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Abstrakt 

      Tato práce se zabývá problémem dálkového odečtu elektroměrů v síti nízkého napětí. 

V úvodu popisuje zakotvení systémů dálkového odečtu v legislativě Evropské unie. 

Navazuje na principy měření elektrické energie mechanickými a elektronickými měřicími 

přístroji, které jsou v současné době instalované v síti nízkého napětí Praţské energetiky. 

Dále popisuje elektronické měřicí přístroje určené pro dálkový odečet a technologii těchto 

odečtů.  

      Hlavní částí je analýza rizik přenosu po distribuční síti, kde jsou tato rizika popsána, 

analyzována a jsou zde navrţena moţná řešení některých problémů.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt 

      This labour deals with the problem of the remote counting of the electrometers in the 

system of a low electric tension. The preface of the labour describes the moorage of the 

systems of the remote counting in a legislature of the EU. It also refers to the principles of 

the energy metering by mechanic and electronic measuring instruments, which are in this 

time installed in the system of a low electric tension of the Prague Energetic. Then this 

labour describes the electronic measuring instruments designed for the remote counting 

and the technology of these counting. 

      The main part of the labour is analysis of the risks of the transfer by distributing 

network, where these risks are described, analyzed and where are designed the possibilities 

of solutions of some problems.  
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1.       Úvod  
      Evropská unie v brzké době plánuje zavedení systému dálkového odečtu měřičů 

elektrické energie. Pro tento účel byly přijaty Evropskou unií legislativní změny, které 

podporují zavedení systémů dálkového odečtu. Jedná se o tyto směrnice: 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES ze dne 31. března 2004 o 

měřidlech. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/89/ES ze dne 18. ledna 2006 o 

opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o 

energetické účinnosti u konečného uţivatele a o energetických sluţbách a o zrušení 

směrnice Rady 93/76/EHS  

      Vzhledem k současné globální ekonomické situaci volí většina společností spíše 

vyčkávací taktiku. Tyto nové technologie jsou totiţ velmi nákladné. Proto společnosti 

čekají na další legislativní změny plynoucí z tendence Evropské unie připravit elektrizační 

soustavy jednotlivých zemí na maximální efektivnost přenosu a distribuce elektrické 

energie. Významné společnosti v rámci ČR neprosazují začlenění systémů dálkového 

odečtu do českého legislativního rámce z výše zmíněných ekonomických důvodů, na druhé 

straně Evropská unie jiţ připravuje v současné evropské legislativě další normy pro 

začlenění těchto systémů a dá se říci, ţe daná fakta budou promítána i do místních 

legislativ příslušných zemí Evropské unie. Z hlediska časového rámce nebudou tyto změny 

pravděpodobně implementovány dříve neţ v letech 2012 aţ 2020.    

       Praţská energetika chce v brzké budoucnosti spustit zkušební testovací projekt 

dálkového odečtu elektroměrů – systémy AMM a AMR.  

      Automatic Meter Management (AMM) je systém pro dálkový sběr dat z elektroměrů 

a jejich řízení. Elektroměr lze tímto systémem nejen dálkově odečítat, ale i programově 

měnit jeho nastavení v rámci, který určí výrobce, nebo pomocí reléových spínačů vypínat a 

zapínat odběrné místo. V ideálním případě lze mluvit o kompletním managementu 

odběrného místa. 

       Advanced Meter Reading (AMR) je univerzální systém pro automatizovaný dálkový 

odečet měřidel spotřeby energií bez programového řízení a bez moţnosti aktivně spravovat 

odběrné místo. Jinak řečeno, v tomto systému jsou moţné pouze sběry dat z elektroměrů. 

Tento systém je v podstatě starší systém AMM.   
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       Do těchto systémů bude moţné připojit libovolné měřidlo na odběrném místě, co se 

týká druhu měřené veličiny (teplo, plyn, voda) přes M-Bus, coţ je průmyslový 

komunikační protokol určený pro dálkový odečet hodnot z měřičů. V tomto případě bude 

elektroměr slouţit jako sběrač dat. S nástupem nových technologií by se mohl chovat jako 

gateway, coţ je v překladu brána a slouţí ke spojování sítí s odlišnými protokoly.    

      V současné době má Praţská energetika cca 700 000 odběrů, které jsou odečítány 

jednou ročně pracovníky odečtové sluţby. Cca. 20% odběrů má jako záznamové měřidlo 

mechanický elektroměr, ze kterého pracovník odečtové sluţby visuelně odečte stav a 

zapíše jej do mobilního terminálu. Ostatní elektroměry cca 80% jsou jiţ elektronické a 

k jejich odečtu se pouţívá optické rozhraní. Přes toto optické infračervené IR rozhraní se 

do mobilního terminálu odečtou nejen stavy elektroměru, ale celý registr elektroměru, tj. i 

další důleţité informace o spotřebě, jako je napětí místní sítě, energie dodaná, odebraná 

atd. 

      Není tedy divu, ţe společnost chce mít tyto informace z registru elektroměrů co 

nejčastěji k dispozici, aby mohla vyhodnocovat okamţité místní zatíţení distribuční sítě a 

podle toho zlepšovat sluţby konečným zákazníkům.  

