
Sieć pilotażowa 5G na Politechnice Łódzkiej  
oraz kierunki badań nad zastosowaniami 5G w elektroenergetyce 

Sławomir Hausman 
30.06.2021 

Konferencja  
Systemy łączności w energetyce – współpraca operatorów 

elektroenergetycznych i telekounikacyjnych  



2 

Digital Innovation Hubs koncentrują swoje działanie wokół następujących zagadnień 
  
 łączność w technologii 5G 
 algorytmy uczące się (Sztuczna Inteligencja), w tym systemy autonomiczne 
 Internet Rzeczy (IoT) 
 BIM (Building Information Modelling) 
 chmura obliczeniowa 
 rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR) 
 automatyka i robotyka 
 Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie (Computer Integrated Manufacturing) 
 cyberbezpieczeństwo 
 technologie przyrostowe (druk 3D) 



Projekt DIH 5G - konsorcjum 
 − Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (lider) 

− Politechnika Łódzka 

− Ericsson Sp. z o.o. 

− FundingBox Accelerator Sp. z o.o. 
 
 Ministerstwo Rozwoju sfinansowało projekt (obecnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy  
i Technologii) 

Ministerstwo Cyfryzacji wskazało Łódź, jako miejsce pilotażu 5G  

Urząd Komunikacji Elektronicznej umożliwił wykorzystanie  
częstotliwości radiowych niezbędnych do prowadzenia pilotażu 
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Działania projektu koncentrują się na wspieraniu mikroprzedsiębiorstw, małych i 
średnich przedsiębiorstw, które zamierzają wprowadzić produkty 
wykorzystujące sieci 5G. Będziemy oferować: 
 

−szkolenia,  
−doradztwo biznesowe, 
−wsparcie technologiczne, 
−dostęp do sieci pilotażowej, umożliwiającej testowanie i walidację rozwiązań 
wykorzystujących technologię 5G. 
 
 

Realizowany w ramach programu Ministra Rozwoju na lata 2019-2021 p.n. 
„Przemysł 4.0”  i konkursu „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowej 
dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw”. 
 
 

Projekt „Digital Innovation Hub 5G” (DIH5G) 
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Stacje bazowe 5G w „kampusie A” PŁ 
 Kampus „A” 
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Stacje bazowe 5G w „kampusie B” PŁ 
 Kampus „B/C” 

BTS2 – B28 
Zatoka Sportu 
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Stacje bazowe 5G w „kampusie B” PŁ 
 Kampus „B” 

BTS3 – B6 
WBAiIŚ 

BTS2 – B28 
Zatoka Sportu 

7 



Stacje bazowe 5G w „kampusie B” PŁ 
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Zero Site 
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5G 
świeci 



Rdzeń 5G w „kampusie A” PŁ 
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Nowoczesna sieć światłowodowa 

Schemat sieci światłowodowej systemu pilotażowego 11 
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5G NR System Overview 
Politechnika Łódzka 

5G Dual-Mode Core Network 
• Dedicated Enterprise Core Network System 
• LTE and 5G NR system support 
• Packet Data services 
• Quality of Service policy management 
• Push to Talk services 

NR TDD RAN Mid-Band System 
• NSA architecture 
• 40 MHz NR TDD C-Band spectrum 
• 5 MHz LTE FDD anchor band in Band 700 

MHz 
• Enhanced Mobile Broadband services 
• NB-IoT and Cat M for Massive IoT services 
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Anteny Massive MIMO w systemie pilotażowym 
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AIR 6468 

64 transmitter/receiver (64TX/64RX) branches 
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Network Performance 
●The Campus is completely 

covered with good signal 

●Average RSRP 
=> NR -96.4 dBm, LTE -86.0 dBm 

● Stable throughput measured 
around the Campus 

● Maximum throughput  
=> NR  347 Mbps, LTE 44 Mbps 

● Average NR throughput was 8 
times higher than LTE 

● Modulation of higher order 
achieved in majority of samples 
in NR 
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Network Performance 
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PŁ operatorem sieci 
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Szkolenia 

− Cel – przejęcie (samodzielnego) zarządzania siecią 
− Wdrożenie personelu pomocniczego w zakresie modyfikacji konfiguracji sieci, monitorowania parametrów 

