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Energetické Rušení 2022

Komunikační testbed pro chytré sítě v energetice
Ján Sláčik, Petr Musil, VUT v Brně – Ústav telekomunikací

Skupina CyberGrid na VUT
Kybernetická bezpečnost
(návrh od kryptografických primitiv až po komplexní hodnocení bezpečnosti)
Senzorické technologie a senzorické sítě
(včetně IoT, nových LPWA a celulárních technologií jako např. 5G a NB-IoT)
Průmyslové/Energetické komunikační a řídící sítě i systémy
(včetně kritické infrastruktury, Průmyslu 4.0, Smart Grid, Smart City a IIoT)
Komunikační a přenosové technologie
(Drátová a bezdrátová řešení, síťové technologie, blockchain a práce s daty)
Aplikace umělé inteligence a strojového učení
(detekční metody, predikční algoritmy, optimalizační a komprimační algoritmy)
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Smart Metering
• Vlastní vývoj hardware a software
– Technologie NB-IoT, LTE Cat. M1
• Vlastní vývoj a výzkum – DLMS/COSEM
(ze strany DSO i zákazníka, eMobility)
• Funkční a bezpečnostní testování
komunikačních technologií a zařízení
– Testovací metodiky a provedení testů
(výběrová řízení apod.)
– Plnění vyhlášky o kyberbezpečnosti
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Komunikační řetězec AMM
B

A

DSO

Primární
rozhraní
na centrálu
NB-IoT, LTE Cat. M1
(DLMS)

Smart
Meter

Sekundární
rozhraní
na zákazníka
RS-485
(DLMS)

• Testování libovolné technologie (A)
• protokol DLMS v elektroměru (B)
• problematika koncových prvků (B)
– chybí podpora DLMS
• realizace pro NAP SG, a projekt DeCoDiS (B)

RS-485
(???)
Komunikace,
vyhodnocení,
řízení,

Wallbox
FV střídač
El. vytápění
Ohřev vody
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Primární rozhraní NB-IoT/LTE Cat. M1
Komunikační jednotka je určena pro scénáře:
• Smart metering – komunikační modul do chytrých elektroměrů
nebo připojení k elektroměru přes lokální rozhraní (RS-485).
• Automatizace trafostanic – komunikační jednotka pro PQ či
univerzální monitory a další… (připojení na ETH rozhraní)
Novost:
• Naplnění požadavků na kybernetickou bezpečnost
– dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 359/2020 Sb + Soulad s doporučenými NIST a NÚKIB.

• Citlivost přijímače lepší než pro LTE a GPRS, vhodné pro
nasazení v prostředí a “deep indoor”.
• Analýza radiové komunikace (využití frekvenčního spektra) a
komunikačních parametrů (citlivost na hraniční úrovně signálu).
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Research

Design
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Production
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NB-IoT a LTE Cat. M1
komunikační jednotka
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Testovací software
• Vlastní implementace
• Testování DLMS, na reálných zařízeních
• Generování provozu – virtuální měřidla, reálný polygon
• Vyhodnocení ztrátovosti, zpoždění, podrobná analýza
• Analýza datových toků – datové objemy (tarif operátora)

Server

Klient
Odečtová testovací centrála
Vzdálená / lokální

(zabezpečený DLMS klient)
[TLS server]

Vzdálená / lokální
(zabezpečená) komunikace

Technologie:
NB-IoT / LTE (Cat. M1) / Ethernet / Serial bus

Komunikační
jednotka VUT
[TLS klient]

Měřidlo – Smart meter
(DLMS server)
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Testovací software
• Soulad s vyhláškou či Security Suit 1 a 2 (necertifikované)
• Zpoždění (prodlevy mezi žádostí a odpovědí)
• Chybové stavy – transportní a aplikační vrstva

• Nedostupnost zařízení
• Rozpady spojení (TCP i DLMS)
• Ztrátovost přenosu – včetně konkrétního určení ztracených dat

• Datové objemy na různých vrstvách
• vzhledem ke komunikační technologii

• Možnost detekce podvodné zprávy – kybernetické útoky
• podrobná analýza komunikace, možnost klonování elektroměru
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Testovací software
• Generování DLMS dat

A

• Testování elektroměrů

C

• Odečty jednorázové i historické

• Dlouhodobé testy
• Emulace elektroměrů

• Měření datových objemů
• Logování komunikace
• Vyhodnocení testů

• Použití různých přenosových
technologií

B
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Ukázka výsledků
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Navýšení režie TLS 1.2

KB

Objem bez TLS 1.2

• Jednorázové odečty DLMS + TLS 1.2
• Každý sloupec vždy jedno navázání spojení
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Ukázka výsledků
• Odečet za 24 hodin 205 DLMS objektů
• každý sloupec vždy jedno navázání spojení

Pakety
Celkem

Datový objem
hlaviček TLS

bez TLS

TLS
režie/paket

bez TLS

s TLS

Procentuální
navýšení objemu
zabezpečením

Navázání TLS pro každý odečet

41276

1,2 MB

2,1 MB

4,4 MB

53 %

Jedno navázaní TLS

41276

1,2 MB

2,1 MB

3,3 MB

37 %

Sada odečtů A)–E)

Celkový datový
objem
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Sekundární rozhraní
– koncept Smart box

Smart meter

obousměrná sběrnice RS-485

DLMS/COSEM

DSO
centrála

obousměrná interní komunikace

NB-IoT

Smart box

DLMS/COSEM

R1 R2

P1
RS-485

• Testbed umožňuje monitoring

• komunikační
a řídící část

• Náhrada HDO

•

• Aktuálně formou přídavného boxu

DLMS/COSEM

• Zakomponování elektroměru
do chytré infrastruktury OM
• Reaguje na požadavky zákazníka i DSO

• Plní kyberbezpečnost

•
•
•
•

výstup R3
výstup R4

FV systém
ModBus

převodník (ModBus)
převodník (Ethernet)
další rozhraní
WAN rozhraní
inteligentní funkce
pokročilá regulace
a algoritmy
monitoring sítě
pokročilejší
vyvažování zátěže
zabezpečení
ochrana sítě
dostupnost dat
optimalizace výroby
v reálném čase
uživatelské API
speciální tarify
uživatelské rozhraní
(dynamická cena)

P1

Wallbox
ohřev
vody
vytápění
Smart
Home
DLMS/COSEM

odečty uživ.