1. 1.      Cíl práce  

      Cílem práce je popsat stávající systémy odečítání elektrické energie, vysvětlit princip 

měření a odečítání mechanických a elektronických elektroměrů. Dále navázat na měřicí 

přístroje a moduly pro odečet pomocí AMM a AMR systémů. Popsat problematiku 

přenosu dat po distribuční síti elektrické energie nízkého napětí a analyzovat rizika spojená 

s tímto přenosem.  
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2.      Principy měření a počítání elektrické energie    
      V distribuční síti nn Praţské energetiky se v zásadě pouţívají dva druhy měřících 

přístrojů. Kaţdý z těchto dvou druhů měřících přístrojů zaznamenává a měří elektrickou 

energii na jiném principu. Jsou to za prvé elektroměry mechanické indukční měřící na 

principu Ferrarisova postupného magnetického pole a za druhé elektroměry statické 

elektronické. Tyto elektroměry měří elektrický proud podle konstrukce pomocí Hallovy 

sondy, proudového transformátoru popřípadě proudového bočníku, nebo pomocí 

Rogowského cívky. K měření napětí se u elektronických měřicích přístrojů pouţívají 

odporové děliče. Naměřené hodnoty jsou elektronickým elektroměrem zpracovány na 

elektrickou energii. 

2. 1.   Měření na principu Ferrarisova postupného magnetického 
pole 

      Prvním z principů měření elektrické energie je měření na základě Ferrarisova 

principu postupného magnetického pole. Tento princip se pouţívá u mechanických 

indukčních elektroměrů. Celý systém měření je podobný asynchronnímu motoru s kotvou 

nakrátko. 

       Na obrázku č. 1 vidíme, ţe v elektroměru jsou dva magnetické systémy, proudová a 

napěťová cívka, mezi jejichţ póly je vzduchová mezera, ve které se otáčí kotouč poháněný 

vířivými proudy. Dvouramennou proudovou cívkou protéká měřený proud. Nad kotoučem 

je trojsloupková  napěťová cívka. Napěťová cívka má oproti proudové cívce velkou 

indukčnost, proto jsou při činné zátěţi magnetická pole obou cívek posunuta proti sobě o 

90°. Tato magnetická pole vytvářejí podobně jako v elektrickém motoru točivé magnetické 

pole, které otáčí kotoučem. Točivý moment je úměrný proudu protékajícímu proudovou 

cívkou a představuje spotřebu elektrické energie na odběrném místě. Brzdící magnet 

vytváří v kotouči vířivé proudy a zabraňuje tím točení kotouče při nulovém odběru 

elektrického proudu. Otáčející kotouč pohání šnekovým převodem mechanické bubínkové 

počítadlo. Údaj na počítadle odpovídá spotřebované elektrické energii. 
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Obrázek č. 1.  Měřicí soustava indukčního jednofázového elektroměru [21] 

      Zhruba 20% elektroměrů v distribuční síti Praţské energetiky je mechanických, tedy 

pracujících na principu postupného magnetického pole. Jak je vidět z tabulky č. 1, tyto 

elektroměry se v minulosti nakupovali od vícera výrobců a tak struktura jejich typů je 

velice různorodá.  

 

Tabulka č. 1. Mechanické elektroměry 

Firma 

Měřicí přístroje 

Jednofázové Třífázové 

Jednotarifní Dvoutarifní Jednotarifní Dvoutarifní 

Křiţík Trading s.r.o. 
EJ904 EJ904D ET404 ET404D 

EJ914 EJ914D ET414 ET414D 

Siemens s.r.o. 7AA5041 7AA5042 7CA5061-7 7CA5062-7  

Landis a Gyr s.r.o. CM143XF6 CM160XF6, G1Y6ST G1Y6DST 

Schlumberger Industries, 

s.r.o. 
H10 H10t C114UD T2C114UD 
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      Odečty těchto mechanických elektroměrů zajišťuje „Odečtová služba“. Její pracovník 

visuelně odečte stav na číselníku elektroměru a následně jej zapíše do mobilního terminálu, 

kde je uloţen do paměti. Tento systém odečtů je velice náročný na visuelní vnímání 

pracovníka, a tudíţ se zde vyskytuje nezanedbatelná chybovost. Na obrázku č. 2 je jako 

příklad fotografie třífázového mechanického elektroměru typu  G1Y6ST  od firmy Landis 

a Gyr s.r.o. V příloze č. 1 je fotografie vnitřního vybavení elektroměru 7CA50 61-7. 

  

 

Obrázek č. 2. Třífázový mechanický elektroměr G1Y6ST. 

2. 2.    Měření na principu Hallova jevu  

      Druhým z principů měření elektrických veličin je měření zaloţené na integrovaném 

snímači, vyuţívajícího Hallova jevu.  

      Hallův jev je proces generování elektrického napětí v polovodičovém materiálu za 

současného působení vnějšího elektrického nebo magnetického pole. Hallovo napětí je 

výsledek vektorového součinu proudu a intenzity magnetického pole. Napětí se generuje v 

příčném směru na směr toku proudu polovodičovým krystalem Hallova senzoru v 

magnetickém poli B (i), jak je vidět na obrázku č. 3. Snímač je umístněn v magnetickém 

poli B (i) které je generované proudem tekoucím do zátěţe elektroměru. Proud I(u) 

protékající senzorem je úměrný napětí na zátěţi elektroměru. Hallovo napětí UHall je pak 

přímo úměrné příkonu zátěţe elektroměru. [4] 
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Obrázek č. 3. Základní princip Hallova jevu. [4] 

2. 3.    Měření na principu proudového transformátoru 

      Třetím z principů měření elektrického proudu je měření pomocí proudového 

transformátoru. Proudový transformátor má jen jedno sekundární vinutí. Primární 

vinutí tvoří elektrický vodič, kterým protéká střídavý elektrický proud. Působením 

střídavého elektrického proudu se v sekundárním vinutí indukuje napětí, jehoţ velikost je 

přímo úměrná velikosti odebrané energie. Sekundární obvod nesmí být pod zátěţí 

rozpojen. Stane-li se tak, bude se na jeho výstupech indukovat vysoké napětí.     