− Ustalenie procedur na wypadek awarii (np. zasilania) 
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Zakres kompetencji pracowników PŁ 
− LTE/SAE System Overview + 5G Overview IoT Overview +NB IoT 

− 5G RAN Architecture Evolution to 5G 

− LTE Radio Network Functionality 

− 5G RAN NR Functionality 

− 5G Core Concept, Protocols and Procedures 

− EPC Signalling in 4G/5G 

− ENM Operations for Core Networks 

− Small Integrated ENM (SIENM) System Administration 

− AMOS/EMCLI in Radio Access Network 

− Warsztaty RAN – baseband, routers 

− Warsztaty MCPTT 
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(Nie)spodzianki 

− współpraca terminali z siecią PŁ 
− pasma częstotliwości 
− carrier policy 
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Usługi pilotażowe –  Testy systemowe 

− Testy interoperacyjności: weryfikacja realizowalności usług 
dla sieci zbudowanej z wykorzystaniem urządzeń co najmniej 
dwóch dostawców 

− Testy wydajności, np. w zakresie przepływności  
i  opóźnień 

20 



Usługi pilotażowe – e-zdrowie   
 System wspomagania osób niewidomych,  
słabowidzących oraz osób starszych  
w czynnościach życia codziennego  
i orientacji przestrzennej.  

Dzięki dużej przepływności i małym  
opóźnieniom teleasystent będzie mógł  
obserwować w czasie rzeczywistym obraz  
wideo rejestrowany przez kamerę terminala mobilnego oraz obrazy rejestrowane 
przez kamerę głębi. Na podstawie tych danych będzie mógł określić wielkość i 
położenie obiektów występujących w scenie. Będzie miał także dwustronną 
łączność głosową z osobą niewidomą 
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Dotychczas systemy zdalnej nawigacji osób niewidomych ze względu na 
duże opóźnienia transmisji nie zapewniały wystarczającego poziomu 
bezpieczeństwa. 
Przedmiotem badań było sprawdzenie, czy sieci 5G, jako medium transmisji 
danych, pozwolą na znacząco szybsze przesłanie informacji między osobą 
niewidomą a teleasystentem. 
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Dlaczego demonstrator w 5G 



 

Zapewnienie jak najmniejszych opóźnień transmisji danych 
takich jak głos, obraz, lokalizacja 
Zapewnienie wysokiej częstotliwości odświeżania obrazu 
Automatyczne wykrywanie i sygnalizacja przeszkód 

 

 

Założenia 
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• Mobilny terminal osoby niewidomej wyposażony w kamerę głębi. 

• Mobilny terminal asystenta (urządzenie z systemem Android: telefon, tablet) z 
możliwością podglądu obrazu wizyjnego i obrazu głębi oraz śledzenia położenia 
osoby niewidomej na podstawie sygnału GPS.  

Architektura systemu 

Terminal osoby 
niewidomej 

 

Terminal 
teleasystenta 

 Serwer systemu 
zdalnej nawigacji 

Kamera głębi 
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• Wykorzystuje obraz stereo pochodzący z dwóch kamer do budowania mapy głębi 
zarejestrowanej sceny -- rozdzielczość obrazu głębi do 1280 x 720 i do 90 fps 

• Zasięg 10 metrów  
• Kamera RGB o rozdzielczosci 1920x1080 i do 30 fps. 
• Złącze USB-C umożliwia komunikację z urzadzeniem mobilnym 
• Wymiary kamery: 90 x 25 x 25 mm 
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Kamera głębi 

Intel RealSense Depth Camera D435i 



Oprogramowanie serwera zostało zainstalowane i udostępnione na platformie Linux w 
wersji Ubuntu 20.04.2.0 LTS na serwerze w kampusie  

Politechniki Łódzkiej 
 
 
 
 
 
 
 

Udostępnienie zdalnej usługi transmisji wielostrumieniowej (wielu opiekunów do wielu 
niewidomych) z wykorzystaniem serwera strumieniowania Red5 Pro 

 

