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ANOTACE

V  diplomové  práci  jsou  popsány  důvody  a  přínosy  proč  monitorovat  úložiště 

radioaktivního odpadu pomocí přenosu obrazu. Diplomová práce obsahuje analýzu potřeb 

a  požadavků  na  monitorovací  systém  a  konkrétní  hardware  a  software  využitelný  pro 

monitorování  úložišť.  K  monitorování  je  vybráno  povrchové  úložiště  Dukovany  a 

podpovrchové  úložiště  Richard  II.  K snímání  obrazu  jsou  použity  průmyslové  kamery 

umístěné  na polohovací  hlavici.  Snímaný obraz je  přenášen přes  mnohavidové optické 

vlákno  pro  úložiště  Dukovany  a  jednovidové  optické  vlákno  pro  úložiště  Richard  II. 

Snímaný  obraz  se  zpracovává  pomocí  digitalizačních  karet  a  ukládá  se  do  datového 

serveru.

Klíčové slova: radioaktivní odpad, monitorovací systém, průmyslové kamery, digitalizační 

karty



SUMMARY

In diploma thesis are described reasons and contributions why to monitor dumping 

ground of radioactive waste by the help of video transmission. The Diploma thesis includes 

analysis  requirements  and  requests  on  monitoring  system and particular  hardware  and 

software available for monitoring dumping ground. To monitoring has been chosen the 

opencast  dumping ground Dukovany and underground dumping ground Richard II.  To 

scanning are used industrial cameras set on locating head. Scanned picture is transferred 

through multimode optical fiber for dumping ground Dukovany and singlemode optical 

fiber for dumping ground Richard II. Scanned picture has been processing by the help of 

digitizing cards and has been saving to data server.

Keywords: radioactive waste, monitoring system, industrial cameras, digitizing cards
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Seznam použitých zkratek

BNC (Bayonet Locking Connector) - typ konektoru.

CCD  snímač (Charge-Coupled  Device)  –  snímač,  převádějící  světelný  paprsek  na  

elektrický náboj.

CCTV (Closed Circuit Television) – uzavřený televizní okruh.

CD-ROM (Compact  Disc Read-Only Memory)  – nepřepisovatelné  optické záznamové  

médium.

CRT (Cathode Ray Tube) - katodová trubice používaná u monitorů.

CSMA/CA (Carrier Sense with Multiple Access and Collision Avoidance) - metoda

mnohonásobného přístupu s nasloucháním nosné a zabránění kolizí.

ČEZ – české energetické závody.

ČSN – česká státní norma.

DC (Direct Current) - stejnosměrné napětí.

DDE (Dynamic Date Exchange) – dynamická výměna dat.

FPS (Frames per Second) – počet snímků za sekundu.

FTP (File Transfer Protocol) – protokol pro přenos souborů mezi PC.

HDD (Hard Disk) - pevný disk.

HMI (Human-Machine Interface) – rozhraní člověk – stroj.

HTTP (Hyper  Text  Transfer  Protocol)  –  protokol  pro  výměnu  hypertextových  

dokumentů.

HÚ – hlubinné úložiště.

HW (Hardware) – technické vybavení počítače.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) - mezinárodní instituce.

I/O (Input/Output) – vstup/výstup.

IP krytí (Ingress Protection) – ochrana proti vniknutí vody a prachu.



IP kamery (Internet Protocol) – kamery, využívající protokol síťové vrstvy.

IR (Infrared) – infračervené.

ISO/OSI (International  Standards  Organization/Open  Systen  Interconnection)  -  

mezinárodní organizace pro normalizaci/propojení otevřených systémů.

JED - jaderná elektrárna Dukovany.

JET - jaderná elektrárna Temelín.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) – grafický formát.

LCD (Liquid Crystal Display) - displej z tekutých krystalů.

LD (Laser Diode) – laserová dioda.

LE (Light Emiting) – luminiscenční dioda.

LTM – levé tlačítko myši.

MPEG-4 (Motion Picture Experts Group) – kompresní formát.

NA – numerická apertura.

OCX (OLE Control Extension) – SW komponenty umožňující provádět určité funkce.

OPC (Open Proces Control) – standart, umožňující otevřeně komunikovat bez ohledu na 

výrobce.

OV – optické vlákno.

PC (Personal Computer) – osobní počítač.

PCI (Peripheral Component Interconnect) - počítačová sběrnice.

PLC technologie (Power  Line  Communication)  –  vysokorychlostní  komunikace  po  

elektrické síti.

PLC automat (Programmable Logic Controller) – programovatelný logický automat.

POK – příslušný ochranný kryt.

PNG (Portable Network Graphics) – grafický formát.

PTM – pravé tlačítko myši.

RaO – radioaktivní odpad.

http://www.webopedia.com/TERM/O/OLE.html
http://www.webopedia.com/TERM/O/OLE.html


RJ45 (Registered Jack) – typ konektoru.

RS (Recommended Standart) – doporučená norma.

SMS (Short Message Service) – služba krátkých textových zpráv.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – protokol přenosu elektronické pošty.

SVGA (Super Video Graphics Array) - typ grafické karty.

SW (Software) – počítačový program.

TCP/IP (Transmission  Control  Protocol/Internet  Protocol)  –  komunikační  přenosový  

protokol/mezi síťový protokol.

TIFF (Tag Image File Format) - grafický formát.

SÚRAO – správa úložišť radioaktivního odpadu.

Unix (Unary Information and Computing Service) - operační systém.

ÚRaO - úložiště radioaktivního odpadu. 

UWB (Ultra Wide Band) – technologie rádiového přenosu dat.

VPN (Virtual Private Network) – virtuální privátní síť.

WDM (Wavelenght Division Multiplex) – technologie pro přenos současně více vidů v  

jednom OV.

WEP (Wireless Encryption Protocol) – šifrovací protokol.

Wi-Fi (Wireless Fidellity) – technologie bezdrátového přenosu dat.

WMV (Windows Media Video) - video formát.



Petr Srubek: Monitorování úložiště radioaktivního odpadu pomocí přenosu obrazu

1. Úvod

Monitorování  úložišť,  radioaktivního  odpadu  pomocí  přenosu  obrazu  v  České 

republice  se  zatím  neprovádí.  Tato  diplomová  práce  zkoumá  vybraná  úložiště 

radioaktivního  odpadu  a  je  pouze  teoretickým  návrhem jak  řešit  monitorování  úložišť 

radioaktivního odpadu pomocí přenosu obrazu. 

Cílem této diplomové práce je zvolit vhodnou přenosovou technologii, průmyslovou 

kameru, zařízení na zpracování video signálu a jeho následné uložení, zobrazovací zařízení 

a příslušný SW pro zobrazování snímaného obrazu. V závěru je velmi stručný popis zda je 

tato  metoda  efektivní  a  má  vůbec  smysl  monitorovat  úložiště  radioaktivního  odpadu 

pomocí  přenosu  obrazu.  V České  republice  existuje  celkem pět  úložišť  radioaktivního 

odpadu.  Pro  správnou  analýzu  prostředí  a  podmínek  „panujících“  na  úložištích  jsem 

prostudoval materiály v tištěné i v elektronické podobě, které jsou veřejně dostupné.

Ze zákona 144/1997 Sb. jsou informace o úložištích přísně tajné,  proto pro zcela 

přesnou  analýzu  a  následný  návrh  konkrétního  monitorovacího  systému,  mi  chyběly 

specifické informace. Tyto informace mi nebyly sděleny ze správy úložišť radioaktivního 

odpadu (SÚRAO) ani jiných státních organizací.  Pro návrh monitorovacího systému za 

pomocí  přenosu  obrazu  jsem  vybral  povrchové  úložiště  Dukovany  a  podpovrchového 

úložiště Richard II.

V rozsahu této diplomové práce není možné prozkoumat všechny detaily, požadavky 

a  následně  navrhnout  kompletní  monitorovací  systém pro  dané  úložiště  radioaktivního 

odpadu.  Specifický  návrh  pro  dané  úložiště  by  se  řešilo  se  SÚRAO,  příslušnými 

organizacemi a firmami, zabývající se návrhem a realizací monitorovacích systémů.

1.1. Správa úložišť radioaktivního odpadu

Pro bezpečné ukládání  radioaktivního  odpadu (RaO) bylo  zřízeno dne 1.  6.  1997 

Ministerstvem průmyslu a obchodu SÚRAO, jako státní organizace. Hlavní úkoly SÚRAO 

[1] jsou dány podle § 26, odst. 3 atomového zákona. 
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1.1.1 Předmět činností SÚRAO 

• Zajišťovat přípravu, výstavbu, uvedení do provozu, provoz a uzavření úložiště RaO 

a následné monitorování jeho vlivů na okolí,

• Zajišťovat nakládání RaO a úpravu vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva do 

vhodné formy pro uložení nebo následné využití,

• Provádět evidenci převzatého RaO a jeho původců,

• Spravovat finanční odvody původců RaO na jaderný účet,

• Zajišťovat, koordinovat výzkum a vývoj v oblasti nakládání s RaO,

• Zajišťovat nakládání RaO, který byl dovezen do ČR ze zahraničí a nelze ho vrátit.

Další  povinnosti  SÚRAO  jsou  uvedeny  v  atomovém  zákoně  [2]  z  roku  1997. 

Největším  producentem  RaO  v  ČR  je  společnost  ČEZ,  a.  s.,  provozovatel  jaderné 

elektrárny Dukovany a Temelín. Ze zákona číslo 416/2002 Sb. je dáno, že ČEZ, a. s. musí 

odvádět 50 Kč na každou 1 MWh elektrické energie vyrobené v jaderných elektrárnách. 

Tyto  peníze  slouží  jako  rezerva  na  vyřazení  jaderných  zařízení  z  provozu.  Peníze  se 

ukládají na tzv. jaderný účet. Tento odvod peněz kontroluje SÚRAO.

1.2. Úložiště radioaktivního odpadu v České republice

Podle atomového zákona [2]: „Ten kdo nakládá s radioaktivním odpadem, musí brát  

všechny  jejich  fyzikální,  chemické  a  biologické  vlastnosti  a  to:  radioaktivita,  toxicita,  

hořlavost, výbušnost, samovolná štěpitelnost a zbytkové teplo“.

Obecným  principem  úložiště  radioaktivního  odpadu  je  dlouhodobé  a  bezpečné 

uchování  v  prostorách,  zabraňující  úniku  do  okolního  prostředí  nebo  zneužití 

nepovolanými  osobami.  Uložení  RaO vzniklého v jaderné energetice  (vyhořelé  jaderné 

palivo,  odpad  při  těžbě  a  zpracování  uranové  rudy),  v  průmyslu  (měřicí  přístroje),  ve 

zdravotnictví (radiofarmaka) apod. bylo nutné vybudovat příslušná úložiště. 

RaO  je  definováno  podle  atomového  zákona  [2]  jako:  “Látky,  předměty  nebo 

zařízení obsahující radionuklidy nebo jimi kontaminované, pro něž se nepředpokládá další  

využití“.
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V České  republice  (viz  Obr.  1)  existuje  pět  úložišť  radioaktivního  odpadu,  typu 

povrchové a podpovrchové. V roce 2065 by se mělo otevřít i národní hlubinné úložiště.

Obr. 1: Rozmístění radioaktivních úložišť v ČR

Povrchová úložiště  vyžadují  ukládání  radioaktivního odpadu do železobetonových 

jímek.  Volný  prostor  okolo  sudů  uložených  v  jímkách,  je  vyplňován  speciální  směsí 

betonu. Podpovrchové a hlubinné úložiště musejí být vybudována v dostatečné hloubce.

Zvolené místo  pro vybudování  úložišť  je dáno tektonickými1 vlastnostmi  masivu. 

Prostory  mezi  jednotlivými  sudy  se  v  těchto  úložištích  nevyplňují  betonem  ani  jinou 

hmotou.  U  podpovrchových  úložišť  se  RaO  ukládá  pouze  do  příslušných  ukládacích 

komor.  Sudy s  radioaktivním odpadem se  ukládají  do  řady nebo na  sebe,  podle  tvaru 

ukládací komory.

1.3. Úložiště Dukovany

Povrchové úložiště (viz Obr. 2 na straně 4) bylo vybudováno pro zneškodnění nízko 

a středně aktivního RaO, negenerujících teplo, vznikající v jaderné elektrárně JED a JET. 

Případnému  úniku  do  biosféry  zabraňuje  soustava  bariér  s  dlouhodobou  životností.  

JED produkuje plynný,  kapalný i pevný RaO. Plynný RaO se filtruje a poté opět 

vypouští do životního prostředí. Kapalný a pevný radioaktivní odpad se po přepracování 

ukládá do jímek v areálu JED. Ukládají se zde radionuklidy (14C, 41Ca, 59Ni, 90Sr, 94Nb). 

1 Stavbou, uložením, pohybem.
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Je  to  největší,  nejmodernější  úložiště  radioaktivních  odpadů  v  České  republice. 

Úložiště  leží  v  areálu  jaderné  elektrárny  na  území  obce  Rouchovany v  okrese  Třebíč. 

V komerčním provozu je od roku 1995 a ve vlastnictví státu od roku 2000. Úložiště je 

tvořeno  112 železobetonovými  jímkami  (viz  Obr.  2)  uspořádanými  do  čtyř  řad  po  28 

jímkách. 

Obr. 2: Letecký pohled na úložiště Dukovany

Velikost každé jímky (viz  Obr. 3) je 5,3×5,4×17,3 m.  Čtyři  jímky tvoří  dilatační 

celek. Volný prostor mezi dilatačními celky je vyplněn heraklitem2. Každá jímka je krytá 

14 vyspádovanými  panely.  Inženýrskými  bariérami  úložiště  radioaktivního  odpadu jsou 

stěny sudů, betonová výplň mezi jednotlivými sudy v jímce a vlastní železobetonová jímka 

s asfalt-propylenovou vrstvou. Jímka je po zaplnění uzavřena železobetonovým krytem a je 

chráněna před pronikáním vlhkosti. 

Obr. 3: Železobetonová jímka

2 Izolační dřevovláknitá deska z dřevěných hoblovaček a cementu.
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ÚRaO Dukovany se nachází nad hladinou podzemní vody a je vybaveno drenážním3 

systémem. Po zaplnění úložiště bude stavba izolována shora proti průniku srážkových vod. 

Celkový počet  sudů v úložišti  byl  v roce 2007 cca 1620. Do celého prostoru se může 

umístit více než 180 000 sudů. Celkový objem úložiště je 55 000 m3.

Po jeřábové dráze umístěné na horních hranách jímek pojíždí portálový jeřáb (viz 

Obr.  4)  obsluhovaný  z  kabiny,  stíněné  proti  účinkům  radioaktivního  záření.  Jeřáb 

umožňuje manipulovat se sudy určenými k uložení i s betonovými panely, jimiž jsou jímky 

zakrývány. 

Obr. 4: Portálový jeřáb

V současné době se v areálu JED použité jaderné palivo může skladovat po dobu 

dalších 50-60 let, tj. na dobu životnosti elektrárny. Po uplynutí této doby se rozhodne, zda 

bude přepracováno a využito jako energetická surovina pro výrobu nového paliva nebo se 

jako odpad natrvalo uloží do hlubinného úložiště.

3 Odvodňovacím.
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1.3.1 Sudy pro ukládání RaO

Pro uložení RaO se používá 200 l (viz  Obr. 6) pozinkovaný sud. Samotný RaO se 

ukládá do 100 l sudu (viz Obr. 5).

Obr. 5 Vložení 100 l sudu do 200 l sudu

 Okolo sudu je poté nanesena 5 cm vrstva betonu. Povrch vnějšího sudu je natřen 

antikorozním nátěrem, chránící  uložené  sudy před vnějšími vlivy.  RaO se umisťuje  do 

sudu  nízkotlakou  metodou.  Tlak  působí  na  RaO  velikosti  15  tun.  Kapalný  RaO  se 

zpracovává  pomocí  bitumenace.  Metoda  spočívá  v  odpaření  kapaliny  (kontaminované 

vody) a rozmíchání suchého zbytku s roztaveným bitumenem4 nebo s bitumenovou emulzí. 

Obr. 6: Pozinkovaný sud

Výhody: Objemová redukce výsledného produktu a jeho nízká vylouhovatelnost ve vodě. 

Nevýhody: Hořlavost bitumenu. Vyšší investiční náklady na zařízení a vyšší náročnost na 

obsluhu zařízení.

4 Organická látka-živice, podobná asfaltu.
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1.4. Úložiště Bratrství

Povrchové5 úložiště  je  určeno výhradně  k umísťování  institucionálních6 odpadů s 

přírodními  radionuklidy,  vznikající  při  vyřazování  určitých  typů zářičů  používaných ve 

zdravotnictví,  průmyslu  a  ve  výzkumu.  ÚRaO  je  vybudováno  v  části  opuštěných 

podzemních prostor bývalého uranového dolu Bratrství [3] u města Jáchymov.

Je nepatrnou částí důlního pole,  jež má rozlohu 9,8 km2 s více než 80 km štol a 

překopů. Úložiště bylo uvedeno do provozu v roce 1974. Pro ukládání byla upravená těžní 

štola a pět přilehlých ukládacích komor (viz Obr. 7) s tím, že těžní štola o délce více než 

385 m slouží pro obslužnou komunikaci. Celková kapacita úložiště radioaktivního odpadu 

je 1 200 m3.

Obr. 7: Ukládací komora

V roce 2007 byla využitá kapacita 955 m3. Návaznost na stará důlní díla kde byl 

těžen  smolinec  a  jsou  přítomny  jeho  nevytěžitelné  zbytky,  způsobuje  výrazné  zvýšení 

koncentrace radonu v prostorách úložiště. K tomuto problému je nutné přizpůsobit provoz, 

monitorování  a způsob ventilace.  Radiační monitorování  je doplňováno dozimetrickými 

kontrolami úložiště, prováděné nejen pravidelně podle monitorovacího plánu (minimálně 

4× do roka) ale i operativně dle potřeby v přímé návaznosti na pracovní činnosti prováděné 

v úložišti a přirozený způsob větrání přilehlých důlních prostor.
5 Dříve nazýváno připovrchové.
6 Staré měřicí přístroje, radiofarmaka, kontaminované sklo, znečistěné pracovní oděvy a pomůcky.
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1.5. Úložiště Skalka

Povrchové  úložiště  v  současné  době  není  v  plném provozu,  slouží  jako  záložní 

úložiště pro RaO z JED a JET a nemusí být v budoucnu využíváno. Úložiště Skalka (viz 

Obr. 8) se nachází nedaleko města Bystřice nad Pernštejnem v okrese Žďár nad Sázavou v 

nadmořské výšce 548 m. Do roku 2007 byla vyražena 450 m dlouhá přístupová štola a 

300 m dlouhá průzkumná štola. ÚRaO je navrženo jako suchý podzemní sklad pro objem 

2 900 m3 RaO.

