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ABSTRAKT 

Cílem práce je najít vhodný komunikační prostředek pro zajištění dispečerského řízení pro 

distribuční síť E.ON. Porovnávají se digitální radiové sítě, které by byly v majetku společnosti a 

radiové sítě mobilního operátora. V práci se čtenář seznámí se strukturou distribuční sítě 

společnosti E.ON a s náplní práce dispečera distribuční soustavy. Seznámí se se stávajícím 

stavem radiové sítě společnosti E.ON a s poţadavky, které by měly radiové sítě splňovat. Popis 

moţností vlastní radiové sítě a mobilního operátora a jejich vyuţití tvoří významnou část této 

práce. Na konci je uvedena moţnost vyuţití privátní sítě a sítě mobilního operátora v systému 

Smart Grid. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  distribuční společnost, radiové sítě, TETRA, GSM, GPRS, Smart Grid,  

 



 Abstract 

 

7 

ABSTRACT 

The aim of this master´s thesis is to find a suitable means of communication to provide 

supervisory control for the distribution network of the utility company E.ON. Comparison of a 

digital radio system, which would be in the property of the company and of the radio systems of 

mobile operators is done. In this work the reader gets familiar with the structure of the 

distribution network of the utility company E.ON and with the scope of activities of the grid 

controller. The reader also gets acquainted with the current state of the radio system of the E. ON, 

and with the requirements, which should be fulfilled by them. An important part of this work is 

formed by the description of the possibilities of the private radio systems and mobile operators. 

At the end, the possibility of the private radio systems and systems of mobile operator usage in 

the Smart Grid system is given. 

 

KEY WORDS:  utility company, radio networks, TETRA, GSM, GPRS, Smart Grid, 
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1 ÚVOD 
V současné době se distribuční společnosti elektrické energie snaţí poskytovat sluţby na 

nejvyšší úrovni. Spokojenost zákazníků spočívá hlavně v nepřetrţité dodávce elektrické energie, 

a proto musí mít distribuční společnost ne jenom spolehlivě fungující silový systém, ale potřebuje 

i kvalitní dispečerský komunikační systém pro její řízení. Tento komunikační systém by měl 

zajistit hlasovou komunikaci mezi dispečerem a mobilních, servisních jednotek, ale rovněţ 

i komunikace pro řízení celé distribuční soustavu. Jedním z hlavních poţadavků na komunikační 

systém je provozuschopnost při výpadku napájecího napětí nebo v krizových situacích. Další 

výzvou pro komunikační systém je splnit poţadavky na sběr dat, jejich vyhodnocení a následné 

řízení v systému Smart Grid. 

Cílem práce je najít vhodný komunikační prostředek pro zajištění dispečerského řízení  

distribuční sítě E.ON. 

V první části této práci se čtenář seznámí se strukturou distribuční sítě společnosti E.ON 

s poţadavky na ně, a seznámí se s náplní práci dispečera distribuční soustavy. V druhé části je 

popsán stávající stav radiové sítě společnosti E.ON. V třetí části je uveden rozbor poţadavků, 

které by měla nová radiová síť splňovat. Také je zde uveden popis moţností vlastní radiové sítě 

a mobilního operátora. V poslední kapitole je popis chytré elektrické sítě – Smart Grid a její 

moţnosti. Na závěr je uveden rozbor chytrých měřičů a porovnání jejich komunikace v systému 

privátní radiové sítě a mobilního operátora.  
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2 ELEKTRIZAČNÍ A DISTRIBUČNÍ SOUSTAVA 
Výroba elektrické energie 

Elektrická energie se vyrábí v elektrárnách různé velikosti, a to přeměnou z různých druhů 

energie (z chemické, jaderné, vodní, atd.)  

 

 
Obr. 2-1 Elektrizační soustava 

Přenosová soustava (PS)  

Je vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení 

a zařízení 110 kV, slouţící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území ČR a propojení 

s elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, 

zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; přenosová soustava je zřizována 

a provozována ve veřejném zájmu.  

Distribuční soustavy (DS)  

Jsou vzájemně propojené soubory vedení a zařízení 110 kV (s výjimkou vybraných vedení 

a zařízení 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy) a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 

kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV a 35 kV, slouţící k zajištění distribuce elektřiny na vymezených 

územích ČR, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační 

a telekomunikační techniky; DS jsou zřizovány a provozovány ve veřejném zájmu.  

Elektroenergetiku ČR představují tyto hlavní organizace:  

- ČEPS, a.s. drţitel licence na přenos elektřiny. 

- Provozovatel distribuční soustavy zajišťuje spolehlivé provozování a rozvoj 

distribuční soustavy na území vymezeném licencí. 

- Provozovatel regionální distribuční soustavy distribuční soustava, která je přímo 

připojena k přenosové soustavě.  

- Provozovatel lokální distribuční soustavy - distribuční soustava, která není přímo 

připojena k přenosové soustavě.  

- Drţitelé licence na výrobu elektřiny.  

- Drţitelé licence na obchod s elektřinou.  

- Odběratelé s vlastní výrobou elektřiny pro krytí své spotřeby. [1]  

Distribuční soustava je napájena z uzlových stanic 400 (220)/110 kV z přenosové soustavy. 

Na tyto el. stanice je připojena veřejná distribuční soustava, která má charakter venkovského 

nebo městského rozvodu. Z veřejné distribuční soustavy jsou napájeny průmyslové závody 

a elektrické trakce. V průmyslovém závodu  navazují na veřejnou distribuční soustavu tzv. 

průmyslové  rozvody, pro napájení el. trakce slouţí trakční rozvody. 
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Z veřejné distribuční  soustavy je zásobováno el. energií také zemědělství, nevýrobní sféra 

a obyvatelstvo ve městech a na venkově. 

Hlavními částmi přenosové i distribuční soustavy jsou elektrická vedení a elektrické stanice. 

Přitom el. vedení a el. stanice stejného napětí tvoří elektrickou síť. Různé sítě jsou mezi sebou 

propojeny transformátory nebo usměrňovači. [2] 

Distribuční soustavu můţeme dále rozdělit na: 

- lokální – nepřímo je napojená na přenosovou soustavu, 

- regionální – přímo je napojená na přenosovou soustavu. 

Dispečerské řízení 

Protoţe el. energií nelze skladovat, jsou kladeny značné nároky na řízení el. soustavy. Toto 

řízení se provádí prostřednictvím dispečinků, které operativně dávají do souladu poţadavky 

spotřeby s mnoţstvím výroby a přenosovými schopnostmi el. vedení. Jejich úkolem je rovněţ 

odstranění případných poruchových stavů a co nejrychlejší obnovení dodávky el. energie. [2] 

Dispečerské řízení v distribuční soustavě bude dál rozebráno v další kapitole. 

2.1 Požadavky kladené na distribuční sítě 

Distribuční síť zajišťuje rozvod elektrické energie z uzlových elektrických stanic.  

Poţadavky vyplývají z definice cíle elektrizační soustavy:  

- zajistit zásobování spotřebitelů el. energií v poţadovaném čase, v potřebném 

mnoţství a místě při poţadované kvalitě a spolehlivosti dodávky. Přitom 

respektovat hospodárnost. 

 

Distribuční síť musí zajistit [2]: 

a) Kvalitu elektrické energie 

Jedná se zejména o stálou frekvenci 50 Hz a napětí v povolených mezích a pokud moţno 

stálé. Spotřebiče v celé síti mají být připojeny na přibliţné jmenovité napětí, jinak pracují 

nesprávně a můţe být ovlivněna jejich ţivotnost (např. motory, ţárovky). 

Distribuční síť má přímý vliv na kvalitu elektrické energie z hlediska odchylky napětí od 

jmenovité hodnoty a z hlediska stálosti napětí. Odchylky napětí vyvolané provozním reţimem 

přenosové soustavy mohou být v distribuční soustavě eliminovány vhodným způsobem regulace 

napětí. Odchylky napětí v distribuční síti vznikají zejména úbytkem napětí na vedeních, 

transformátorech, reaktorech apod. Závisí na rozsahu sítě, průřezu elektrické vedení, typu a 

způsobu provozu elektrické sítě, umístění napájecích bodů, charakteru a spotřebičů (induktivní, 

kapacitní) apod. 

Dalším kritériem kvality elektrické energie v distribuční síti je kolísání napětí. Vzniká 

zejména v průmyslových závodech připínáním velkých soustředěných odběrů (regulace teploty 

pecí, rozběh velkých motorů). 

Nepříznivá v distribuční síti je i nesymetrie napětí ve třech fázích, vyvolaná např. nesouměrně 

rozloţeným jednofázovým odběrem. Při nesymetrickém napětí není moţné transformátory ani 

vedení zatěţovat plným jmenovitým výkonem, je tak omezena přenosová schopnost sítě. 

Průmyslové závody mohou být téţ zdrojem vyšších a mezilehlých harmonických, které 

způsobují oteplení některých spotřebičů a zkrácení jejich ţivotnosti nebo poruchy funkce 

slaboproudých zařízení.  
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b) Spolehlivost dodávky elektrické energie 

Úkolem distribuční sítě je omezit výpadky elektrické energie dodávané odběratelům na 

minimum. U některých spotřebičů nesmí dojít k výpadku elektrické energie vůbec (ohroţení 

ţivotů, velké škody). 

Spolehlivost dodávky elektrické energie lze ovlivnit: 

- volbou zařízení s minimální pravděpodobností výskytu poruchy, 

- zálohováním transformátorů, elektrické vedení, příp. dostatečnou rezervou výkonu 

paralelně pracujících transformátorů, 

- volbou rozvoden s více systémy přípojnic, 

- volbou typu sítě vn a nn s vyšší spolehlivostí zásobování, 

- napájením z více uzlů přenosové soustavy vvn, 

- napojením do dvou samostatných rozvoden 110 kV nebo vn, 

- zařazením automatik pro zajištění mţikového obnovení napětí. 

c) Možnost snadného rozšiřování a doplňování zařízení 

Vzrůst odběrů, rozlohy zásobované oblasti a poţadavky na hospodárnost vyţadují neustále 

zásahy do stavu distribuční soustavy.  Zařízení jiţ postavené má určitou dobu ţivotnosti, není 

vhodné je předčasně vyřazovat. Proto při návrhu musí být zvaţována moţnost dalšího rozvoje, 

např. napojení dalších objektů, přezbrojení na vyšší úroveň napětí, dostatečná volba rezervy 

v transformátorech, větší průřezy elektrického vedení apod. Tato podmínka je jedním z kritérií při 

posuzování různých variant řešení sítě 

d) Jednoduchost a přehlednost sítě 

Poţadavek na jednoduchost a přehlednost sítě je kladen zejména z důvodu jednoduché 

obsluhy a údrţby zařízení. Zamezuje chybám při obsluze zařízení, zvyšuje bezpečnost 

pracovníků obsluhy příp. údrţby. V tomto poţadavku je zahrnuto vyuţívání malého počtu typů 

zařízení vn a nn v oblasti co nejméně různých průřezů kabelu nebo vodičů, velikosti 

transformátorů apod. 

Jednoduché a přehledné uspořádání sítě umoţňuje jednodušší systém chránění při poruchách. 

Poţadavek na jednoduchost a přehlednost je však mnohdy v protikladu s poţadavkem 

na vyšší spolehlivost sítí.  

e) Ekonomický provoz sítě 

Distribuční síť má umoţnit hospodárnost provozu při různých provozních stavech (např. malé 

zatíţení, velké zatíţení, proměnný účinník odběru apod.) Jedná se zejména o minimalizaci 

činných a jalových ztrát v síti, které lze ovlivnit konfigurací distribuční sítě a optimálním 

dělením, počtem transformátorů v provozu, kompenzací spotřebičů s vyuţitím regulátorů apod.  

f) Ekonomický návrh distribuční sítě 

Poţadavky na distribuční síť uvedené v ad a) aţ ad e) je třeba zajistit s vynaloţením 

minimálních nutných investic. Je tedy nutné nalézt kompromis mezi náklady na investice, 

provozními náklady (údrţba, ztráty), zajištěním spolehlivé dodávky elektrické energie 

a bezpečnost osob. 
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2.2 Popis distribuční soustavy E.ON 

E.ON Distribuce, a.s. provozuje distribuční sítě na napěťové hladině velmi vysokého napětí 

(vvn) - 110 kV, vysokého napětí (vn) – 22 kV a nízkého napětí (nn) – 0,4 kV. 

