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Streszczenie Komunikacja w technologii Power Line Communication (PLC) umożliwia 
wymianę informacji bez konieczności stosowania nowego okablowania. Przesyłanie 
informacji odbywa się bowiem przy wykorzystaniu przewodów instalacji elektrycznej. 
W artykule zostanie przedstawiony rys historyczny technologii PLC. Wymienione zostaną 
obszary zastosowania oraz zostanie przedstawiony przykład sieci przemysłowej działającej 
w oparciu o technologię PLC. 

 
 
 
Abstract Communication in Power Line Communication (PLC) technology makes possible 
exchange of information without use of new wiring. Information are sending through 
electrical wires. In article historical outline of PLC technology is introduced. Areas of use and 
example of industrial network based on PLC technology are presented. 
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Charakterystyka kształtowania się technologii PLC 
Kształtowanie się PLC [1] związane jest z latami dwudziestymi dwudziestego wieku. 

W tym czasie zaczęto prowadzić pierwsze prace nad przesyłaniem danych liniami 
energetycznymi. Rezultaty tych prac umożliwiły zautomatyzowanie odczytywania zdalnego 
informacji z liczników o stanie zużycia energii oraz stało się możliwe zdalne sprawdzanie 
poprawności działania urządzeń przesyłowych. Dalsze prace w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych przyczyniły się do zwiększenie możliwości zastosowania przesyłania 
danych liniami energetycznymi. W efekcie wspomnianych prac powstały systemy do 
sterowania sygnalizatorami świetlnymi oraz stało się możliwe przesyłanie komunikatów 
głosowych w obrębie niewielkich odległości. Kolejny przełom w rozwoju technologii PLC 
nastąpił w latach dziewięćdziesiątych. Spowodowany był on zmniejszeniem ograniczeń 
stawianych przesyłaniu danych liniami energetycznymi. Zmniejszono restrykcyjność 
wpływu zakłóceń przesyłanych danych na inne działające systemy. W efekcie tych działań 
nastąpiło zwiększenie przepustowości przy przesyłaniu danych. 

Duży wpływ na postęp w tworzeniu nowych rozwiązań ma organizacja PLCforum [6]. 
PLCforum jest międzynarodowym połączeniem firm zajmujących się dostarczaniem energii 
elektrycznej oraz zrzeszeniem firm wdrażających przesyłanie danych liniami energetycznymi 
w zastosowaniach przemysłowych i domowych. Celem tej organizacji jest współpraca 
i wymiana informacji pomiędzy członkami forum oraz udzielanie wsparcia. Forum dba także 
o dalszy rozwój technologii i pomaga każdej firmie zrzeszonej wprowadzić swój wyrób na 
rynek. Zadaniem forum jest pozyskiwanie nowych członków tak, aby w bardziej wydajny 
sposób rozwijać PLC. 

Stworzenie szybkiego dostępu do Internetu w miejscach, gdzie instalacja nowego 
okablowania jest zbyt kosztownym rozwiązaniem, zostanie zrealizowane w ciągu 
najbliższych lat. Poparciem tego stwierdzenia jest powstanie projektu Open PLC European 
Research Alliance (OPERA) [4], w którym uczestniczy Komisja Europejska oraz firmy 
zainteresowane tworzeniem sieci komputerowych umożliwiających korzystanie 
z szerokopasmowego dostępu do sieci Internet przy wykorzystaniu przewodów instalacji 
elektrycznej. Firmy, które są zainteresowane pracami prowadzonymi przez projekt 
OPERA w większości obecnie oferują już grupom użytkowników dostęp do sieci Internet 
przy wykorzystaniu przesyłania danych liniami energetycznymi.  

Na uwagę zasługuje szwajcarska firma Ascom, której produkty przeznaczone do 
przesyłania danych w technologii PLC stosowane są na rynkach wielu państw, w tym 
także na rynku polskim. Drugą konkurencyjną firmą, której produkty znajdują się na rynku 
jest izraelska firma Main.Net. Firma ta jest partnerem technologicznym polskiej firmy 
Pattern Communications. 