Obr. 8: Vstup do úložiště Skalka

1.6. Úložiště Richard

Vstup  do  podpovrchového  úložiště  Richard  (viz  Obr.  9)  se  nachází  u  města 

Litoměřice.  Je částí  bývalého důlního komplexu Richard I,  Richard II  (viz  Obr.  10 na 

straně  9)  a  Richard  III.  Důlní  komplex  má  více  než  40  km  chodeb  a  překopů.  Pro 

monitorování je zvolena část Richard II.

Obr. 9: Vstup do úložiště Richard
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Úložiště je v provozu od roku 1964 a ukládají se zde tzv. Institucionální odpady. 

Tento RaO obsahuje umělé radionuklidy (3H, 14C, 90Sr, 137Cs). 

Obr. 10: Úložiště Richard II

Stabilita  chodeb  je  zajištěna  železobetonovými  rámy.  Prostory  mezi  rámy  jsou 

osazeny stropními trámy. Úložiště je vybudováno v jílovitém vápenci. Nadloží i podloží je 

tvořeno  jílovitými  horninami.  Důlní  prostory  a  ukládací  komory  jsou  suché,  jediné 

pronikání vody do prostor úložiště je ve vchodovém portálu a z větracích komínů. Další 

množství vody je vnášeno jako kondenzační voda, při systému nuceného větrání. Průsaky a 

kondenzující  voda  je  svedena  do  drenážního  systému  důlních  vod7,  tato  voda  se  poté 

monitoruje, a pokud odpovídá požadavkům na vypuštění do životního prostředí, vlévá se 

do veřejné kanalizace. 

Ukládací prostory jsou 70-80 m pod povrchem země. Každá komunikační chodba je 

6-8 m široká a 4-5 m vysoká. Z komunikační chodby jsou přístupné jednotlivé ukládací 

komory (viz  Obr. 11 na straně 10). Nadloží důlního komplexu je tvořeno nepropustnými 

jíly o velikosti přesahující 50 m. 

RaO  se  nachází  nad  hladinou  podzemních  vod  -  je  proto  klasifikováno  jako 

podpovrchové. 

7 Desetiny litru za sekundu.
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Obr. 11: Ukládací komora

Kapacita pro ukládání odpadu je asi 8 500 m3 z celkových 17 050 m3. V roce 2000 

byla využitá kapacita [4] cca 5 000 m3. Při ukládání 200 sudů/rok, bude ÚRaO v provozu 

do roku 2070. Zbytek prostoru tvoří chodby nezbytné pro obsluhu a manipulaci s odpady.

Po zaplnění ukládací komory dojde k jejímu uzavření. Uzávěry jednotlivých komor 

jsou prováděny pomocí ocelových mříží. Ty zajišťují dokonalou větratelnost jednotlivých 

komor a znemožňují přístup nepovolaným osobám. V současné době je zde uloženo více 

než 24 000 sudů. Způsob uložení jednotlivých sudů je volen s ohledem na využití prostoru 

jednotlivých ukládacích komor a je ukládáno maximálně pět řad (viz  Obr. 11) sudů nad 

sebe.  Z  pevnostního  hlediska  lze  uložit  až  osm  řad,  bez  porušení  spodní  řady  sudů. 

V úložišti je stabilní teplota cca 10 °C a vlhkost 95 % po celý rok. Odvětrávání prostoru se 

provádí pomocí ventilátorů.

1.7. Úložiště Hostím

Podpovrchové, dnes uzavřené úložiště Hostím se nachází u města Beroun. Úložiště 

bylo  vybudováno v bývalém vápencovém dole Alkazar.  Zde  jsou uloženy radioaktivní 

předměty, jako plechovky, skleněné nádoby a vzduchotechnické filtry. Vstupy do úložiště 

(viz  Obr. 12 na straně  11) jsou několikanásobně zazděné, které se v 80. letech projevily 

jako nedostatečné proti násilnému vniknutí. 
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V roce 1997 bylo provedeno konečné uzavření úložiště zaplněním všech jeho prostor 

betonem. Podle provedených bezpečnostních studií je radiační riziko pocházející z odpadů, 

nacházejících se v úložišti „zanedbatelné“.

Obr. 12: Uzavřený vstup do úložiště Hostím

1.8. Hlubinné úložiště

Účelem hlubinného  úložiště  (HÚ)  je  pojmutí  veškerého  RaO,  který  nemůže být 

umístěn  do  povrchových  a  podpovrchových  úložišť.  V roce  2065  by  měl  být  zahájen 

provoz národního hlubinného [5] úložiště. 

K vybudování HÚ je třeba najít lokalitu splňující přísně vymezené podmínky. Musí 

se jednat o rozsáhlý masiv (viz Obr. 13 na straně 12) neporušené horniny, bez přítomnosti 

vody a tektonicky klidné oblasti.  Přítomnost  vody dříve nebo později  způsobí korozi a 

zničení kontejnerů, ve kterých jsou odpady uzavřeny. Proudění podzemních vod pak může 

vynést  uvolněné  radioaktivní  látky na povrch,  popř.  způsobit  kontaminaci  zdrojů pitné 

vody. Tektonické pohyby mohou narušit prostory úložiště včetně kontejnerů nebo změnit 

proudění podzemních vod. 
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Princip hlubinného úložiště je založen na pasivní8 bezpečnosti kde HÚ se skládá z 

multibariérového  systému.  Úložiště  musí  izolovaně  oddělit  RaO  od  okolí  na  dobu 

minimálně 100 000 let.  Nejvhodnější  je území složené z grafitických9 hornin.  Obalové 

soubory budou obloženy vrstvou bentonitu10 a umístěny v hloubce asi 500 m ve vertikální 

poloze.

Obr. 13: Obecné schéma HÚ

1.9. Radioaktivita a radioaktivní prostředí

Radioaktivita  je  podle  [6]:  „Jev,  kdy  se  jádra  atomů určitého  prvku  samovolně 

přeměňují na jádra jiného prvku, přičemž je vyzařováno vysoko energetické záření.“

Jednotkou radioaktivity je fyzikální veličina, nazývající se aktivita, definována jako 

počet jader, které se přeměňují za jednotku času nebo ekvivalentně jako úbytek počtu jader 

8 Bez dalšího dohledu člověka.
9 Složení křemene, živce a slídy.
10 Látka s velkou sorpční vlastnosti.
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za jednotku času. Jednotkou aktivity je 1rozpad/1sekundu = 1 Bq (Becquerel). Nese jméno 

francouzského  průkopníka  v  oblasti  radioaktivity  Henri  Becquerela.  V  praxi  se  často 

používají dekadické násobky této veličiny: kBq, MBq.

1.9.1 Práce v radioaktivním prostředí

Limity pro osoby nedobrovolně se vystavující ozáření (obyvatelstvo), jsou nižší než 

pro osoby, jež jsou s podstupovanými riziky vědomě seznámeny a vystavují se dobrovolně 

a  záměrně  (např.  jako součást  svého povolání  nebo přípravy na takové povolání).  Pro 

radiační  pracovníky,  osoby starší 18 let,  kteří  přicházejí  do styku se zdroji ionizujícího 

záření je limit 100 mSv11 za dobu pěti za sebou jdoucích kalendářních let. Přitom v jednom 

roce nesmí být překročena hodnota 50 mSv. 

U pracovníků pracujících s ionizujícím materiálem je povinně zavedeno pravidelné 

rutinní monitorování osobních dávek a evidence těchto dávek po dobu minimálně 50 let. 

Pro  ostatní  jednotlivce  z  obyvatelstva  (pracovníci  jiných  firem),  dávka  1  mSv  za 

kalendářní rok, ve výjimečných případech až 5 mSv za kalendářní rok. Limitní efektivní 

dávky  pro  osoby  ve  věku  16-18  let  (studenti),  kteří  přicházejí  do  styku  se  zdroji 

ionizujícího záření je 6 mSv za jeden kalendářní rok.

1.9.2 Rozdělení radioaktivního odpadu

Radioaktivní  odpad můžeme dělit  [7]  podle  dvou základních  vlastností,  intenzity 

záření a doby nebezpečnosti:

• Nízko aktivní odpad,

• Středně aktivní odpad,

• Vysoce aktivní odpad.

Nízko aktivní odpad

Tvoří asi 90 % veškeré produkce RaO. Je tvořen zbytky z radioaktivních provozů, 

jako jsou kontaminované drtě, kovy, papírové a plastikové obaly, nářadí a ochranné oděvy. 
11 Jednotka ekvivalentní dávky [Sievert].
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Tyto  látky  obsahují  malé  množství  radionuklidů  a  není  nutné  je  odstiňovat  ani 

chladit, lze je ukládat do povrchových úložišť. Doba nebezpečnosti jsou stovky let.

Středně aktivní odpad

Za  středně  aktivní  odpad  může  být  označen  ten,  který  nemůže  být  zařazen  do 

kategorie  nízko  aktivního  odpadu,  ale  nevyžaduje  ani  speciální  zacházení  jako  vysoce 

aktivní  RaO.  Při  manipulaci  je  nutné  stínění  a  uvolňované  teplo  je  malé12.  Za  středně 

aktivní radioaktivní odpad, můžeme považovat konstrukční materiály palivových souborů. 

RaO se ukládá do podpovrchových úložišť, někdy i do povrchových. Doba nebezpečnosti 

jsou tisíce let.

Vysoce aktivní odpad

Vysoce aktivní odpad uvolňuje velké množství tepla, je nutné ho chladit a stínit. Více 

jak 90 % tvoří vyhořelé palivové články z jaderných elektráren. Vyhořelý RaO se skladuje 

v tzv. meziskladech jaderných elektráren. Technologická životnost meziskladu se udává v 

rozmezí 50-80 let. Samotné vyhořelé palivo z reaktorů se skládá z U (96 %), Pu (1 %) a 

směsi štěpných produktů (3 %), která zahrnuje především radioaktivní izotopy Sr a Cs.

Další vlastnosti vyhořelého paliva je obsah vysoce toxických prvků. Smrtelná dávka 

Pu pro člověka je 1 μg, kterého vyhořelé palivo obsahuje 1 %. Jaderná elektrárna ročně 

vyprodukuje cca 40 kg Pu. Doba nebezpečnosti jsou sta tisíce let.

1.9.3 Rizika a vlivy radioaktivního odpadu na přenos obrazu

Aby uložený  RaO  nemohl  unikat  ze  skladovacích  prostor,  ukládá  se  způsobem, 

zabraňující přímému kontaktu odpadu se zařízením umožňující monitorování RaO. Proti 

chemickým a fyzikálním vlastnostem RaO je zařízení chráněno několika bariérami: 

• Fixační médium, zabraňující pohybu RaO uvnitř sudu,

• Obal sudu,

12 V jednotkách ºC.
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• Konstrukční řešení úložiště. Betonem vyztužené stěny, dno skladovacích prostor a 

izolace proti vniknutí vlhkosti.

V  povrchovém  úložišti  Dukovany  se  ukládá  nízko  a  středně  aktivní  RaO  a  za 

normálních  podmínek  se  nevyskytují  žádné  fyzikální  a  chemické  vlastnosti,  které  by 

ovlivnily zařízení nebo přenos obrazu z průmyslových kamer. V podpovrchovém úložišti 

Richard  II  se  ukládá  institucionální  odpad.  Fyzikální  a  chemické  vlastnosti 

institucionálního  odpadu  za  normálních  podmínek  nijak  neovlivňují  přenos  obrazu  ani 

zařízení pro monitorování úložiště. 

V extrémních situacích jako je např. únik radioaktivního odpadu ze sudu při špatné 

manipulaci na povrchovém i v podpovrchovém úložišti, vznik požáru v podpovrchovém 

úložišti apod. je monitorovací systém (průmyslová kamera, optický kabel,…) navrhnut a 

chráněn aby odolal extrémním situacím v obou úložištích radioaktivního odpadu. 

1.9.4 Požadavky na monitorovací zařízení

Požadavky na monitorovací zařízení v úložišti Dukovany jsou podobné, jako

u zařízení, používaných ve venkovním prostředí. Musí odolat: 

• Venkovní teplotě (zařízení musí být chráněno příslušnými ochrannými kryty (POK) 

proti venkovní teplotě na povrchovém úložišti, cca -20 ºC - +30 ºC), 

• Vodě (zařízení musí být chráněno POK proti vniknutí vody),

• Prachu (zařízení musí být chráněno POK proti vniknutí malých prachových částic), 

• Bezpečnost přenosu (nesmí docházet k odposlechu dat neoprávněnou osobou), 

• Bezporuchovost  (schopnost  zařízení  plnit  v  daných  podmínkách  požadovanou 

funkci),

• Životnost  (provozními  podmínkami  dochází  ke  stárnutí  a  opotřebovávání 

materiálů),

• SW a  HW spolehlivost  (zařízení  a  používaný  SW musí  splňovat  určitou  dobu 
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bezporuchovosti),

• Snadná a rychlá udržovatelnost (schopnost zařízení modifikovat za účelem oprav, 

zlepšení vlastností nebo přizpůsobení k jiným požadavkům).

Požadavky  na  monitorovací  zařízení  v  podpovrchovém úložišti  Richard  II jsou 

podobné  podmínkám,  panující  např.  v  uhelných  dolech.  Tato  zařízení  musí  splňovat 

požadavky: 

• Vnitřní  teplota  (zařízení  musí  být  chráněno  POK  proti  vnitřní  teplotě  v 

podpovrchovém úložišti, cca 10 ºC),

• Vlhkost (zařízení musí být chráněno POK proti vysoké vlhkosti uvnitř úložiště, cca 

95 %),

• Prašnost, 

• Nevýbušnost (zařízení musí být chráněno POK proti možnému vzniku jiskry uvnitř 

zařízení), 

• Za extrémních podmínek, odolné vůči požáru (zařízení musí být chráněno POK), 

který odolá velmi vysokým teplotám,

• Bezpečnost přenosu, 

• Bezporuchovost,

• SW a HW spolehlivost,

• Životnost, snadná a rychlá udržovatelnost.
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2. Analýza  současného  monitorování  v  úložištích, 

pomocí přenosu obrazu

2.1. Nutnost monitorovacího systému

V úložištích je nutné zajistit obrazové monitorování ÚRaO z důvodů možného úniku 

vysoce  nebezpečných  látek  do  životního  prostředí,  např.  do  spodních  vod,  ovzduší, 

kontaminace pudy, ale i možné zcizení RaO. Pomocí vody se RaO dostane mimo hlídané 

prostory a hrozí tak velké nebezpečí kontaminace okolí. Pokud je takové místo obrazově 

monitorováno poté existují možnosti  jak zabránit  případné katastrofě,  která by měla na 

svědomí dlouhodobé postihy na člověka i na samotnou přírodu. Každý typ úložiště musí 

splňovat technické a bezpečnostní požadavky pro ukládání nebezpečného radioaktivního 

odpadu. 

2.2. Účel monitorovacího systému

Trvalé sledování schopností úložiště plnit bezpečně a spolehlivě funkce, pro které je 

navrhnuto:

• Sledování technického stavu objektů a zařízení úložiště, pro zajišťování údržby a 

oprav na úložišti,

• Vyhodnocování  průzkumů pro případné doplňující  opatření,  zkvalitňující  provoz 

úložiště,

• Sledování vlastností ochranných zařízení (sudů, jímek),

• Vizuální sledování parametrů a vlastností jiných zařízení, jež mohou mít vliv na 

radiační  ochranu úložiště,  např.  stav drenážního  systému,  integrita  sudů v  ještě 

neuzavřené jímce,

• Ochrana před nekontrolovaným vniknutím do úložiště.

Při jakémkoliv problému, který zaznamenají čidla na zvýšení radioaktivity, pohybu, 
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teploty  nebo vlhkosti  v  ukládacích  prostorách  budou ihned zobrazeny pracovníkovi  na 

monitorovacím  panelu  v  dispečinku.  Pomocí  obrazu  z  kamer  může  ihned  pracovník 

vizuálně  zkontrolovat  danou oblast.  Takto vzniklé  problémy může řešit,  aniž  by musel 

navštívit dané ukládací prostory a zkontrolovat daný sud (jímku) osobně.

Pomocí  informací  z  kamer  a  připojených  čidel  může  provést  opatření,  vedoucí  k 

zamezení přístupu radioaktivního látek do nekontrolovaného okolí. Pracovník úložiště se 

musí  řídit  směrnicemi  pracovního řádu a pokyny plynoucí  ze zákona o povinnostech s 

ukládáním radioaktivního odpadu.

2.3. Současná infrastruktura v úložištích

V  povrchovém  úložišti  Dukovany  není  zatím  vybudována  žádná  vhodná 

infrastruktura13, která musí splňovat určité technické a bezpečnostní požadavky pro přenos 

obrazu z monitorovaného úložiště. 

V  podpovrchovém  úložišti  Richard  II  je  vybudovaná  kabelová  síť,  určená  pro 

napájení osvětlení a pro přenos signálu od čidel, tato kabeláž je v provedení klasického 

měděného vodiče. Z hlediska možného budoucího využití nových čidel a jiných technicko-

bezpečnostních zařízení, metod a požadavků pro bezpečné monitorování obou ÚRaO je 

vhodné  vytvořit  novou  infrastrukturu.  Vytvoření  monitorovacího  systému,  využívající 

přenos obrazu je vhodné, ne-li nutné.

2.4. Potřeby a požadavky na monitorovací systém

Mezi největší potřeby a požadavky na monitorovací systém ÚRaO patří:

• Funkčnost  a  spolehlivost  přenosu  obrazu  i  za  extrémních  podmínek  (vysoká 

teplota, vlhkost a radioaktivní záření),

• Vhodný počet kamer,

• Pokrytí sledovaného prostoru (ukládacích komor a přístupových chodeb),

13 Kabeláž, bezdrátová síť.
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• Vysoké zabezpečení přístupu k přenášeným datům,

• Odolnost vůči možnému elektromagnetickému rušení,

• Minimální počet zaměstnanců obsluhy systému,

• Možnost propojení s ostatními typy monitorovacích systémů v úložišti,

• Automatický/automatizovaný způsob monitorování,

• Dlouhá  životnost  přenosového  média/zařízení  (optického  kabelu,  video-data 

vysílače/přijímače),

• Nízký elektrický odběr → optické kabely.