Serwer strumieniowania  
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Przedstawione rozwiązanie zostało przetestowane na terminalach mobilnych z serii 
Oppo Reno 5G (UCPH1921) 

Terminale mobilne 
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• Prostota obsługi aplikacji mobilnej przez osobę niewidomą 

• Automatyczne zestawienie połączenia z predefiniowanym teleasystentem 

• Przesyłanie wideo RGB i z kamery głębi 

• Przesyłanie danych z GPS o położeniu użytkownika do opiekuna 

• Transmisja audio  

• Automatyczna detekcja przeszkód 

 

Założenia projektowe aplikacji mobilnej 
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MENU 
APLIKACJI 
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Założenia projektowe aplikacji mobilnej 



PANEL UŻYTKOWNIKA – OSOBY 
NIEWIDOMEJ 
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Założenia projektowe aplikacji mobilnej 



PANEL 
USTAWIEŃ 
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Założenia projektowe aplikacji mobilnej 



• Wykorzystano dedykowane API do obsługi transmisji strumieniowej (Red5) 

• Wykorzystano dedykowane API do obsługi kamery głębi IntelRealSense D435i 

• Zaimplementowano moduł map do nawigacji w terenie (Google API) 

• Zaimplementowano usługi transmisji strumieniowej video, komunikacji głosowej oraz 
wiadomości tekstowych 

• Kod programu zawiera około 10 000 linii kodu (bez Intel Real Sense SDK, Google API, Red5 
serwer SDK) 

• 21 MB – wielkość aplikacji dla urządzeń Android (plik .apk) 

 

 

 

Kod programu na urządzenia mobilne 
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Widok okna aplikacji teleasystenta 
 

33 



Automatyczne wykrywanie przeszkód 

- Kamera głębi pozwala stosunkowo dokładne (ok. 2%) określanie 
odległości do przeszkód w zakresie 0,3 do 3 m. 
 

- W przypadku detekcji przeszkody opiekun oraz osoba niewidoma 
otrzymują alarm dźwiękowy, który pozwala na natychmiastową reakcję w 
celu uniknięcia kolizji. 
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150
cm 



Zestaw prototypowy 
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Opóźnienia transmisji 

Pomiar opóźnień transmisji z użyciem znacznika czasowego, który był przesyłany między 
aplikacją mobilną osoby niewidomej, a terminalem teleasystenta.  
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Opóźnienie transmisji 
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Otrzymane dane wskazują, że minimalne opóźnienie w badanym przedziale czasowym 
wyniosło 9 milisekund. Mediana opóźnień transmisji znacznika czasowego to 15 milisekund. 
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Opóźnienia transmisji 



Usługi pilotażowe –  
Komunikacja z dronami  
 
− weryfikacja zasięgów łączności służącej nadzorowi  

i kontroli operacyjnej drona  
− stabilność i wydajność łączy komunikacyjnych   

o dużej przepływności i małych opóźnieniach  
− weryfikacja funkcjonalności sieci 5G w kontekście dużych mocy 

obliczeniowych dostępnych dzięki technologiom 
MEC (Mobile Edge Computing).  
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Laboratorium 
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Testy usług typu PTT 





Smart Power Grid 
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„Bringing 5G to power: Opportunities and  
challenges with connected power distribution 
grids” 
ericsson.com/industrylab 

To cater for future demand, improve quality and adhere to environmental 
policies, power distribution networks need significant investments. 
 
• Investments of EUR 1.5 billion per year are expected for the Swedish 
market, of which our interviews indicate EUR 150 million is Information 
and Communication Technology (ICT) related. 
Connectivity and automation can deliver higher reliability and better 
protection of the electric power grid, unleashing high potential values. 
• The cost of interruptions to society is high – estimated at around 
EUR 150 million every year for the Swedish market. 
• Interruption durations are expected to be reduced by 50–75 percent 
with the use of ICT, resulting in an annual revenue increase for a single 
Swedish distribution system operator of up to EUR 40 million. 
Cellular communication is an important enabler to support 
new power grid architectures and operational models. 
• Power grid protection and remote control can be implemented using 
cellular technologies, which requires 5G in order to handle demanding 
use cases such as automated protection. 
Distribution system operators (DSOs) expect communications service 
providers to be responsive to the industry’s needs and regulations. 
• DSOs want to be able to own critical parts of the communication 
infrastructure to meet performance and regulatory requirements. 
• Support for private and hybrid communication networks will be important. 