2. 4.    Měření na principu proudového bočníku 

      Čtvrtým z principů je měření elektrického proudu pomocí proudového bočníku. Měření 

na tomto principu je levnější a jednodušší neţ na principu Hallova jevu. V podstatě se 

jedná o vyuţití 1. Kirhoffova zákona, který říká, ţe proudy do uzlu vstupující se rovnají 

proudům z uzlu vystupujícím.  Algebraický součet proudů Ik v uzlu je nulový.    

                                                              0
1




n

k

kI  

kde 

 I je elektrický proud měřený v Ampérech (A) 

 k udává počet proudů do uzlu a z uzlu vystupujících a nabývá hodnot k= (1, 2, …n)  
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      Proud se v uzlu rozdělí podle velikosti odporu bočníku a velikosti odporu měřícího 

zařízení na základní desce elektroměru. V dalším uzlu se obvody uzavřou. Proud 

protékající měřícím zařízením je přímo úměrný proudu protékajícím bočníkem. 

2. 5.    Měření na principu Rogowského cívky 

      Pátým z principů měření elektrického proudu je měření pomocí Rogowského cívky, 

která měří změny indukovaného napětí. Podle obrázku č. 4. teče měřený proud proudovou 

smyčkou. Uvnitř vzduchových Rogowského cívek je střídavým magnetickým polem 

indukováno napětí, které je přímo úměrné proudu na výstupu proudové smyčky. V kaţdé 

fázi jsou dvě Rogowského cívky, z nichţ jedna je určena k měření energie a druhá ke 

kompenzaci vnějšího rušení. Napětí v kompenzační cívce je odečítáno od napětí, které je 

indukováno v měřící cívce. Výstupní signál Rogowského cívky je integrován, zesílen a 

odeslán do mikroprocesoru. [4]  

   

 

Obrázek č. 4. Princip měření Rogowského cívky [4] 

2. 6.    Měření napětí a elektrické energie 

      K měření elektrického výkonu je kromě veličiny elektrického proudu potřeba i hodnota 

elektrického napětí. Nedílnou součástí měřícího zařízení jsou tedy i odporové děliče. 

Prostřednictvím těchto součástek se napětí elektrické sítě sniţuje na napětí, které 

elektronické obvody nepoškodí a s kterým mohou dále pracovat. 

      Analogové signály ze senzorů proudu a napětí jsou převedeny A/D převodníkem na 

digitální, zesíleny a odeslány do mikroprocesoru. Zde jsou zpracovány na elektrickou 

energii a dle typu elektroměru i na aktuální hodnoty proudu a napětí. Hodnoty se zobrazují 
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na displeji a jsou ukládány do paměti přístroje jako registry, u levnějších typů je 

k záznamu energie pouţit krokový motor s mechanickým číselníkem. 

2. 7.  Elektronické měřicí přístroje v distribuční síti nízkého napětí 
Pražské energetiky  

      Praţská energetika začala nakupovat a osazovat elektronické měřicí přístroje koncem 

devadesátých let minulého století. První elektroměry, které nakoupila a zkušebně osadila 

na odběrná místa, byly od firmy Landis a Gyr s.r.o. Od roku 1999 jsou rozhodnutím 

Praţské energetiky nakupovány nové elektroměry jiţ pouze elektronické a dochází tak 

postupně při generačních výměnách k nahrazení mechanických elektroměrů moderními 

elektronickými. Jiţ od počátku nasazování této nové techniky jsou plně vyuţívány 

moţnosti vyčítání uloţených registrů z paměti elektroměru a to jak pro fakturační odečet, 

tak i pro sběr dat sítě. Nyní Praţská energetika vyuţívá na svém distribučním území 

elektronické elektroměry od dvou dodavatelů. Landis+Gyr a ZPA SmartEnergy. S oběma 

dodavateli Praţská energetika dlouhodobě spolupracuje na vývoji a zdokonalení měřících 

přístrojů. V tabulce č. 2. jsou elektronické měřicí přístroje, které se v současné době 

pouţívají v síti Praţské energetiky, rozděleny na jednotarifní a dvoutarifní. K dvoutarifním 

elektroměrům je přiřazen přístroj systému hromadného dálkového ovládání (HDO). 

      Systém HDO slouţí k regulaci zatíţení elektrické sítě pomocí vypínání a zapínání 

tepelných spotřebičů na odběrném místě. Jedná se o spotřebiče s větším odběrem 

elektrické energie, jako jsou přímotopy, akumulační kamna a elektrický boiler. Současně 

se vypíná a zapíná vysoký a nízký tarif elektroměru, slouţící k fakturaci elektrické energie. 

Tímto systémem se dá také operativně měnit zatíţení elektrické sítě v případě poruchy.  

      Dále jsou k třífázovým elektroměrům pro nepřímé měření přiřazeny moduly TDD. 