 

Provoz distribuční sítě vn a nn  

Distribuční síť E.ON Distribuce, a.s. je převáţně napájena z přenosové soustavy (PS) 

společnosti ČEPS, a.s. prostřednictvím nadřazených transformací 400/220/110 kV v majetku 

ČEPS,a.s.. Distribuční síť je dále (částečně) napájena z výroben E.ON, závodních elektráren 

a ostatních lokálních zdrojů. [3] 

 

Nadřazené transformační stanice PS/110 kV 

Na zásobovacím území E.ON Distribuce je napájení distribuční sítě velmi vysokého napětí 

(vvn) o napěťové hladině 110 kV zajištěno z nadřazené soustavy vvn (400kV resp. 220kV) 

prostřednictvím těchto nadřazených transformací: 

 

- 400/110 kV   ČEBÍN   2x350 MVA, 1x250 MVA 

- 400/110 kV   OTROKOVICE  2x350 MVA, 1x250 MVA 

- 400/110 kV   SLAVĚTICE  2x250 MVA 

- 400/220/110 kV  SOKOLNICE  1x400 MVA (400/220 kV); 

1x350 MVA (400/110 kV); 

2x200 MVA (220/110 kV) 

- 400/110 kV   DASNÝ  2x250 MVA 

- 400/110 kV   KOČÍN   2x250 MVA 

- 220/110 kV   TÁBOR   1x200 MVA 

 

a dále mimo území E.ON Distribuce, a.s. 

- 400/110 kV  MÍROVKA  - vyčleněný transformátor 1x250 MVA pro 

zásobování části území E.ON východ 

a transformátor 1x250 MVA pro zásobování 

území E.ON západ. 

Distribuční síť vn a nn 

Dnešní síť 110 kV je v oblasti východ provozována v devíti (v zimním období v jedenácti) 

oddělených systémech příslušných jednotlivým transformátorům 400/110 kV event. 220/110 kV 

s maximálně moţným zkruhováním jednotlivých síťových celků. Rozpojovací místa jsou volena 

tak, ţe z hlediska ztrát se způsob provozu sítě 110 kV blíţí paralelnímu chodu. 

V oblasti západ je převáţná část sítě 110 kV napájena prostřednictvím transformátorů 

přenosové soustavy 400/110 kV zapojených paralelně. 

Distribuční síť 22 kV – dnešní síť 22 kV E.ON Distribuce, a.s. napájenou z distribučních 

transformací 110/22 kV provozujeme téměř výhradně paprskově. Ve výjimečných případech 

z důvodů zvýšení spolehlivosti popř. zlepšená napěťových poměrů je síť v této napěťové hladině 

provozována paralelně. 

Distribuční síť 0,4 kV – provoz sítě nízkého napětí je převáţně určen jejich stavem a typem 

napájené aglomerace. V oblastech s nízkou a střední hustotou zatíţení se distribuční sítě nízkého 
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napětí provozují jako paprskové. V oblastech s vysokou hustotou zatíţení se sítě provozují jako 

polomříţové nebo mříţové [3]. 

Rozsah rozvodného zařízení E.ON DISTRIBUCE, a.s.: 

 

Tab. 2-1 Popis distribuční sítě E.ON Distribuce, a.s. 

Plošný rozsah zásobované oblasti   26 499 km
2
 

Počet odběrných míst   1 543 003  

MO obyvatelstvo 1 326 487  

MO podnikatelé 208 336  

 VO ze sítě VN 8 151  

VO ze sítě VVN 29  

Transformovny a spínací stanice + 

rozvodny 

    

110 kV  84 ks 

 22 kV  22 ks 

     Vedení VVN celkem - trasa   2 459 km 

Vedení VN celkem - trasa   22 018 km 

Vedení NN celkem - trasa   39 484 km 

Distribuční trafostanice celkem   18 004 ks 

 

 

Obr. 2-2 Schéma sítí 110kV E.ON distribuce a.s., - oblast východ 
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Obr. 2-3 Schéma sítí 110kV E.ON distribuce a.s., - oblast západ 

2.3  Dispečerské řízení DS  

Hlavním cílem distribučních společností je kvalitně a spolehlivé distribuovat elektrickou 

energii ke konečným  zákazníkům. Proto musí mít kaţdá distribuční společnost účinné 

dispečerské řízení. Úkolem dispečerského řízení je bezporuchový a bezpečný provoz distribuční 

soustavy. Dispečerské řízení zahrnuje přípravu provozu, operativní řízení a hodnocení provozu 

DS (ES). [4] 

Provozovatel distribuční soustavy dispečersky řídí: 

- výrobny elektřiny připojené k DS, 

- odběrná elektrická zařízení, která jsou připojena k DS, 

- přímá vedení, která jsou připojena k DS. 

Dispečerské řízení sestává z dispečerských pokynů. Dělíme je na: 

Provozní instrukce  

- Řízení toku elektřiny a bilanci elektrizační - distribuční soustavy (regulace 

kmitočtu a výkonu, řízení napětí a podpůrných sluţeb, usměrňování spotřeby 

elektřiny). 

- Řešení stavu nouze a mimořádných situací – předcházení a řešení stavu nouze, 

plán obrany a obnovy provozu.  

- Nastavení a provoz automatizovaných systémů (řídicí systémy, ochrany 

jednotlivých zařízení, zařízení pro přenos dat a telekomunikace). 

Operativní pokyny 

Operativní pokyn musí být jednoznačný a srozumitelný. V případě pochybnosti 

o jednoznačnosti a srozumitelnosti operativního pokynu musí být ověřen zpětným dotazem. 



 Elektrizační a distribuční soustava 

 

20 

Po ověření musí být operativní pokyn vykonán vţdy, s výjimkou případu, kdy by provedení 

operativního pokynu vedlo k ohroţení ţivota nebo zdraví osob [4].  

Technický dispečink vţdy provede záznam o vydání a provedení operativního pokynu. 

Příprava provozu 

Pro plánovaný provoz musí být zajištěna příprava provozu, kterou zajišťuje dispečer. Přípravu 

můţeme dělit na: 

- roční, 

- měsíční, 

- týdenní, 

- denní, 

- předpokládaný rozvoj s výhledem na 10 let. 

Příprava provozu distribuční soustavy obsahuje: 

- plán provozu DS, 

- předpokládaný průběh zatíţení, bilance toku energie a výkonů, 

- kontrolu provozu DS, 

- plán vynuceného provozu výroben elektřiny. 

Plán přípravy provozu DS musí být předán pro další zpracování provozovatelům přenosové 

soustavy, provozovatelům distribuční soustavy, výrobcům elektřiny, zákazníkům s připojením na 

napětí vyšší neţ 1kV, poskytovatelům podpůrných sluţeb, drţitelům licence na obchod 

s elektřinou. 

Operativní řízení 

Aby DS pracovala ve spolehlivém a bezporuchovém provozu, je vyuţíváno operativního 

řízení. Toto řízení zahrnuje:  

- řízení zapojení prvků do DS, 

- regulace napětí a toků jalových výkonů v DS, 

- řešení poruchových stavů, 

- přijímání opatření pro předcházení stavu nouze a pro řešení stavu nouze 

v distribuční soustavě, 

- vydávání a evidenci povolení k zahájení pracovní činnosti na zařízení distribuční 

soustavy, 

- řádné předávání dispečerské směnové sluţby pro zajištění kontinuity 

dispečerského řízení [4]. 

Technický dispečink provozovatele distribuční soustavy dává operativní pokyny: 

- technickému dispečinku provozovatele připojené regionální distribuční soustavy, 

- technickému dispečinků připojené lokální distribuční soustavy. 

Hodnocení provozu distribuční soustavy 

Technický dispečink provozovatele distribuční soustavy zpracovává denní, týdenní, měsíční 

a roční hodnocení provozu distribuční soustavy, které obsahuje: 

a) vyhodnocení skutečného průběhu zatíţení, 

b) vyhodnocení bilancí toku energie a bilancí výkonu, 

c) přehled omezení spotřeby a výroby elektřiny, 

d) rozbor poruchových stavů v distribuční soustavě, 

e) rozbor poruchových stavů v přenosové soustavě a v připojených distribučních 

soustavách, které měly vliv na provoz jím řízené distribuční soustavy, 

f) vyhodnocení písemné stíţnosti na vydaný dispečerský pokyn, 
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g) vybrané provozně-technické statistické údaje distribuční soustavy. 
 

Technický dispečink provozovatele distribuční soustavy provádí analýzy mimořádných 

provozních situací a situací, vedoucích k předcházení stavu nouze, nebo ke stavu nouze 

vyhlašovanému provozovatelem distribuční soustavy v jím řízené distribuční soustavě. Pro jejich 

zpracování si můţe vyţádat podklady od dotčených účastníků trhu s elektřinou a to i nad rámec 

pravidelně předávaných údajů. Výsledky analýz předává na vyţádání Ministerstvu průmyslu 

a obchodu a Energetickému regulačnímu úřadu.  

Výsledky hodnocení provozu a analýz uchovává provozovatel distribuční soustavy nejméně 

po dobu 10 let. 

Podrobnosti hodnocení provozu distribuční soustavy jsou uvedeny v provozních instrukcích 

technického dispečinku provozovatele distribuční soustavy [4]. 
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3 DISPEČERSKÁ RADIOVÁ SÍŤ SPOLEČNOSTI E.ON 

Stávající stav dispečerské radiové sítě společnosti E.ON je v současné době  jedním z činitelů 

ovlivňujících  spolehlivost dodávky elektrické energie odběratelům. Spolehlivá dodávka 

elektrické energie způsobuje spokojnost zákazníků, přičemţ se nemůţe zapomínat ani na 

provozní náklady, které zajišťují spolehlivou dodávku.  

Předpokládáme, ţe závaţným důvodem pro zásadní změny komunikačních systémů 

(radiových sítí), mohou být tyto důvody: 

- nespokojenost uţivatelů radiové sítě, 

- vysoké provozní náklady, 

- obtíţné nebo nemoţné zabezpečení nízké poruchovosti, 

- obtíţná udrţovatelnost nebo nemoţnost zabezpečit další dobu ţivota radiové sítě. 

V této kapitole provedeme analýzu stávající radiové sítě a uvedeme moţnosti, které můţou 

nahradit a vylepšit sluţby poskytované společností E.ON. 

Popis stávajícího stavu 

 Radiová síť společnosti E.ON je rozdělena na dvě části, E.ON Západ a E.ON Východ. 

Zajišťuje dvě základní činnosti: 

- přenos hlasové komunikace převáţně pro dispečerské řízení v reálném čase, 

- datový kanál pro přenos informací a dálkové ovládání silových prvků 

v síti (úsekových odpínačů). 

3.1 E.ON Západ 

3.1.1 Hlasová radiová síť 

Radiová síť je realizována pomocí trunkové sítě a dodavatelem je RDE Pardubice. 

V sítě jsou: 2x Master převaděč, 9x Slave převaděč a 7x dovykrývač. Na Obr. 3-1 je znázorněn 

část oblasti E.ON Západ. 

 

Obr. 3-1 Konfigurace radiové sítě E.ON Západ 
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Nasazeno je celkem 32 základnových, 84 vozidlových a 123 kapesních radiostanic od firem 

Motorola a Bosch. 

Komunikace prostřednictvím radiové sítě je jedním ze základních kanálů, které vyuţívá 

dispečer při řízení distribuční sítě v reálném čase. Z tohoto pohledu jsou kladeny na dostupnost 

této sluţby vysoké nároky. Distribuční území skupiny EON je vykryto systémem převaděčů, 

které zajišťují komunikaci v dané oblasti. Díky nerovnoměrnému pokrytí napájeného území jsou 

lokality, kde je moţnost vyuţití tohoto komunikačního kanálu problematická, někde je tato sluţba 

nedostupná [5]. 

 

Obr. 3-2 Ukázka měření pokrytí do 50 km, Radimovice 

Po vyhodnocení seznamu hovorů za dispečerské pracoviště se ukázalo, ţe radiová síť pro 

hlasovou komunikaci je vyuţita na 30-50%. Ostatní komunikace jsou realizovány pomocí 

provozních a mobilních telefonů.  

