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PLC - obecnie numer 1 w systemach AMI
➢ PLC (powerline communication) jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną metodą

transmisji danych w krajowych systemach inteligentnego opomiarowania

➢ W kraju wdrożono ponad 2 mln liczników korzystających z różnych technik PLC, z czego
około 80% to PRIME PLC 1.3.6 w pasmie CENELEC

➢ PLC to wciąż najtańsza w realizacji metoda przesyłu danych (<10 USD za kompletny tor 
transmisyjny, czyli m.in. sprzęg z siecią nn, logikę sterującą i transmisyjną)

➢ Generalnie liczniki wykorzystujące PLC wspierają automatyczne tworzenie się topologii
węzłów transmisyjnych (czyli liczników), na podstawie zaimplementowanych algorytmów -
a zatem są tanie we wdrażaniu i utrzymaniu. Sytuacje wymagające wsparcia ręcznego
(clean-up) należą do rzadkości - powodowane są głównie poprzez urządzenia przyłączone
do sieci nn, wytwarzające zakłócenia o odpowiednio dużej mocy w pasmie pracy PLC

➢ Falowniki PV, jako urządzenia energoelektroniczne, również mogą być źródeł zakłóceń
wpływających na pracę poszczególnych technik PLC



Falowniki PV a AMI PLC - co mają wspólnego?
➢ PLC w pasmie <500 kHz to formalnie Narrowband PLC, NB-PLC

➢ Najczęściej stosowanym w europejskich systemach AMI zakresem częstotliwości jest 
pasmo CENELEC A  - 3 kHz do 95 kHz.

➢ Jest to przedział częstotliwości w którym zawierają się typowe częstotliwości pracy
układów przełączających opartych na tranzystorach IGBT i MOSFET, stosowanych w 
beztransformatorowych falownikach PV



Falowniki PV - typowa konstrukcja

Falowniki to nietrywialne urządzenia energoelektroniczne, których zadaniem jest zamiana
prądu stałego DC, generowanego przez panele fotowoltaiczne, na prąd przemienny AC o 
parametrach umożliwiających bezpośrednie przyłączenie falownika do sieci (on-grid) lub
zasilenie typowych urządzeń (off-grid).

Przemiana prądu stałego na zmienny realizowana jest przez układ PWM, pracujący z 
określoną częstotliwością roboczą.



Falowniki PV - częstotliwości pracy PWM

Częstotliwość 60 kHz leży w zakresie częstotliwości wykorzystywanych przez
techniki PRIME PLC i G3-PLC



Częstotliwości pracy PWM a pasmo CENELEC A

CENELEC A

Widmo częstotliwościowe falownika którego układ PWM pracuje z częstotliwością bazową
16 kHz, generującego harmoniczne na częstotliwościach 32 kHz oraz 48 kHz
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Normy w zakresie poziomu zakłóceń

Źródło: "Zakłócenia przewodzone w publicznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz ich wpływ na komunikację 
PLC w paśmie CENELEC A", Politechnika Wrocławska, Tauron Dystrybucja Pomiary sp. z o.o., 2018



Po nałożeniu normy EN 50065 na widmo.. 

CENELEC A

Badany falownik generuje zakłócenia powyżej poziomu zakłóceń dopuszczonego normą PN 
EN 50065-1 - na częstotliwości 48 kHz
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Ramka OSGP
Małe prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń generowanych przez falownik PV na
częstotliwościach pracy OSGP - 75 kHz oraz 86 kHz



Ramka PRIME
Istotne prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń generowanych przez falownik PV na
częstotliwościach pracy PRIME PLC - 42 kHz do 89 kHz (97 podnośnych co 488 Hz)



Zakłócenia

Falownik 1 
30 kHz i 60 kHz

Źródło nieznane
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Zakłócenia

Falownik 1 
16 kHz + 32 kHz + 48 kHz + 64 kHz



Testy jakości transmisji - schemat sieci testowej

nadajnik ramekodbiornik ramek

falowniki i mikrofalowniki



Testy jakości transmisji - PRIME
Mimo zakłóceń wprowadzanych przez falowniki, wszystkie ramki zostały przesłane
bez jakichkolwiek błędów (bit error rate = 0). 
Obserwowane zakłócenia nie wpłynęły na jakość transmisji



AMI PLC vs PV - możliwe rozwiązania techniczne
➢ Zastosowanie technik PLC umożliwiających wyłączenie częstotliwości które narażone są na

zakłócenia (np G3-PLC tone map)

➢ Wykorzystanie technik PLC z mechanizmami zwiększającymi odporność na zakłócenia (np 
ROBO mode PRIME 1.4)

➢ Wykorzystanie wyższych częstotliwości, np 350 kHz - 500 kHz z pasma FCC, znacznie mniej
zakłóconego niż pasmo CENELEC



Wnioski
➢ Żaden z badanych 8 falowników stringowych oraz 2 mikrofalowników nie generował

zakłóceń wpływających negatywnie na komunikację PRIME PLC ani też OSGP, chociaż
jeden z modeli był niezgodny z normą PN EN 50065-1

➢ Jeśli po uruchomieniu instalacji PV nastąpi pogorszenie się jakości komunikacji PLC w 
danym segmencie sieci nn, należy przypuszczać że jest to spowodowane przez falownik

➢ Techniki PLC wykorzystujące OFDM - szereg podnośnych w określonym pasmie
częstotliwości, są bardziej podane na zakłócenia generowane przez falowniki, niż techniki
wykorzystujące dwie częstotliwości (podstawowa i zapasowa), jak na przykład OSGP

➢ Poziom aktualnie generowanej przez falownik mocy czynnej (np 10% i 90% mocy
nominalnej) praktycznie nie wpływa na poziom generowanych zakłóceń

➢ Istnieją laboratoryjne metody umożliwiające precyzyjne zbadanie wpływu danego
falownika na określoną technikę PLC
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