Úkolem těchto modulů je sbírat průběţně data z elektroměrů a odesílat je přes GSM do 

centrály k vyhodnocení. Prakticky se jedná jiţ o systém AMR, fakticky jsou data 

stahována nikoliv za účelem fakturace, ale pro potřeby EGÚ Brno pro vyhodnocení 

zatíţení sítě. Tyto moduly se instalují i k vybraným odběrům přímého měření. Na obrázku 

č. 5. je třífázový elektronický přístroj 310. DU od firmy ZPA SmartEnegy, do kterého je 

moţné instalovat modul TDD310 a jehoţ fotografie je na obrázku č. 6. V tabulce č. 3 jsou 

tyto elektronické měřicí přístroje dále rozděleny podle výrobce. V současné době je cca 

80% elektroměrů v distribuční síti Praţské energetiky elektronických. 
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Tabulka č. 2. Elektroměry s moduly HDO a TDD 

  Jednofázový 
Modul 
HDO 

Třífázový 
Modul 
HDO 

Třífázový 
elektroměr 

pro nepřímé 
měření 

Modul 
TDD 

Modul 
HDO 

Jednotarifní 
elektroměry 

100.4D x 300.4U x 300.I.4H TDD310 x 

110.D0 x 310.DU x 310.I.DU TDD310 x 

x x ZMD120 x ZMD410 x x 

Dvoutarifní 
elektroměry 

100.4H FMX562 300.4U FMX552 300.I.4H TDD310 FMX464 

110.DH FMX562 310.DU FMX552 310.I.DU TDD310 FMX464 

 

Tabulka č. 3. Elektroměry podle výrobce 

Výrobce ZPA SmartEnergy Landis+Gyr  

Elektroměry 
jednofázové 

100.4D x 

110.D0 x 

100.4H x 

110.DH x 

Elektroměry 
třífázové 

300.4U ZMD120 

310.DU x 

Elektroměry pro 
nepřímé měření 

300.I.4H ZMD410 

310.I.DU x 

 

 

Obrázek č. 5. Třífázový statický digitální elektroměr 310. DU. 
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Obrázek č. 6. Komunikační modul TDD310 

 

       V tabulce č. 4. jsou měřicí přístroje, které budou pouţity v testovacím programu 

dálkového odečtu v systémech AMM a AMR. 

 

Tabulka č. 4. Elektroměry pro AMM a AMR 

Firma Měřicí přístroj Komunikační modul 

ZPA SmartEnergy 

AM150D PLM150 

AM350D PLM350 

AM350I PLM350 

Landis+Gyr ZMF120AC PLC  

 

 

 AM150D s modulem PLM150 je moderní plně programovatelný měřicí přístroj 

určený pro jednofázové měření elektrického výkonu. Fotografie tohoto 

elektroměru je na obrázku č. 7. 
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Obrázek č. 7. Jednofázový elektroměr AM150D. 

 AM350D s modulem PLM350 je moderní plně programovatelný měřicí přístroj 

určený pro třífázové měření elektrického výkonu. Fotografie tohoto 

elektroměru je na obrázku č. 8. 

 

 

Obrázek č. 8. Třífázový elektroměr AM350D. 
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 ZMF120AC s modulem PLC  je moderní plně programovatelný měřicí přístroj 

určený pro třífázové měření elektrického výkonu. Fotografie tohoto 

elektroměru je na obrázku č. 9. a fotografie modulu PLC je na obrázku č. 10. 

V příloze č. 2 je vyfotografováno vnitřní vybavení tohoto elektroměru.    

 

 

Obrázek č. 9. Třífázový elektroměr ZMF120AC. 

 

 

Obrázek č. 10. Modul PLC. 
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 AM350I s modulem PLM350 je moderní plně programovatelný měřicí přístroj 

určený pro nepřímé měření elektrického výkonu prostřednictvím proudových 

transformátorů. 

 

      Jak je patrno na obrázcích č. 11 a 12, jádrem těchto měřících přístrojů je 

mikroprocesor, který provádí veškeré výpočty a operace. Generuje IR pro optoelektronické 

rozhraní a kalibrační S0 impulsy měřené v impulsech/kWh. Kalibrační výstup je vyveden 

na předním krytu elektroměru v podobě LED diody. Mikroprocesor převádí naměřené 

analogové veličiny na digitální, provádí tarifní operace (přepínání tarifů), posílá naměřené 

a vyhodnocené údaje na displej elektroměru a zároveň je ukládá do paměti. Komunikuje 

místně přes IR optorozhraní s mobilním terminálem. Elektroměr můţe být díky tomuto 

rozhraní kompletně přeprogramován, ale jen v rámci v jakém je přednastaveno výrobcem. 

      Prostřednictvím výměnného modulu komunikují elektroměry s datakoncentrátorem 

nebo přímo s centrálou.  Modul můţe vyčítat data aţ z osmi podřízených měřících přístrojů 

(plynoměr, vodoměr, …atd.). Obsahuje také zálohovací baterii pro provoz elektroměru při 

výpadku napájecího napětí. Tuto baterii lze jednoduše vyměnit bez zásahu do měřící části 

elektroměru. Moduly komunikují po GSM/GPRS, PLC, Ethernet, RS485, MBus a RF 

(Coronis 868 MHz) rozhraní. Poţadovaná technologie komunikace s datakoncentrátorem, 

nebo centrálou se zajistí instalováním poţadovaného výměnného modulu a to v rámci 

GSM/GPRS, nebo PLC. Ostatní komunikační rozhraní slouţí převáţně k připojení 

podřízených měřičů.  

 

 Global Systéme for Mobile communications, dále GSM, je standard pro mobilní 

telefonii. Vyuţívá ho přes miliardu lidí s více neţ 200 zemí. Je to buňková síť, coţ 

znamená, ţe se připojuje do sítě prostřednictvím nejbliţší buňky. Buňka je nejbliţší 

komunikační bod, většinou vysílač GSM, přes který elektronický přístroj 

komunikuje. Jednou z částí systému GSM je datová sluţba General Packet Radio 

Service dále GPRS. Tato sluţba umoţňuje duplexní provoz na bázi paketové 

technologie. V praxi je vyuţívána pro připojení internetu na mobilní síť.  