2.4.1 Rozdíly mezi požadavky v úložišti Dukovany a Richard II

Úložiště Dukovany

Kromě výše zmíněných požadavků na monitorovací systém, je dostačující v úložišti 

Dukovany  snímat  pouze  prostor  povrchového  úložiště  (jímky).  Bezpečnost  vstupu 

osob/automobilů je monitorována v hlavní vstupní bráně JED. Vzdálenost mezi datovým 

serverem a nejvzdálenější kamerou je malý (cca stovky metrů).  Z technického hlediska 

video-data vysílače/přijímače a optického kabelu je jeho možná celková kapacita z velké 

části zatím nevyužita.

Úložiště Richard II

Úložiště  Richard  II  je  rozděleno  do  mnoha  komor,  které  jsou  zaplněné  nebo 

nezaplněné  radioaktivním  odpadem.  Mezi  jednotlivými  ukládacími  komorami  jsou 

přístupové chodby. Každou z ukládacích komor je vhodné monitorovat. Každá komora je 

rozdílně  velká  a  proto je  nutné zvolit  podle  rozmístění  uložených  sudů,  počet  a  místo 

instalace  kamer.  Spolu s  ukládacími  komorami  je vhodné monitorovat  i  hlavní  vstupní 

chodbu. Z důvodu velké vzdálenosti kamer od datového serveru a technických možností 

video-data  vysílače/přijímače  a  optického  kabelu  je  nutné  vybudovat  co  nejkratší 
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přenosovou cestu (v řádech desítek kilometrů). 

U monitorovacího zařízení14 dochází k technologickému „stárnutí“. Proto je použití 

optického  kabelu  nejvhodnější  pro  budoucí  technologický  vývoj  a  požadavky  na 

monitorovací zařízení,  využívaného v ÚRaO. Dnešní optické kabely mají  garantovanou 

životnost  přes  30  let  a  více.  Velká  výhoda  optických  kabelů  je  odolnost  vůči 

radioaktivnímu záření, vysoké teplotě, vysoká přenosová rychlost a dlouhá životnost.

14 Kamer, video-data vysílače/přijímače i jiných elektronických zařízení.
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3. Typy  technologií  a  protokolů  použitelné  pro  přenos 

obrazu

V dnešní době existuje mnoho typů technologií, které můžeme použít pro přenos dat 

v úložišti, ale každá technologie má své výhody a nevýhody a používá jiné typy protokolů. 

Při budování sítě se musí brát ohled na konkrétní podmínky, vyskytující se na daném typu 

úložiště. Pro možné vybudování sítě jsem zvolil technologie: Ethernet, vysokorychlostní 

komunikace po elektrické síti, bezdrátový ethernet (Wi-Fi), Wi-Fi mesh, rádiový přenos 

UWB, optický přenos a průmyslová komunikační linka. 

3.1. Technologie pro přenos obrazu

3.1.1 Ethernet

Pro  ethernet  můžeme  používat  různá  přenosová  média:  koaxiální  kabel  (tlustý, 

tenký),  kroucená  dvojlinka15 a  optické  vlákno.  Využívaná  přenosová  rychlost  je  od 

jednotek kB/s - 10 Gb/s, využívá protokol TCP/IP nebo referenční model ISO/OSI [8]. 

Topologie  sítě  je  hvězdicová,  kde  ve  středu je  rozbočovač  (Hub16)  a  na  koncích  jsou 

připojeny zařízení (PC). Rozbočovač kopíruje signál přicházející  z jednoho rozhraní do 

všech ostatních. Data vysílaná jednou stanicí jsou proto „rozšířena“ všem ostatním.

Dnes je rozbočovač nahrazován přepínačem (Switch17), pracující na principu „ulož a 

předej“. Přepínač příjme ethernetový rámec, uloží si jej do vyrovnávací paměti, analyzuje 

adresu jeho příjemce  a  následně  jej  odvysílá  do rozhraní,  ke  kterému je  připojen  jeho 

adresát.  Důsledkem je vyšší  propustnost sítě a také vyšší  bezpečnost, protože data jsou 

doručována jen danému příjemci. 

V dnešní době existuje několik verzí ethernetu:

15 Obsahuje celkem čtyři páry vodičů.
16 Umožňuje větvení PC sítě, příchozí data jsou zkopírována a odeslána na všechny odchozí porty.
17 Umožňuje větvení PC sítě, příchozí data jsou zkopírována a odeslána pouze na příslušné odchozí porty.

2009 21



Petr Srubek: Monitorování úložiště radioaktivního odpadu pomocí přenosu obrazu

1) „Klasický“ ethernet 

Maximální přenosová rychlost  až 10 Mb/s. Pro přenos se používá dvakrát/pětkrát 

stíněný/nestíněný  koaxiální  kabel  nebo  kroucená  dvojlinka  s  impedancí  50  Ω.  Délka 

kabelu mezi uzlem a aktivním prvkem za pomocí tlustého koaxiálního kabelu může být 

maximálně  500 m.  Za  použití  tenkého koaxiálního  kabelu  je  maximální  délka  400 m. 

Využívá se standard IEEE 802.3.

2) Fast Ethernet 

Maximální  přenosová  rychlost  až  100  Mb/s.  K  přenosu  se  používá  kroucená 

dvojlinka s  impedancí  100 Ω.  Délka kabelu mezi  uzlem a aktivním prvkem může být 

maximálně 100 m. Využívá se standart IEEE 802.3u.

3) Gigabitový Ethernet

Maximální přenosová rychlost až 1 Gb/s. K přenosu se používá kroucená dvojlinka s 

impedancí 100 Ω s maximální vzdálenosti 25 m mezi vysílačem a přijímačem. Pro přenos 

lze použít i jednovidové optické vlákno s maximální vzdáleností 25 km nebo mnohavidové 

optické vlákno s maximální vzdálenosti 200 m.

4) Deseti gigabitový Ethernet 

Maximální přenosová rychlost až 10 Gb/s. Využívá se standart IEEE 802.3ae. Jako 

přenosové médium se používají  jednovidové nebo mnohavidové  optické  kabely.  Délka 

kabelu  mezi  uzlem  a  aktivním  prvkem  je  ovlivněna  parametry  kabelu.  Maximální 

vzdálenost při použití opakovačů je až 40 km. Optické vlákno oproti koaxiálnímu kabelu 

nebo kroucené dvojlince je imunní vůči elektromagnetickému poli a proto je vhodné pro 

použití v prostředích se silným rušením. Spolehlivost přenosu dat je vysoká.

Výhody: Vysoká přenosová rychlost.  Velká možnost zabezpečení přenosových cest. Při 

použití optických vláken odpadá rušení elektromagnetickým zářením a koncové spoje jsou 

galvanicky oddělené. Možnost budovat spoje na velké vzdálenosti v řádech desítek km.
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Nevýhody: Velká pořizovací cena. Práce s optickým kabelem/vláknem je složitější oproti 

klasickému  kabelu.  Doba  na  vybudování  sítě  pomocí  kabelů  trvá  déle  než  při  použití 

bezdrátového ethernetu. V některých případech ani nelze položit kabel v daném prostředí, 

např. v památkové oblasti.

3.1.2 Vysokorychlostní komunikace po elektrické síti

Tato technologie se může provozovat na elektrickém vedení nízkého (400 V, AC) i 

vysokého  (22  kV,  AC)  napětí.  Technologie  Power  Line  Communication (PLC)  oproti 

jiným  typům  přenosu  dat  nepotřebuje  další  kabeláž  ani  antény.  Teoretická  přenosová 

rychlost maximálně 200 Mb/s, reálná cca 45 Mb/s. 

PLC síť lze velmi dobře kombinovat i s ostatními typy sítě. Je vhodná hlavně pro 

kamerové  dohledové  systémy18,  vysokorychlostní  internet,  “realtime“  televizi, 

videokonference a internetovou telefonii. Zařízení nutné pro tvorbu PLC sítě: Head-end, 

opakovač a koncový uživatelský modem.

Head-end

Data nutná pro přenos po síti se modulací převedou na vysokofrekvenční signál s 

maximálním dosahem asi 400 m. Zařízení může pracovat v prostředí s teplotami od -10 °C 

až +50 °C, s 20%-95% vlhkostí. 

Opakovač 

Je  určen  k  zesílení  (opakování)  vysokofrekvenčního  signálu.  Příjem  a  vysílání 

probíhá  na dvou různých  volitelných  frekvencích  (nutno použít  dva moduly).  Nebo se 

vysílání a příjem na jedné frekvenci časově střídá (stačí jeden modul). Maximální počet 

opakování může být až 400×.

Koncový uživatelský modem (modul)

Převádí  vysokofrekvenční  signál  za  pomocí  demodulace  na rozhraní  sítě  ethernet 

18 Pouze pro malé prostory s menším počtem kamer.
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(obvykle RJ45). Maximální přenosová vzdálenost bez použití opakovače je 200 m. Celý 

přenos se kóduje 56 bitovým šifrovacím klíčem. Signál prochází elektrickými hodinami a 

jističi. Elektrické zásuvky a vedení musí být součástí stejného elektrického rozvodu. Pro 

připojení dalších zařízení k síti jsou zapotřebí další PLC ethernet adaptéry. Technologie 

PLC využívá standart IEEE 802. 3u.

Výhody: Nízké  náklady  na  realizaci  vysokorychlostní  sítě.  Velmi  rychlé  vybudování 

přenosové sítě.

Nevýhody: V současné době je tato technologie stále ve vývoji.

3.1.3 Bezdrátový ethernet

Technologie  Wi-Fi (Wireless Fidellity) neobsahuje klasickou kabeláž a prvky sítě 

mezi sebou komunikují vzduchem na určité frekvenci v bez licenčním pásmu 2,4 GHz a 

5 GHz, založené na protokolu 802.11. Mezi nejčastější oblasti použití patří: kancelářské 

prostory,  sklady,  památkové  objekty19,  zdravotnické  a  vzdělávací  instituce.  Stále 

oblíbenější je vzájemné propojení budov v rámci jedné podnikové20 sítě. Bezdrátové sítě 

splňují  ty nejpřísnější  hygienické normy.  Jsou kompatibilní  s produkty standardu IEEE 

802.11 jiných výrobců. 

Režimy komunikace mezi zařízeními

Peer to peer (rovný s rovným). Zařízení komunikují mezi sebou, bez třetí strany. 

Tyto  zařízení  musí  mít  přímou  viditelnost  mezi  sebou.  Access  point (klient-server). 

Komunikace mezi zařízeními v režimu access point využívá k vzájemné komunikaci třetí 

stranu (přístupový bod), který toto zprostředkovává.

Výhody: Nižší náklady na vybudování sítě oproti kabelové síti. Rychlejší vybudování sítě. 

Příprava jednoho zařízení trvá pouze několik minut. Velikou výhodou je roaming v síti, 

díky němu můžeme přecházet z místa pokrytého jedním přístupovým bodem do druhého. 

Signál  se  automaticky  přepojí,  aniž  by  došlo  k  přerušení  spojení.  Automatická  změna 

přenosové rychlosti  (1  Mb/s-54 Mb/s),  podle  vzdálenosti  od access  pointu nebo cizího 
19 Všude tam kde nelze instalovat klasickou kabeláž.
20 V areálu podniku.
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rušení. 

Nevýhody: Větší  poruchy,  rušení  (hustý  sníh,  mlha).  Nižší  přenosové  rychlosti  oproti 

kabelovému  vedení.  Větší  riziko  k  připojení  se  do  nezabezpečené  sítě.  Řešením 

bezpečnosti  je  tvorba  VPN  (Virtual  Private  Network) mezi  koncovými  klienty  a  VPN 

bránou. VPN brána je umístěna mezi přístupovým bodem a vnitřní strukturou sítě. Tento 

způsob zabezpečení používá vlastní šifrovací protokol nezávislý od ostatních (původních) 

zabezpečujících prvků sítě. 

Existující standarty IEEE 802.11 (viz Tab. 1):

Tab. 1 Existující standarty IEEE 802.11

IEEE 802.11a Maximální přenosová rychlost 54 Mb/s21

IEEE 802.11b Maximální přenosová rychlost 11 Mb/s22

IEEE 802.11c K přemosťování v bezdrátových zařízeních
IEEE 802.11d Používán pro lepší roaming mezi různými výrobci zařízení
IEEE 802.11e Určen pro aplikace citlivé na zpoždění (VoIP)
IEEE 802.11g Maximální přenosová rychlost 54 Mb/s
IEEE 802.11h Maximální přenosová rychlost 54 Mb/s
IEEE 802.11n Maximální přenosová rychlost 540 Mb/s23

Bezdrátový ethernet  využívá  standardně protokol  CSMA/CA  (Carrier  Sense with  

Multiple  Access  and  Collision  Avoidance) předpokládající  přímou  viditelnost  obou 

zařízení.  Technologie  využívá  64  nebo  128  bitový  šifrovací  protokol  WEP  (Wireless  

Encryption Protocol).

3.1.4 Wi-Fi mesh

Wi-Fi mesh síť je aplikací sítě peer to peer. Klasická Wi-Fi síť je postavena tak, že k 

access  pointu  se  uživatelé  připojují  klientským  adaptérem.  U  mesh  sítí  tento  problém 

odpadá. V mesh síti jsou si zařízení rovna a libovolné mesh síťové zařízení je schopné 

poskytnout  stejnou  řadu  služeb,  jako  jakékoliv  jiné  zařízení  umístěné  kdekoliv  v  síti. 

Signál si mezi sebou předávají jednotlivé adaptéry.  K internetu se stačí připojit pomocí 

mesh adapteru, jež má připojení do internetu. 

21 Reálná přenosová rychlost cca 25 Mb/s.
22 Reálná přenosová rychlost cca 5,5 Mb/s.
23 Reálná přenosová rychlost cca 100 Mb/s.
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Sestavení mesh sítě probíhá automaticky a access pointy samy vyhledávají optimální 

trasu  přenosu  signálu.  Jednotlivé  mesh  adaptéry  mezi  sebou  komunikují  na  frekvenci 

2,4 GHz nebo 5 GHz. Přenosová rychlost maximálně 54 Mb/s.

Výhody:  Zastupitelnost,  při výpadku (zničení) jednoho prvku v síti, ho může jakýkoliv 

jiný prvek nahradit. Úspora pásma. Spojení v síti se sestavuje jen tehdy, když je potřeba a 

na dobu, po kterou je potřeba. V jiných sítích bývá spojení sestavené po celou dobu. Nízké 

náklady na výstavbu a údržbu. Mesh sítě se jednodušeji vytvářejí a jednodušeji udržují, 

oproti kabelovým sítím. O všechno základní nastavení se stará routovací protokol. Zvýšit 

dosah sítě lze díky velkému počtu adaptérů, které mohou předávat signál. 

Nevýhody: Routování v síti musí být velmi dobře promyšlené. Velká náročnost na odběr 

elektrické energie, která může být u mobilních zařízení problém.

3.1.5 Bezdrátová komunikační technologie

SensiNet

Technologie  SensiNet  pracuje  na  standartu  IEEE  802.15.4.  Je  vhodná  pro 

průmyslové  i  komerční  využití,  vyžadující  spolehlivost  přenosu  a  robustnost24 dat. 

Technologie pracuje ve frekvenčních pásmech 900 MHz a 2,4 GHz. Přenosová rychlost 

maximálně  250  kb/s.  Využití  v  průmyslu  a  v  provozech  s  nepříznivými  podmínkami. 

Sensinet  se  vyznačuje  spolehlivým fungováním i  při  velkém rádio-frekvenčním rušení. 

Umožňuje dynamické směrování dat (při výpadku některého ze zařízení se data dostanou k 

cíli přes jiné zařízení). Snadná instalace dalších zařízení a jejích následná konfigurace nebo 

aktualizace.

ZigBee

Technologie  je  vhodná  pro  obecnější  využití  než  SensiNet.  ZigBee  umožňuje 

vzájemnou komunikaci mnoha zařízení na vzdálenost stovek metrů s minimální spotřebou 

elektrické energie vysílače a přijímače. Je vhodná pro přenos dat od senzorů. Přenosová 

rychlost je srovnatelná se standardem RS-232. 
24 Při výpadku sítě dojde k automatickému přesměrování spojení.
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ZigBee pracuje na standartu IEEE 802. 14. 5 ve frekvenčních pásmech 900 MHz a 

2,4  GHz.  ZigBee  se  využívá  k  řízení  a  monitorování  (řízení  motoru,  regulátoru, 

klimatizace apod.).  Přenosová rychlost  maximálně 250 kb/s. V dnešní době se usilovně 

pracuje na verzi ZigBee 1.1, ta bude vykazovat vyšší stabilitu a použitelnost i u velkých 

sítí. Přenosová rychlost bude až 2 Mb/s. Dosah signálu v uzavřených budovách je cca 30 m 

a ve volném prostoru cca 100 m. Ke kódování se používá 128 bitový klíč.

Srovnání SensiNet a ZigBee 

Srovnání  obou  bezdrátových  komunikačních  technologií  SensiNet  a  ZigBee  je 

uvedeno v Tab. 2.

Tab. 2: Srovnání SensiNet a ZigBee

SensiNet ZigBee
Dosah [m] 100 (900 MHz) a 70 (2,4 GHz) 30 (900 MHz i 2,4 GHz)
Použití Komerční a průmyslový monitoring Řídící aplikace
Spotřeba [mA] 200 30
Výdrž baterie [dny] Maximum 10 100-1000

3.1.6 Rádiový přenos UWB

Technologie UWB (Ultra Wide Band) je navržena pro přenos velkých objemů dat s 

nízkým vysílacím výkonem na krátkou vzdálenost.  Principem UWB je pulzní modulace 

velmi krátkých25 nízko výkonových pulzů. Informace jsou přímo zakódovány v signálu 

přenosového  pásma.  Hlavní  využití  je  u  přenosu  obrazu  nebo  videokonference.  UWB 

pracuje ve frekvenčním pásmu 6,2-9,7 GHz. Optimální  přenosová vzdálenost 10-50 m. 

Přenosová  rychlost  je  přímo  úměrná  vzdálenosti.  Při  vzdálenosti  několika  metrů  je 

přenosová rychlost ve stovkách Mb/s. Při vzdálenosti několika desítek metrů je maximální 

přenosová rychlost v jednotkách Mb/s.

Výhody: Vysoká přenosová rychlost  ve stovkách Mb/s při vzdálenosti  jednotek metrů. 