S. Hausman "Sieć pilotażowa 5G na Politechnice Łódzkiej oraz kierunki badań nad zastosowaniami 5G w elektroenergetyce" 



Smart Power Grid 
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„Bringing 5G to power: Opportunities and  
challenges with connected power distribution 
grids” 
ericsson.com/industrylab 

The total number of fault events in Sweden’s power grids is around 
40,000 per year.   These faults result in a substantial cost to society, in 
the region of EUR 150 million annually for Sweden alone. 

Reasons are unknown due 
to a lack of information 
and measurement. 

Predictive maintenance based 
on machine learning and AI 
may also reduce power 
outages 



Millisecond-level load control  
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Zasilanie z wysoką jakością (niezawodnością) wymaga, aby czas reakcji na zdarzenie (awarię) nie przekraczał kilku 
milisekund. Stwarza to poważne wyzwania dla scentralizowanych systemów przetwarzania danych. Dlatego jednym z 
trendów automatyzacji sieci dystrybucji energii staje się inteligentna i rozproszona automatyka. W inteligentnej, 
rozproszonej sieci zasilającej za pomocą komunikacji peer-to-peer można zrealizować inteligentną detekcję i lokalizację 
zwarć oraz ich izolację, a także niemal natychmiastowe przywracanie zasilania w obszarach bez awarii. Dzięki temu proces 
rozwiązywania problemów jest w pełni zautomatyzowany, minimalizując czas trwania i zakres awarii zasilania oraz 
skracając czas reakcji systemu z minut (telefon do dystrybutora energii) do milisekund. 

S. Hausman "Sieć pilotażowa 5G na Politechnice Łódzkiej oraz kierunki badań nad zastosowaniami 5G w elektroenergetyce" 



Smart Power Grid 

– generation  
– transmission 
– transformation 
– distribution 
– consumption 
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Intelligent 
distributed 

feeder 
automation 

Milisecond-
level load 

management 

Smart 
metering in 
low-voltage 

systems 

Distributed 
/renewable 

power 
supplies 

SMART GRID  
– auto-balancing, self-monitoring power grid that accepts any source of fuel 

(coal, sun, wind)  
– allows to optimize the use of renewable energy sources and minimize 

collective environmental footprint  
– has the ability to sense when a part of its system is overloaded and reroute 

power to reduce that overload and prevent a potential outage situation  
– enables real-time communication between consumer and utility allowing 

to optimize a consumer’s energy usage based on environmental and/or 
price preferences  

Blackout 
prevention by 

situational 
awareness 
& reaction 
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Low Power Wide Area (LPWA)  

– Low power consumption - devices can operate for many years on a single 
charge/small battery 

– Low device unit cost 
– Improved outdoor and indoor coverage compared with existing wide area 

technologies  
– Secure connectivity and strong authentication 
– Optimised data transfer for small, intermittent blocks of data  
– Simplified network topology and deployment 
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LPWA Examples 
Long battery life - Mobile phone and especially smartphone users are used to 
frequent charging of the device batteries. However, many IoT devices must operate 
for very long times, often years. A good example is a fire alarm device sending data 
directly to a fire department. The battery change interval in such a device is a very 
important cost factor. The industry target is a minimum of 10 years of battery 
operation for simple daily connectivity of small packages. 
 
Extended coverage - Korea Telekom has been piloting the use of NB-IoT to connect 
safety jackets for hikers. The jacket can monitor a hiker’s vital health signs and send 
the data to a mountain rescue centre in an emergency. The pilot has demonstrated 
that NB-IoT technology can provide up to 7 times wider coverage compared to 
conventional LTE and enable service in areas not reached by the existing LTE 
network. 
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LPWA Technologies Comparison 
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GPRS NB-IoT LoRa SigFox 
Spectrum [MHz] 700-900 700-900 868 868 
Frequency band Cellular Cellular ISM ISM 
Transmit power [dBm] 
UL/DL 

33/37 23/35 14 14/27 

Bandwidth [kHz] 200 180 125 0.1/06 
Maximum Coupling Loss 
[dB] 

144 164 157 160 

14 dBm ≈ 0.025 W 
23 dBm ≈ 0.2 W 
33 dBm ≈ 2 W 

Improvement of the MCL from the standard  
LTE value of 144 dBm to a target MCL of 164 dBm. 