 PowerLine Communication (PLC) je obecná zkratka označující přenos dat po 

elektrické síti. Blíţe bude rozebrána v kapitole 3.1. 
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Obrázek č. 11. Blokové schéma elektroměru AM350. 
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Obrázek č. 12. Blokové schéma elektroměru AM150. 
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 Ethernet je technologie pouţívaná pro budování lokálních sítí. Původně byl 

budován na bázi koaxiálního kabelu. Ten nahradila do dnes rozšířená kroucená  

 dvojlinka. Pro velké vzdálenosti se pouţívá optické vlákno. Je sice draţší, ale 

elektromagneticky odolnější.  

 RS485 je přenosový komunikační standard vyznačující se dvouvodičovým 

připojením jednotek. Maximální délka vodičů můţe být 1200 m a maximální 

počet vysílačů a přijímačů bez opakovače je 32 (0 aţ 31). Můţe být i 

čtyřvodičová verze, která zajišťuje plně duplexní provoz. 

 MBus je průmyslový komunikační port určený pro dálkový odečet hodnot 

z měřičů spotřeby. 

 RF (Coronis 868 MHz) – RF transceiver a příslušné přenosové protokoly. Je to 

standard bezdrátové technologie Wavenis vyvinutý společností Coronis 

Systems. Tento standard se vyznačuje extrémně nízkou spotřebou, velkým 

dosahem a vysokou odolností proti rušení.      

    

      Komunikační funkce jsou součástí elektroměrů a umoţňují měřicí přístroje připojit 

prostřednictvím modulů do sítě. Elektroměry se přihlásí do sítě bezprostředně po připojení. 

Mají tedy schopnost najít síť, rozeznat tu svojí a připojit se k ní. Po té vysílají nadřízené 

části na vyţádání vyčtená data a u systémů AMM provádějí poţadované povely.  

      Kromě měření elektrických veličin mají tyto měřicí přístroje řadu dalších funkcionalit, 

mezi něţ patří zejména: 

      Spínací hodiny – elektroměr obsahuje systém reálného času, jenţ je vyuţíván pro 

spínání tarifů. Dle těchto tarifů mohou být také ovládána aţ dvě relé pro spínání silových 

spotřebičů (akumulační boiler nebo kamna, přímotopy). Tento systém je zálohován baterií 

v komunikačním modulu, která má ţivotnost aţ 15 let. Tato funkcionalita by měla 

kompletně nahradit systém HDO. 

      Profily registrů – je moţné nastavit periodické ukládání aţ 8 registrů (výčet hodnot 

elektrických veličin) a to v programově nastavitelných časových periodách. Počet 

uloţených hodnot je závislý na konfiguraci elektroměru. 

      Záznamník událostí – sleduje například přítomnost silného stejnosměrného 

magnetického pole, otevření krytu elektroměru, svorkovnice nebo modulu, výpadky a 
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poklesy napětí, monitorování proudu, přepnutí tarifu, přepnutí relé, přepnutí odpojovače a 

nulování maxim proudu a výkonu.  

      Poplašná hlášení – mohou být definována v uţivatelském nastavení. Typicky jsou to 

například napadení elektroměru (neoprávněné otevření krytu svorkovnice nebo krytu 

elektroměru).  

      Tyto poslední dvě funkcionality jsou důleţité k vyhledávání neoprávněných zásahů. 

Poplašná hlášení a záznamník událostí vyuţije kromě jiných především oddělení 

netechnických ztrát. Toto oddělení se v rámci podniku zabývá neoprávněnými odběry 

elektrické energie. 

2. 8. Připojení elektronických měřících přístrojů k síti nízkého 
napětí       

      Na obrázku č. 13. je zobrazeno zapojení třífázového elektroměru k síti nn. Na svorky 

1,4,7 jsou připojeny přívody fází L1,L2,L3 a na svorky 3,6,9 jsou připojeny odchody fází 

L1,L2,L3. Ke svorkám 10,11,12 se připojuje pracovní vodič. Kontakty 2,5,8 se pouţívají 

pro potřeby kalibrace, nebo slouţí jako vývody napětí pro připojení dalších přístrojů na 

kryt elektroměru. Svorkami 13,15,33 se přepínají tarify (tzv. noční a denní proud). Svorky 

21 a 20 slouţí pro přímé spojení s přenosným terminálem. T1 a T2 jsou pomocná relátka 

s kontakty A1,A2,A3 a B1,B2,B3.  

   

 

Obrázek č. 13. Zapojení třífázového elektroměru. [8] 

      Na obrázku č. 14. je schéma zapojení třífázového elektroměru určeného pro nepřímé 

měření. Velká písmena K, L, označují primární vstupy a výstupy proudových 
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transformátorů, ke kterým jsou připojeny fáze L1,L2,L3 ve směru K - přívod, L – vývod. 

Malá písmena k, l označují sekundární výstupy proudových transformátorů fází L1,L2,L3 

které propojíme se svorkami 1,3,4,6,7,9. Ke svorkám 2,5,8 připojíme napětí z fází 

L1,L2,L3, a ke svorkám 10,11,12 připojíme nulový vodič. Svorkami 13,15,33 se přepínají 

tarify (tzv. noční a denní proud). Svorky 21 a 20 slouţí pro přímé spojení s přenosným 

terminálem. T1 a T2 jsou pomocná relátka s kontakty A1,A2,A3 a B1,B2,B3. 