 
Obszary zastosowań  

Technologia PLC stosowana jest głównie w dwóch obszarach. Pierwszym 
obszarem, w którym technologia ta znajduje zastosowanie są sieci komputerowe służące 
do wymiany danych. Szczególnym przypadkiem zastosowania PLC są wcześniej 
wspomniane sieci komputerowe, które służą do tworzenia szerokopasmowego dostępu do 
Internetu. Drugi obszar zastosowań stanowią sieci przemysłowe, na bazie, których 
tworzone są systemy służące do monitorowania i sterowania.  

Granica pomiędzy przedstawionym powyżej obszarami często zaciera się. Wynika 
to z łączenia systemów sterujących pracujących w sieciach przemysłowych wraz 
z sieciami komputerowymi. Sieci komputerowe oferując połączenie do sieci WAN 
umożliwiają sterowanie nie tylko z ograniczonego terenu, który obejmuje sieć LAN, ale 
także umożliwiają dostęp z globalnej sieci Internet. 
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Szerokopasmowy dostęp do Internetu poprzez PLC 
Powszechnym obecnie rozwiązaniem udostępniania dostępu do sieci Internet przez 

wiele firm jest tworzenie modularnych systemów [1]. Tworzenie takich systemów umożliwia 
szybką i łatwą rozbudowę sieci oraz tworzenie konkretnych rozwiązań pod określoną grupę 
użytkowników. W skład takiego systemu wchodzi połączenie stacji transformatorowej, która 
po wyposażeniu w kontroler zewnętrzny przesyła od wybranego dostawcy usług 
internetowych liniami niskiego napięcia dane do punktu dostępowego w budynku. Połączenie 
takie stanowi system zewnętrzny. System wewnętrzny znajdujący się w budynku 
rozprowadza sygnał od punktu dostępowego do każdego gniazdka. Użytkownicy łączą się za 
pomocą modemów podłączanych bezpośrednio przez złącze USB do komputera lub też 
modemów posiadających wyjście Ethernetowe. Wyjście takie umożliwia przekazywanie 
sygnału lokalną siecią Ethernetową do większej ilości komputerów. Tworzenie podsystemów 
wewnętrznych ma uzasadnienie w przypadku, gdy w systemie znajduje się wielu odbiorców. 
Dla jednego odbiorcy usług internetowych stosowany jest adapter zewnętrzny łączący 
bezpośrednio użytkownika końcowego z systemem wewnętrznym. Opisane rozwiązanie 
umożliwia przesyłanie danych z maksymalną prędkością 576 kB/s w podsystemie 
zewnętrznym. Ilość oraz organizacja systemów wewnętrznych dobierana jest w taki sposób, 
aby na każdego użytkownika końcowego minimalna prędkość, z jaką może pobierać dane nie 
była mniejsza niż 10 kB/s w przypadku, gdy w danym momencie wszyscy użytkownicy 
pobierają dane. 

Sieci PLC mogą zostać połączone z innymi typami sieci w sposób przezroczysty dla 
użytkowników. W powstałej w ten sposób sieci LAN użytkownicy mogą wymieniać ze sobą 
informacje z prędkościami oferowanymi przez określone technologie. W ten jednak sposób 
mogą powstawać w niektórych miejscach „wąskie gardła” przepustowości. Rozszerzając 
możliwości sieci LAN poprzez zastosowanie urządzeń sieciowych, jakimi są routery, 
informacje mogą być wysyłane do sieci rozległych WAN np. do Internetu. Sytuacja taka 
została przedstawiona na rys. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Schemat logiczny sieci komputerowej opartej na różnych mediach transmisji. 