3.1.2 Datová radiová síť 

Na území DS E.ON Západ je v síti 22 kV osazeno cca 450 kusů dálkově ovládaných 

odpínačů. Tyto prvky v případě poruchy výrazně urychlují vyhledávání poruchových míst 

a značně přispívají k obnově napájení pro zákazníky. 

 V radiové síti je ovládání úsekových odpínačů v síti 22 kV realizováno v obsluţném 

(servisním) kanále. Dostupnost této sluţby pro dispečera je závislá na pokrytí daného odpínače 

signálem. Za zhoršených klimatických podmínek dochází k tomu, ţe některý odpínač ztratí 

komunikaci s řídící buňkou a není pro dispečera dostupný. Počet takto vypadlých odpínačů je 

v řádu jednotek procent. 

Dále u některých odpínačů dojde k překročení času na potvrzení provedení vyslaného povelu 

a následně odpínač ztratí komunikaci. 

Na základě vyhodnocení provozních protokolů v řídicích systémech byla určena dostupnost 

sluţby dálkových odpínačů pro dispečera. 

Počet případů, kdy odpínač neposlal potvrzení vykonaného povelu: E.ON Západ 16,2% - 

se započtením opakovaných povelů. 

V případě, ţe dispečer nedostal potvrzení stavu ani po opakovaných dotazech na odpínač, 

musel být vyslán provozní pracovník na ověření stavu daného prvku. Přesné určení počtu 
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případů, kdy byla následně manipulace úspěšně vykonána, je velmi obtíţné určit. Vyhodnocení 

by znamenalo trvale sledovat a zapisovat neúspěšné manipulace po delší časové období  [5]. 

3.2 E.ON Východ 

3.2.1 Hlasová radiová síť 

Síti bylo přiděleno 12 duplexních kmitočtů v pásmu 450 MHz  a má 16 převáděčů, 

17 vykrývačů, 93 základnových stanic,  395 vozidlových stanic a 494 kapesních stanic.  

Uvedená síť se podílí asi 20-25 % na hlasové komunikaci pro dispečerské řízení. Zbývajících 

75-80% komunikace probíhá po pevných sítích nebo mobilních sítích veřejných operátorů. 

Pokrytí fonickou radiovou síti je přibliţně 85-90% území E.ON Východ. 

3.2.2 Datová radiová síť 

Síť obsahuje 36 vykrývačů a 12 námrazových stanic. Počet ovládaných rozvoden je 142 

a ovládaných US (úsekových spínačů, odpínačů) je 513. Prostřednictvím mobilního operátora 

(GPRS) je ovládáno 22 zařízení, zejména alternativní zdroje.  

Pokrytí signálem datové radiové sítě je závislé na jednotnosti pouţitého zařízení a počtu 

vykrývačů. Špatná dostupnost signálu je asi u 1 aţ 2% dálkově ovládaných bodů. V kalamitních 

situacích, jako například při vichřici Emma, nebyla úspěšnost povelování horší neţ 94% [6].  
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4 STRATEGIE ROZVOJE KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŦ 

Ţivotnost radiové sítě E.ON skončila rokem 2010 a vzhledem k tomu je potřeba najít řešení 

pro její náhradu. Naskýtají se dvě moţná řešení: 

- vybudování nové privátní radiové sítě, 

- zrušit privátní radiovou síť bez náhrady a plně pokrýt komunikaci pomocí sítě 

mobilních operátorů, tj. hlasovou komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů 

a na ovládání úsekových odpínačů pouţít datový GPRS přenos.  

4.1 Rozbor požadavkŧ na radiové sítě 

Úlohou dispečinku společnosti E.ON není jenom řízení distribuční sítě v normálním provozu 

nebo při plánovaných odstávkách či opravách, ale také lokalizace a odstranění vzniklých poruch. 

Dispečink pracuje v nepřetrţitém provozu a je ve stálém kontaktu s technickými pracovníky. Pro 

tyto úlohy musí radiová síť splnit poţadavky na fonickou komunikaci - jasnou a nepřetrţitou 

fonickou komunikaci. Zároveň musí splňovat poţadavky i na datovou komunikaci – spolehlivý 

přenos dat. 

- Spolehlivé dálkové ovládání silových prvků v síti. 

- Řešení nouzových stavů během bouře nebo mimořádných událostí. 

- Individuální a selektivní volání. 

- Záchranné volání (Emergency calls). 

Provozní požadavky 

Hlavním provozním poţadavkem pro provoz radiových sítí je, aby měla co největší porytí pro 

kontrolované území tak, aby dispečer byl schopen vytvořit komunikace buď s pracovní 

jednotkou, nebo pro dálkové ovládání silových prvků. Vysílací stanice tedy musí mít dostatečný 

výkon pro pokrytí kontrolovaného území a vysílaný signál by měl být co nejodolnější proti 

rušení. Z pohledu datového přenosu by měla síť být schopna přenášet poţadované mnoţství dat 

co největší přenosovou rychlostí. 

Důleţitým provozním vlastnostem je obousměrná komunikace a monitorování v reálném 

čase. Obousměrná komunikace se vyuţívá nejenom v hlasové, ale i u dálkově řízených prvků, při 

zpětné signalizaci pro vykonaný povel, nebo pro sběr dat z různých přístrojů. 

Požadavky na spolehlivosti 

Pro spolehlivou komunikaci je potřebné zajistit provozuschopnost základnových stanic nebo 

převáděčů při výpadku napájecího napětí. Napájení při výpadku by měly zajistit záloţní zdroje. 

Mohou to být buď generátory, nebo akumulační baterie s odpovídajícím výkonem. Kontrola 

stavu koncových zařízení, tzv. mobilních stanic, musí být vţdy provedena. A to tak, ţe kdyţ 

dispečer potřebuje navázat spojení, nesmí dojít k nefunkčnosti zařízení.  

Pro spolehlivou hlasovou a datovou komunikaci je nejdůleţitější dostupnost systému. 

U mobilních operátorů můţe dojít k přetíţení sítě při zvýšeném počtu účastníků a tak se 

dostupnost sítě omezuje. Výpadek komunikační sítě můţe nastat v období svátků, ale 

i v případech ţivelných pohrom. Za předpokladu, ţe privátní síť nepouţívá nikdo jiný kromě 

vlastníka, takový stav nastat nemůţe.   

Za spolehlivou datovou komunikaci se můţe povaţovat ten způsob, u kterého nedojde 

k degradaci nebo ke ztrátě přenesených dat. 

Společnost E.ON jako distributor elektrické energie se snaţí o nepřetrţitou dodávku elektřiny. 

Při poruše komunikačního systému by bylo ideální vyuţít záloţní komunikační systém, na kterém 

by se dalo uskutečnit řízení pro odstranění poruch a co nejrychlejší obnovení komunikačního 
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systému i dodávky elektrické energie. Záloţní systém můţe být kombinací různých 

komunikačních prostředků. 

Poţadavky pro mobilní radiové sítě jsou téměř stejné jako pro privátní radiové sítě. 

4.2 Privátní mobilní radio - PMR 

 Pro řešení privátní radiové sítě lze vybrat ze dvou moţností, buď analogové radio, nebo 

digitální.  V první řadě je rozdíl ve způsobu vysílání. Analogové radio přemění zvuk na elektrické 

signály, pak jsou přenášeny na daném kmitočtu (ve zvoleném kmitočtovém pásmu) na analogový 

přijímač, který převádí zpět elektrické signály na zvuk. Digitální radio oproti analogovému 

převádí zvuk na digitální informace, které jsou přenášeny na daném kmitočtu na digitální 

přijímač. Z pohledu bezpečnosti to znamená, ţe je moţnost šifrování komunikace proti 

odposlechu. Digitální radiové signály jsou schopny lépe odolávat rušení a kvalita zvuku je 

jasnější oproti analogovému signálu. Další výhodou digitálního radia je, ţe při přenášení zvuku je 

schopno vysílat i data (doplňkové). Navíc v blízké budoucnosti se dá očekávat vystřídání 

analogového vysílání za digitální, jako se jiţ stalo v televizním vysílání. Digitální vysílání skrývá 

v sobě více moţností oproti analogovému. 

Podle těchto základních poznatků by byla digitální radiová síť pravděpodobně vhodnější pro 

společnost E.ON, a to nejenom z pohledu hlasové i datové komunikace, ale i z pohledu 

dálkového monitorování, kontroly silové sítě a bezpečnosti distribuční soustavy. 

V další kapitole bude popsána digitální radiová síť standardu TETRA, a její moţnosti vyuţití 

v energetice. 

4.2.1 Standard TETRA 

Na začátku 90. let začal vývoj standardu TETRA na základě iniciativy Evropské instituce pro 

normalizaci v telekomunikacích (European Telecommunications Standards Institue, ETSI). Cílem 

bylo vytvoření digitálního, multi-uţivatelského standardu, který vyhovuje jak pohotovostním, tak 

i civilním uţivatelským poţadavkům.  

Výhodou otevřeného standardu TETRA je, ţe umoţňuje investorovi vybírat ze široké škály 

produktů od různých výrobců a podle toho vybudovat nejvhodnější síťovou infrastrukturu. 

Standard TETRA specifikuje dvě od sebe odlišné technologie. První je vhodná pro hlasovou 

a datovou komunikaci TETRA Voice plus Data, V+D, a druhá pro paketový přenos dat TETRA 

Packet Data Optimised, PDO. Přestoţe technologie TETRA PDO umoţňuje vyšší přenosovou 

rychlost dat, technologie V+D vedla k výhradnímu rozšíření především díky své flexibilitě 

a široké škále sluţeb [8][9]. 

Normu TETRA můţeme najít na stránkách ETSI pod názvem (číslem) ETS 300 392 – 

300 396. 

Budoucnost TETRY je zaloţena na vypracovanější verzi TETRA2, která umoţňuje vyšší 

rychlost přenosu dat a lépe vyhovuje speciálním poţadavkům pohotovostních uţivatelů. Jiţ 

začala spolupráce s 3GPP (3rd Generation Partnership Project) o podpoře vyuţití vzájemných 

technologií (např. univerzální SIM karta, USIM) a moţnosti propojení TETRY s 3GPP. 

 

4.2.2 Technologie TETRA  

Profesionální radiové sítě lze rozdělit z několika pohledů. Nejdůleţitější rozdělení radiových 

sítí je podle uţivatelských oblastí, a to na veřejné (neboli civilní, Public safety and security, PSS) 

a profesionální (Professional Cellular, PC). Do první skupiny patří například policie, záchranáři, 
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hraniční stráţ, atd., zatímco do druhé skupiny patří ty organizace nebo firmy, ve kterých je řízení 

činností částečně nebo úplně centralizované (dispečinkem), a kde je potřeba mít uzavřenou 

skupinovou komunikaci (u bezpečnostních agentur, v logistice). Kategorizace podle těchto 

kritérií není jednoduché. Komplikace přináší tendence přesouvání úkolů ze státních povinností 

(např. záchrana) do soukromé sféry. 

Jiný druh kategorizace je zkoumání vztahu mezi vlastníky a uţivateli radiových sítí. Podle 

tohoto se sítě dělí na privátní (Private Mobile Radio. PMR) a veřejné (Public Access Mobile 

Radio, PAMR). V prvním případě je systém vybudován buď na velkém území (celostátně) nebo 

jen lokálně. Veřejně přístupné sítě poskytují sluţby pro civilní uţivatelské organizace na velkém 

(regionálním nebo státním) území. 

K charakteristice sítě TETRA patří, ţe poskytuje sluţby pro uţivatelské organizace s velkým 

počtem uţivatelů (pohotovostní nebo civilní) a právě z tohoto hlediska je těţké definovat, ke 

které skupině patří.  

Podle provozního modelu lze síť TETRA kategorizovat následovně. Síť můţe být vlastněna 

a provozována státní organizací nebo soukromým podnikem. Při civilním pouţití TETRA sítí 

byla zatím vţdy vlastníkem i provozovatelem soukromá firma (Company Owned, Company 

Operated, COCO). V případě pohotovostních sítí je vlastníkem i provozovatelem stát 

(Government Owned, Governmnet Operated, GOGO).  Vyskytují se případy, při kterých stát 

vlastní síť, ale provozovatelem je soukromá firma (Government Owned, Company Operated, 

GOCO). Takové případy se převáţně vyskytují ve vyspělých státech [8] [9]. 