S. Hausman "Sieć pilotażowa 5G na Politechnice Łódzkiej oraz kierunki badań nad zastosowaniami 5G w elektroenergetyce" 



Low Power Wide Area (LPWA)  

– LTE-M is the industry term for the Long-Term Evolution (LTE) machine-type 
communications (MTC) LPWA technology standard introduced by 3GPP in Release 
13LTE-M supports lower device complexity, massive connection density, low device 
power consumption, low latency and provides extended coverage, while allowing the 
reuse of the LTE installed base.  
 
 

– Narrowband IoT (NB-IoT) is a 3GPP radio technology standard introduced in Release 13 
that addresses the LPWA requirements of the IoT. NB-IoT is characterized by improved 
indoor coverage, support of massive number of low throughput devices, low delay 
sensitivity, ultra-low device cost, low device power consumption and optimized network 
architecture.  
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Link Budget 

Maximum Coupling Loss (MCL) - 3GPP requires that a coverage corresponding to a maximum 
coupling loss (MCL) of 164 dB is supported. MCL defines the tolerable signal attenuation 
between the transmitting and receiving nodes antenna ports, as a function of the output 
power PTX, the supported signal to noise ratio SNR, the signal bandwidth B and the received 
Noise Figure NF: 

 
 

 
T equals the ambient temperature of 290 K, and k is Boltzmann’s constant.  
3GPP requires that 10 years of battery life is achieved while supporting a daily delivery of an 
UL message of 200 bytes followed by a 20-byte DL message. The message sizes are assumed 
to be defined on top of layer 2 which means that overheads from the full radio protocol stack 
are added to the message sizes.  
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NB-IoT Spectrum 
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Stand-alone operation - dedicated 
spectrum, for example by re-farming GSM 
channels  
 
 
Guard band operation - based on the LTE 
carrier’s guard-band  
 
In-band operation - using resource blocks 
within a normal LTE carrier 

Standalone in GSM  

Guard-band 

In-band 

200 kHz 

200 kHz 

200 kHz 

S. Hausman "Sieć pilotażowa 5G na Politechnice Łódzkiej oraz kierunki badań nad zastosowaniami 5G w elektroenergetyce" 



NB-IoT Devices 
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DFRobot Expansion Shield  
NB-IoT/LTE/GPRS/GPS SIM7000E  

S. Hausman "Sieć pilotażowa 5G na Politechnice Łódzkiej oraz kierunki badań nad zastosowaniami 5G w elektroenergetyce" 



Maximum Coupling Loss / Maximum Path Loss  

Maximum Coupling Loss has been chosen by 3GPP as the metric to evaluate coverage of a 
radio access technology.  
MCL can be calculated as the difference between the power levels measured at the 
transmitting and receiving antenna ports. The directional gain of the antenna is not 
considered when calculating MCL. 
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Coverage can be expressed by the Maximum Path Loss (MPL) for a given radio 
technology. Path loss is the loss in the signal path due to distant propagation, building 
penetration, etc. of the radiated power. MPL can be calculated by the difference in 
radiated power levels at the transmitting and receiving antennas. To determine the 
MPL also the antenna gain at the transmitter and receiver need to be considered. 

S. Hausman "Sieć pilotażowa 5G na Politechnice Łódzkiej oraz kierunki badań nad zastosowaniami 5G w elektroenergetyce" 



MPL Calculation 
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MPL = MCL + GT + GR 
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NB-IoT Throughput vs Path Loss 
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6G 

7G 

… 

5G 

Sieć pilotażowa 5G na Politechnice Łódzkiej oraz kierunki badań nad zastosowaniami 5G w elektroenergetyce 
dr hab. inż. Sławomir Hausman, profesor uczelni  
Instytut Elektroniki, Politechnika Łódzka 
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