 

 

Obrázek č. 14. Zapojení třífázového elektroměru pro nepřímé měření. [8] 
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3.      Přenos dat po distribuční síti nízkého napětí 
      Přenos dat po elektrické síti, tedy PLC, není novou myšlenkou. První patenty se datují 

někdy od dvacátých let minulého století. Jednalo se o první systémy HDO. Technologie od 

té doby značně pokročila a dnes můţeme relativně levně realizovat přenos digitálních i 

analogových dat po elektrické síti. V našem případě jsou to data digitální, která se vyčtou 

z elektronických elektroměrů po odeslání poţadavku z řídící centrály. 

      V testovacím programu Praţské energetiky se můţe vyčítání dat z elektroměrů dít jak 

jednocestně, tak i dvoucestně. 

      Při jednocestné komunikaci, jak je vidě na obrázku č. 15., je řídící centrálou vyslán 

poţadavek na vyčtení dat z elektroměru. Elektroměr vyšle vyčtená data přímo do řídící 

centrály. Nepouţije k tomu ale technologii PLC, nýbrţ technologii GSM/GPRS. Tu samou 

technologii pouţije také řídící centrála při vyslání poţadavku pro elektroměr. Jednocestná 

komunikace se pouţije, budou li v místě nepřekonatelné problémy pro pouţití technologie 

PLC, nebo z jiných technických či ekonomických důvodů.  

     Při dvoucestné komunikaci, která je znázorněna na obrázku č. 16., je řídící centrálou 

také vyslán poţadavek na vyčtení dat z elektroměrů. Elektroměr vyšle vyčtená data po 

elektrické síti pomocí technologie PLC. Data se načtou do tzv. datakoncentrátorů a odtud 

se odešlou některou přenosovou technologií (standardy IEEE 802, xx), nebo 

optoelektronickým kabelem do řídící centrály, kde se zpracují. 

 

Elektroměr CentrálaGPRS

 

Obrázek č. 15. Blokové schéma jednocestné komunikace  

 

Elektroměr Datakoncentrátor CentrálaPLC
Přenosové 

standardy

 
 

Obrázek č. 16. Blokové schéma dvoucestné komunikace  
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      Zapojení přístrojů systémů AMM a AMR ve zkušebním projektu PRE a.s. včetně 

měřičů komodit v domácnosti a terminálu PDA je popsáno na obrázku č. 17. 

 

AM150

AM350

ZMF120AC

TDD310
310.DU

MT34A
CAM3500
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Transfomační stanice
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Řídící ecntrála
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 Mbus, 
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GSM
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GSM

GPRS

GSM

GPRS
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Optický kabel

Osobní odečet

 optickou sondou

Osobní odečet

 optickou sondou

Přenos dat do systému řídící centrály

Z PDA

Mobilní
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Obrázek č. 17. Schéma zapojení systémů AMM a AMR. 
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3. 1.    PLC – PowerLine Communication 

      Vyčtená data z elektroměru se musí nějakým způsobem upravit pro přenos po 

elektrické síti, kterou pouţíváme především pro přenos silové elektrické energie do 

spotřebičů. K tomuto účelu nám slouţí právě technologie PLC. 

      Základním principem technologie PLC je modulace a demodulace. Do elektrické sítě 

je pomocí induktivní nebo kapacitní vazby vnucen vysokofrekvenční modulovaný signál. 

Ten je superponován na napětí elektrické sítě. Přijímací modul oddělí z napájecího napětí 

vysokofrekvenční signál, z kterého následnou demodulací získá přenášená data. 

       Induktivní vazbu si představíme u dvou galvanicky oddělených smyček elektrického 

obvodu, přičemţ jednou z nich protéká časově proměnný elektrický proud. V okolí vodiče 

se střídavým elektrickým proudem se vytváří střídavé magnetické pole. Toto střídavé 

magnetické pole vytváří ve druhém vodiči elektrický proud. Vliv jednoho obvodu na druhý 

je dán velikostí proudu a strmostí jeho nárůstu nebo poklesu. 

      Kapacitní vazba je propojení obvodů pomocí kondenzátorů takové kapacity, aby se 

napětí z jednoho obvodu (např. 230V) nedostalo do druhého obvodu, při tom se musí 

zajistit ostatní funkcionality, jako je přenos signálu po síti nn. 

      Modulace je úprava nosného signálu o určitém kmitočtu (kmitočtu pro přenos dat) tak, 

aby se po něm dala přenášet data. Jako základní modulace známe frekvenční, 

amplitudovou a fázovou. Demodulace je opakem modulace. Proto zařízení, které provádí 

modulaci, a demodulaci nazýváme modemem. 

          Představme si, ţe v přístroji PLC je generován nosný signál o určité frekvenci, který 

vstupuje do modemu. Modem podle dat, která mu pošle procesor, určitým předem daným 

způsobem upravuje nosný signál tak, aby přenášel data. Tento modulovaný signál je přes 

induktivní nebo kapacitní vazbu přenášen do sítě nn. Tento modulovaný signál dorazí 

k jinému PLC přístroji, kde je přes induktivní nebo kapacitní vazbu zase separován, 

modemem demodulován a odeslán většinou do procesoru na další zpracování. 
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3. 2.    Kmitočty pro přenos dat 

      V Evropě jsou pro přenos dat po energetické síti povoleny evropskou normou EN 

50065-1 kmitočty rozdělené do čtyř pásem. Kmitočtové pásmo 9 kHz (definice počátku 

vysílacích kmitočtů) do 148,5 kHz je rozděleno na 4 subpásma A, B, C, D. Z poznatků o 

zdrojích rušení, jako jsou spínané zdroje, tyristorové regulátory, universální sériové motory 

a způsobu komunikace rozvodných závodů (hromadné dálkové ovládání – HDO) se 

povaţuje za spodní kmitočtovou hranici pro komunikaci frekvence 100 kHz. Nejvyšší 

frekvence by měla být dána AM vysílači na dlouhých vlnách, coţ je zhruba 150 kHz. [1] 

 Subpásmo A, 9 až 95 kHz, je určeno pro dodavatele elektrické energie a po jejich 

souhlasu i pro odběratele. 