4.2.3 Služby TETRA 

Nejdůleţitější pro distribuční společnosti je, aby mohly rychle reagovat, obzvláště kdyţ 

nastane porucha v distribuční sítě nebo dojde k výpadku dodávky elektrické energie. Pro 

efektivní řešení poruch nebo výpadků musí být dispečer schopen komunikovat hlasově i datově 

s neomezeným přístupem ke komunikační struktuře. 

Sluţby TETRA je moţné rozdělit do tří skupin: 

- hlasové sluţby, 

- datové sluţby, 

- doplňující sluţby (modifikace předchozích dvou sluţeb). 

4.2.3.1  Hlasové služby (Teleslužby) 

Provoz jednotlivých radiových sítí je následující: 

simplex – jedna ze stanic vysílá, druhá přijímá. Současně vysílat obě stanice nesmí, došlo by 

ke vzájemnému rušení.  

semiduplex - Pro zvýšení vzdálenosti, nebo pro překonání terénu (ve městě, kopcovitý terén) 

se pouţívá převáděč. Převáděč vysílá na jiném kmitočtu, neţ přijímá, proto v takové síti mohou 

pracovat radiostanice, které jsou schopny přijímat a vysílat na jiném kmitočtu. 

duplex – radiové stanice jsou schopné přijímat a vysílat současně. Na tomto principu pracuje i 

síť mobilních telefonů. 

 

Podle provozu lze ještě dělit hlasové sluţby na individuální a skupinový hovor [9]. 

Individuální volání 

Tato funkce je podobná ostatním telefonním sítím. Umoţňuje individuálně komunikovat ve 

dvojici v plně duplexním nebo semiduplexním provozu. Při telefonování uţivatel přejde do 
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reţimu telefonního volání a  pomocí klávesnice zadá nebo z paměti radioterminálu zvolí příslušné 

telefonní číslo. Volat lze jinému TETRA uţivateli nebo předplatiteli veřejné telefonní sítě. Zda 

uţivatel TETRA můţe volat nebo přijímat hovory, závisí na přístupových právech sítě.  

Skupinový hovor 

V systémech TETRA je nejrozšířenějším způsobem komunikace skupinový hovor, protoţe ve 

většině případů je činnost uţivatelských organizací řízena centrálně prostřednictvím dispečera. 

Uţivatelé jsou přiřazeni do jednotlivých skupin podle rozsahu práce a komunikace se v podstatě 

uskutečňuje v rámci skupiny. Kaţdý zahájený hovor uslyší kaţdý člen skupiny. Z toho plyne, ţe 

v rámci jedné skupiny můţe najednou mluvit pouze jeden uţivatel. Samozřejmě síť TETRA 

umoţňuje více neţ jeden skupinový hovor (mnoho stovek nebo tisíců), kde se můţe uskutečnit 

komunikace, aniţ by se hovory navzájem rušily.  

Uţivatel si můţe na svém přístroji vybrat jednu nebo více skupin, se kterou chce 

komunikovat, pokud na to má dostatečné oprávnění. Skupiny mohou být předem 

naprogramované do přístroje nebo můţou být nahrány dispečerem prostřednictvím sítě (kdyţ to 

daná činnost vyţaduje). Tímto způsobem dispečer s dostatečným oprávněním můţe přepnout 

jednotlivé skupiny do společné hovorové skupiny. Takovým způsobem lze vyřešit situaci (např. 

při katastrofě), aby spolupracující hasiči, záchranáři a policisté mohli bezprostředně komunikovat 

mezi sebou. 

Vzhledem k tomu, ţe ve skupině můţe hovořit současně pouze jeden člen skupiny, 

je potřebné pro zahájení komunikace zmáčknout a přidrţet tlačítko PTT – Push-To-Talk, 

obdobně jako u analogových přístrojů. 

4.2.3.2 Datové služby  

Digitální radiová síť umoţňuje distribuční společnosti funkce telemetrie a dálkové ovládání 

(telecontrol). Nabízí se moţnost vizualizace upozornění z kaţdé oblasti své sítě a ovládání všech 

zařízení v reálném čase. Dále dispečink nebo řídící stanice jsou schopny jednodušeji rozeznat 

a eliminovat příčinu poruchy v distribuční síti. To šetří čas a minimalizuje nedodávky elektrické 

energie.  

Moţnosti datových sluţeb jsou následující [7]: 

Přenos krátkých stavových (předdefinovaných) zpráv (status) 

Komunikace prostřednictvím stavových zpráv umoţňuje pracovníkům v terénu informovat 

dispečera o právě vykonávané činnosti při minimalizaci zatíţení radiového systému. Zprávy typu 

status jsou krátké datové zprávy, které se předprogramují do paměti radiostanic. Uţivatel pak 

zprávu vybere a odešle. Dispečer je okamţitě informován o vykonávané činnosti bez nutnosti 

hlasové komunikace s pracovníkem. 

Přenos krátkých textových zpráv SDS – Short Data Services 

Tato funkce je obdobou sluţby SMS v systémech GSM. Krátká textová zpráva můţe mít 

aţ 140 znaků a lze ji poslat na libovolnou radiostanici v systému nebo na dispečerský terminál. 

Přenos SDS zpráv na bázi IP protokolu je moţný i mimo systém TETRA (např. z/do jednotlivých 

PC v LAN síti uţivatele). 

Přenos libovolných dat  

Systém TETRA podporuje přenos libovolných dat (Packet Data). Výhodou je propojení 

systému TETRA s LAN sítí prostřednictvím standardizovaného rozhraní (Ethernet, IP protokol).  

Další možnosti datové komunikace: 
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- k dispozici je volitelná rychlost přenosu v závislosti na důleţitosti a velikosti 

přenášených zpráv od 7,2 kbps do 28,8 kbps, 

- data lze přenášet během fonické komunikace. Uţivatel tak můţe být i během delší 

fonické komunikace okamţitě informován např. o mimořádné situaci 

prostřednictvím textové zprávy. Dalším příkladem je sledování polohy vozidel – 

zpráva o poloze vozu je odeslána vţdy v poţadovaném okamţiku bez ohledu na 

skutečnost, jestli posádka vozu právě hovoří s jiným účastníkem. 

Další aplikace: 

- vzdálený přístup do databází, 

- přenosy souborů (plánky, schémata, fotografie), 

- telemetrie a sledování technických parametrů libovolných technologických celků 

a zařízení, 

- sledování polohy osob a vozidel, 

- sledování technických parametrů vozidel, 

- dálkové ovládání elektronických sirén, 

- odesílání/příjem e-mailů. 

Jednou z nejdůleţitějších aplikací z pohledu odstraňování poruch v distribuční soustavě, které 

dálkově nelze eliminovat, je sledování polohy vozidla, resp. servisní jednotky. Toto umoţňuje 

dispečerovi poslat na místo výskytu poruchy servisní skupinu která je nejblíţe.  

4.2.3.3 Doplňující služby [7] 

Doplňující sluţby jsou ty, které opravdu rozlišují TETRA od ostatních telekomunikačních 

technologií. Některé části jsou podobné ostatním technologiím. Např.: přesměrování 

hovoru, čekání hovoru, přidrţení hovoru,  blokování hovorů, identifikace volajícího, atd. 

Nejdůleţitější sluţby z pohledu uţivatelů jsou: 

Tísňová volání 

Důleţitá sluţba sítě TETRA je tísňové volání, které má pro aktivaci samostatné tlačítko 

na radiovém přístroji. Tísňové volání uţivatele v nouzi uslyší kaţdý člen skupiny i dispečer a má 

prioritu nad kaţdou probíhající konverzaci.  

Dynamické přiřazení skupin 

viz kapitolu 4.3.2.1 - skupinový hovor. 

Naslouchání do konverzace 

Zásadní význam má zvláště pro pohotovostní sluţby vedoucí práce - dispečer (má dostatečné 

oprávnění), který můţe naslechnout do konverzace dvou uţivatelů bez jejich vědomí. Diskrétní 

naslouchání (Discreet Listening, DL) je doplňková sluţba (není stejná jako odposlech provozu), 

kterou mohou provádět národní bezpečnostní sluţby, protoţe v tomto případě můţe dispečer 

slyšet provoz vlastních lidí nikoli ostatních uţivatelů. 

Pozorování okolí (Ambaince Listening, AL) 

Umoţňuje dispečerovi s příslušným oprávněním, aby mohl zapnout radiový přístroj 

kteréhokoli člena skupiny, aniţ by o tom věděl. Například vedoucí skupiny se můţe bez narušení 

informovat o činnosti svých podřízených. Ještě důleţitější je odposlech, například při nehodě 

nebo napadení policisty, který je obklopen a má omezení v činnosti. Anebo získání informací 

o zloději, který odcizil rádio. 
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4.2.3.4 Modelová síť TETRA 

Standard (ETS 300 392-1) nepopisuje samotnou síť TETRA, ale definuje funkce a vnější 

rozhrání sítě. Tyto definice mají obecnou působnost a platí pro všechny konfigurace sítě. 

Následující obrázek znázorňuje síť TETRA a její rozhraní.  

 

Obr. 4-1 Model sítě TETRA 

Standard povaţuje infrastrukturu sítě za uzavřenou a jednotnou (Switching and Management 

Infrastructure, SwMI), ve které nespecifikuje ţádný sítový prvek ani rozhrání. Právě proto 

se můţe struktura sítě kaţdého výrobce značně lišit. Struktura sítě však vţdy obsahuje následující 

funkce: 

- vysílače základnové stanice, 

- spínací centrála, 

- databáze pro účastnická data (Home Database, HDB; nebo Home Location 

Register, HLR), a pro aktuální účastnická data (Visited Database, VDB; nebo 

Visited Location Register, VLR), 

- centrum pro technický provoz systému (Operation and Maintenance Centre, 

OMC),  

- brány (gateway) do ostatních sítí, do kabelových stanic (Line Station, LS), a pro 

připojení datových systémů. 

Rozhraním mezi infrastrukturou TETRA a mobilní stanicí (radioterminál, telefon; Mobile 

Station, MS) je radiový kanál (Air Interface, AI), který je popsán standardem ETS 300 392-2. Je-

li k mobilní stanici připojen datový terminál (Terminal Equipment, TE), jsou spolu propojeny 

periferním rozhraním (Peripheral Equipment Interface, PEI) podle standardu ETS 300 392-5. 

Propojení systému TETRA s analogovou nebo ISDN telefonní sítí a k datovým sítím zabezpečuje 

standard ETS 300 392-4 (Gateways), propojení mezi TETRA sítěmi určuje ETS 300 392-3 (Inter 

System Interface, ISI). Speciální případ TETRA aplikace definuje standard ETS 300 396 pro 

přímé radiové spojení (Direct Mode Operation, DMO), ve kterém jsou rádioterminály mimo 

síťové pokrytí a komunikují přímo mezi sebou [8][9]. 

4.2.3.5 TETRA radio rozhrání 

Tetra je digitální radio systém, coţ znamená, ţe přenos hlasu a dat probíhá v digitalizované 

podobě přes radiový kanál. Digitální radiové rozhraní umoţňuje komunikovat aţ čtyř uţivatelům 

na stejné frekvenci a poskytovat kvalitní hlasovou komunikaci i při nepříznivých podmínkách. 

V systému TETRA probíhá kódování a komprese hlasu pomocí ACELP (Algebraic Code-excited 

Linear Prediction). Po kompresi/kódování z původních 104 kb/s hlasové informace 

se zkomprimuje na 4,567 kb/s. Další výhodou je, ţe kódování je optimalizováno pro lidskou řeč, 

takţe hluk z pozadí a jiné rušivé zvuky se nepřevedou. Proto TETRA je vhodná pro pouţití i ve 

velmi hlasitém prostředí.  

LS 
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TETRA je buňková mobilní telefonní síť, kde pokrytí buňky je zabezpečeno základnovými 

stanicemi. Pokrytí větších zeměpisných oblastí zajišťují tyto základnové stanice. Aby sousední 

buňky nezpůsobily interferenci, jsou provozovány na odlišných kmitočtech. Počet pouţitelných 

kanálů je omezen, a proto kmitočty ve vzdálenějších buňkách jsou znovu pouţity. Obr. 4-2 

znázorňuje idealizované umístění buněk a jejich pouţití s pěti různými frekvencemi. 