Vysoká bezpečnost provozu. Síť nelze odposlouchávat,  ale i  velmi špatně zjišťovat její 

samotnou přítomnost26. Velmi malé nároky na spotřebu elektrické energie.

25 0,5 ns.
26 Signál vypadá jako velmi slabý s normální hodnotou šumu.
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Nevýhody: Nelze použít pro přenos na velké vzdálenosti.

3.1.7 Průmyslová komunikační linka

Jedná se o sériové komunikační rozhraní, v praxi se nejvíce používají dva standarty 

RS (Recommended Standart),  RS-232 a  RS-485.  RS-232 se  používá  spíše  u  lokálních 

přenosů dat ze zařízení, kde přenosová vzdálenost je maximálně 15 m. Standart RS-485 je 

vhodnější pro přenos objemných dat (obraz). Maximální přenosová vzdálenost u RS-485 je 

1500 m a může být připojeno i více zařízení najednou. Přenosová rychlost od 100 kb/s-25 

Mb/s27. Nutné je použít převodník RS-485 na rozhraní ethernet.

Výhody:  Nedochází k rušení přenášeného signálu ani k přeslechům. Minimální napájecí 

napětí jsou 2 V. U RS-232 je minimální napájecí napětí 12 V.

Nevýhody:  Největší  nevýhodou je neexistence jednotného standardního komunikačního 

protokolu. Nutnost natažení kabelu pro rozvod linky.

3.1.8 Optický přenos

Optický  spoj  (viz  Obr.  14)  je  tvořen  modulovaným  optickým  zdrojem  signálu, 

optickým prostředím a přijímačem signálu. 

Obr. 14: Optický spoj

Vstupní a výstupní signál optického spoje je elektrický. Vysílací a přijímací strana 

obsahuje  optoelektronické  součásti  a  elektronické  obvody  pro  zpracování  vstupního  a 

výstupního signálu.

27 Reálná přenosová rychlost maximálně 2,5 Mb/s.
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Optický zdroj (emitor) 

Zdrojem optického záření je laserová dioda LD  (Laser Diode) nebo luminiscenční 

LE dioda (Light Emiting). Záření se moduluje v optickém modulátoru. Úkolem emitoru a 

fotodetektoru  [9]  optického  spoje  je  přenášet  optický  signál  s  nejmenšími  možnými 

ztrátami  ze  zdroje  do  optického  vlákna  na  určité  vlnové  délce.  Na přijímací  straně  je 

umístěn fotodetektor. Fotodetektor v přijímači přeměňuje optický signál zpět na elektrický, 

přičemž musí zajistit optimální zpracování směsi signálu a šumu. Obvody pro zpracování 

signálu převádějí signál na formu vhodnou pro přenos. Optickým prostředím je optické 

vlákno. Přenášená data lze vyjádřit ve formě světelných impulzů28. Při budování optického 

spoje je nutné si uvědomit potřebný optický výkon na vstupu přijímače a z něj přípustný 

útlum trasy pro daný výkon optického zdroje. Rozestup  mezi  vysílačem  a  přijímačem, 

popř. mezi opakovači je rozhodující útlum trasy nebo vzniklá disperze. Je-li omezení dáno 

vidovou  disperzí29,  je  možno  volit  vlákno  s  menší  numerickou  aperturou.  Numerická 

apertura  (NA)  určuje  maximální  úhel,  pod  kterým  může  světelný  paprsek  dopadat  na 

optické vlákno, tak aby byl následně veden. Je dána výrazem NA =  2
2

2
1 n-nNA =  kde n1 

a n2 jsou indexy lomu jádra a pláště. Je-li omezení dáno materiálovou disperzí, tzn. příliš 

velkou spektrální šířkou zdroje, je třeba zvolit optický zdroj s menší spektrální šířkou, tedy 

např. laser místo LE diody. Pokud je omezení dáno ztrátami, je třeba zvětšit numerickou 

aperturu.

Modulátor

Má-li být informace přenesena pomocí světelného paprsku, musí být vmodulována 

(vtisknuta) na nosný světelný paprsek. Nejdůležitějšími požadavky na modulátor je šířka 

pásma a potřebný modulační výkon.

Vysílací/přijímací optický systém

Vysílací/přijímací optický systém využívá technologii WDM (Wavelenght Division 

28 Přítomnost světelného impulzu můžeme reprezentovat logickou „1“, nepřítomnost logickou „0“.
29 Maximální rozdíl příchodů dvou extrémních paprsků (nejpomalejší, nejrychlejší).
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Multiplex).  Technologie  umožňuje  multiplexovat  optické  signály  a  tak  přenášet  více 

nezávislých signálů po jednom vlákně. WDM pracuje na vysílání optického signálu o více 

vlnových délkách a pomocí pasivních filtrů umožňující vlnové délky na začátku sloučit a 

na  konci  opět  rozdělit.  Takto  se  může  přenášet  několik  desítek  jednotlivých  optických 

signálů najednou. Pro mnohavidové optické vlákno se používají vlnové délky 850 nm a 

1300 nm. Pro jednovidové optické vlákno se používají vlnové délky 1310 nm a 1550 nm. 

WDM podporuje protokoly technologie ethernet.

Optické vlákno

Optické vlákno (OV) a jeho perspektivní vlastnosti z hlediska:

• Velké kapacity a šířky přenosového pásma,

• Velké přenosové rychlosti a nízké výkonové úrovně,

• Odolnost proti rušivým vlivům,

• Velká spolehlivost a kvalita,

• Diskrétní přenos, miniaturní rozměry a nízká hmotnost.

Je velmi důležité  zvolit  optické vlákno o optimálních parametrech pro plánovaný 

spoj. Proto je nutné volit optické vlákno podle normy ČSN EN 60793 1-1.

Základní princip přenosu optických paprsků v OV 

Princip je založen na Schnellově zákonu [10] o úplném odrazu na rozhraní  dvou 

optických  prostředí  s  rozdílným  indexem  lomu.  Prostředí  jsou  tvořeny  válcovým 

dielektrickým  jádrem s  indexem lomu  n1,  které  je  obklopeno  dielektrickým  pláštěm s 

indexem lomu n2. Platí, že n1 > n2. Pro optické paprsky dopadající na rozhraní jádro-plášť 

pod  úhlem  menším  než  
1

2

n

n
cos =α  dochází  na  tomto  rozhraní  k  úplnému  odrazu.

Nositelem signálu jsou neutrální fotony na sebe vzájemně nepůsobící. Při přenosu 

nevzniká  elektrické  a  magnetické  pole.  Optický přenos  je  velice  odolný  proti  vnějším 
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rušivým signálům a je obtížné ho odposlouchávat.  Optické spojení je úplně galvanicky 

oddělené mezi vstupem a výstupem. Optické vlákno je dielektrický vlnovod, kterým se šíří 

elektromagnetické vlny30 ve směru osy. Samotné OV je vždy simplexní31 spoj, tj. na jedné 

straně je emitor a na protější straně fotodetektor. Při použití technologie WDM k přenosu 

více paprsků (vidů) najednou stačí i jedno optické vlákno.

Stavba optického kabelu

Optický kabel s jednovidovým vláknem (viz Obr. 15 na straně 32) a mnohavidovým 

vláknem  (viz  Obr.  17 na  straně  33)  se  skládá  z  jádra,  pláště,  silikonového  obalu, 

ochranného pláště, výztuhy a vnějšího pláště. Jádro slouží k vlastnímu přenosu světelného 

paprsku.  Typizované  průměry  jader  jsou:  8,3;  50;  62,3;  100  a  200  µm.  Plášť  má 

typizovaný průměr 125 µm. Silikonový obal a ochranný plášť tvoří primární ochranu OV 

a  průměr  optického  kabelu  se  zvětší  na  250 µm.  Výztuha a  vnější  plášť slouží  jako 

sekundární ochrana OV. Průměr optického kabelu se zvětší na 400 µm. Primární ochrana 

chrání vlákno před poškozením a umožňuje lepší ohebnost optického vlákna. Sekundární 

ochrana zajišťuje mechanickou odolnost OV a slouží jako ochrana od základních vlivů 

okolního prostředí (vysoká teplota, radioaktivní záření a vlhkost). Optické vlákno se vyrábí 

z křemenného skla nebo z plastu. Používá se mnohavidové a jednovidové OV.

Jednovidové optické vlákno (Singlemode fiber)

K přenosu informací v jednovidovém vlákně (viz  Obr. 15 na straně 32) se používá 

pouze  jeden  vid  (viz  Obr.  16 na  straně  32).  Odpadá  zde  problém  s  disperzí.  Dosah 

jednovidového  vlákna  je  v  desítkách32 kilometrů  bez  nutnosti  opakovačů.  Průměr 

jednovidového vlákna je 8,3 µm.

Výhody: Vyšší  přenosová  rychlost  oproti  mnohavidovému  OV.  Větší  přenosová 

vzdálenost bez použití opakovače. 

Nevýhody: Schopnost  vést  pouze  jeden  vid.  Vyšší  pořizovací  cena.  Pro  své  buzení 

30 Infračervené záření.
31 Jednosměrné.
32 Maximálně 100 km.
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potřebuje laser diodu.

Obr. 15: Optický kabel s jednovidovým vláknem

Obr. 16 Průchod světelného paprsku jednovidovým vláknem

Mnohavidové optické vlákno (Multimode fiber)

Mnohavidové OV dělíme: 

• Se skokovou změnou indexu lomu (Step index),

• Gradientní index lomu (Graded index).

U mnohavidového vlákna (viz Obr. 17 na straně 33) dochází k přenosu několika vidů 

současně (viz Obr. 18 a Obr. 19 na straně 33). Každý z těchto vidů vstupuje do vlákna pod 

jiným úhlem a  odráží  se  v  něm pod jiným úhlem.  Díky tomuto  principu  je  vysílán  a 

přijímán vid po jiné dráze33 než ostatní  vidy.  V praxi při  délce větší  než 2 km vzniká 

disperze. Disperze se s délkou optického kabelu zvětšuje. Průměr mnohavidového vlákna 

je 50; 62,3; 100 a 200 µm. 

Výhody: Snazší mechanismus spojování jednotlivých OV. Nižší pořizovací cena. Možnost 

buzení pomocí LE diody.

33 Dorazí k přijímači v jiný okamžik než ostatní vidy.
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Nevýhody: Kratší přenosová vzdálenost.

Obr. 17: Optický kabel s mnohavidovým vláknem

Obr. 18: Průchod světelných paprsků mnohavidovým vláknem se skokovou změnou indexu lomu

Obr. 19: Průchod světelných paprsků mnohavidovým vláknem gradientním

Podle normy ČSN 60793 1-1 dělíme optické vlákna [11] do těchto kategorií,  (viz 

Tab. 3)

Tab. 3: Kategorie OV

Mnohavidové A1 ČSN EN 60973-2-10 Celoskleněná vlákna gradientní
vlákna A2 ČSN EN 60973-2-20 Celoskleněná vlákna se skokovým indexem lomu
kategorie: A3 ČSN EN 60973-2-30 Z čistého křemičitého skla se skokovým indexem lomu

A4 ČSN EN 60973-2-40 Celo plastové vlákno se skokovým indexem lomu
Jednovidové B ČSN EN 60973-2-50 Celoskleněná a plastová vlákna
vlákna kategorie    
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Nejvhodnější pro úložiště Dukovany a Richard II jsou optická vlákna kategorie A3. 

Vlákna jsou vyráběna z čistého křemičitého skla s polymerním pláštěm. Optické vlákno 

pro Dukovany je  mnohavidové se  skokovým indexem lomu.  Použití  pouze na  krátké34 

vzdálenosti.  Optické  vlákno je  odolné  vůči  radioaktivnímu  záření.  Optické  vlákno pro 

Richard II je jednovidové, odolné vůči radioaktivnímu záření a nehořlavé.

Fotodetektor

Je potřebný k příjmu a následné demodulaci optického signálu. Musí splňovat určité 

požadavky  z  hlediska  parametrů,  provedení  a  slučitelnosti  s  různými  spojovacími  a 

vazebními  součástkami.  Zejména  jsou  to  nároky  na  vysokou  citlivost  vlnových  délek 

zdrojů  záření  a  šířka  pásma  přenášených  kmitočtů  nebo  rychlost  odezvy  potřebná  ke 

správnému přenosu informace. Pro detektor záření jsou z praktického hlediska nežádoucí i 

malé  změny  okolního  prostředí  (teplota  a  vlhkost),  špatná  slučitelnost  s  ostatními 

součástmi optického systému (napájecí zdroj).

Spojovací a vazební součástky 

Funkcí je zprostředkovat propojení optických vláken mezi sebou a jejich připojení k 

různým částem optického spoje. Podle konstrukčního provedení rozdělujeme:

• Trvalé,

• Rozebíratelné.

Rozebíratelné umožňují opakovatelné spojení a rozpojení. Pevné spojovací součástky 

nazýváme spojky a rozebíratelné nazýváme konektory.

Požadavky na vazební součástky: 

• Dokonalá přesnost mezi spojovanými částmi,

• Vhodná mechanická konstrukce,

34 Maximálně 4 km.
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• U rozebíratelných konektorů je důležité,  aby se konce vláken přímo nedotýkaly 

svými konci. Opakované spojování a rozpojování by poškodilo jejich povrch.

Měrný útlum a disperze optických vláken

Měrný útlum α 




km

dB

S  přibývající  vzdáleností  od  zdroje  optického  záření  postupně  klesá  úroveň 

přenášeného optického výkonu. Měrný útlum je především způsoben následujícími vlivy:

• Vlastní absorpce – ztráty na vlastních molekulách optického materiálu (SiO2 nebo 

plast),

• Nevlastní absorpce – ztráty optického výkonu na nečistotách (prach),

• Lineární rozptyl – materiál jádra a pláště není ideálně homogenní,

• Ztráty  mikroohyby35 –  kritické  pro  jednovidové  OV  →  eliminace  vhodnou 

konstrukcí,

• Ztráty makroohyby36 – minimální katalogová hodnota, jež nesmí být překročena při 

montáži.

Disperze 





× kmnm

ps

Charakterizace OV z hlediska maximální přenosové rychlosti → podél trasy se mění 

tvar impulzu. Jeho velikost se zmenšuje a šířka se zvětšuje. Na konci optické trasy může 

být  signál znehodnocený do míry nepoužitelnosti  (není  možné rozlišit  logickou „1“ od 

logické „0“). Existuje vidová a chromatická disperze.

35 Řádově jednotky mm a menší.
36 Řádově desítky mm.
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Vidová disperze

Vyskytuje  se  pouze  u  mnohavidového  optického  vlákna.  Každý optický  paprsek 

dorazí  díky rozdílnosti  délek drah na konec vlákna v rozdílných  časových okamžicích. 

Impulz získaný z výstupu se liší od průběhu impulzu vysílaného na vstupu.

Chromatická disperze

Je  způsobena  rozdílnou  rychlostí  šíření  jednotlivých  optických  paprsků  (rozdílné 

vlnové délky). Na konci OV jsou jednotlivé paprsky složeny s jinými časovými průběhy 

než na začátku OV.

Výhody optické vlákna: 

• Signál není ovlivňován elektromagnetickým37 zářením,

• Optické spoje jsou vhodné tam, kde je třeba elektrická izolace vysílače a přijímače,

• Optické signály se nevyzařují z kabelu, nemůže dojít k indukci na sousední linky a 

nemohou být odposlouchávány,

• Přenosem světelných paprsků nedochází k zahřívání vláken (u metalického vodiče 

→ ano),

• Ve  výbušných  a  hořlavých  prostředích  OV  nevytváří  jiskření,  vznikající  při 

propojování částí s různým potenciálem nebo při porušení izolace kabelu,

• Materiál  OV  odolává  vlivům  radioaktivního  prostředí,  vysokým  teplotám  a 

vlhkosti.

• Velmi malá hmotnost a rozměry,

• Cena optických vláken je nižší než u metalických vodičů.

37 Silné elektrické stroje, elektromotory, indukčnost, rušení rádiovými kmitočty.
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Nevýhody optického vlákna:

• Vysoké nároky na výrobní proces,

• Vysoké nároky na spojování samotných vláken,

• Vyšší cena na pořízení pro krátké vzdálenosti,

• Elektrická nevodivost vlákna (nelze přenášet napájecí energii po vlákně).

3.2. Síťové protokoly

Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Vnitřní  struktura je tvořena řadou čtyř  na sebe navazujících vrstev (viz  Obr.  20). 

Cílem  celého  systému  je  vytvoření  prostředí,  fungujícího  na  všech  typech  operačních 

systémů, počítačích, komunikačních rozhraní a médií. Každá vrstva využívá služeb nižší a 

poskytuje své služby vrstvě vyšší. Komunikace stejných vrstev dvou různých systémů je 

řízena komunikačním protokolem. 

Obr. 20: Vrstvy TCP/IP

Vrstvy:

1. Aplikační  vrstva  (Application  layer)  -  vrstva  umožňuje  aplikacím  přístup  k 

systému a umožňuje jejich spolupráci.

2. Transportní  vrstva  (Transport  layer)  -  tato  vrstva  je  implementována  až  v 

koncových zařízeních (PC) a umožňuje přizpůsobit chování sítě v závislosti dle 

potřeb dané aplikace.

3. Síťová vrstva (Network layer) - vrstva provádí síťovou adresaci, směrování a 
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předávání paketů. Vrstva je implementována v prvcích38 sítě.

4. Vrstva síťového rozhraní (Network interface) - nejnižší vrstva umožňuje přístup 

k fyzickému přenosovému médiu. Je specifická pro každou síť. 

Protokol TCP (Transmission Control Protocol)

Protokol transportní vrstvy. Účelem je získávat elektronické zprávy libovolné délky, 

převádět je do sekvence paketů o velikosti obvykle 64 kb na zdrojovém uzlu a poté je 

znovu  sestavovat  do  původních  zpráv  na  cílovém  uzlu  sítě.  Tímto  způsobem  může 

operační systém zasílat zprávy po částech a kontrolovat každou z těchto částí samostatně. 

V případě, že se nepodaří daný paket přenést, přenos se opakuje. Při chybě v přenosu se 

nemusí posílat všechny pakety, pouze chybný.

Protokol IP (Internet Protocol)

Protokol síťové vrstvy.  U každého paketu se ověřuje jeho korektnost a provádí se 

adresování,  aby  se  mohly  pakety  směrovat  uzly  přes  sítě  pracujících  s  různými 

komunikačními protokoly. Dále je zajišťováno posílání paketů ve správném pořadí. 