Konference ERU 2022

Sekundární rozhraní
– koncept přímého řízení

Přímé řízení – převod protokolů

obousměrná sběrnice RS-485

Smart meter
DSO
centrála

obousměrná interní komunikace

DLMS/COSEM
LTE ...

odečty uživatele
P1
RS-485

R1 R2

FV systém

Převodník protokolů

DLMS/COSEM

Přímé řízení – nezávisle na protokolu
Smart meter

DLMS/COSEM <=> ModBus

Modbus

Wallbox

interní propojení centrály a RS-485
obousměrná interní komunikace

DLMS/COSEM

• upravený firmware

ModBus

R1 R2

P1
RS-485

LTE ...

P2
RS-485

DSO
centrála

• vyžaduje 2x RS-485

FV systém
ModBus

DLMS/COSEM

odečty uživatele

• takový elektroměr
není dostupný

Wallbox
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Závěr – Smart Metering
• Testbed je průběžně vyvíjen a testován
• technologie NB-IoT a LTE Cat. M1
• vlastní komunikační jednotkou pro chytré elektroměry
• kryptografické zabezpečení dle TLS 1.2
• Implementaci Security Suite 1 a 2 testujeme u výrobce elektroměrů

• Testbed umožňuje ověření souladu s vyhláškou 359 a ověření
funkčních požadavků (DLMS elektroměr i centrála)

• Testovací polygon aktuálně uvažuje desítky reálných měřidel a tisíce
virtualizovaných zařízení pro testování a analýzu
• Testbed uvažuje rozšíření na koncové prvky zákazníka a přístup DSO
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Chytrá trafostanice
Motivace
• Nárůst spotřeby
• Rozvoj elektromobility a potřeba řízení sítě
• Vyšší míra zapojení OZE do energetického mixu

Současná trafostanice

Chytrá trafostanice

+ Vybudovaná a funkční infrastruktura
+ Odolnost proti kybernetickým útokům

+ Informovanost o aktuálním stavu elektrické sítě
+ Možnost okamžitých odečtů hodnot
+ Možnost přepínání a řízení sítě
+ Jednodušší detekce místa poruchy

- Absence monitoringu a řízení
- Obtížná detekce místa poruchy
- Náročnější obnova sítě po výpadku

- Nutnost investice do výstavby
- Protokolová rozdílnost, nutnost protokolových překladů
- Problematické zajištění kybernetické bezpečnosti
- Závislost na telekomunikačních technologiích
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Naše zaměření
•
•
•
•
•

Vyhodnocení chytrých sítí z telekomunikačního pohledu
Stanovení kritických parametrů (propustnost, odezva, doba obnovy spojení)
Testování heterogenních sítí – mix komunikačních technologií
Určení SLA – Service Level Agreement
Doporučení pro zajištění kybernetické bezpečnosti
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Vývoj SW generátoru dat IEC 60870-5-104
Návrh software pro generování datového provozu
protokolu IEC 60870-5-104:
• Simulace komunikačních scénářů:
• Dotaz – odpověď
• Obecný dotaz (GI)
• Spontánní zasílání hodnot – např. překročení limitních
hodnot

• Analýza datové komunikace
• četnost
• datové objemy

• Analýza nestandardních stavů
• rozpady datového spojení
• zahlcení jednotným dotazem
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Implementace generátoru
do HW platformy (DIN)
•
•
•
•

Výkonný mikropočítač pro řízení komunikace
Komunikační ethernetové rozhraní 1 Gbit/s
Managementový port 100 Mbit/s
RS232 + RS485 sběrnice pro komunikaci např. s
elektroměry
• Možnost rozšíření o bezdrátové komunikační moduly
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Evaluace komunikačních tras
Měření dle standardizovaných metodik a doporučení:
• RFC 2544,
• RFC 6349,
Individuální vyhodnocení:
• Doba obnovení spojení po rozpadu
• Vyhodnocení rozpadů na jednotlivých vrstvách ISO/OSI
• Dlouhodobé měření (v řádu dnů-týdnů)
• Testování specifických technologií - BPL
1

DTS1

0
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Testování BPL sítě
• BPL technologie – Brno střed 2019
• Dlouhodobý test (21 dnů)
• Reálné měřiče PQ monitory
• Emulované služby NN, VN, AMM
•
•
•
•
•

protokoly M-Bus, IEC-104,
zátěžový test,
celkem 50 reálných scénářů na DTS,
celkem 7 měřených DTS,
celkem 21 DTS na trase.
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2,5%

Testování BPL sítě – ztrátovost
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Scénář:

VN
VN

Závěr – Chytrá trafostanice
• Možnost testovat heterogenní komunikační sítě
• Testování metalických sítí, bezdrátových sítí, BPL sítí.
• Návrh vlastních testovacích nástrojů SW+HW pro průmyslové protokoly
• Využití standardizovaných metodik i uzpůsobených testů.
• Evaluace komunikační trasy jako celku.

• Zaměření na splnění současných kryptografických požadavků komunikace.
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Děkuji za pozornost
Ján Sláčik,
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xmusil56@vut.cz

www.CyberGrid.cz