 

Obr. 4-2 Rozložení frekvence v jednotlivých buňek 

Pomocí technologie TDMA (Time Division Multiple Accsess), můţou sdílet na jednom 

kmitočtu (radiový kanál) aţ čtyři uţivatelé. Jeden Cyklus opakování je cca 56 ms (TDMA 

Frame). Doba, za kterou uţivatel pouţívá radiový kanál, se nazývá Timeslot, coţ je přibliţně 14 

ms.  Takţe jeden uţivatel pouţívá frekvenci po 14 ms kaţdých 56 ms. Pokud jde o řeč, nezpůsobí 

to ztrátu nebo výpadek, protoţe hlas je digitalizován a data jsou zkomprimována. 

 

Obr. 4-3 TDMA technologie 

Vzhledem k tomu, ţe fyzická přenosová kapacita kanálu je větší neţ mnoţství informací, 

které mají být přeneseny, systém má moţnost pouţít kódování pro opravu chyb. Tato moţnost 

v rámci určitých limitů eliminuje ztráty působené rušením radiových kanálů.  

4.2.3.6 Sítová struktura 

TETRA sítě mohou být podle pokrytí území lokální (průmyslový park, nebo město), 

regionální nebo s rozlehlým pokrytím (celostátní). 

Lokální TETRA síť se typicky skládá z jedné (nebo z velmi malého počtu: 2-3) základnové 

stanice, malého spínacího centra a dispečerské stanice (ze které jsou prováděny provozní 

a konfigurační úkoly). Systém zajišťuje pokrytí např. pro letiště nebo průmyslový park. 

Regionální sítě zajišťují pokrytí pro kraje nebo části země. Typicky se skládají z malého nebo 

středně velkého spínacího centra a několika desítek základnových stanic. Od počtu uţivatelských 

organizací pak závisí počet dispečerských stanic.  
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Díky dosatečné kapacitě komunikační síti TETRA se nabízí moţnost poskytnout přístup 

externím účastníkům v různých mimořádných situacích, jako například záchranné sluţby nebo 

veřejná správa. 

TETRA sítě s rozlehlým pokrytím typicky zajišťují celostátní pokrytí pro více organizací 

s několika tisíci uţivateli. Systém se skládá z více vysokokapacitních spínacích stanic, stovky 

základnových a dispečerských stanic, tranzitních stanic a nejméně jedné stanice pro správu 

a provoz sítě. 

4.2.3.7 Připojení do jiných komunikačních síti 

Část hlasové komunikace sítě TETRA zasahuje do jiných sítí (veřejné analogové sítě a ISDN, 

mobilní sítě). Zajištění potřebných rozhraní a vhodných signalizačních systémů je základním 

kritériem v síti TETRA.  

Mohou se vyskytnout i speciální poţadavky. Typicky se vyskytují u pohotovostních sítí, kde 

je nutné integrovat analogové základní stanice nebo celou radiovou síť do digitálního systému 

TETRA. Taková potřeba můţe nastat při výstavbě systému TETRA, při přechodu ze starého na 

nový systém nebo ve speciálních případech (průmyslové zařízení, odstranění vad). 

V síti TETRA má rostoucí podíl datová komunikace. Aby se neoprávněný uţivatel nemohl 

dostat k datům, zabezpečení je řešeno způsobem jako u GSM/GPRS sítí s technologií virtuální 

privátní sítě IP. Toto umoţňuje datovou komunikaci na přiděleném kanálu (IP tunneling) a podle 

potřeby i šifrovaně (3DES).  

4.2.3.8 Kontrola a provoz sítě 

Provoz sítě TETRA můţeme rozdělit na dvě části. Technický provoz síťové infrastruktury 

a administrace oprávnění jednotlivých uţivatelů, hovorových skupin - operativní kontrola. 

Z bezpečnostního důvodu je potřebné, aby tyto dvě funkce byly navzájem od sebe oddělené 

(protoţe jinak by nebyl proveditelný např. model GOCO). Výjimku představuje lokální TETRA 

síť, kde mohou být nástroje pro konfiguraci sítě a nástroje pro kontrolu sítě integrovány 

v dispečerské stanici. 

Pro řešení chyb, změny konfigurací, pozorování výkonů a vyuţití větších TETRA sítí je 

kontrolován a ovládán přiděleným dozorným systémem. Dozorný systém zobrazuje nejen 

chybové zprávy a zajišťuje uţivatelské rozhraní pro obsluhu, ale také sbírá naměřené hodnoty 

z jednotlivých prvků sítě (zatíţení, vyuţití a další ukazatele), ze kterých lze získat informace 

o kvalitě a spolehlivosti radiové sítě. 

4.3 Mobilní radiotelefonní sítě - GSM 

GSM (Global System for Mobile Communications) je nejúspěšnější telekomunikační systém 

a má přes 2 miliardy uţivatelů na celém světě. Tento systém byl budován jako otevřený 

celoevropský standard, který umoţnil řešení velmi důleţitého principu (mezinárodního) 

roamingu, tedy provozování jedné a téţe mobilní stanice s jedním očíslováním, a to ve všech 

státech, které tento systém přijmou [10]. Standard GSM přesně specifikuje funkce a rozhraní sítě, 

ale hardwareové poţadavky nepředepisuje. 

V porovnání s analogovými systémy umoţňuje dosáhnout kvalitnějšího spojení 

v nepříznivých podmínkách pozemních radiových kanálů, efektivněji vyuţívá přidělená 

kmitočtová pásma a odposlech je téměř vyloučen. Přenos signálu v digitální formě umoţňuje 

značně rozšířit nabídku poskytovaných sluţeb a dosáhnout kompatibility s jinými digitálními 

sítěmi, a to nejen v rámci jednoho státu, ale po celém světě [11]. 
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4.3.1 Základní vlastnosti 

Síť GSM je charakterizována následujícími vlastnostmi [12] : 

• mobilita v oblasti domovské sítě – zajištěna bezdrátovým rozhraním a funkcí handover – 

přepínání spoje mezi různými kanály a buňkami, 

• mobilita v rámci mobilních sítí rŧzných poskytovatelŧ – funkce roaming – moţnost 

komunikace i v mobilní síti jiného neţ domovského poskytovatele – podmíněno roamingovou 

smlouvou mezi poskytovateli a patřičným kmitočtovým rozsahem vašeho mobilního telefonu 

(uţivatel platí jak za odchozí, tak i za příchozí volání – má to význam jako přesměrování, kde 

příjemce spojení také platí za úsek spoje sestavený díky přesměrování), 

• možnost využití mobilního terminálu pro řadu základních služeb – hovor, fax, data, 

SMS (Short Message Service), připojení k Internetu, prohlíţeč Internetu (WAP – Wireless 

Application Protocol), aj. 

• pestrá nabídka doplňkových služeb – hlasová schránka, identifikace volajícího, zobrazení 

ceny hovoru, podrţení hovoru, realizace dotazu na třetího účastníka, přepínání mezi dvěma 

spojeními, předávání hovoru, konferenční hovor, zkrácená volba, blokování přístroje, aj. 

4.3.2 Služby GSM 

Mobilní sít GSM má dvě základní sluţby: 

1. přenosové sluţby (bearer services), 

2. telekomunikační sluţby (tele services). 

Mezi přenosové sluţby nezahrnout především [10]: 

 asynchronní duplexní přenos dat s přenosovými rychlostmi 300 aţ 9600 bit/s, 

 synchronní duplexní přenos dat s přenosovými rychlostmi 2400 aţ 9600 bit/s. 

 

 

Mezi telekomunikační sluţby sítí GSM patří [12]: 

 hlasová služba – umoţňuje klasický přenos hovoru mezi dvěma účastníky  

 nouzová volání (emergency calls) – lze realizovat i přístrojem bez SIM karty či bez 

platné registrace do sítě (112), 

 posílání zpráv – SMS, MMS, hlasová SMS, e-mailový klient (POP3, IMAP), moţnosti 

i dálkového ovládání a dohledu  

 faxová služba  

 datové služby 

 GSM data  

 HSCSD (High Speed Circuit-Switched Data) – přenos dat ve více timeslotech, 

teoreticky aţ 57,6 kb/s - souvislý přenos souborů 

 GPRS (General Packet Radio Services) – sluţby paketového přenosu dat. 
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4.3.3 Struktura sítě GSM 

Struktura sítě GSM a její napojení na další typ telekomunikační sítě je na Obr. 4-4. 

 

Obr. 4-4 Struktura GSM sítě 

 

Mobilní síť GSM se skládá z [12]: 

Mobilních stanic MS (Mobile Station) tvořených mobilním terminálem ME (Mobile 

Equipment) a identifikační kartou účastníka GSM sítě - SIM (Subscriber Identity Module). 

Bázového subsystému BSS (Base Station Subsystem) tvořeného soustavou bázových 

transceiverů (vysílačů/přijímačů) – BTS (Base Transceiver Station), kontrolérů bázových stanic - 

BSC (Base Station Controller). 

Síťového subsystému NSS (Network Switching Subsystem) skládajícího se ze sítě mobilních 

ústředen MSC (Mobile Switching Centre), bran do jiných typů sítí GMSC (Gateway MSC) a řady 

registrů obsahující informace uţivatelích a jejich mobilních přístrojích: 

- domovský registr HLR (Home Location Register), 

- registr návštěvníků VLR (Visitor Location Register), 

- registr pro identitu zařízení EIR (Equipment Identity Register), 

- centrum pro autentifikaci AuC (Authentication Centre). 

Oblast, která je pokrytá GSM sítě je rozdělena do několika buněk různých velikostí a je 

obsluhován základnových stanic.  Velikost buněk závisí od počtu uţivatelů. Například ve městě, 

kde je větší počet uţivatelů a počet kmitočtů je omezen, musí se zajistit moţnost jejich 

vícenásobného vyuţití tak, aby nedošlo k interferenci jednotlivých kmitočtů. Stejným způsobem 

jako u TETRA sítí, Obr. 4-2. 

Buňky lze podle velikosti klasifikovat např. takto: 

- makrobuňky, 

- mikrobuňky, 

- pikobuňky, 

- směrové (selektivní) buňky, 

- deštníkové buňky. 
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Přístupová metoda pro realizaci radiového okruhu mezi mobilní stanci (MS) a základnovou 

stanici (BTS), ve standardu GSM 900, je zaloţena na kombinaci frekvenčního (FDMA) 

a časového (TDMA) přístupu. V rámci FDMA jsou obě frekvenční pásma rozdělena na 124 

subpásem (F1 aţ F124) o šířce 200 kHz.  V kaţdém subpásmu je pak dále metodou TDMA 

vytvořeno 8 časových kanálů (T1 aţ T8). Kaţdý kanálový rámec o délce 156,25 bitů obsahuje 

uţivatelské (UI) a sluţební informace (SI). Znamená to, ţe základnová stanice má celkovou 

kapacitu maximálně 124x8=992 pouţitelných dvojic kanálů (tedy radiových okruhu). [10]  

Technologii TDMA vyuţívá i systém TETRA, viz kapitola 4.1.3.5. 

 

Obr. 4-5 Funkce TDMA, FDMA 

Dále je ještě CDMA (Code Division Multiple Access) s kódovým dělením, a spočívá v tom, 

ţe datová posloupnost kaţdého komunikačního kanálu je na vysílací straně podrobena procesu 

dalšího kódování, který je speciálního kódovacího předpisu, který je odlišný od kódovacího 

předpisu všech ostatních kanálů. 

 Varianty GSM 1800 a GSM 1900 jsou někdy označován jako systémy DCS (Digital 

Communication Systém, nebo Digital Cellular System). Systémy GSM 1800 nepřináší ţádný 

zásadní technologický zvrat, ale umoţní uspokojit další zájemce o mobilní komunikaci, zejména 

ve velkoměstech. Systém umoţňuje buď vytvoření samostatné sítě nebo propojení se systémem 

GSM 900. [10] 

Rozdělení kmitočtového pásma 

Většina GSM sítí pracuje na kmitočtech 900 MHz (GSM 900) a 1800MHz (GSM 1800). Ve 

státech kde tyto frekvence byly obsazené se zavedli kmitočty 1900 MHz a 850 MHz (GSM 850 

a GSM 1900), hlavně v severní a jiţné Americe.  