Příklady aplikačních protokolů: 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) - protokol pro komunikaci mezi WWW servery a 

jejich klienty.

SMTP (Simple Mail  Transfer Protocol) - poštovní protokol pro vzájemnou komunikaci 

mezi poštovními servery.

FTP (File Transfer Protocol) - protokol pro přenos souborů.

RTP (Real-time Transport Protocol) - protokol pro přenos zvukových a obrazových dat.

38 Koncové zařízení, směrovač.
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Referenční  model  ISO/OSI  (International  Standards  Organization/Open  Systen 

Interconnection)

ISO/OSI  je  řada  sedmi  (viz  Obr.  21)  na  sebe  navazujících  vrstev.  ISO/OSI  je 

komunikační refenční model, který rozděluje vzájemnou komunikaci mezi zařízeními (PC) 

do sedmi souvisejících vrstev. Úkolem každé vrstvy je poskytovat služby, následující vyšší 

vrstvě a nezatěžovat vyšší vrstvu detaily o tom jak je služba ve skutečnosti realizována.

Obr. 21: Vrstvy ISO/OSI

Ke komunikaci mezi systémy slouží protokoly. Než se data přesunou z jedné vrstvy 

do druhé,  rozdělí  se  do paketů.  V každé vrstvě se  k  paketu přidávají  další  doplňkové 

informace (formátování a adresa), které jsou nezbytné pro úspěšný přenos po síti. 

Vrstvy:

1. Aplikační vrstva (Apllication layer) - vrstva umožňuje aplikacím přístup k systému 

a umožňuje jejich spolupráci.

2. Prezentační vrstva (Presentation layer) - vrstva musí transformovat data do tvaru 

používané danou aplikací. Samotná vrstva se zabývá jen strukturou dat, ne jejím 

významem.

3. Relační  vrstva  (Session  layer)  -  vrstva  řídí  výměnu  dat  mezi  spolupracujícími 

relačními vrstvami.

4. Transportní vrstva (Transport layer) - zajišťuje přenos dat mezi koncovými uzly. 

Tato vrstva využívá TCP protokol.
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5. Síťová vrstva (Network layer) - funkcí je směrování v síti a síťové adresování. Dále 

zajišťuje přenos dat různé délky od zdroje k příjemci a to skrz jednu nebo několik 

vzájemně propojených sítí. Síťová vrstva využívá internet protokol. Na této vrstvě 

pracují huby, síťové adaptéry a opakovače.

6. Spojová  vrstva  (Data  link  layer)  -  provádí  spojení  mezi  dvěma  sousedními 

systémy. Přenášené rámce opatřuje fyzickou adresou. Detekuje a opravuje případné 

vzniklé chyby ve fyzické vrstvě. Na úrovni této vrstvy pracuje přepínač a most39.

7. Fyzická vrstva (Psysical layer) - provádí fyzickou komunikaci, aktivuje, udržuje a 

deaktivuje  spojení.  Definuje  elektrické  a  fyzikální  vlastnosti  zařízení.  Provádí 

modulaci a demodulaci signálu.

Srovnání TCP/IP a ISO/OSI

TCP/IP používá čtyři  vrstvy a ISO/OSI používá sedm vrstev. TCP/IP je určen pro 

praxi a ISO/OSI je určen spíše jako teoretická ukázka jak přenášet data. TCP/IP je navržen 

pro robustní  přenos dat,  který vydrží  i  velké výpadky.  ISO/OSI je vytvořen pouze pro 

spolehlivé služby. Autoři TCP/IP chtěli používat různé standarty, jež se ukážou v čase jako 

nejvhodnější  a  ISO/OSI  chtěli  používat  pouze  vlastní  standarty  a  normy.  TCP/IP  je 

navržen  pro  co  nejjednodušší  síť  přenášející  pouze  data  co  nejrychleji,  ostatní  funkce 

provádí koncové uzly.  ISO/OSI byl navržen pro „inteligentní“ síť, zajišťující co nejvíce 

funkcí pro využití koncovým uzlem. TCP/IP nespecifikoval přenosové médium a ISO/OSI 

říkal, jak má být přenosová cesta realizovaná.

39 Slouží k propojení dvou lokálních PC sítí.
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4. Hardware využitelný pro přenos obrazu

Pro monitorování  úložiště  Dukovany a Richard II  je vhodné vybudovat  uzavřený 

kamerový systém CCTV (Closed Circuit Television). CCTV umožňuje vizuální sledování 

a zaznamenávání obrazu ze snímacích kamer. Kamerový systém je tvořen: průmyslovými 

kamerami,  video-data  vysílači/přijímači  signálu,  přenosovou  cestou,  počítačovým 

kamerovým systémem, datovým serverem a zobrazovacími video monitory.

4.1. Průmyslová kamera

Průmyslová  kamera  pro  úložiště  radioaktivního  odpadu  musí  splňovat  vysoké 

technické a bezpečnostní požadavky:

• Vysoké rozlišení snímaného obrazu,

• Podpora režimu DEN/NOC,

• Infračervené přisvětlení,

• Venkovní nebo vnitřní provedení,

• Vhodný typ objektivu, 

• Odolnost vůči zvýšené teplotě,

• Vodotěsnost,

• Nevýbušné provedení,

• Odolnost vůči prachu,

• Vhodné rozměry pro případné vložení do kamerového krytu,

• Standardizovaný video konektor.

Pro lepší kvalitu obrazu a následnou práci s obrazem jsou použity analogové kamery 

s digitálním zpracováváním a ukládáním snímaného obrazu.
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Vysoké rozlišení 

Vysoké rozlišení kamery umožňuje lépe sledovat detaily a změny v záběrech, tím i 

lépe  a  rychleji  rozhodovat  ohledně  bezpečnosti  v  ÚRaO.  Dnešní  průmyslové  kamery 

používají CCD (Charge-Coupled Device) snímač se standardním rozlišením 640×480 pixel 

a více. Pro „live“ sledování ve vysokých detailech je doporučeno rozlišení 800×600 pixel a 

počet zobrazovaných snímků minimálně 30/s. Rozlišení pro záznam je obvykle 640×480 

pixel a počet zobrazovaných snímků 25/s.

Režim DEN/NOC

Při  dostatečném osvětlení  snímaného  prostoru  kamera  přenáší  barevný obraz.  Při 

výpadku osvětlení nebo v nočních hodinách se kamera automaticky přepne do černobílého 

režimu a přenáší  černobílý obraz.  Pro snímání  prostoru v noci slouží infračervené (IR) 

přisvětlení. Lidské oko dokáže vidět pouze část ze světelného spektra (viz  Obr. 22), od 

400-700 nm.

Obr. 22: Světelné spektrum

IR přisvětlení je vhodné použít k citlivým kamerám na infračervené světlo. To je pro 

lidské  oko  neviditelné,  ale  umožňuje  kamerám  vidět  dále,  aniž  bychom  potřebovali 

„klasické“  přídavné  světlo.  U barevných  kamer  IR přisvětlení  nefunguje.  Kamery  jsou 

řešeny automatickým přepínáním z denního režimu (s barevným obrazem) na noční režim 

při IR osvětlení (černobílý obraz).
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Provedení průmyslových kamer

Průmyslové kamery rozdělujeme na:

• Venkovní provedení a

• Vnitřní provedení.

Pro úložiště Dukovany je nejvhodnější venkovní provedení. Venkovní provedení je 

svou konstrukcí určeno pro použití ve venkovních klimatických podmínkách bez použití 

dalšího ochranného kamerového krytu. Kamery pro vnitřní provedení svou konstrukcí jsou 

určeny pro prostory bez vlhkosti,  prachu a výkyvům teploty.  Pro úložiště Richard II je 

nejvhodnější  vnitřní  provedení  kamery.  Průmyslovou  kameru  je  nutné  umístit  do 

ochranného kamerového krytu. Odolnost vůči vodě a vniknutí částic udává tzv. IP (Ingress 

Protection) krytí kamery, popř. jiné vlastnosti krytu, podle místa určení kamery.

IP krytí

Ochrana  elektrických  zařízení  krytem,  je  způsob  ochrany,  kterým  se  elektrické 

zařízení chrání před vnějšími vlivy a před vniknutím cizích předmětů a zároveň slouží jako 

ochrana před nebezpečným dotykem „živých“ částí. Ochrana krytem je definována normou 

ČSN EN 605 29.  Stupeň ochrany je dán [12] označením IP a dvojící  čísel,  případně i 

doplňujícími písmeny. První číslice znamená: Ochrana osob proti kontaktu s částmi uvnitř 

krytu a ochrana zařízení proti vniknutí cizích předmětů. Druhá číslice znamená: Ochrana 

zařízení uvnitř krytu proti škodlivému vnikání vody.

Typ objektivu

Pomocí  objektivu  můžeme  sledovat  daný  prostor,  přibližovat/oddalovat  snímaný 

prostor  (objekt).  Pro  venkovní  provedení  kamer  je  vhodná čočka  s  automatickou40 iris 

clonou. Kamery s manuální iris clonou jsou vhodné pro vnitřní kamery. Automatická iris 

clona sama přizpůsobí množství světla, které se dostane na obrazový snímač.  To zajistí 

optimální kvalitu, ostrost obrazu během celého dne i při všech změnách světelné úrovně. 

40 Automatické ovládání množství světla procházejícího optikou kamery.
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Iris  clona  ochrání  obrazový  snímač  před  poškozením  silným  sluncem.  U  kamer 

nainstalovaných za sklem ochranného krytu musí být čočky umístěny blízko skla (viz Obr.

23).

Obr. 23: Správné umístění čočky

Pro omezení odrazů se používají speciální nátěry. Na Obr. 24 je znázorněna špatně 

umístěná čočka, způsobující objevení odrazů z kamery.

Obr. 24: Špatné umístění čočky

Nevhodným použitím pro úložiště  RaO Dukovany i  Richard  II  jsou IP (Internet  

Protocol) kamery i bezdrátové IP kamery. V úložišti Dukovany je nejdelší vzdálenost mezi 

kamerou číslo 8 a budovou provozu 251 m.  IP kamery umožňují  maximální  přenos na 

vzdálenost 100 m. Pro delší přenosovou vzdálenost je nutné použít směrové antény. 

S použitím směrových antén je maximální přenosová vzdálenost cca 1000 m. Pro 

funkční vzdálenost je  nutná přímá viditelnost vysílače a přijímače a ideální klimatické 

podmínky. Nevýhodou IP kamer je nedostačující provedení krytu kamery → nutno umístit 

do ochranného kamerového krytu. Dalšími nevýhodami jsou: nemožnost výměny objektivu 

a užší výběr nabízených IP kamer. Při použití IP kamer se cena kamerového systému zvýší 

ale spolehlivost a bezpečnost kamerového systému sníží. 
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Pro  úložiště  Richard  II,  kvůli  geografickému  rozmístění  ukládacích  komor, 

technologickému provedení a počtu ukládacích komor je nevhodné použít IP kamery → 

vysoká  pořizovací  cena  celého  kamerového  systému.  V  podpovrchovém  úložišti  jsou 

kladeny vysoké  nároky na technické provedení  průmyslových  kamer.  Kamery je nutno 

umisťovat z důvodu možného vzniku požárů do speciálních krytů, odolným vůči ohni a 

vysoké vlhkosti. Tyto kryty nejsou navrženy pro IP kamery.

Pro  monitorovací  kamery  úložišť  Dukovany  a  Richard  II  je  vhodné  použít 

polohovací hlavice s horizontálním pohybem (0º-360º) a vertikálním pohybem (0º-360º). 

Průmyslové kamery umístěné na polohovacích hlavicích umožní sledování celého prostoru 

a sníží počet nutných kamer pro monitorování prostoru úložiště na minimum. Polohovací 

hlavice musí být zkonstruovány z vhodného materiálu pro úložiště radioaktivního odpadu.

4.2. Video-data vysílač a video-data přijímač signálu

Vysílač a přijímač slouží pro přenos video a datových signálu z jiných zařízení41 po 

optickém  vlákně  (viz  Obr.  25 na  straně  46)  s  obousměrnou  datovou  komunikací  a 

přenosem kontrolních stavů z průmyslové kamery ve směru od vysílače (kamery) k video-

data přijímači.

Video-data vysílač a přijímač musí splňovat požadavky:

• Odolnost vůči agresivnímu prostředí úložiště,

• Velká přenosová vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem,

• Možnost připojení k mnohavidovému nebo jednovidovému OV,

• Nízká energetická spotřeba,

• Vysoká přenosová rychlost,

• Spolehlivost a životnost,

• Možnost zabudování do vhodné ochranné skříně.

41 Čidlo a mikrofon.
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Obr. 25: Obecná schéma zapojení video-data vysílače a přijímače

4.3. Přenosová cesta

Nejvhodnější technologií pro přenosovou cestu v obou úložištích je optický přenos. 

Pro  prostředí  s  vysokými  teplotami  a  radioaktivním zářením se  používají  polyimidové 

optické vlákna.

Optický kabel musí splňovat specifické technické a bezpečnostní požadavky:

• Typ OV (mnohavidové/jednovidové),

• V případě  mnohavidového  OV:  se  skokovým  indexem lomu  nebo  gradientním 

indexem lomu,

• Maximální délka optického kabelu (s/bez opakovačů),

• Konstrukční  provedení  optického  kabelu42,  průměr  jádra,  pláště,  primární  a 

sekundární ochrany,

• Počet optických vláken,

• Vysoká odolnost vůči radioaktivnímu prostředí,

• Nehořlavost,

• Životnost,

• Dlouhá doba bez údržby,

• Hmotnost,

42 Pro venkovní nebo vnitřní použití.
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• Nízký útlum na 1 km při specifické vlnové délce,

• Nízká disperze.

4.4. Počítačový kamerový systém

Počítačový kamerový systém je  složen z digitalizačních  karet.  Digitalizační  karta 

digitalizuje  video signál.  V závislosti  na typu karty je vybavena určitým počtem video 

vstupů. Digitalizační karta se vkládá do PCI slotu počítače. Zasunutím další PCI karty se 

rozšiřuje počítačový kamerový systém o nové kamerové video vstupy. Počet připojitelných 

kamer  na  jednu  PCI  kartu  je  od  4  do  16  podle  typu  karty.  Připojení  ke  kamerovým 

vstupům (více než 4 najednou) se provádí pomocí speciální kabelové redukce.

Kamerový systém musí splňovat určité technické a bezpečnostní požadavky:

• Velký počet standardizovaných video vstupů pro připojení kamer,

• Velký počet standardizovaných výstupů pro připojení k video monitorům,

• Podpora  zobrazovacích  režimů  (současné  sledování/nahrávání/přehrávání 

záznamu),

• Vysoké rozlišení a počet snímků za sekundu pro „live“ sledování a záznam,

• Audio nahrávání,

• Vhodný kompresní formát pro uložení snímaného obrazu,

• Rozšiřitelnost kamerového systému,

• Podpora různých typů a značek kamer,

• Funkce pro vzdálený přístup,

• Automatický restart počítače při zatuhnutí aplikace.
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4.5. Zobrazovací zařízení

Zobrazovací  zařízení  (video  monitor)  slouží  jako  rozhraní  mezi  monitorovacím 

systémem  a  operátorem.  Video  monitor  zobrazuje  příslušnou  softwarovou  aplikaci.  

Video monitor musí splňovat určité technické a bezpečnostní požadavky:

• Typ obrazovky (CRT nebo LCD),

• Velikost úhlopříčky obrazovky,

• Rozlišení,

• Úhel viditelnosti,

• Standardizovaný video vstup,

• Nízká odezva43,

• Kontrastní poměr, jas a barevná hloubka,

• Ochranné provedení (odolné proti poškrábání),

• Technické provedení (rozměry, hmotnost a energetická spotřeba).

4.6. Datový server

Datový  server  (datové  úložiště)  je  výkonný  počítač  umožňující  zaznamenávat 

digitální  data.  Data  jsou  ukládána  na  pevný  disk  (disky).  Digitální  datové  úložiště 

umožňuje  ukládat  digitální  obraz  v  lepší  kvalitě  a  s  delší  záznamovou  dobou44 oproti 

analogovým datovým úložištím. Digitálně zpracovaný obraz dovoluje rychlé vyhledávání 

na základě data, času, událostí nebo jiných navolených parametrů.

Při navrhování velikosti i ochraně datového úložiště je nutné dodržet určitá pravidla, 

technické a bezpečnostní požadavky:

• Počet kamer snímající daný prostor,

43 V jednotkách ms.
44 V řádech 100-1000 hodin.
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• Počet hodin za den kdy kamery budou nahrávat,

• Jak dlouho budou data uchovávána,

• Kvalita obrazu (počet snímku za sekundu) a složitost scény,

• Zda  bude  spuštěn  záznam  pouze  při  detekci  pohybu  (nebo  jiné  události)  či 

nepřetržitě,

• Použití vhodného formátu pro kompresi video souborů a snímků,

• Rychlé a snadné rozšíření kapacity ukládacího zařízení,

• Vysoká odolnost vůči okolnímu prostředí,

• Vysoký výkon,

• Velká úložná kapacita,

• Snadná rozšiřitelnost,

• Technické provedení (rozměry, hmotnost a energetická spotřeba),

• Podpora různých operačních systémů (Windows, Unix),

• Životnost a spolehlivost.

Pro zpracování obrazu v reálném čase, s reálnými daty se používá komprese snímků. 

V praxi se nejčastěji používají kompresní algoritmy JPEG (Joint Photographic Experts  

Group)  a  MPEG-4  (Motion  Picture  Experts  Group).  Využití  JPEG pro  statický  obraz 

(snímek)  a  MPEG-4 pro  dynamický  obraz  (video).  MPEG-4 se  používá  pro  kódování 

obrazu a zvuku ve stejné kvalitě, ale při menším objemu dat. Nutná doba pro uložení video 

souborů u obou úložišť  je 60 dnů a to z důvodů, dostatečného zpětného dohledání  při 

výskytu nějaké poruchy nebo odcizení radioaktivního materiálu. Dnešní kapacity pevných 

disků umožňují uchovat záznam ve stovkách dnů.
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Přístup k datům

Datové  úložiště  využívá  dva  typy  přístupů  [13]  k  uloženým  datům  na  pevných 

discích:

• Přímo připojené úložiště,

• Oddělené úložiště.