 Subpásmo B, 95 až 125 kHz, je určeno jen pro odběratele. 

 Subpásmo C, 125 až 140 kHz, je určeno pro odběratele a je poţadován o 

přistoupení k dohodě. 

 Subpásmo, D 140 až 148,5 kHz, je určeno pro privátní účely odběratelů.  

 3 až 95 kHz je určeno pro dodavatele elektrické energie. [1]      

      Norma ČSN EN 50065 má název „Signalizace v instalacích nízkého napětí 

v kmitočtovém rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz.“ Norma se týká elektrotechnických 

zařízení pracujících v kmitočtovém pásmu od 3 kHz do 148,5 kHz. Dále se týká vysílání 

v elektrických sítích nn, buď ve veřejných rozvodných sítích, nebo uvnitř instalací 

v objektech odběratelů. Tato norma stanovuje kmitočtová pásma, meze koncového 

výstupního napětí v pracovním pásmu a meze pro rušení šířené vedením a vyzařováním. 

      Díky tomu, ţe jsou niţší frekvence značně rušené, je jako nejniţší moţná přenosová 

frekvence určena hranice 100 kHz. Chceme-li stanovit horní kmitočtovou mez, musíme 

brát v úvahu, ţe elektrické vedení působí jako vítečná anténa. Horní mez byla tedy 

stanovena na 150 kHz. Vyšší frekvence by totiţ ovlivňovaly vysílání radiových stanic 

v pásmu AM. 

      Uvedená pásma primárně určená pro úzkopásmové nehovorové sluţby nejsou 

pouţitelná pro vysokorychlostní přenos signálů. Proto systémy PLC vyuţívají pásma 

daleko vyšší. Počítá se, ţe kmitočtová oblast 1,6 aţ 13 MHz bude určena pro přenosy po 

venkovních vedeních (outdoor) a oblast 15 aţ 40 MHz pro komunikaci uvnitř budov 

(indor). [1]  
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      Tyto frekvence jsou určovány na základě měření a plánování frekvencí v krátkovlnném 

pásmu, jejichţ standardizaci vede CENELEC (Evropský výbor pro elektrotechnickou 

standardizaci). Cílem této standardizace je umoţnit nerušený souběh těchto frekvencí s jiţ 

existujícími rádiovými frekvenčními pásmy, které jsou pouţívány. Signál je rozdělen do 

více frekvencí tak, aby umoţnil v případě rušení jeho přepnutí do jiného frekvenčního 

pásma.       

3. 3.    Datakoncentrátory 

      Pro dvoucestnou komunikaci mezi elektroměry a řídící centrálu je do 

transformátorových stanic instalován data koncentrátor. Asi vyvstává otázka, proč se data 

nepřenesou po elektrické síti rovnou do řídící centrály? Je to proto, ţe elektrické vedení má 

velkou útlumovou charakteristiku a ta je zhruba rovná od 10 do asi 150 kHz s útlumem 

kolem 3 dB. Při vyšších frekvencích postupně klesá aţ na hodnotu 23 dB při 1 MHz. 

Prakticky nepřekonatelnou překáţkou pro datové přenosy po síti elektrického vedení jsou 

transformátory. Proto budou většinou v trafostanicích instalovány datakoncentrátory, 

jejichţ pomocí jsou tyto problémy překonány.  

      V distribučních sítích nízkého napětí Praţské energetiky v testovacím programu AMR 

a AMM budou zapojeny datakoncentrátory od firmy ZPA Trutnov CAM 3500, jehoţ 

fotografie je na obrázku č. 18. a datakoncentrátor MT34A od firmy ModemTec, jehoţ 

fotografie je na obrázku č. 19. 

      CAM 3500 je vyroben speciálně pro zkušební provoz dálkových odečtů. Jedná se o 

plně programovatelné elektronické zařízení, které se pouţívá v systémech AMM a AMR 

k monitorování a kontrole komunikace. Uvnitř data koncentrátoru je na základní desce 

TS7260 osazen procesor AMR9 a paměť 32 nebo 128MB. Systém běţí pod operačním 

systémem Linux a stará se o potřebné výpočty a komunikaci. K datakoncentrátoru je 

moţné připojit USB flash disk a tím rozšířit kapacitu stávající paměti. V případě výpadku 

napětí má datakoncentrátor vlastní záloţní zdroj. 

      MT34A má dvě části. V jedné části je výkonová základna koncových zesilovačů, 

vstupní zesilovačů, modemu PLC, komunikačních kanálů a napájecího zdroje. Ve druhé 

části je počítač DC286 provádějící všechny činnosti provozu datakoncentrátoru. MT34A 

v sobě shromaţďuje veškerá data z koncových bodů a na vyţádání je odesílá centrále. 