Pro obousměrné komunikace jsou vyhrazeny dvě frekvenční pásma pro uplink, spojení mezi 

mobilní stanice MS (Mobile Station) a základnovou stanici BTS (Base Transceiver Station) 

a downlink pro BTS – MS, viz Tab. 4-1 Frekvenčí pásma pro jednotlivé GSM systémy 

Tab. 4-1 Frekvenčí pásma pro jednotlivé GSM systémy 

Systém Uplink (MHz) Downlink (MHz) 

GSM 450 450,4–457,6 460,4–467,6 

GSM 900 890,2–914,8 935,2–959,8 

GSM 1800 1710,2–1784,8 1805,2–1879,8 

GSM 1900 1850,0–1910,0 1930,0–1990,0 
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Varianty GSM 1800 a GSM 1900 jsou někdy označován jako systémy DCS (Digital 

Communication Systém, nebo Digital Cellular System). Systémy GSM 1800 nepřináší ţádný 

zásadní technologický zvrat, ale umoţní uspokojit další zájemce o mobilní komunikaci, zejména 

ve velkoměstech. Systém umoţňuje buď vytvoření samostatné sítě nebo propojení se systémem 

GSM 900. [10] 

4.3.4 Bezpečnost GSM sítí 

Síť GSM nabízí několik bezpečnostních sluţeb s vyuţitím důvěrných informací uloţených 

v AuC a v individuálních SIM kartách. Na SIM kartě jsou uloţeny osobní, tajná data a jsou 

chráněný proti neoprávněným pouţití heslem PIN (Personal Identification Number). 

Bezpečnostní sluţby, které nabízí GSM jsou vysvětleny níţe [13]: 

Řízení přístupu a ověřování (access control and authentication) – První krok je ověření 

oprávněného uţivatele. Uţivatel potřebuje tajné heslo PIN k přístupu SIM karty. Dalším krokem 

je ověření uţivatele, zákazníka, v síti pomocí algoritmu A3, Ki – individuální klíčem pro ověření, 

a identifikačním číslem IMSI které jsou uloţeny na SIM kartě. Informace o uţivatele včetně 

IMSI jsou uloţena v mobilní síti provozovatele v registru HLR. Autentizace je zaloţena na 

mechanismu výzva-odpověď. 

Utajení dat (confidentiality) – Všechny data spojené s uţivatelem jsou šifrovány. Před 

vytvořením spojení, BTS a MS pouţiju pro šifrování proti odposlechu šifrovací klíč Kc, který je 

generován pomocí algoritmu A8, a algoritmus A5 pro šifrování pro komunikace mezi uţivatelem 

a síti. 

Anonymita – Všechny uţivatelské data jsou před přenosem šifrovány i identifikační číslo 

IMSI, který musím MS pouze jednou, při prvním kontaktu se sítí. Místo toho se pouţívají 

dočasné identifikátory TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity). 

4.3.5 GPRS 

Pomocí systému GPRS (General Packet Radio Service) lze stávající systém GSM rozšířit 

a umoţnit tak přenos datových paketů přes radiové rozhraní s teoretickou rychlostí aţ 171,2 

kbit/s. Aplikace technologie GPRS, zaloţené na paketovém přenosu dat pomocí protokolu IP, 

umoţňuje mobilní přístup do sítě internet. Poněvadţ stávající GSM systém neumoţňuje paketový 

přenos dat, je nutné doplnění, jak mobilní stanice, tak i další části systému GSM [11]. Základní 

blokové schéma je na Obr. 4-6.  

 

Obr. 4-6 Struktura sítě GSM s podporou GPRS 
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Princip činnosti je následující. Mobilní telefon komunikuje s BTS, ale na rozdíl od stávajícího 

způsobu (přepínání okruhů), kdy se spojení směruje na MSC (Mobile Switching Center), jsou 

pakety poslány na tzv. uzel SGSN (Serving GPRS Support Node), který má v síti mimo funkce 

posílání a přijímání paketů i na starosti monitorování mobilních stanic. SGSN dále komunikuje 

s uzlem zvaným GGSN (Gateway GPRS Support Node) který je napojen na další sítě např. 

Internet, X.25 a další. V síti GSM můţe být několik uzlů SGSN, ale jen jeden GGSN.  

Po vyslání mobilní stanicí putují pakety přes SGSN do GGSN kde jsou upraveny pro přenos 

po Internetu, při opačné cestě následuje obrácený postup, tedy pakety z Internetu dorazí do 

GGSN, odtud do SGSN a následně do mobilní stanice. Mezi uzly SGSN a GGSN jsou pakety 

posílány podle protokolu nazývaném GTP (GPRS Tunneling Protocol), který pracuje nad 

standardem TCP/IP. [12] 

Přenos na principu přepojování paketů, lze realizovat ve dvou různých variantách [14]: 

• Nespojovaný (connectionless) přenos - jednotlivé pakety jsou přenášeny nezávisle na sobě. 

Mezi odesílatelem a příjemcem není navazováno ţádné spojení. Jednotlivé pakety se pak mohou 

dostávat ke svému cíi různými cestami a v důsledku toho mohou být doručovány i v jiném 

pořadí, neţ v jakém byly původně odeslány. 

• Spojovaný (connection-oriented) přenos - při tomto typu přenosu sice dochází k navázání 

spojení mezi příjemcem a odesílatelem, ale pouze na logické úrovni (jde pouze o vytyčení cesty, 

ale nevyhrazuje se přenosová kapacita). Jednotlivé pakety se pak dostávají ke svému cíli takto 

vytyčenou cestou, je zachováno i jejich pořadí.  

Dle druhu GPRS nabízí různé úrovně kvality sluţeb (QoS - ouality of service) [14]: 

• Priorita – jsou definovány tři úrovně priority: vysoká, střední a nízká. Například pakety 

přenášené se střední prioritou budou mít přednost před pakety s niţší prioritou, a naopak budou 

při svém přenosu dávat přednost paketům s vysokou prioritou. 

• Spolehlivost – jsou definovány tři třídy spolehlivosti, které definují určité kombinace 

pravděpodobnosti toho, ţe dojde ke ztrátě paketu, k přijetí duplikátu, k poškození paketu nebo 

jeho doručení mimo pořadí (viz. Tab. 4-2 [13]) 

• Zpoţdění - jsou definovány čtyři třídy vztaţené k průměrnému zpoţdění a ke zpoţdění 95% 

přenášených paketů pro dvě různé délky paketů (viz. Tab. 4-3 [13]) 

• Propustnost - je definována maximální (špičková) a střední přenosová rychlost 

Tab. 4-2 Třídy spolehlivosti v GPRS 

Třída 

spolehlivosti 

Pravděpodobnost (1 výskyt na uvedený počet případŧ) 

Ztráta paketu Duplikát Mimo pořadí Poškozený paket 

1 10
9
 10

9
 10

9
 10

9
 

2 10
4
 10

5
 10

5
 10

6
 

3 10
2
 10

5
 10

5
 10

2
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Tab. 4-3 Třídy garantovaného zpoždění v GPRS 

Třída 

zpoždení 

Paket 128 bytŧ Paket 1024 bytŧ 

střední 

hodnota 

zpoţdění 

zpoţdění 95% 

paketů 

střední hodnota 

zpoţdění 

zpoţdění 95% 

paketů 

1 <0,5s <1,5s <2s <7s 

2 <5s <25s <15s <75s 

3 <50s <250s <75s <375s 

4 není specifikována 

Přenosová rychlost GPRS [11] 

Pro kódování signálu na radiovém rozhraní specifikovala ETSI pro GPRS čtyři různé 

kódovací systémy (Coding Scheme), jejichţ přenosové rychlosti jsou uvedeni v tab. 4. [13] 

Kódovací systém CS1 představuje nejbezpečnější způsob kódování s vysokou odolností proti 

chybám na radiovém rozhraní. Pouţití kódu s velkou redundancí má však za následek nízkou 

výslednou přenosovou rychlost. Naproti tomu kódovací systém CS4 je z pohledu odolnosti vůči 

chybám nejméně bezpečný, zato však umoţňuje dosáhnout nejvyšší přenosové rychlosti. Při 

všech osmi timeslotů jednoho radiového kanálu, lze pro kódovací systém CS4 stanovit 

teoretickou přenosovou rychlost fyzické vrstvy systému GPRS na 21,8 x 8 =171,2 kbit/s. 

Tab. 4-4 Přenosová rychlost GPRS v kbit/s 

Systém kódování 1 slot 2 slot 3 slot 4 slot 5 slot 6 slot 7 slot 8 slot 

CS1 9,05 18,2 27,15 36,2 45,25 54,3 63,35 72,4 

CS2 13,4 26,8 40,2 53,6 67 80,4 93,8 107,2 

CS3 15,6 31,2 46,8 62,4 78 93,6 109,2 124,8 

CS4 21,4 42,8 64,2 85,6 107 128,4 149,8 171,2 

Z pohledu uţivatelé sítě je vhodnější uvaţovat tzv. uţivatelskou rychlost, která je vţdy niţší 

neţ přenosová rychlost, neboť uvaţuje přenos dodatečných informací pouţitých přenosových 

protokolů fyzické vrstvy. Pro kódovací systém lze stanovit uţivatelskou rychlost fyzické vrstvy 

systému GPRS na 16,7 x 8 =133,6 kbit/s. Výsledná uţivatelská rychlost je v důsledku pouţití 

dalších protokolů, například IP, ještě menší. Obsazení všech osmi timeslotů je však pouze 

teoretickou úvahou, o které rozhoduje operátor. Současná technologie GPRS podporuje alokování 

pouze 3 resp. 4 timeslotů.  

Poněvadţ radiové prostředí má největší vliv na kvalitu přenášeného signálu (výrazně vyšší 

neţ metalické nebo optické kabely), bude rychlost přenosu záviset na úrovni rušení v síti, 

vyjádřené poměrem C/I (Carrier to Interference). Výsledky simulace přenosu pro MS pohybující 

v městském prostředí vykazují pokles charakteristik pro kódovací systémy CS3 a CS4 v prostředí 

s vyšší úrovni rušení, coţ je důsledek menší odolnosti vůči rušení a s tím související nutnosti 

opakování přenosu chybně přijatých paketů.  
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4.3.6 Využití GSM/GPRS komunikací v  dispečerském řízení 

Vzhledem k tomu, ţe GSM/GPRS sítě jsou veřejné, je třeba je zkoumat z pohledu elektrické 

distribuční společnosti a najít řešení, které vyhovuje pro hlasovou komunikaci i pro datovou 

komunikaci přes GPRS. V současné době distribuční společnost se snaţí sníţit investiční 

i provozní náklady a současně udrţet spolehlivost a dostupnost komunikací. Jedním 

z alternativních řešení je pouţití veřejných komunikačních sítí, které jsou provozovány mobilním 

operátorem. 

V České republice jsou čtyři mobilní operátoři, kteří poskytují GSM sluţby. Z pohledu 

spolehlivé komunikace je nejdůleţitější pokrytí signálem, a operátoři se proto snaţí o pokrytí co 

největšího území, hlavně v obydlených oblastech. Aktuální pokrytí jednotlivých operátorů lze 

najít na jejich webových stránkách, ovšem tyto mapy jsou v poměrně velkém měřítku. Proto je 

nejdůleţitější pro spolehlivé řízení distribuční sítě, aby bylo pokrytí také tam, kde E.ON má 

dálkově ovládané prvky. Je nutné ověřit dostupnost sluţby mobilních operátorů, a při 

nedostatečném pokrytí se dohodnout na rozšíření.  

Pro komunikace v GSM síti mezi dispečerem a pracovní (servisní) jednotkou lze dobře 

vyuţít mobilní přístroje díky jejich moţnostem, pohodlnému ovládání a sluţbám poskytnutým 

mobilním operátorem. 

Díky vývoji přenosu paketových dat přes mobilní sítě se otevřely nové moţnosti pro dálkové 

ovládání. Jednou velkou výhodou, která pro distribuční společnost můţe být i atraktivní, jsou 

poplatky zaloţené na výměně objemu dat. Pouze pro skutečně vyměněná data jsou účtovány 

poplatky.  

Hlavní zdroj nevole proti pouţívání mobilních sítí ze strany různých společností můţe 

spočívat v obtíţnosti sledování a ověřování úrovní poskytovaných sluţeb slíbených mobilním 

operátorem. Dalším faktorem můţe být dostupnost a spolehlivost veřejných GSM sítí. 

4.4 Dostupnost komunikačních sítí v krizové situaci 

Komunikační sítě, včetně mobilních sítí, jsou tvořeny souborem několika zařízení. Jednotlivé 

prvky jsou funkčně i fyzicky propojeny, a proto výpadek kteréhokoliv z nich můţe váţně ovlivnit 

provozuschopnost sítě a tím i dostupnost sluţeb [15].  