Přímo připojené úložiště (Direct Attached Storage)

Tento  způsob (viz  Obr.  26)  představuje  nejběžnější  používané  řešení  pro  malé  a 

středně velké ukládací prostory. Pevné disky jsou umístěny ve stejném počítači, na kterém 

běží aplikace pro správu video/audio dat a snímků. Dostupný prostor pro uložení určuje 

počet disků, jež se dá připojit k danému počítači. Dnešní kapacita jednoho pevného disku 

je 1 TB.

Obr. 26: Přímo připojené úložiště

Oddělené úložiště (Network Attached Storage)

Pro aplikace, u kterých je z nedostatku kapacity místa na discích, rychlosti zápisu 

nebo práce s daty nedostačující, je vhodné použít (viz Obr. 27) oddělené úložiště.

Obr. 27: Oddělené úložiště
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Ukládací zařízení (prostor) je určen pouze pro data z příslušných kamer úložiště a dat 

z čidel, využívaných v kamerovém systému.

4.7. Hardware vhodný pro úložiště Dukovany

Konkrétní HW pro zvolená úložiště jsem vybíral z více posuzovaných typů, ale z 

důvodů rozsahu této práce jsou vybrány nejvhodnější, technicky nejvybavenější, a cenově 

příznivé viz níže uvedené HW komponenty. 

Průmyslová kamera od firmy Vision. Pro přenosovou cestu je vybrán optický kabel 

od  firmy  J-fiber,  který  je  navržen  přímo  pro  radioaktivní  prostředí.  Video-data 

vysílač/přijímač od firmy Ifs umožňuje přenášet spolu s video daty i data ze snímačů a 

jiných zařízení. Počítačový kamerový systém 

V-Guard-EP je zkonstruován pro 16 připojitelných  průmyslových kamer (úložiště 

Dukovany je navrženo pouze s 8 kamerami → dostatečná rezerva pro možné rozšíření v 

budoucnu).  Datový  server  firmy  IBM  umožňuje  zapojit  až  8  PCI  karet  a  disponuje 

12  diskovými  pozicemi.  Video  monitor  od  firmy  Neovo  je  zabudován  do  odolného 

kovového krytu a obrazovka je chráněna tvrzeným sklem.

Průmyslová kamera

Průmyslová kamera Vision VA100WD-VL60 (viz Obr. 28) s příslušnými parametry, 

uvedenými v Tab. 4 na straně 52 má přisvětlení maximálně 70 m.

Obr. 28: Průmyslová kamera Vision VA100WD-VL60
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Tab. 4: Technické parametry průmyslové kamery Vision VA100WD-VL60

Velikost obrazového snímače 1/3", 2× CCD
Rozlišení [pixel] Maximum 752 (V) × 582 (Š) 490 TV řádků přes den
 540 TV řádků přes noc
Zoom 3× digitální
Foto násobič 40×
Pozorovací úhel [º] 90
Iris clona ANO
IR filtr [m] ANO (maximální délka 70)
Režim DEN/NOC Automatický
Video výstup BNC
Napájení [V] 24 DC
Spotřeba [mA] Maximum 1050
Pracovní prostředí [ºC] -30 - +50
Vyhřívaný kryt ANO
IP krytí 6645

Rozměry [cm] 22 (Š) × 26 (V) × 45 (D)
Váha [kg] 4

Video-data vysílač a video-data přijímač signálu

Video-data  vysílač/přijímač signálu  (viz  Obr.  29)  Ifs  14110 WDM s příslušnými 

parametry uvedenými v Tab. 5.

Obr. 29: Video-data vysílač/přijímač Ifs 14110 WDM

Tab. 5: Technické parametry video-data vysílače/přijímače Ifs 14110 WDM

Typ optického vlákna Mnohavidové
Průměr jádra/pláště [µm] 62,3/125
Vlnová délka [nm] 850
Maximální vzdálenost bez použití opakovače [km] 4
Data interface RS-485, RS-232
Napájení [V] 12 DC
Provedení Samostatně/rack

45 Prachu těsné a chráněno proti přímému vysokotlakému proudu vody ze všech směrů.
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Optický kabel

Optický  kabel  (viz  Obr.  30)  je  vhodné  umístit  do  mikrotrubiček,  zabraňující 

mechanickému poškození  optického kabelu.  Příslušné parametry  optického  kabelu  jsou 

uvedeny  v  Tab.  6.  Mikrotrubičky  umožňují  případnou  výměnu  optického  kabelu  při 

nedostatečném počtu optických vláken v kabelu. 

Obr. 30: Ilustrativní optický kabel

Tab. 6: Technické parametry optického kabelu

Typ OV Mnohavidové (skokový index lomu)
Počet optických vláken 16
Numerická apertura 0,27
Útlum/km [db/km] < 1
Vlnová délka [nm] 1310
Průměr jádra/pláště [µm] 62,3/125
Pracovní prostředí [ºC] -60 - +85
Konstrukční provedení Venkovní
Nehořlavý ANO
Odolný vůči radioaktivnímu záření ANO

Počítačový kamerový systém

Počítačový kamerový systém V-Guard-EP (viz  Obr. 31) s příslušnými technickými 

parametry uvedenými v Tab. 7 na straně 54.

Obr. 31: Počítačový kamerový systém V-Guard-EP
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Tab. 7: Technické parametry počítačového kamerového systému V-Guard-EP

Rozlišení pro sledování i záznam (V) × (Š) 704 × 576
Počet připojitelných průmyslových kamer 16
Kompresní formát MPEG-4
Záznamová rychlost [snímků/s] 25
Detektor pohybu v obraze ANO
Vzdálený přístup ANO
Vyhledávání snímků podle různých parametrů ANO
Audio nahrávání ANO

Video monitor

Video monitor Neovo X-19AV (viz  Obr. 32) s příslušnými technickými parametry 

uvedenými v Tab. 8.

Obr. 32: Video monitor Neovo X-19AV

Tab. 8: Technické parametry video monitoru Neovo

Typ obrazovky LCD
Velikost úhlopříčky ["] 19
Rozlišení [pixel] 1280 (V) × 1024 (Š)
Odezva [ms] 10
Ochranné provedení Odolné kovové provedení s ochranným tvrzeným sklem

Datový server

Datový server  IBM x3800 (viz  Obr.  33 na straně  55)  s  příslušnými  technickými 

parametry uvedenými v Tab. 9 na straně 55.
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Obr. 33: Datový server IBM x3800

Tab. 9: Technické parametry datového serveru IBM x3800

Počet procesorových patic 4
Operační paměť [GB] Maximum 64
Počet PCI slotů 8
Diskové pozice 12
Operační systém Windows/Unix

4.8. Hardware vhodný pro úložiště Richard II

Průmyslová kamera pro úložiště Richard II od firmy XtendLAN, v provedení vnitřní 

s integrovaným IR přisvětlením a následně vložena do ochranného kamerového krytu od 

firmy  VideoRec.  Kamerový  kryt  je  navržen  pro  prostředí  s  vysokými  teplotami 

(maximálně 1200 ºC) a s velkou odolností vůči vlhkosti. Video-data vysílač/přijímač od 

firmy  Ifs  umožňuje  přenášet  spolu  s  video  daty  i  data  ze  snímačů,  jiných  zařízení  na 

vzdálenost  maximálně  51  km.  Pro  přenosovou  cestu  je  vybrán  kabel  s  jednovidovým 

optickým vláknem od firmy J-fiber. Optický kabel je navržen pro radioaktivní prostředí a 

je ohně vzdorný. Počítačový kamerový systém, datový server a video monitor se mohou 

použít stejné jako v úložišti Dukovany. Datový server, při obsazení všech osmi PCI slotů 

poskytuje  snímaný obraz maximálně  ze 128 průmyslových  kamer.  Při  použití  pevných 

disků s kapacitou 1 TB, vzniká úložný prostor o velikosti 12 TB. 

Průmyslová kamera

Průmyslová  kamera  Box  480IRL  1  (viz  Obr.  34 na  straně  56)  s  příslušnými 

technickými parametry uvedenými v Tab. 10 na straně 56.
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Obr. 34: Průmyslová kamera Box 480IRL 1

Tab. 10: Technické parametry průmyslové kamery Box 480IRL 1

Velikost obrazového snímače 1/3" 1× CCD
Rozlišení [pixel] Maximum 752 (V) × 582 (Š) 480 TV řádků přes den
 480 TV řádků přes noc
Zoom -
Foto násobič -
Pozorovací úhel [º] Maximálně 92
Iris clona ANO
IR filtr [m] ANO (maximum 12)
Režim DEN/NOC Automaticky
Video výstup BNC
Napájení [V] 12 DC
Spotřeba [mA] Maximum 300
Pracovní prostředí [ºC] -10 - +50
Vyhřívaný kryt ANO
Rozměry [cm] 45 (Š) × 45 (V) × 64 (D)
Váha [kg] 0,4

Kamerový kryt

Kamerový kryt (viz Obr. 35) NXW0K1025 je zkonstruován z nerezové oceli, odolný 

vůči maximální teplotě 1200 ºC. Příslušné technické parametry jsou uvedeny

v Tab. 11 na straně 57. 

Obr. 35: Kamerový kryt NXW0K1025

2009 56



Petr Srubek: Monitorování úložiště radioaktivního odpadu pomocí přenosu obrazu

Tab. 11: Technické parametry kamerového krytu NXW0K1025

Materiál Nerezová ocel
IP krytí 6746

Maximální odolná teplota [ºC] 1200
Hmotnost [kg] 10

Video-data vysílač a video-data přijímač signálu

Video-data  vysílač/přijímač signálu  Ifs  14100 WDM (viz  Obr.  36)  s  příslušnými 

technickými parametry uvedenými v Tab. 12.

Obr. 36: Video-data vysílač/přijímač Ifs 14100 WDM

Tab. 12: Technické parametry video-data vysílače/přijímače Ifs 14100 WDM

Typ optického vlákna Jednovidové
Průměr jádra/pláště [µm] 9/125
Vlnová délka [nm] 850
Maximální vzdálenost bez použití opakovače [km] 51
Data interface RS-485, RS-232
Napájení [V] 12 DC
Provedení Samostatně/rack

V případě vybudování přenosové cesty delší než 51 km je nutné použít opakovače 

signálů.

Optický kabel

Optický kabel (viz  Obr. 37 na straně  58) je vhodné umístit  do mikrotrubiček,  jež 

zabrání mechanickému poškození optického kabelu. Příslušné parametry optického kabelu 

jsou  uvedeny  v  Tab.  13 na  straně  58.  Mikrotrubičky  umožňují  případnou  výměnu 

optického kabelu při nedostatečném počtu optických vláken v kabelu. Mikrotrubičky je 

vhodné umístit do vybudovaných kabelovodů (elektrické vedení a kabely od čidel), které 

jsou již vytvořené v úložišti.

46 Prachů těsné a chráněno proti dočasnému ponoření do vody.
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Obr. 37: Ilustrativní optický kabel

Tab. 13: Technické parametry optického kabelu

Typ OV Jednovidové
Počet optických vláken 96
Numerická apertura 0,37
Útlum/km [db/km] 0,4
Vlnová délka [nm] 1310
Průměr jádra/pláště [µm]  9/125
Pracovní prostředí [ºC] -60 - +85
Konstrukční provedení Vnitřní
Nehořlavý ANO
Odolný radioaktivnímu záření ANO
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5. Software využitelný pro monitorování

Software pro CCTV musí splňovat určité technické a bezpečnostní požadavky

a musí umožňovat:

• Volitelný  režim  záznamu  (stálý/spuštěný  poplachovou  událostí/časově 

naprogramované spuštění),

• Automatické i manuálně spustitelné nahrávání,

• Implementovaný detektor pohybu, aktivity a video-analýzu snímaného obrazu,

• Možnost sledování obrazů z různého počtu kamer najednou,

• Individuální  ovládání  a  konfigurace  všech  kamer  (barvová,  jasová  a  kontrastní 

složka, zoom in a zoom out),

• Ukládání dynamického i statického obrazu do vhodného formátu,

• Ukládaný  video  soubor  a  snímek  musí  obsahovat  specifické  informace  (číslo 

kamery, datum a čas),

• Rychlé a snadné vyhledání uložených video souborů a snímků podle filtrů: číslo 

kamery, data, času nebo jiného předdefinovaného kritéria,

• Export dat do jiných formátů,

• Tisk uložených snímků v barevném i černobílém provedení,

• Automatické mazání nejstarších video souborů a snímků po zaplnění vyčleněného 

prostoru v ukládacím zařízení,

• Při stisknutí ikony příslušné kamery zvětšit snímaný obraz,

• Optické i akustické upozornění na chybu nebo poplach,

• Automatické  spuštění  poplachu  při  detekci  pohybu  ve  snímaném  obraze  nebo 

porovnání s prvním snímkem při spuštění kamery v době nepovoleného výskytu v 
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prostoru,

• Při spuštění poplachu automatické zaslání upozorňovací zprávy (SMS) vedoucímu 

obsluhy monitorovacího systému,

• Možnost konfigurace a sledování obrazu přes internet,

• Možnost vzdáleného restartu monitorovacího SW,

• Uživatelsky přívětivě navrženo grafické prostředí (jednoduché a přehledné),

• Autorizovaný  přístup  a  konfigurace  kamerového  systému  operátorům  i 

administrátorům pomocí osobního čísla a hesla,

• Snadná rozšiřitelnost a spolehlivost.

Software  musí  obsahovat  určitý  počet47 před-poplachových  snímků,  které  byly 

načteny  do  paměti  systému  ještě  před  vyhlášením  poplachu.  Tím  dojde  k  zajištění 

identifikace  osob  nebo  stavů  odpovídající  normálu,  např.  přes  pracovní  den  v  určitou 

hodinu  se  mohou  vyskytovat  osoby/předměty  v  daném prostoru.  V  nočních  hodinách, 

kromě příslušného povolení se nikdo nesmí pohybovat v daných prostorech a při výskytu 

osoby/předmětu vznikne poplach.

Software  určený  pro  monitorování  musí  mít  implementovaný  detektor  aktivity, 

detektor pohybu a video-analýzu. Rozdíl mezi detektorem aktivity a pohybu je ve vlastním 

způsobu vyhodnocování změn v obraze. Detektor aktivity zaznamená jakoukoliv aktivitu v 

celém snímaném prostoru. U detektoru pohybu je k dispozici mřížka a pomocí ní máme 

možnost volit oblast, kde chceme tuto aktivitu sledovat.

U detektoru pohybu je třeba definovat oblasti, u kterých se počítá i s perspektivou v 

obraze.  Video-analýza na rozdíl  od video-detekce má za úkol rozeznat objekty a jejich 

chování v interakci s okolním prostředím, např. rozpoznávání pohybujících se objektů48, 

detekci odcizených objektů, počítání průchodnosti osob v daném prostoru, detekce ohně a 

kouře. Vyhodnocení daných aspektů závisí na úhlu záběru kamery, osvětlení scény a počtu 

47 Např. 20.
48 Osoba, automobil, nedefinovaný objekt.
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detekovaných předmětů ve scéně.

Při použití vhodných kompresních algoritmů můžeme ukládat více video souborů a 

snímků do datového serveru. Při nedostatku místa na pevném disku se automaticky mažou 

nejstarší uložené soubory. Přístupové heslo musí být tvořeno minimálně 8 znaky. Je nutné 

použít kombinaci malých, velkých písmen a čísel. Software využitelný pro monitorování 

úložišť Dukovany a Richard II je totožný. 

Odlišnost  pro  úložiště  Richard  II  je  pouze  v  počtu  průmyslových  kamer.  Každý 

počítačový  kamerový  systém  v  sobě  zahrnuje  svoji  specificky  programově  a  graficky 

navrženou monitorovací aplikaci.

5.1. Systémové požadavky na monitorovací aplikaci

Každá monitorovací aplikace musí být navržena, aby umožňovala:

• Volbu vhodného formátu pro ukládání snímaného video obrazu (MPEG-4, WMV),

• Uživatelem nastavitelné FPS videozáznamu,

• Ukládání  snímků  ve  vhodném  formátu  (JPEG,  PNG  a  TIFF)  a  v  uživatelsky 

zvoleném rozlišení (70%, 100% apod.),

• Uživatelem zvolené místo na pevném disku pro ukládání dat,

• Zobrazovat  informační  údaje  o zdroji  snímaného obrazu (číslo  snímací  kamery, 

popř. místo výskytu kamery, čas a datum),

• Možnost nastavovat každou snímací kameru zvlášť (rozlišení, jas, kontrast, odstín, 

sytost, vyvážení bílé, zoom in, zoom out, full screen a hlasitost snímané scény),

• Ovládat horizontálně a vertikálně pohybovou hlavicí příslušné kamery,

• Přehrávat snímaný obraz vpřed i vzad při různých rychlostech (1×,  2×,  5×,  10×) 

nebo snímek po snímku,

• Zapnutí/vypnutí zvuku při nahrávání/přehrávání video obrazu,
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• Možnost přepnutí více sledovaných obrazů najednou do vhodného uspořádání na 

ploše video monitoru (např. matice 2×2, 3×3, 4×4 apod.),

• Export video/audio záznamů a snímků do jiných typů formátů než, ve kterých jsou 

ukládány,

• Implementovaná  funkce  pro  detektor  pohybu  v  obraze  (automatická  nebo 

uživatelem definovaná),

• Uživatelsky  nastavitelná  citlivost  funkce  pro  detektor  pohybu  musí  obsahovat: 

analýzu  snímku  po  snímku,  potlačení  šumu  a  nastavení  detekce  při  různém 

osvětlení scény,

• Možnost zobrazení histogramu poplachů a poruch, podle data nebo závažnosti,

• Zobrazovaní zbývající kapacity na pevném disku,

• Automatické upozornění na nedostatek místa na pevném disku,

• Automatické mazání snímaných dat po definovaném počtu dní nebo při nedostatku 

místa na disku od nejstarších dat po novější,

• Podpora situačních plánů49,

• Při spuštění poplachu automatické nahrávání v nejvyšším možném rozlišení,

• Prováděné změny v nastavení aplikace chránit přístupovým heslem,

• Změna hesla každé 3 měsíce,

• Přihlašování a konfigurace aplikace pomocí osobního čísla a jména,

• Automaticky hlásit chybové a poplachové stavy (obrazově i zvukově),

• Podpora aplikace pro různé operační systémy (Windows a Unix),

• Uživatelsky intuitivně rozvržené ovládání aplikace.

