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Kje je cilj projekta?

• Preverjanje primernost LTE tehnologije za skoraj vse 
telekomunikacijske zahteve Pametnih omrežij,

• Preverjanje kibernetske varnosti kot neločljivega dela sodobnih 
elektrodistribucijski omrežij.

V kakšni fazi je izvedba projekta?

• Projekt je v izvedbeni fazi.

• Prva od dveh faz zaključena.



Kakšne so izkušnje, pridobljena znanja, 
kakšna je operativna uporabnost ?

• Uspešno končala prva faza testiranja privatnega LTE omrežja.

• Večino testov glede primernosti pLTE tehnologije je bilo opravljeno 
uspešno. 

• Izkušnje pridobljene skozi 4G LTE pilotni projekt in tudi izkušnje skozi 
evropsko financirane projekte bodo osnova za nadaljnji razvoj 
Pametnih omrežij

Kaj bi bilo potrebno preizkušati v prihodnje?
V drugi fazi testiranja je predvideno:

• Preizkušanje NB IoT tehnologije za potrebe odčitavanja števcev električne 
energije

• Testiranje zagotavljanja QoS za »mission critical« storitve (npr. GOOSE in 
časovna sinhronizacija v situacijah z obilico omrežnega prometa).



pLTE



pLTE

Hitrosti prenosa podatkov

Največja hitrost prenosa podatkov proti

uporabniku (DL)

19 Mbps (64QAM, 
MIMO 2x2)

Največja hitrost prenosa podatkov od

uporabniku (UL)

5,5 Mbps, 16QAM, 
RxDiv)

Število sočasnih (RRC) uporabnikov

• 120 oddajajočih uporabniških

terminalov (brez NB IoT)

• 280 oddajajočih uporabniških

terminalov (zgolj NB IoT)
Radij celice*

• v gosto naseljenem urbanem

področju
~ 1,5 km

• v urbanem področju ~ 2,07 km

• v predmestnem področju ~ 4,02 km

• na podeželju ~ 18 km
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Regulatorna vprašanja
• 2x3MHz spekter v skladu z COMMISSION IMPLEMENTING DECISSION 

(EU) 206/687 z dne 28.4.2106

• predvidene frekvenca za M2M  733 MHz – 736 MHz in 788 MHz - 791 
MHZ  

• trenutno testiranje v 5 MHz na frekvencah  720,5 MHZ in 775,5 MHz

• Agencija je 8. 5. 2019 objavila novo Strategijo upravljanja z 
radiofrekvenčnim spektrom in pozvala zainteresirano javnost k podaji 
pripomb



Regulatorna vprašanja



Rezultati testiranj
• AMI .……………………………………………………………....………………..…………………
• prenos podatkov iz RTU v realnem času (meritve, položaji stikal) do  

SCADA/DMS aplikacij……………………….……..…………………………………………..
• SCADA krmiljenje mrežnih elementov (močnostna energetska stikala, 

regulatorji napetosti)………….………………………………………………………………..
• zajemanje ostalih podatkov iz distribucijskega omrežja   

IEC 61850 ..…………………………………………….……………………..……………..
GOOSE .…………………………………….……………………….………………..……….
MQTT.……………………………………….…………………………….…………………...
DNP 3 ……………………………………….………………………………………………….

• kontrola kakovosti napetosti po SIST EN 50160,…………………………….......
• časovni sinhronizaciji elementov Pametnih omrežij.…………...………..……
• evropsko financirani projekti

TDX-ASSIST………………………………….……………………………..……..…..…….
STORY ……………………………………………………………………………….…….….

• sekundarne komunikacijske povezave do RTPjev.…………...…………….……
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Kako naprej?
Faza II:

• Testiranje NB IoT 

– Odčitavanje industrijskih števcev

– Preverjanje komunikacije preko MQTT protokola

– Komunikacija z gospodinjskimi števci

• Zagotavljanje kvalitete storitev  (QCI)

• Časovna sinhronizacija (PTP) v situacijah z obilico omrežnega prometa

• Preverjanje delovanja terminalne opreme

(LTE routerji, NB IoT modemi v povezavi s QCI)

• Sodelovanje na razpisu za dodelitev frekvenc

• Javni razpis za nakup opreme

• ……………………………………………..



Hvala!