Narušení integrity a bezpečnosti radiových (radiokomunikačních) sítí mohou způsobit 

následující příčiny: 

přímé poškození provozních zařízení (technickou poruchou, zanedbáním údrţby ţivelnou 

pohromou, teroristickým nebo jiným cíleným útokem, mechanickým poškozením), 

- disfunkční chování nebo kybernetické napadení řídicích systémů sítí 

elektronických komunikací, 

- narušení dodávky elektrické energie včetně dodávky ze záloţního zdroje, 

- rozsáhlé omezení činnosti obsluhy provozních zařízení (epidemie, ţivelná 

pohroma, teroristický útok, válka), 

- elektromagnetické rušení. 

Podle ministerstva průmyslu a obchodu je nutné při výpadku elektrické soustavy zálohovat 

dané zařízení náhradním zdrojem elektrické energie s trvalým provozem a s odpovídajícím 

výkonem. Vhodným řešením pro zálohování vysílacích stanic jsou mobilní prostředky. Ovšem 

zálohování mobilního operátora můţe vyţádat i další výdavky, které musí být brány do úvahy 

[15].   
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Naše moderní společnost je tak závislá na elektřině, ţe dlouhodobý výpadek elektřiny můţe 

způsobit škody nejenom pro průmyslové odběratele, domácnosti, ale i pro distribuční společnosti. 

Při výpadku elektrické energie je nejdůleţitější obnova dodávky elektřiny, a proto musí mít 

distribuční společnost spolehlivou komunikační síť.  

4.4.1 Krizové řízení s privátní radiovou sítí - TETRA 

Privátní radiové sítě jsou pouţívány záchrannou sluţbou a hasičským sborem coţ znamená, 

ţe se dají pouţít v krizové situaci spolehlivě. Velkou výhodou je uzavřenost sítí, tedy ţe kromě 

autorizovaných uţivatelů nikdo jiný nemá přístup k vyuţívání sluţeb a nemůţe nastat přetíţení 

sítě.  

Funkčnost systému při výpadku napájecího napětí je zajištěna vhodným záloţním zdrojem. 

Mohou to být rezervní generátory nebo akumulační baterie. Při poruše prvků sítě, jako poškození 

antén, elektromagnetické rušení, nebo selhání záloţních zdrojů, komunikační systém by měl mít 

zálohu. Tou mohou být mobilní sítě cizích operátorů nebo pevné telefonní linky. U těchto řešení 

pak je třeba uvaţovat s přetíţením sítě v krizové situaci a dalšími výdaji, které vzniknou při 

provozování těchto záloţních alternativ.  

Řešením pro dálkově ovládané prvky by mohla být řízení přes datové kabely, jako jsou 

optické kabely. Při výhodách, jakými jsou kapacita a rychlost přenesených dat, je zde však 

nevýhodou fyzické propojení mezi centrálou a řídícím prvkem. 

4.4.2 Krizové řízení s mobilní radiovou sítí - GSM 

Mobilní telefony jsou součástí kaţdodenního ţivota. Díky jejích jednoduchosti 

a funkcionalitě lze dobře vyuţít pro komunikace v dispečerské síti. Problémy však mohou nastat 

při krizových situacích, kdy se mobilní síť můţe přetěţovat a přístupnost sluţeb bude omezena 

nebo by mohly být zcela nedostupné. Z pohledu dispečerského řízení tento stav je nepřípustný 

a musí se najít řešení pro zálohování systému. Záloţním systémem můţe být privátní radiova síť 

nebo pevná telefonní linka. Výstavba a udrţování digitální privátní radiové sítě je 

z ekonomického hlediska drahým řešením. Nabízelo by se vybavení servisních jednotek 

analogovou radio stanici pro hlasové komunikace. Toto řešení je cenově výhodnější oproti 

digitálním radiovým sítím.  Vzhledem k tomu, ţe privátní síť jako záloţní, by nebyla v provozu 

běţně pouţívaná, vyţaduje se pravidelná kontrola stavu systému v určitých intervalech. 

Dalším rizikovým faktorem je připravovaná legislativa, která má umoţnit státu vypnutí 

mobilních zařízení při hrozícím teroristickém útoku. Tento způsob by měl být vyuţíván za velmi 

striktních podmínek. Naštěstí Česká republika nepatří mezi teroristicky ohroţované státy, a proto 

tento stav můţe nastat jen s velmi malou pravděpodobností. V takovém případě by byla 

nejvhodnějším řešením zálohování mobilní sítě privátní sítí. 



 smart grid 

 

41 

5 SMART GRID 

5.1 Chytrá elektrická síť 

Ukazují se rostoucí poţadavky a očekávání vůči elektrickým distribučním společnostem. 

V současné době jsou k dispozici takové technické a informační moţnosti, které jsou schopny 

tyto poţadavky uspokojit a mohou otevřít nové moţnosti do budoucna. S novými technickými 

řešeními se tak elektrické sítě stanou plně automatizovanými. Takovéto sítě podporují připojení 

decentralizovaných výroben, budou se schopny po poruchách znovu zprovoznit bez zásahu 

člověka. Dále podporují aktivní účast spotřebitelů, otevřou nové moţnosti na trhu s elektřinou 

a ještě další jiné kvalitní sluţby při optimalizaci nástrojů (např. vývoj inteligentních elektroměrů). 

Přesná definice inteligentních sítí je obtíţná. Dají se popsat jako multisystém zajišťující 

funkčnost prostřednictvím různých technologií a poskytující kvalitní sluţby, viz Obr. 5-1 [16]. 

Definice inteligentní sítě 

Chytré sítě (Smart Grids) lze definovat několika způsoby, např. Evropská technologická 

platforma (EEGI) pro chytré sítě definuje Smart Grid jako „Elektrizační soustavu, schopnou 

inteligentní integrace aktivit všech k ní připojených uživatelů – výrobců, odběratelů a zákazníků, 

kteří jsou jak výrobci, tak odběrateli, za dodržení podmínek účinné, udržitelné, ekonomicky 

výhodné a bezpečné dodávky elektrické energie.“  

Podle E.ON Smart Grid: „…je prolnutí distribuční energetické sítě s digitální uzlovou 

informační sítí k řízení sítě v reálném čase se stále sloţitějšími a zátěţovými modely. Je to síť 

umoţňující větší účast zákazníků a začleňující do klíčových síťových zařízení inteligenci.“ 

Z toho lze vyvodit, ţe inteligentní sítě neznamenají jenom dodávku elektřiny, ale 

i obousměrný tok informací a zpráv. Chytrost se projevuje v účinnějším vyuţívání technologií 

pro pro efektivnější plánování a řízení elektrické distribuční soustavy.  

 

Obr. 5-1 Smart Grid - Inteligentní sítě 

Inteligentní sítě vyuţívají inovativní produkty a sluţby spolu s inteligentním monitorováním, 

kontrolou a komunikace s cílem: 

- snazší připojení a provoz generátorů všech velikostí a typů ( i obnovitelné zdroje), 

- významně sníţit dopad na ţivotní prostředí, 



 smart grid 

 

42 

- udrţet a vylepšit vysokou úroveň spolehlivosti, kvality a bezpečnosti dodávky 

elektřiny, 

- spotřebitelům poskytovat více informaci, a zúčastnit se optimalizace provozu 

systému, 

- udrţovat a vylepšovat stávající sluţby. 

Z hlediska informačních technologií v chytrých sítích se výrazně zvýší mnoţství dat, která 

jsou obdrţena z různých senzorů a měřičů. Naměřená data mohou slouţit k řešení dvou hlavních 

problémů soustavy, a to výpadkům elektrické energie a otázky týkající se ţivotního prostředí. 

Smart Grid dále můţe poskytnout řešení pro takové problémy, jako je rostoucí poptávka po 

elektřině nebo stárnoucí infrastruktura distribuční sítě.  

Na Obr. 5-2 [17] je znázorněno porovnání tradiční sítě a chytré sítě. 

 

Obr. 5-2 Tradiční síť - Smart Grid 

 

Tab. 5-1 Tradiční síť - Smart Grid 

Tradiční sítě Smart Grid 

Centralizovaná výroba elektřiny Decentralizovaná výroba elektřiny 

Jednosměrný tok energie Obousměrný tok energie 

Limitovaný přístup pro nové výrobce Zátěž sleduje výrobu 

Predikce zatížení z diagramů zatížení Real-time operace 

 Rozšířená přístupnost sítí 

 Uživatelé se účastní trhu s elektřinou 

Obousměrná komunikace, která je k dispozici v Smart Grid, umoţňuje zákazníkům, kteří 

elektřinu nejen spotřebovávají, ale i vyrábějí, prodávat tuto energii zpět do distribuční sítě, viz. 

Obr. 5-3. Po rozšíření decentralizovaných elektráren, Smart Grid by měl být schopen zlepšit 

účinnost energetického systému tím, ţe energie z obnovitelných zdrojů by měly sníţit špičkové 

zatíţení. 
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Obr. 5-3 Směr toku energie v Smart Grid  

V dnešní době se průmyslové úřady snaţí vytvořit normy pro modernizace stávajících 

rozvodních sítí. Skupiny IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) pracují na 

normalizaci technologií, aby mohly zajistit interoperabilitu inteligentních sítí. 

Stávající přenosové a distribučné sítě v Evropě pracují na základě letité technologie. 

Soustavy byly navrţeny pro jednosměrný tok energie, z centralizoavných výroben 

k spotřebitelům. 

 

Obr. 5-4 Centralizovaná výroba elektrické energie 

Podnět pro renovování soustavy a napojení nových technologií můţe být externí, např. emise 

skleníkových plynů, nebo interní, např. renovace zastaralé infrastruktury. Jeden z hlavních 

podnětů je tzv. Klimaticko-energetický balíček Evropské unie, a to do roku 2020 s cíly: 

- sníţení emisí skleníkových plynů, 

- 20% podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

- 20% sníţení spotřeby primární elektřiny. 

Pro dosaţení těchto cílů je základním krokem pro regulační úřady a distribuční společnosti 

zavedení chytrých sítí (Smart Grid) s chytrými měřiči. Chytré sítě mohou být základem 

moderních distribučních sítí podporujících decentralizovanou výrobu a energetickou účinnost. 

Systém chytrého měření podporuje aktivní účast spotřebitelů. 

5.2 Hnací faktory pro Smart Grid 

V dnešní době se většina distribučních společnosti snaţí najít řešení pomocí inteligentních 

sítí. V Tab. 5-2 [19] jsou uvedeny hnací faktory pro pouţití Smart Grids. 

Tab. 5-2 Faktory pro Smart Grid 

Technologický rozvoj 

Smart Grid můţe vytvořit konvergenci IT, telekomunikací a energetického trhu 

Rychlé inovace v oblasti technologií v posledním desetiletí umoţňují řadu nových produktů 

a řešení 

Zvýšená účinnost pomocí optimalizace sítě 

Více integrovaných inteligentních hardware a software od přenosu aţ ke spotřebě 

Monitorovací schopnost 

Vyuţití moderních "two-way communication networks" 

Podpora pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
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Síťová architektura umoţňuje připojení decentralizovaných výroben 

Moderní spotřebitelské služby 

Jednoduché spotřebitelské platformy pro hospodaření s elektrickou energií 

Síťová zařízení v rámci "smart home" 

Nové cenové modely ve spotřebě elektrické energie 

Aktivní účast pro účinnou spotřebu elektřiny 

Spolehlivost a bezpečnost sítě 

Systém odolný proti útokům a přírodním pohromám 

Schopnost předvídat a automaticky reagovat na poruchy v systému 

Kvalita elektrické energie 21. století 

Dodávka elektrické energie bez poklesu napětí, bez poruchy a výpadku 

5.3 Chytré měřiče 

Staré elektromechanické měřiče jsou bez moţnosti komunikace. Nová generace chytrých 

měřičů umoţňuje distribučním společnostem dálkově odečítat z měřičů bez nutnosti fyzického 

přístupu.  

Chytré měřiče jsou schopny změřit kromě elektřiny i spotřebu plynu, vody nebo tepla. Sběr 

dat je integrován do měřiče, který má tři základní funkce: měření spotřeby nebo výroby elektrické 

energie, dálkové spínání a ovládání maximální spotřeby. Schematické znázornění měřiče a jeho 

funkcí je na Obr. 5-5 [20]. 