49 Prostory, pozemky. Plán poskytuje celkový přehled o monitorování.
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Kamera umístěná na horizontálně a vertikálně pohybové hlavici umožňuje sledování 

většího prostoru oproti statické kameře → úspora v počtu snímacích kamer. Při analýze 

snímku po snímku musí aplikace být schopna rozlišit a porovnat každý snímek s prvním 

snímkem při prvním spuštění kamery. Při co nejnižší hodnotě možného nastavení potlačení 

šumu,  dochází  k  přesnějšímu  zaregistrování  jakéhokoliv  sebemenšího  pohybu 

osoby/předmětu ve snímaném obraze. Při co nejvyšší hodnotě možného nastavení detekce 

při různém osvětlení, je detekce pohybu za zhoršených viditelných podmínek lepší.

5.2. Monitorovací SW

V dnešní době existuje mnoho monitorovacích SW: pro různé účely monitorování, 

počet připojitelných a ovladatelných kamer, připojení podpůrných zařízení (HW detektor 

pohybu), ceny…

Pro navrhnutí praktické části jsem zvolil Intouch 9.5, se kterým jsem měl možnost 

pracovat  již  dříve  na  školních  projektech  a  školou  mi  byla  zapůjčena  „plná“  verze 

programu. Druhý SW V-Guard je dodáván přímo k počítačovému kamerovému systému a 

tím odpadá mnoho dalších problémů (kompatibilita s kamerami, počítačovým kamerovým 

systémem, cena).

5.2.1 Intouch 

Intouch (aktuální verze 10.0) je produktem americké firmy Wonderware. Je určen k 

vytváření vizualizačních a supervizích úloh kategorie HMI (Human-Machine Interface). 

Intouch se používá pro automatizační a informační řešení v průmyslu a technologických 

procesech.  Zajišťují  dohled nad nejrůznějšími  technologickými  procesy prostřednictvím 

PC  s  operačním  systémem.  Intouch  umožňuje  technologické  procesy  názorně 

zviditelňovat,  analyzovat  a  optimalizovat.  Maximální  počet  použitelných  proměnných 

může  být  až  60  000.  Intouch  je  složen  ze  tří  hlavních  částí:  Application  Manager, 

WindowMaker a WindowsViewer. 

Application  Manager  [14]  zobrazuje  přehled  vytvořených  aplikací.  Zde  se  může 

upravit nastavení dané aplikace. Např. změna velikosti okna aplikace. WindowMaker je 
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vývojové  prostředí,  kde  se  z  objektově  orientovaných  grafických  prvků  vytváří  okna 

budoucí aplikace,  zobrazující daný technologický proces. WindowViewer je uživatelské 

runtime  (provozní)  prostředí,  zobrazující  vytvořené  grafické  okna  ve  WindowMaker. 

WindowViewer  provádí  skriptování  dané  aplikace,  historické  ukládání  dat  a 

vyhodnocování alarmů systému.

Grafické uživatelské rozhraní

Využívá  se  objektově  orientovaná  grafika,  pomocí  ní  lze  vytvořit  jakoukoliv 

technologii  v  reálném  čase,  která  názorně  zachycuje  aktuální  stavy  provozovaných 

technologických  zařízení.  Samotné  objekty  mohou  měnit  rozměry,  barvu,  umístění, 

orientaci i viditelnost a to v závislosti na aktuálních hodnotách technologických veličin. 

Objekty se mohou chovat jako tlačítka nebo posuvné ovladače, kterými lze měnit hodnoty 

určitých  veličin.  Systém  Intouch  podporuje  i  activeX  prvky,  vyvinuté  společnosti 

Microsoft (můžeme využívat i od nezávislých dodavatelů nebo vlastní). Samozřejmostí je i 

podpora všech obrazových rozlišení používaných ve Windows.

ActiveX prvky

ActiveX prvky jsou  někdy označovány pod názvem OCX prvky.  ActiveX prvky 

provádějí funkce, pro které byly naprogramovány. Jsou to samostatné aplikace. Prvky jsou 

definovány  standardním  rozhraním  pro  opakovaně  použitelné  komponenty.  Tvoří  se 

pomocí  programovacích  nástrojů:  Visual  Basic,  Microsoft  Visual  C++  apod.  ActiveX 

prvky v  SW Intouch  9.5  jsou  tvořeny třemi  záložkami:  Vlastnosti,  metody  a  události. 

Vlastnostmi  můžeme  modifikovat  daný  prvek.  U  metod  můžeme  pomoci  přidělených 

proměnných nebo vytvořených skriptů různě „volat“ dané activeX prvky.  Události  jsou 

definovány skriptem, který se vykoná např. při zmáčknutí příslušného tlačítka, pohybem 

myši apod.

Výstražné hlášení (výstrahy a alarmy)

Ty  informují  o  překročení  nastavených  hodnot  nebo  i  určité  změně  události.  
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Jednotlivé výstrahy se mohou ukládat do relační databáze. Obsluha má možnost tyto 

výstrahy různě potvrzovat i ignorovat.

Historická data

Intouch  umožňuje  ukládat  důležité  průběhy  v  technologickém  procesu  do  svých 

vlastních souborů historických dat.

Skripty

U předdefinovaných objektů slouží výkonné komunikační protokoly:  Wonderware 

SuiteLink  (TCP/IP),  OPC  (Open  Proces  Control)  a  Microsoft  DDE  (Dynamic  Date 

Exchange)  nebo  jeho  modifikace  FastDDE  (pro  rychlou  komunikaci)  a  NetDDE 

(komunikace  v síťovém prostředí).  Pomocí  těchto  protokolů  je  zajištěna  komunikace  s 

programy I/O server nebo OPC server. Tyto programy v reálném čase zprostředkovávají 

dynamickou  výměnu  dat  mezi  Intouch  aplikací  a  např.  programovatelnými  automaty 

(Programmable Logic Controller) nebo I/O čtečkami.

Podpora terminálových služeb

Díky těmto službám můžeme z hardwarově nenáročných klientských stanic spouštět 

a  provozovat  aplikace  Intouch v  prostředí  internet  a  intranet.  Danou aplikaci  můžeme 

spouštět a používat při vysoké úrovni zabezpečení.  Využívat SW Intouch  můžeme při 

výrobě  potravin,  polovodičů,  automobilů,  v  chemickém  (při  zpracování  ropy,  plynu), 

farmaceutickém, papírenském průmyslu apod. V dopravě a službách...

Software  Intouch  lze  provozovat  na  počítačích  s  minimálními  HW  požadavky: 

Procesor 1,2 GHz, operační paměť 512 MB, HDD 4 GB, grafická karta SVGA, CD-ROM, 

klávesnice, myš, operační systém Windows 2000/XP.

5.2.2 Monitorovací software V-Guard

Software V-Guard, firmy Chateau Technical Corporation slouží k sledování [15] a 

digitálnímu video/audio  záznamu a pořizování  snímků  z příslušných  kamer.  Umožňuje 
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zobrazení jednotlivých kamer zvlášť nebo současně všech v grafickém prostředí (viz Obr.

38).

Obr. 38: Grafické prostředí V-Guard

Kamerový  monitorovací  SW  je  složen  ze  dvou  grafických  oblastí:  Zobrazování 

obrazu z kamer a systémové nastavení.

Zobrazování obrazu z kamer

Příslušnou  kameru  lze  vybrat  stiskem  levého  tlačítka  myši  na  ikonu  kamery. 

Vybranou kameru lze dále nastavovat podle individuálních potřeb.

Systémové nastavení V-Guard

Nastavení  a  ovládání  SW  je  umístěno  ve  spodní  části  grafického  rozhraní. 

Monitorovací systém V-Guard umožňuje nastavit:

• Velikost a rozlišení snímaného video obrazu pro sledování a záznam,

• Kvalitu snímaného zvukového signálu,

• Rychlost záznamu a přehrávání,
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• Automatické nebo jinak definované nahrávání záznamu,

• Různé situace pro spuštění poplachů,

• Vícenásobné detekční zóny pro každou připojenou kameru,

• Práh citlivosti na pohyb,

• Vhodný formát pro export video/audio dat,

• Adresář pro záznam z definované kamery,

• Mapa situačního plánu (viz Obr. 39),

• Vzdálený přístup k aplikaci.

Obr. 39 Ilustrativní mapa situačního plánu

Software  V-Guard  lze  provozovat  na  počítačích  s  minimálními  HW požadavky: 

Procesor 2 GHz, operační paměť 512 MB, HDD 40 GB, 64 MB grafická karta SVGA, CD-

ROM, klávesnice, myš, operační systém Windows 2000/XP.

5.3. Návrh a realizace ukázkové aplikace Dukovany

Ukázková aplikace je vytvořena v SW Intouch 9.5. Úložiště Dukovany (viz Obr. 40 

na straně  68) je monitorováno pomocí 8 průmyslových kamer.  Každá z kamer (1-8) je 

nasměrována na příslušnou řadu (A-D) jímek v úložišti. 
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Obr. 40: Ukázková aplikace úložiště Dukovany

Pro ukázkovou aplikaci jsem měl k dispozici pouze dvě kamery (zapůjčenou školní 

web kameru  a  integrovanou  web kameru  v  přenosném počítači).  Při  spuštění  aplikace 

Dukovany se uživateli zobrazí hlavní okno. Po zmáčknutí čísla pod příslušnou kamerou se 

automaticky zobrazí  okno zvolené  kamery  s  příslušnými  ovládacími  tlačítky.  Základní 

funkcí aplikace je individuální spuštění a nastavení parametrů snímací kamery. Ukázková 

aplikace  představuje  omezenou,  ale  funkční  aplikaci,  která  se  dá  použít  pro  kamerový 

monitorovací systém.

Ukázková aplikace je vytvořena v SW intouch 9.5.  K zprovoznění web kamer je 

nutné nainstalovat jejich ovladače (driver) a nainstalovat aplikace VideoCap ActiveX PRO 

Control a LogicNP Software na pevný disk počítače. Instalační soubor VideoCap ActiveX 

PRO Control  obsahuje  activeX  prvky pro  komunikaci  mezi  Intouch a  web kamerami. 

LogicNP  Software  obsahuje  activeX  prvky  prohlížeče  uložených  souborů,  umožňující 

následnou práci s video soubory a snímky. Ukázková aplikace je spuštěna pod operačním 

systémem Windows XP Professional (Service Pack 2).
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ActiveX prvky

Na trhu je spousta aplikací s naimplementovanými activeX prvky, ale ne všechny 

podporují  všechny  typy  kamer.  Pro  svou  ukázkovou  aplikaci  jsem  vyzkoušel  mnoho 

activeX prvků, ale funkční a splňující požadavky použitelné pro web kamery byly pouze 

dva: VideoCap ActiveX PRO Control. Používaný activeX prvek podporuje i IP kamery. 

Pro  přehrávání  video  souborů  lze  použít  jakýkoliv  video  přehrávač  podporující  WMV 

formát  a  pro  zobrazení  snímků  lze  použít  jakýkoliv  prohlížeč  obrázků podporující  jpg 

formát, nainstalovaný v operačním systému. Všechny zmíněné activeX prvky jsou pouze 

demo verze a mají omezené funkce.

V  menu  Wizard  ActiveX  Control  (viz  Obr.  41)  vybereme  prvky  a  vložíme  do 

vytvořené aplikace, ve které chceme používat tyto activeX prvky. Pro funkčnost activeX 

prvků je nutné tyto prvky „natáhnout“ do SW Intouch. Postup pro vyhledání a nahrání 

activeX prvků v SW Intouch: Menu Special → Configure → Wizard/ActiveX Installation 

→ Search  → Složka  s  nainstalovanými  aplikacemi  VideoCap  Pro  Control  a  LogicNP 

Software FileView ActiveX Control → OK. 

Obr. 41: Průvodce instalací activeX prvku

Mezi  nevhodné  activeX  prvky  pro  aplikaci  Dukovany  patří:  Xvideoocx, 

VideoChatPRO a Screen2VideoPRO, tyto activeX prvky neumožňovaly nastavit kontrast a 

expozici  kamer.  Mezi  zcela  nefunkční  activeX prvky patří  Capturix  VideoSpy 2007 a 
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VideoCapture,  tyto  activeX  prvky  nedokázaly  HW rozpoznat  připojené  kamery  a  tím 

nesplňují základní požadavky na monitorovací aplikaci.

VideoCap ActiveX PRO Control

ActiveX prvek slouží k nastavování vlastností web kamer. Ovládací okno Camera_2 

(viz  Obr. 42) je tvořeno tlačítky s anglickým popisem, pro kratší a výstižnější pochopení 

funkce  tlačítek.  Tlačítko  Start,  Pause,  Continue,  Rec,  Save  picture,  Full  screen  a  File 

browser. Nastavování Brightness, Exposure a Contrast se provádí pomocí tlačítek plus a 

minus. Pro současné ukončení snímání kamery a zavření okna, je červené tlačítko křížek.

Obr. 42: Ovládací okno kamery číslo 2

LogicNP Software FileView ActiveX Control

ActiveX  prvek  slouží  pro  zobrazení  uložených  video  souborů  a  snímků  na 

definovaném místě  v  PC.  Pro  přehrání  vybraného  video  souboru  stačí  dvojklik  levým 

tlačítkem  myši  (standardně  je  nastaven  přehrávač  operačního  systému  Windows).  Pro 

zobrazení uloženého snímku je standardně nastaven prohlížeč Windows.
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6. Závěr

Monitorovací systém pomocí přenosu obrazu v povrchovém úložišti Dukovany a v 

podpovrchovém úložišti Richard II je navrhnut pro dlouhodobé monitorování (řád desítek 

let)  s  možností  rozšíření  o  další  snímací  kamery  a  zařízení,  poskytující  lepší  možnost 

detekce nechtěných stavů v úložištích radioaktivního odpadu. Všechny použité zařízení lze 

vyměnit nebo nahradit za modernější a výkonnější velmi snadno a rychle.

Jako nejvhodnější technologií ze všech zkoumaných, pro přenos snímaného obrazu v 

obou úložištích jsem zvolil optický přenos.

Pro úložiště Dukovany jsem zvolil přenos signálu pomocí mnohavidového optického 

vlákna.  Optický kabel  je  odolný vůči  radioaktivitě.  Průmyslová  kamera  je  venkovního 

provedení s možností  infračerveného přisvětlení  při nedostatečném osvětlení snímaného 

prostoru  (jímky).  Kameru  je  vhodné  umístit  na  polohovací  hlavici  s  možností 

horizontálního  a  vertikálního  pohybu.  Ke  snímání  prostoru  úložných  jímek  je  vhodné 

použít minimálně 8 na sobě nezávislých kamer. 

Pro úložiště Richard II jsem zvolil optický kabel s jednovidovým optickým vláknem. 

Optický kabel je v nehořlavém provedení a odolný vůči radioaktivitě. Snímací kamera je 

určena pro vnitřní  použití  a je nutno ji umístit  do příslušného ochranného kamerového 

krytu, odolnému vůči ohni a vysoké vlhkosti. Vybraný typ kamery poskytuje i infračervené 

přisvětlení při nedostatečném osvětlení ukládací komory. Kameru  je  vhodné  umístit  na 

polohovací hlavici s možností horizontálního a vertikálního pohybu. Pomocí polohovací 

hlavice  se  zredukuje  počet  potřebných  průmyslových  kamer  v  úložišti  na  minimum. 

Z  důvodů  neposkytnutí  přesných  informací  o  rozmístění  a  počtu  ukládacích  komor  v 

úložišti  Richard  II  jsem nedokázal  odhadnout  počet  nutných  kamer  ke  snímání  všech 

ukládacích komor v úložišti.

Monitorovací software disponuje funkci detekce pohybu, ale tato funkce není 100% 

oproti fyzickým detektorům pohybu. Nejvhodnějším řešením je použit HW i SW detekci 

pohybu. Doba, po kterou se bude ukládat snímaný obraz z obou úložišť RaO je 60 dní.  
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Příslušné  kamery  je  vhodné  vybavit  snímači  zvuku  pro  lepší  a  přesnější  způsob 

monitorování. 

Z ukázkové aplikace jsem zjistil,  že monitorovací  kamery je nutno volit  stejného 

typu (výrobce), jinak dochází ke vzniku problémů v nastavení a komunikaci mezi kamerou 

a příslušnými activeX prvky (u integrované kamery nefungoval kontrast a zoom). 

O způsobu možného monitorování úložišť RaO pomocí přenosu obrazu se zajímá 

Hideki  Shimada  z  Kyushu  University.  Díky  japonskému  zájmu  o  tento  problém,  se 

předpokládá  praktické  využití  poznatků získaných  z této  diplomové práce v budoucnu. 

Proto by bylo vhodné pokračovat dále v podrobnějším a hlavně v praktičtějším zkoumání 

tohoto složitého a rozsáhlého tématu,  např.  v doktorském studiu autora této diplomové 

práce.

„Monitorovací systém je tak spolehlivý jako jeho nejslabší část“.

2009 72



Petr Srubek: Monitorování úložiště radioaktivního odpadu pomocí přenosu obrazu

Seznam použité literatury

1 SÚRAO s. o. Hlavní úkoly SÚRAO. [online]. 2005 [cit. 2007-12-12].

Dostupný na WWW: <http://www.proe.cz/surao2/index.php?c=320>

2 Zákon číslo 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, 

(atomový zákon), ve znění zákona číslo 13/2002 Sb.

3 Národní zpráva pro účely společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání

s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady [online]. 

SÚJB.  2005,  revize  2.3  [cit.  2008-1-2].  Dostupný  na  WWW: 

<http://www.sujb.cz/docs/NZ_VP_RAO_2_3_CZ.pdf>

4 Richard  úložiště  radioaktivního  odpadu  [online].  SÚRAO  2008  [cit.  2008-10-

18].Dostupný na WWW: <http://www.vidivici.cz/surao2/publikace/richard.pdf>

5 Národní  hlubinné  úložiště [online].  2007  [cit.  2008-1-3].  Dostupný  na  WWW: 

<http://www.linux.fjfi.cvut.cz/~sunie/akce/tcn/2003/sbornik/html/sklad.paliva/img32

.html>

6 ULLMAN, Vojtěch. Jaderná a radiační fyzika. [online]. 2008 [cit. 2008-1-28].

Dostupný na WWW: <http://www.astronuklfyzika.cz/JadRadFyzika2.htm>

7 MATĚJKA,  Karel  a  kol.  Vyhořelé  jaderné  palivo. vyd.  Frýdek-Místek:  

Kleinwächter, 1996. 145 s.