Stosowanie różnych typów mediów przenoszących informacje umożliwia tworzenie 
sieci w zależności od stawianych im wymagań. Rozbudowa takich sieci nie stwarza dużych 
problemów. W przypadku wystąpienia uszkodzenia urządzenia lub też medium 
przenoszącego informacje możliwe staje się przesyłanie informacji alternatywną drogą 
wykorzystującą inny typ sieci. Ważną kwestią przy przesyłaniu danych, o której nie należy 
zapomnieć jest bezpieczeństwo. W zależności od sposobu przesyłania danych należy 

router 
switch 
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zastosować mechanizmy utrudniające odczytywanie informacji przez osoby niepowołane. 
Jednym ze sposobów ochrony danych jest ich szyfrowanie. 

Dużą popularność w ostatnim czasie zdobyło przesyłanie głosu poprzez sieci 
komputerowe w technologii Voice over IP (VoIP). Rozwiązanie takie umożliwia 
wykonywanie tańszych rozmów lokalnych, międzymiastowych czy nawet 
międzynarodowych. Przyczyną dążenia do poprawienia przepustowości w sieciach PLC może 
okazać się nie tylko tworzenie szerokopasmowych łączy dostępu do Internetu w technologii 
PLC, ale także dodanie możliwości wykonywania tanich rozmów w technologii VoIP. Dane 
głosowe przesyłane byłyby przewodami instalacji elektrycznej poprzez Internet do sieci 
telefonii stacjonarnej lub komórkowej (rys. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Przesyłanie głosu przez sieci komputerowe z wykorzystaniem technologii VoIP 

Jak już wcześniej zostało wspomniane sieci PLC znajdują zastosowanie także 
w sieciach przemysłowych. 
 
Zastosowanie PLC w sieciach przemysłowych 

Urządzenia stosowane w technologii PLC tworzą autonomiczny system. System taki 
umożliwia sterowanie urządzeniami na podstawie wcześniej zebranych informacji. Sieci typu 
PLC tworzące autonomiczny system znajdują zastosowanie przy tworzeniu inteligentnych 
budynków. O poważnym udziale technologii PLC w tworzeniu inteligentnych budynków 
świadczy duża ilość protokołów i urządzeń. Do najpopularniejszych protokołów można 
zaliczyć X10, Cebus, Echonet oraz LonWorks.   

Wśród urządzeń sterujących inteligentnymi budynkami istnieje podział na dwie grupy 
[7]. Pierwszą grupę stanowią nadajniki, a w niektórych przypadkach nadajniki są dodatkowo 
sterowane przez sterowniki bezprzewodowe. Do drugiej grupy można zaliczyć urządzenia 
odbierające dane i wykonujące dedykowane zadania. Połączenie obu grup tworzy jako całość 
system, który może zautomatyzować wykonywanie stałych zadań. Zadania te mogą 
uwzględniać dane odczytane z czujników, które również mogą być podłączone do systemu. 
Urządzenia nadające spełniają rolę programującą i oddziaływującą na pozostałą część 
systemu. Podejmowanie decyzji sterujących spoczywa zazwyczaj na użytkowniku, który 
podejmuje decyzje na podstawie danych zebranych przez system. Podejmowanie decyzji 
może zostać zautomatyzowane. System sam podejmowałby decyzje sterujące na podstawie 
wcześniej zaprogramowanego algorytmu przez użytkownika. Najprostszym z dostępnych 
sposobów programowania jest wykorzystanie komputera. Do tego celu służą interfejsy PC, 
które umożliwiają łączenie sieci PLC z komputerem PC, na którym zainstalowany jest 
najczęściej system nadzorująco sterujący. Urządzenia odbierające można bezpośrednio 
podłączać do instalacji elektrycznej poprzez umieszczenie ich w gniazdku ściennym. 
Urządzenia takie umożliwiają przede wszystkim sterowanie urządzeniami elektrycznymi 
podłączonymi w sposób bezpośredni. 
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Łącząc sieci, które zbierają informacje, a następnie na podstawie tych informacji 
sterują systemem z sieciami komputerowymi można otrzymać złożone struktury. Struktury 
takie są w stanie monitorować określone parametry, a następnie przekazywać takie informacje 
przy wykorzystaniu stron WWW szerokiemu gronu odbiorców. Sterowanie może odbywać 
się w prosty sposób poprzez wykorzystanie wcześniej wspomnianych stron WWW. Strony 
takie uniezależniają platformę systemową, z jakiej korzysta użytkownik. Do stworzenia 
takiego rozwiązania łączącego bezpośrednio system czujników pracujących w technologii 
PLC z siecią komputerową stosowany jest dedykowany serwer WWW. Schemat logiczny 
został przedstawiony na rys. 3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Zdalny dostęp do urządzeń pomiarowo sterujących w sieciach PLC 

