nesrovnalosti, např . strana 38: .. .. je uveden v KAPITOLE ..... 

Chybí křížové odkazy na kapitoly, citace či obrázky. 

Uvedené připomínky nesnižují celkovou vysokou kvalitu vlastní diplomové práce. 

Otázky k obhajobě: 

Proč je možné do jedné sítě připojit 125 jednotek slave? 

Systém umožňuje šifrování přenášených dat 128-bitových klíčem , jak bude řešená domluva klíčů 
(např. asymetrická kryptografie)? 

Práce uvažuje finální provedení vsadit do Elektro instalační krabice KU -68 nebo jiných krabic pod 
vypínač pod omítku . Proč? 

Přes jaké komunikační rozhraní a protokoly může komunikovat PLC s aktorem? Toto v práci není 
popsáno. Pro domácí automatizaci jsou jasně vyprofilované komunikační rozhraní a protokoly. Je PLC 
modem na tyto rozhraní připraven? Je nutné provést HW úprav? Prosím o doplnění během obhajoby. 
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