8 SHINDER,  Debra  L.  Počítačové  sítě:  Nepostradatelná  příručka  k  pochopení  

síťové teorie. 1 vyd. Praha: SoftPress, 2003. 752 s. ISBN 80-86497-55-0

9 ŠAVEL, Josef a kol. Přenos informací na optických kmitočtech. 1. vyd. Praha, 1982. 

183 s. ISBN 04-530-82.

10 FOJTEK, Alois. Fyzika pro HGF. 2 vyd. Ostrava – VŠB-TU, 1999. 304 s.

ISBN 80-7078-991-3.

2009 73

http://www.astronuklfyzika.cz/JadRadFyzika2.htm
http://www.linux.fjfi.cvut.cz/~sunie/akce/tcn/2003/sbornik/html/sklad.paliva/img32.html
http://www.linux.fjfi.cvut.cz/~sunie/akce/tcn/2003/sbornik/html/sklad.paliva/img32.html
http://www.sujb.cz/docs/NZ_VP_RAO_2_3_CZ.pdf
http://www.proe.cz/surao2/index.php?c=320


Petr Srubek: Monitorování úložiště radioaktivního odpadu pomocí přenosu obrazu

11 KUCHARSKI, Maciej.  Normalizace optických vláken a kabelů [online]. 2007. [cit. 

2008-1-14].  Dostupný  na  WWW:  <http://www.mikrokom.eu/cz/pdf/norma-

elektroinst.pdf>

12 Stupně krytí elektrických rozvaděčů [online]. 2008 [cit. 2008-2-16].

Dostupný na WWW: <http://www.elektro.tzb-info.cz/>

13 Encyklopedie síťového videa [online]. 2008 [cit. 2008-2-11].

Dostupný na WWW: <http://www.netcam.cz>

14 INVENSYS  SYSTEM,  Lake  Forest.  Uživatelská  příručka:  Intouch  9.  5.  2006.  

796 s.

15 CHATEAU  TECHNICAL CORP.  User´s  manual.  2004  [cit.  2008-2-21].  89  s.  

Dostupný na WWW: <http://www.chateau.cz/main.php?p=300>

2009 74

http://www.chateau.cz/main.php?p=300
http://www.chateau.cz/main.php?p=300
http://www.netcam.cz/
http://www.elektro.tzb-info.cz/
http://www.mikrokom.eu/cz/pdf/norma-elektroinst.pdf
http://www.mikrokom.eu/cz/pdf/norma-elektroinst.pdf


Petr Srubek: Monitorování úložiště radioaktivního odpadu pomocí přenosu obrazu

Seznam obrázků

Obr. 1: Rozmístění radioaktivních úložišť v ČR....................................................................3

Obr. 2: Letecký pohled na úložiště Dukovany.......................................................................4

Obr. 3: Železobetonová jímka................................................................................................4

Obr. 4: Portálový jeřáb...........................................................................................................5

Obr. 5 Vložení 100 l sudu do 200 l sudu................................................................................6

Obr. 6: Pozinkovaný sud........................................................................................................6

Obr. 7: Ukládací komora........................................................................................................7

Obr. 8: Vstup do úložiště Skalka............................................................................................8

Obr. 9: Vstup do úložiště Richard..........................................................................................8

Obr. 10: Úložiště Richard II...................................................................................................9

Obr. 11: Ukládací komora....................................................................................................10

Obr. 12: Uzavřený vstup do úložiště Hostím.......................................................................11

Obr. 13: Obecné schéma HÚ................................................................................................12

Obr. 14: Optický spoj...........................................................................................................28

Obr. 15: Optický kabel s jednovidovým vláknem................................................................32

Obr. 16 Průchod světelného paprsku jednovidovým vláknem.............................................32

Obr. 17: Optický kabel s mnohavidovým vláknem..............................................................33

Obr.  18:  Průchod  světelných  paprsků  mnohavidovým  vláknem  se  skokovou  změnou 

indexu lomu..........................................................................................................................33

Obr. 19: Průchod světelných paprsků mnohavidovým vláknem gradientním.....................33

Obr. 20: Vrstvy TCP/IP........................................................................................................37

Obr. 21: Vrstvy ISO/OSI......................................................................................................39

Obr. 22: Světelné spektrum..................................................................................................42

Obr. 23: Správné umístění čočky.........................................................................................44

Obr. 24: Špatné umístění čočky...........................................................................................44

Obr. 25: Obecná schéma zapojení video-data vysílače a přijímače.....................................46

Obr. 26: Přímo připojené úložiště........................................................................................50

2009 75



Petr Srubek: Monitorování úložiště radioaktivního odpadu pomocí přenosu obrazu

Obr. 27: Oddělené úložiště...................................................................................................50

Obr. 28: Průmyslová kamera Vision VA100WD-VL60......................................................51

Obr. 29: Video-data vysílač/přijímač Ifs 14110 WDM........................................................52

Obr. 30: Ilustrativní optický kabel.......................................................................................53

Obr. 31: Počítačový kamerový systém V-Guard-EP............................................................53

Obr. 32: Video monitor Neovo X-19AV..............................................................................54

Obr. 33: Datový server IBM x3800......................................................................................55

Obr. 34: Průmyslová kamera Box 480IRL 1........................................................................56

Obr. 35: Kamerový kryt NXW0K1025................................................................................56

Obr. 36: Video-data vysílač/přijímač Ifs 14100 WDM........................................................57

Obr. 37: Ilustrativní optický kabel.......................................................................................58

Obr. 38: Grafické prostředí V-Guard...................................................................................66

Obr. 39 Ilustrativní mapa situačního plánu..........................................................................67

Obr. 40: Ukázková aplikace úložiště Dukovany..................................................................68

Obr. 41: Průvodce instalací activeX prvku..........................................................................69

Obr. 42: Ovládací okno kamery číslo 2................................................................................70

Obr. 43: Aplikace Dukovany................................................................................................78

Obr. 44: Spuštění okna Camera_2........................................................................................79

Obr. 45: Okno Camera_2.....................................................................................................79

Obr. 46: Okno File browser..................................................................................................82

2009 76



Petr Srubek: Monitorování úložiště radioaktivního odpadu pomocí přenosu obrazu

Seznam tabulek

Tab. 1 Existující standarty IEEE 802.11..............................................................................25

Tab. 2: Srovnání SensiNet a ZigBee....................................................................................27

Tab. 3: Kategorie OV...........................................................................................................33

Tab. 4: Technické parametry průmyslové kamery Vision VA100WD-VL60.....................52

Tab. 5: Technické parametry video-data vysílače/přijímače Ifs 14110 WDM....................52

Tab. 6: Technické parametry optického kabelu...................................................................53

Tab. 7: Technické parametry počítačového kamerového systému V-Guard-EP.................54

Tab. 8: Technické parametry video monitoru Neovo...........................................................54

Tab. 9: Technické parametry datového serveru IBM x3800................................................55

Tab. 10: Technické parametry průmyslové kamery Box 480IRL 1.....................................56

Tab. 11: Technické parametry kamerového krytu NXW0K1025........................................57

Tab. 12: Technické parametry video-data vysílače/přijímače Ifs 14100 WDM..................57

Tab. 13: Technické parametry optického kabelu.................................................................58

Tab. 14: Seznam použitých tlačítek.....................................................................................82

2009 77



Petr Srubek: Monitorování úložiště radioaktivního odpadu pomocí přenosu obrazu

Příloha - Ovládání ukázkové aplikace Dukovany

Okno Dukovany

Okno zobrazuje (viz Obr. 43) úložné jímky s příslušnými průmyslovými kamerami a 

okny se snímaným obrazem a počtem uložených video souborů a snímků. V pravé horní 

části jsou hodiny s aktuálním datem. Pomocí tlačítka exit se automaticky ukončí všechny 

prováděné funkce (snímání a nahrávání) a aplikace Dukovany se ukončí.

Aplikace Dukovany umožňuje pouze monitorování pomocí dvou kamer. Rozšířením 

o  další  kameru  stačí  zkopírovat  okno  Camera_1  a  nastavit  příslušné  parametry  ve 

zdrojovém kódu pro okno Camera_3 - Camera_X.

Obr. 43: Aplikace Dukovany
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Spuštění kamery, např. číslo 2 se provádí zmáčknutím levého tlačítka myši na ikonu 

2 (viz Obr. 44), nato se otevře okno Camera_2 (viz Obr. 45).

Obr. 44: Spuštění okna Camera_2

Okno Camera_2

Okno obsahuje tlačítka pro spuštění a nastavení vlastností kamery.

Obr. 45: Okno Camera_2

Start (spuštění)

Tlačítko  start  spustí  automatické  snímání  obrazu  a  zvuku  příslušné  kamery. 

Automaticky nastavuje  počáteční  hodnoty Brightness,  Exposure,  Contrast  a čítač  video 

souborů a snímků.

Pause (pauza)

Při zmáčknutí levého tlačítka myši (LTM) se pozastaví snímaný obraz.
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Continue (pokračování)

Při zmáčknutí LTM se obnoví snímání obrazu a zvuku danou kamerou.

Rec (nahrávání)

Při  zmáčknutí  LTM  se  automaticky  začne  nahrávat  snímaný  obraz  do  formátu 

WMV, který se ukládá na předem definované místo na pevném disku PC. První video 

soubor  se  ukládá  pod  jménem  Camera_2[1].avi.  Druhý  video  soubor  se  ukládá  pod 

jménem Camera_2[2].avi, atd. Pro ukončení každého nahrávání se musí zmáčknout pravé 

tlačítko myši (PTM).

Save picture (uložení snímku)

Při  prvním zmáčknutí  LTM se  automaticky uloží  snímek  z  kamery  pod jménem 

Dukovany_Picture_Camera_2[1].jpg, na předem definované místo na pevném disku PC. 

Při druhém zmáčknutí LTM se uloží snímek Dukovany_Picture_Camera_2 [2].jpg atd.

Full screen (celá obrazovka)

Při zmáčknutí a držení LTM se snímaný video obraz zobrazí přes celou obrazovku 

monitoru. Při povolení LTM se snímaný obraz vrátí do původní velikosti.

File browser (prohlížeč souborů)

Při zmáčknutí LTM se automaticky zobrazí okno prohlížeč obrázků.

Brightness (jas)

Při zmáčknutí LTM na tlačítko + se provede zvýšení jasu o 50 % od původní úrovně. 

Při zmáčknutí PTM na tlačítko + se provede zvýšení jasu o 100 % od původní úrovně. Při 

zmáčknutí  LTM  na  tlačítko  –  se  provede  snížení  jasu  o  40  % od  maximální  úrovně 

(vzniklé zmáčknutím PTM na tlačítko +). Při zmáčknutí  PTM na tlačítko – se provede 

snížení jasu o 75 % od maximální úrovně, (vzniklé zmáčknutím PTM na tlačítko +).
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Na stejném principu zvyšování a snižování úrovně dané funkce, pomocí LTM a PTM 

funguje expozice a kontrast.

Exposure (expozice)

Při zmáčknutí LTM na tlačítko + se provede zvýšení expozice o 50 %. Při zmáčknutí 

PTM na + se provede zvýšení expozice o 100 %. Při zmáčknutí  LTM na tlačítko – se 

provede snížení expozice o 40 %. Při zmáčknutí  PTM na tlačítko – se provede snížení 

expozice o 75 %.

Contrast (kontrast)

Při zmáčknutí LTM na tlačítko + se provede zvýšení kontrastu o 40 %. Při zmáčknutí 

PTM na + se provede zvýšení kontrastu o 100 %. Při zmáčknutí LTM na tlačítko – se 

provede snížení kontrastu o 40 %. Při zmáčknutí PTM na tlačítko – se provede snížení 

kontrastu o 75 %.

Zoom (zvětšení)

Při zmáčknutí LTM na tlačítko 10% se zvětší snímaný obraz o 10%. Při zmáčknutí 

LTM na tlačítko 20% se zvětší snímaný obraz o 20% atd. Při zmáčknutí PTM na jakékoliv 

tlačítko zvětšení se nastaví zvětšení na původní úroveň.

„Ukončovací“ křížek

Při zmáčknutí ukončovacího křížku, se automaticky zastaví snímání obrazu, zvuku a 

automaticky se zavře okno Camera_2.

Počítadla uložených video souborů a snímků

Počítadlo video souborů a snímků automaticky zobrazuje aktuální počet uložených 

souborů na pevném disku PC. Při zmáčknutí tlačítka start se nastaví počítadla na počáteční 

hodnoty → 0.
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Ovládání pro okno Camera_1-Camera_X je totožné. Pouze nastavení počátečních  

hodnot Brightness, Exposure, Contrast a Zoom se mohou lišit od typu a umístění kamery.

Okno File browser (prohlížeč obrázků)

File browser, automaticky zobrazuje uložené video soubory a snímky (viz  Obr. 46) 

na předem definovaném místě na pevném disku PC (C:\). Zobrazeny jsou pouze soubory s 

příponou WMV a jpg. Ostatní soubory a složky uložené na pevném disku v oddíle C se 

nezobrazují. S uloženými soubory můžeme provádět standardní operace jako se soubory ve 

Windows  XP  (pomocí  klávesnice  i  myši).  Můžeme:  kopírovat,  mazat,  přejmenovávat, 

odesílat, spouštět příslušným SW pro přehrávání/zobrazování video souborů a snímků.

Obr. 46: Okno File browser

Seznam použitých tlačítek

Funkce všech použitých tlačítek v aplikaci Dukovany je uvedeno v Tab. 14.

Tab. 14: Seznam použitých tlačítek

Název tlačítka Ikona Funkce
Start Spuštění snímání příslušné kamery

s předdefinovaným nastavením

Pause Pozastavení snímaného video obrazu a zvuku

Continue Pokračování ve snímání video obrazu a zvuku

Rec Nahrávání snímaného obrazu na pevný disk PC
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Save picture Uložení snímku ze snímaného obrazu

Full screen Zobrazení obrazu na celou obrazovku monitoru

Plus a minus Zvyšování/snižování úrovně dané funkce

File browser Prohlížení uložených video souborů a snímků

„Ukončovací“ Zastavení snímaného video obrazu a zvuku

křížek Zavření příslušného okna

Zoom 10% - 300% Přiblížení snímaného objektu/osoby

Exit Ukončení aplikace Dukovany

- Počet nahraných video souborů

- Počet zaznamenaných snímků

Zdrojový kód

Zdrojový  kód  používaných  tlačítek  je  uveden  vždy  v  Action  scriptu příslušného 

tlačítka. Zdrojový kód pro tlačítko start.

e = 0; {Nastaveni počátečních hodnot}

f = 0;

#VideoCapCtrl13.Device (0); {Vyber snímací kamery}

#VideoCapCtrl13.VideoFormat = 4; {Nastavení rozlišeni 640×480 pixel}

#VideoCapCtrl13.Start(); {Spuštěni snímací kamery}

#VideoCapCtrl13.ShowText("0", "TRUE"); {Povoleno  zobrazováni  textu 

CAMERA_2}

#VideoCapCtrl13.TextStyle("0", "0"); {Nastaveni textu}

#VideoCapCtrl13.TextFontSize("0", "12"); {Nastaveni velikosti textu}

#VideoCapCtrl13.DrawText("0", "2", "2", "CAMERA 2"); {Nastaveni 

pozice textu CAMERA 2}

#VideoCapCtrl13.DrawTime("522", "2", "8"); {Nastaveni  pozice  a  typu 

formátu času a data}

#VideoCapCtrl13.Brightness = 18; {Nastaveni  počáteční  hodnoty  jasu 

kamery}
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#VideoCapCtrl13.Exposure = 12; {Nastaveni  počáteční  hodnoty  expozice 

kamery}

#VideoCapCtrl13.Contrast = 14; {Nastaveni  počáteční  hodnoty  kontrastu 

kamery}

#VideoCapCtrl13.Zoom = 50; {Nastaveni počáteční hodnoty zoom kamery}

2009 84


	Seznam použitých zkratek
	1.  Úvod
	1.1.  Správa úložišť radioaktivního odpadu
	1.1.1  Předmět činností SÚRAO 

	1.2.  Úložiště radioaktivního odpadu v České republice
	1.3.  Úložiště Dukovany
	1.3.1  Sudy pro ukládání RaO

	1.4.  Úložiště Bratrství
	1.5.  Úložiště Skalka
	1.6.  Úložiště Richard
	1.7.  Úložiště Hostím
	1.8.  Hlubinné úložiště
	1.9.  Radioaktivita a radioaktivní prostředí
	1.9.1  Práce v radioaktivním prostředí
	1.9.2  Rozdělení radioaktivního odpadu
	1.9.3  Rizika a vlivy radioaktivního odpadu na přenos obrazu
	1.9.4  Požadavky na monitorovací zařízení


	2.  Analýza současného monitorování v úložištích, pomocí přenosu obrazu
	2.1.  Nutnost monitorovacího systému
	2.2.  Účel monitorovacího systému
	2.3.  Současná infrastruktura v úložištích
	2.4.  Potřeby a požadavky na monitorovací systém
	2.4.1  Rozdíly mezi požadavky v úložišti Dukovany a Richard II


	3.  Typy technologií a protokolů použitelné pro přenos obrazu
	3.1.  Technologie pro přenos obrazu
	3.1.1  Ethernet
	3.1.2  Vysokorychlostní komunikace po elektrické síti
	3.1.3  Bezdrátový ethernet
	3.1.4  Wi-Fi mesh
	3.1.5  Bezdrátová komunikační technologie
	3.1.6  Rádiový přenos UWB
	3.1.7  Průmyslová komunikační linka
	3.1.8  Optický přenos

	3.2.  Síťové protokoly

	4.  Hardware využitelný pro přenos obrazu
	4.1.  Průmyslová kamera
	4.2.  Video-data vysílač a video-data přijímač signálu
	4.3.  Přenosová cesta
	4.4.  Počítačový kamerový systém
	4.5.  Zobrazovací zařízení
	4.6.  Datový server
	4.7.  Hardware vhodný pro úložiště Dukovany
	4.8.  Hardware vhodný pro úložiště Richard II

	5.  Software využitelný pro monitorování
	5.1.  Systémové požadavky na monitorovací aplikaci
	5.2.  Monitorovací SW
	5.2.1  Intouch 
	5.2.2  Monitorovací software V-Guard

	5.3.  Návrh a realizace ukázkové aplikace Dukovany

	6.  Závěr
	Seznam použité literatury
	Seznam obrázků
	Seznam tabulek
	Příloha - Ovládání ukázkové aplikace Dukovany
	Okno Dukovany
	Okno Camera_2
	Okno File browser (prohlížeč obrázků)
	Seznam použitých tlačítek
	Zdrojový kód