Jedną z funkcjonalności dedykowanego serwera WWW, jak sama nazwa sugeruje, jest 
udostępnianie stron WWW. Strony takie mogą zawierać informacje zebrane od czujników 
z sieci PLC. Na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej możliwa jest 
komunikacja zwrotna, w wyniku, czego użytkownik otrzymuje możliwość sterowania 
urządzeniami elektrycznymi podłączonymi do sieci PLC.  

Wymiana informacji pomiędzy dedykowanym serwerem WWW, a siecią PLC 
następuje w wyniku zastosowania interfejsu sprzęgającego. Interfejs taki można podłączyć na 
kilka sposobów. W wyposażeniu serwerów dedykowanych znajdują się przynajmniej dwa 
kontrolery [5]. Wśród dostępnych stosowanych kontrolerów jest kontroler CAN, 1-Wire, 
Ethernet 10/100 Base-T oraz kontroler portu szeregowego RS232. Kontroler Ethernetowy 
umożliwia podłączenie do sieci LAN lub też WAN umożliwiając w ten sposób globalny 
dostęp do informacji pochodzących z sieci PLC oraz stwarza możliwość zdalnego sterowania 
systemem. 

Od strony programowej dedykowane serwery WWW wykonują programy, których 
implementacja w większości przypadków wymaga znajomości języka obiektowego Java lub 
C. Język Java dzięki swojemu obiektowemu charakterowi umożliwia implementację złożonej 
funkcjonalności, przy jednoczesnym współdziałaniu dużego zespołu projektowego. Taki stan 
sprzyja skrócenie ogólnego czasu potrzebnego na wykonanie projektu.  
 

dedykowany serwer WWW 

 

czujnik urządzenie do 

sterowania 
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Przykład realizacji  
Przedstawiony poniżej przykład sieci przemysłowej został wykonany w ramach pracy 

dyplomowej [2]. Celem zadania projektowego było umożliwienie sterowania urządzeniem 
elektrycznym za pomocą apletu z przeglądarki WWW. Wymagana była ponadto możliwość 
sterowania z sieci lokalnej oraz z sieci Internet. Na rys. 4 przedstawiono schemat logiczny 
połączeń między urządzeniami wykorzystanymi w zrealizowanym zadaniu projektowym. 

Rys. 4. Schemat logiczny między urządzeniami w zadaniu projektowym 

Głównym elementem sterującym znajdującym się na rys. 4 jest dedykowany serwer 
TINIm400. Zaimplementowane oprogramowanie, które zostało opisane w dalszej części arty-
kułu, umożliwia sterowanie z przeglądarki internetowej urządzeniem elektrycznym podłączo-
nym do LM12. W opisywanym zadaniu projektowym urządzeniem elektrycznym była 
żarówka. LM12 jest urządzeniem podłączanym do gniazda ściennego instalacji elektrycznej 
przyjmującym komunikaty w standardzie X10. Komunikaty te powodują regulację jasności 
świecenia żarówki, których źródłem jest uniwersalny interfejs CM11. W przedstawionym 
rozwiązaniu wymiana komunikatów pomiędzy CM11 i LM12 odbywa się w jednym 
przewodzie fazowym. Na generowane komunikaty wpływ ma dedykowany serwer 
TINIm400, gdyż to on przesyła dane sterujące poprzez port szeregowy do CM11. Format 
danych sterujących został podany przez producenta urządzenia [3]. Źródłem wspomnianych 
danych sterujących są użytkownicy, którzy poprzez przeglądarkę internetową sterują 
urządzeniem elektrycznym. Ze względu na możliwość podłączenia dedykowanego serwera do 
sieci LAN oraz także do sieci WAN, użytkownicy mogą mieć wpływ na sterowanie lokalnie 
lub z Internetu. 