 

Obr. 5-5 Schematické znázornění chytrého měřiče 

Na Obr. 5-6 [20] je porovnání chytrého měřiče a „hloupého“ měřiče. Jak je vidět „hloupý“ 

měřič komunikuje jenom do jednoho směru a to i s manuálním odečtením, zatímco chytrý měřič 

komunikuje obousměrně. 
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Obr. 5-6 Porovnáváni chytrého a „hloupého" měřiče  

Kaţdý prvek smart meteringů je důleţitým jak z hlediska distributora, tak i z hlediska 

spotřebitele. Je potřebná rychlá a spolehlivá komunikační infrastruktura pro přenos naměřených 

dat, vhodný informační systém pro zpracování dat, fakturační systém orientovaný na spotřebitele. 

Místní znázornění o spotřebě energie pro spotřebiče je také jedním z důleţitých funkcí systému. 

Dálkový přenos údajŧ v systému chytrého měření 

Hlavním cílem je měřit, zobrazovat a ukládat aktuální údaje o spotřebě elektrické energie. 

Různé distribuční společnosti mohou pouţívat různé typy systémů pro měření. Obvykle systém 

chytrého měření sestává z následujících prvků: 

 Měřič (AMR, AMM) Pro měření spotřeby elektřiny, plynu, tepla nebo vody pro 

domácnosti a průmysl. 

 Terminal Komunikační prvek mezi měřičem a koncentrátorem. Můţe 

být součástí měřiče, je schopný ukládat data do interní 

paměti. 

 Koncentrátor Dohlíţí a komunikuje s terminálem v dané oblasti. 

 Centrální systém Nejdůleţitější prvek, který je schopný kontrolovat 

a konfigurovat systém podle potřeby. 

Většina chytrých měřičů je schopna měřit čas výpadků elektřiny, účiník, proud, napětí. Můţe 

mít funkci alarmu pro případ, kdy by se někdo snaţil manipulovat s měřičem. 

Obousměrná komunikace mezi spotřebitelem a distribuční společností je základní funkcí 

inteligentních měření. Nejdůleţitějším prvkem systému je inteligentní měřič. Tyto měřiče lze 

dělit na AMR - Automated Meter Reading a AMM - Automated Meter Management. 

AMR  -  je systém dálkového odečítání. 

AMM  - je rozšířeným typem AMR s dalšími funkcemi jako jsou připojování 

a odpojování spotřebitele, řízení tarifu atd. 
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Obr. 5-7 Komunikační možnosti v systému Smart Grid 

Na Obr. 5-7 jsou znázorněny komunikační cesty od chytrých měřičů k řídící centrále. 

Terminál, který je obvykle součástí AMM/AMR měřiče, naměřená data uloţí a předá 

koncentrátoru na poţadavek. Existuje několik způsobů komunikace mezi terminálem, 

koncentrátorem a řídící centrálou. Volba způsobů závisí na několika faktorech, jako jsou pokrytí 

telekomunikační sítě, počet uţivatelů v dané oblasti nebo internetový přístup. Například ve 

venkovské oblasti, kde není k dispozici připojení k vysokorychlostnímu internetu, můţe být 

řešením radiová síť a to buď ve vlastnictví distribuční společnosti, nebo mobilní radiové sítě. Na 

druhou stranu ve městech můţe být výhodné vyuţití GPRS a PLC. 

Při volbě komunikačního systému je třeba zvaţovat následující argumenty: 

- náklady na instalaci pouţité technologie, 

- náklady na údrţbu a komunikaci, 

- závislost na vlastnictví infrastruktury (např. GPRS vs vlastní radiové sítě), 

- počet zákazníků a oblast, tj. zda se jedná o město nebo venkov, 

- vývoj technologie po čase provozu. 

PLC 

Komunikace mezi terminálem a koncentrátorem můţe být přes PLC (Power Line 

Communication). Tento způsob pouţívá pro přenos dat elektrickou síť. Na Obr. 5-8 [21] je 

znázorněna komunikace mezi terminálem a koncentrátorem přes nízkonapěťovou síť. 
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Obr. 5-8 Nízkonapěťový PLC systém 

Výhodou tohoto systému je, ţe nepotřebuje vybudování nové infrastruktury, vyuţívá jiţ 

existující vedení, nejsou ţádné poplatky za přenos dat.  

Nevýhodou tohoto řešení můţe být to, ţe při zvýšení objemu dat se zvýší i frekvence přenosu 

při současném zkracování přenosové vzdálenosti. Elektromagnetické rušení můţe sníţit kvalitu 

přenesených dat. 

Další nevýhodou je poměrné pomalá komunikace mezi koncentrátorem a AMM a s tím ztrácí 

význam řízení v reálném čase. To znamená, ţe koncentrátor přes PLC dostává od kaţdého 

z měřičů data zvlášť, a to způsobuje prodlouţení času přenosu dat. 

GSM/GPRS 

Tato sluţba je poskytována  mobilním operátorem. Podrobný popis funkce a moţností tohoto 

systému je popsán v kapitole 4.3.  

Z hlediska vyuţívání tohoto systému pro aplikace v Smart Grids rozlišujeme dva způsoby: 

- sběr dat koncentrátoru přes PLC a posílání dál přes GSM/GPRS do řídící centrály, 

- sběr dat z AMM/AMR přímo do řídící centrály přes GSM/GPRS. 

První způsob, jak jiţ bylo řečeno, je docela pomalým řešením. Naměřená data jsou důleţitá 

z hlediska fakturace a proto je nutné dodrţet kvalitu sluţeb bez značné degradace dat a je tedy  

nutné dodrţovat třídu spolehlivosti, viz. Tab. 4-2, i při vysokém počtu měřičů. Celkem obtíţné 

řešení je ve velkoměstech, kde jsou mobilní sítě vyuţívány pro obecné telefonování a surfování 

na internetu. Kdyţ k tomu ještě přibude přenos dat z chytrých elektroměrů, můţe dojít k přetíţení 

sítě.  Bylo by třeba najít takové řešení, které by zajistilo prioritu energetické společnosti během 

přenosu dat. To znamená, ţe je třeba najít kompromis mezi poţadavky distribuční společností 

a mobilním operátorem. Výhodou je, ţe za provoz a údrţbu odpovídá mobilní operátor.  

Sluţba GSM/GPRS poskytuje rychlé a levné řešení. Operátoři se snaţí modernizovat své 

sítě, a dá se předpokládat, ţe budou poskytovat rychlejší a spolehlivější přenos dat, a kvalitní 

sluţby. 

PMR – Privátní Mobilní Radio 

Řešení realizované digitální privátní radiovou sítí je pro distribuční společnost výhodné 

tehdy, kdyţ společnost chce mít pod kontrolou celou komunikační síť. Komunikace je podobná 

jako u GSM/GPRS s tou výjimkou, ţe v tomto případě jsou značné pořizovací investiční náklady 

a během provozu přibudou nezbytné náklady na provoz a údrţbu. 
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Jednou z výhod privátní radiové sítě je nezávislost na cizím dodavateli sluţeb. K nevýhodám 

patří stárnutí technologie, coţ můţe znamenat další potřebné investice v budoucnosti. 

V  praxi se dají pro komunikaci mezi chytrým měřičem a centrálou vyuţít kombinace těchto 

moţností: 

- GSM/GPRS, 

- PMR, 

- PLC, 

- PLC a PMR, 

- PLC a GSM/GPRS, 

- PMR a GSM/GPRS. 

Chytré měřiče se budou lišit v komunikačních rozhraních, proto je nutné předem určit 

způsoby přenosu dat. V případě, ţe se mění způsob komunikace, by měl měřič mít moţnost 

provést úpravy komunikačního rozhraní. 

Pro určení optimálního vyuţití daných moţností by se mělo experimentovat v pilotních 

projektech společnosti.  

  



 ZÁVĚR 

 

49 

6 ZÁVĚR 
Hlavním úkolem komunikační sítě, která je nezbytná pro dispečerské řízení, je spolehlivá 

hlasová a datová komunikace. V práci jsou uvedeny dvě moţnosti: vybudování nové privátní 

radiové sítě nebo vyuţívání sluţeb poskytnutých mobilním operátorem GSM. Cílem této práce 

bylo určit, který z těchto dvou způsobů komunikace je vhodnější nejenom pro dispečerské řízení, 

ale i pro vyuţití v systému Smart Grid.  

Při výběru privátní sítě bylo nutné zváţit, zda vybudovat síť s analogovou nebo digitální 

komunikací. Díky svým kvalitám a moţnostem bylo rozhodnuto pro digitální radiovou síť. 

Evropskou instituci ETSI který vyvinul standard digitální sítě TETRA je vhodným řešením. 

Tento standard byl vyvíjen pro speciální potřeby záchranné sluţby, veřejné bezpečnosti, atd. 

Společnosti E.ON, jako distributoru elektrické energie, právě takový systém vyhověl z pohledu 

spolehlivosti a pohotovosti.  

Spolehlivost systému TETRA spočívá v tom, ţe je uzavřený a je pouţíván pouze vlastníkem. 

Nemůţe nastat přetíţení sítě. To znamená, ţe při krizových situacích nenastane výpadek 

komunikace a případnou poruchu v distribuční síti lze v čas odstranit. Další výhodou je kvalita 

hlasové komunikace a datový přenos. Díky datovému kanálu je moţnost např. u dálkově 

ovládaných prvků získat a zobrazovat informace a zpětně ovládat tento prvek. Zálohování 

napájecího napětí musí být zajištěno s dostačujícím výkonem pro trvalý provoz i v případě 

výpadku napájení z rozvodné sítě. 

Zařízení jsou díky standardu TETRA kompatibilní se zařízeními od různých firem a to 

znamená, ţe lze celý systém nakonfigurovat podle potřeb energetické společnosti.  

Nevýhodou systému je vysoká pořizovací cena, která můţe dosáhnout i stovky milionů 

korun. 

Mobilní operátor GSM poskytuje stejné sluţby, které má i systém TETRA s tím rozdílem, ţe 

je tento systém veřejný. Systém je pouţíván veřejností a společnost E.ON jako distributor 

elektrické energie by byl rovnocenným uţivatelem bez priorit. To znamená, ţe v krizových 

situacích při přetíţení a kolapsu sítě by nebylo moţné spolehlivě řídit distribuční sítě, coţ je 

jednou z podmínek.  

Pro datový přenos pro potřeby distribuční společnosti přes GPRS by se při zvýšeném počtu 

účastníků měla zajistit určitá šířka pásma pro zajištění spolehlivého přenosu. Zálohování při 

výpadku napájecího napětí by mělo být dostatečné i v méně obydlené oblasti, tam kde jsou 

důleţité dálkově ovládané body. Na těchto podmínkách by se muselo přímo s mobilním 

operátorem smluvně dohodnout. 

Výhodou mobilních operátorů je, ţe se snaţí drţet krok s vývojem technologií. Díky 

modernizaci se mohou zvyšovat kapacity pro hlasovou a datovou komunikaci, tím pádem se 

můţe eliminovat problém se zatíţením sítě. 

Další výhodou je, ţe zde nejsou ţádné investiční náklady, jenom poplatky za vyuţívání 

sluţeb a při nespokojnosti se dá změnit mobilní operátor. 

V rámci systému Smart Grid je moţné vyuţít obou komunikací, TETRA i GSM/GPRS. Na 

Obr. 5-7 je vidět, ţe je lze zkombinovat s různými komunikačními metodami. Nejvhodnější 

řešení by se dalo najít experimentováním v pilotních projektech. 
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Autorovou subjektivní volbou je doporučení vyuţít pro distribuční společnost komunikační 

síť mobilního operátora. Odůvodněním je vysoká kvalita sluţeb při cenově výhodném řešení a 

také to, ţe není potřeba investice do vybudování nové infrastruktury, i kdyţ systém TETRA 

poskytne stejné sluţby a nezávislost. Dalším důvodem je technologický vývoj mobilních 

systémů, které by měly zvyšovat spolehlivost a provozuschopnost sítě. A navíc by se tento rozvoj 

dal optimalizovat podle rostoucích poţadavků na systém Smart Grid. Ze strany distribuční 

společnosti nevyţaduje ţádné investiční náklady navíc. 
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