Cześć praktyczna została zaimplementowana w języku Java z wykorzystaniem pakietu 
Java Developer Kit 1.4.2. Oprócz standardowych bibliotek Javy konieczne okazało się 
dołączenie biblioteki comm.jar umożliwiającej komunikację z wykorzystaniem portu 
szeregowego. Do konwersji z kodu bajtowego na pliki binarne w formacie akceptowalnym 
przez wirtualną maszynę Javy dedykowanego serwera, użyto klasę TINIConvertor wchodzący 
w pakiet programów firmy Dallas Semiconductors TINI Software Development Kit. 
Z wymienionego pakietu użyto ponadto pliku tini.db zawierającego informacje o klasach API. 

Część programowa została zaimplementowana w postaci trzech autonomicznych 
aplikacji. Kolejno była to aplikacja umożliwiająca uruchomienie serwera WWW na 
dedykowany serwerze udostępniającym aplet, który stanowił drugą aplikację. Aplet 
umożliwia komunikację przeglądarki WWW z serwerem dedykowanym TINIm400, 
uruchamianego po stronie klienta pobierającego stronę. Komunikacja ta jest możliwa 
z wykorzystaniem trzeciej aplikacji, która oprócz komunikacji przeglądarki z TINIm400 
umożliwia przesyłanie kodów sterujących przez port szeregowy z dedykowanego serwera 

 instalacja  
elektryczna 

dedykowany serwer WWW 

urządzenie elektryczne 

0   L1  L2  L3 
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WWW TINIm400 do programatora CM11. Uruchamianie wcześniej napisanych 
i skompilowanych programów odbywa się na po stronie dedykowanego serwera TINIm400 
wyposażonego w Java Development Kit 1.1 wraz z oprogramowaniem. Połączenie to 
umożliwia wielozadaniowość i wielowątkowość dla aplikacji użytkownika. Ponadto 
zapewniona jest programowa obsługa stosu TCP/IP w wersji IP4 oraz w IP6. Protokół Telnet 
umożliwia dostęp do serwera TINIm400 z konsoli. Zarządzanie plikami jest możliwe przy 
wykorzystaniu protokołu FTP. Adres IP serwera dedykowanego może być pobrany z serwera 
DHCP lub przypisany na stałe. 

Interfejs graficzny strony WWW wraz z apletem stanowi okno tekstowe, trzy 
przyciski w tym jeden dwustanowy, trzy pola wyboru oraz dwa suwaki. Na rys. 5 został 
przedstawiony interfejs graficzny apletu. 

 
Rys. 5. Interfejs graficzny apletu 

Aplet umieszczony na stronie WWW stanowi główną aplikację umożliwiającą 
sterowanie modułem LM12. Pole wyboru „Adres serwera Tini” umożliwia ustawienie adresu 
IP, pod którym osiągalny jest serwer TINIm400. Ustawienie odbywa się poprzez wpisanie 
w okno dialogowe adresu IP i zatwierdzenie. Pola wyboru „HouseCode”1 i „UnitCode” 
umożliwiają wybranie dla modułu LM12 ustawień, które wcześniej zostały przypisane dla 
tego modułu. Przycisk dwustanowy „Włącz”/”Wyłącz” umożliwia ustawienie jasności 
świecenia żarówki na 100% lub 0%. Suwak „Jasność świecenia [%]” umożliwia ustawienie 
jasności pośredniej. Suwak „Częstotliwość wysyłania danych [s]” ustawia czas, po jakim jest 
sprawdzana poprawność wciśniętych przycisków oraz czas, po którym będą wysyłane dane 
do serwera TINIm400, w przypadku wciśnięcia przycisku cyklicznego wysyłania danych 
„Włącz wysyłanie danych”. Przycisk włączający cykliczne wysyłanie danych blokuje 
przycisk „Wyslij dane” umożliwiający jednorazowe wysłanie danych. W oknie tekstowym są 
umieszczane wszystkie informacje diagnostyczne. Przykładem takich danych jest informacja 
o zmianie adresu IP serwera TINI, jasności świecenia oraz danych, które są wysyłane. 
W przypadku niemożliwości połączenia się z serwerem TINI wyświetlane jest okno 
informujące o błędzie oraz umieszczana jest informacja w oknie tekstowym. Połączenie 
z serwerem TINIm400 jest potwierdzane poprzez komunikat w oknie tekstowym. 
W przypadku pobrania strony z apletem i stwierdzenia przez system braku zainstalowanej na 
komputerze wirtualnej maszyny Javy, zostanie wyświetlone okno umożliwiające 
doinstalowanie niezbędnych składników. Okno instalacyjne Java Plug-in przedstawia rys. 6. 

                                                
1 Oznaczenie HouseCode i UnitCode zostało przyjęte zgodnie ze stosowanymi przez producenta urządzeń LM11 

i CM12. Wartości przypisane do tych oznaczeń umożliwiają jednoznaczne zaadresowanie każdego urządzenia 
w sieci PLC. 
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Rys. 6. Okno umożliwiające doinstalowanie Java Plug-in 1.4.2.04 

Możliwość uruchomienia instalatora została wykonana przy wykorzystaniu programu 
HTMLConverter wchodzącego w skład pakietu Java JDK 1.4.2. W przypadku wysłania 
danych z kilku apletów została przyjęta zasada obsłużenia zgłoszenia od pierwszego 
podłączonego użytkownika. Pozostałe dane zostaną zapamiętane do późniejszego wykonania. 
W przypadku skorzystania z przycisku jednorazowego wysłania danych ustawiających, 
sprawdzany jest znacznik informujący czy poprzednie wysyłanie danych zakończyło się.  
 
Podsumowanie 

Sieci PLC znajdują zastosowanie w projektach sieci, których głównym zadaniem jest 
propagowanie szerokopasmowego dostępu do Internetu, oraz stosowane są do tworzenia sieci 
przemysłowych. Największym atutem przemawiającym na korzyść tworzenia sieci PLC jest 
medium, przez które przesyłane są dane. W tym przypadku jest to instalacja elektryczna, 
która występuje w prawie każdym miejscu, gdzie znajduje się człowiek.  

Możliwość współpracy z innymi typami sieci dodatkowo podnosi korzyści ze 
stosowania tej technologii. Możliwe jest tworzenie rozbudowanej architektury sieciowej, 
która może być w miarę potrzeb rozbudowywana. Łączenie sieci przemysłowych wraz 
z umieszczeniem dodatkowych urządzeń takich jak dedykowane serwery WWW z sieciami 
komputerowymi umożliwia zwiększanie funkcjonalności w sterowaniu i nadzorowaniu 
dużymi systemami nadzorująco sterujących. 

PLC jest stosowane w już znanych rozwiązaniach, ale także może znaleźć 
zastosowanie w technologiach, które dopiero się pojawiają. Przykładem takim jest 
technologia VoIP, która umożliwia wykonywanie połączeń porównywalnych do 
telefonicznych poprzez sieci komputerowe do sieci stacjonarnych lub sieci komórkowych.  

Przedstawione rozwiązanie praktyczne, które zostało wykonane w ramach pracy 
dyplomowej, miało na celu pokazanie, iż niewielkimi środkami można zbudować system 
oparty na technologii PLC, który po rozbudowaniu może znaleźć zastosowanie 
w inteligentnym budynku.  
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