Vzhledem k tomu, ţe MT34A obsahuje mini počítač, je moţné ho vyuţít i pro programové 

řízení odečtů.  
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Obrázek č. 18. Datakoncentrátor CAM 3500 

 

 

Obrázek č. 19. Datakoncentrátor MT34A 

      Hlavní funkcí je přenos dat z měřidel do centrálního systému přes koncentrátor. Pro 

splnění tohoto úkolu musí data koncentrátor dekódovat data z podřízených měřidel 

přijatých jedním druhem komunikace, znovu je zakódovat a odeslat do centrálního systému 

jiným druhem komunikace neţ PLC. Přenos dat je pro systém AMM obousměrný – 

z měřidel do centrálního systému a z centrálního systému do elektroměru. Data 

koncentrátor můţe být pouţit i jako směrovač, tak jak jednotlivé případy vyţadují. 
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      Data koncentrátor dovoluje vyčítat data z podřízených jednotek periodicky. Tato data 

jsou zaznamenána do paměti a odeslána centrálnímu systému podle jeho poţadavků. Počet 

jednotek připojených k datakoncentrátoru se liší v závislosti na typu komunikace a typu 

shromáţděných dat. Obvykle jejich počet kolísá mezi 50 aţ 150 jednotkami. 

      Všechny mimořádné události a důleţité informace jsou zaznamenány v registru 

událostí s časovou značkou. Například špatná komunikace, ţádná odezva měřidel a 

podobně. Veškerý komunikační provoz je zaznamenán do souboru pro budoucí analýzu. 

      Data koncentrátor registruje také poplachová hlášení, která jsou přiřazena definovaným 

událostem. Například otevření krytu data koncentrátoru, chyby úrovně napětí, příliš vysoká 

teplota atd.     

3. 4.    Přenos dat z data koncentrátorů 

      Z koncentrátorů jsou data přenášena pomocí některého přenosového standardu IEEE 

802. xx. 

      Data koncentrátor CAM 3500 má volitelné komunikační porty (2xCOM + 2xUSB), coţ 

jsou sériová komunikační rozhraní. Jako standardní je instalována TCP/IP komunikace. 

TCP/IP jsou komunikační protokoly určující syntaxi a význam jednotlivých zpráv při 

komunikaci. Volitelně můţe být zařízení vybaveno modulem GSM/GPRS nebo WiFi 

modulem. Přes RS232, coţ je standard definující asynchronní sériovou komunikaci, lze 

připojit i externí komunikační modul, např. modem PSTN nebo ADSL. Externí modem 

můţe být připojen přes Linux driver (ovladač operačního systému Linux). 

      K připojení k elektroměru můţeme pouţít následující moduly: PLC, RS485, M-Bus 

nebo ZigBee 868/2.4 GHz a RF Wavenis od fy. Coronis (868 MHz) bezdrát. O těchto 

standardech bylo jiţ psáno v článku 2. 7. Elektronické měřicí přístroje v síti Praţské 

energetiky. 

      Pro bezdrátovou komunikaci (GSM, Wavenis nebo ZigBee) je vyveden SMA konektor 

z datakoncentrátoru, na který se připojuje externí anténa. V některých případech je moţno 

pouţít interní anténu, ale není garantována spolehlivost přenosu.  

      Praţská energetika bude v testovacím programu pouţívat pro přenos dat 

z koncentrátoru do centrálního systému technologii GSM a bude vyuţívat datovou sluţbu 

GPRS. Bude-li ale do transformátorové stanice zaveden optický kabel, bude tento kabel 

vyuţit k propojení datakoncentrátoru s ústřednou.  
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4.      Analýza rizik přenosu po distribuční síti 
      Dálkové odečty elektroměrů jsou pro Praţskou energetiku relativně nová technologie, 

která se potýká s mnoha riziky. Při přenosu dat z elektroměrů po elektrické síti se musí 

počítat například s různými zdroji rušení, jejichţ vliv se dá těţko omezit. Pro zdárný 

průběh celého projektu, bezproblémový chod odečtu elektroměrů, přenos dat z elektroměrů 

do řídícího centra a následné vyhodnocení a fakturace je nutná příprava celého projektu a 

analýza těchto rizik spojených s touto problematikou. To se týká pouţitých elektroměrů, 

data koncentrátorů, komunikace mezi těmito přístroji, komunikace s řídícím centrem. Dále 

je nutné definovat poţadavky na lokalitu, ve které by se zkušební projekt mněl realizovat, 

kvůli analýze rušících zdrojů a zabezpečení vzniklé lokální sítě. Neméně důleţité jsou i 

poţadavky na personální zdroje, které budou tyto funkcionality obsluhovat popřípadě 

vyměňovat a montovat elektroměry a moduly pro dálkový odečet.  

4. 1.    Rušící elementy v elektrické síti nízkého napětí  

      V elektrické síti nn se vyskytuje velmi silné rušení. Moţné zdroje tohoto rušení jsou: 

Spínané zdroje – Pouţívají se ve většině výrobků spotřební elektroniky. Jsou to zejména 

televize, audiosystémy, počítače atd. Toto rušení má širokopásmový charakter asi od 15 

kHz do 1MHz. 

Tyristorové regulátory – Pouţívají se k regulaci otáček, nebo ve stmívačích. Generují silné 

impulsy o frekvenci 100 aţ 120 Hz. Impulsy z těchto tyristorových regulátorů obsahují 

mnoho vyšších harmonických frekvencí. Tyto frekvence jsou příčinou rušení ve svém 

okolí.  

Universální sériové elektromotory – Pouţívají se například v mixérech, vysavačích, 

vrtačkách, nebo jiných domácích spotřebičích. Tyto spotřebiče produkují v síti nepříjemné 

rušení a to v celém frekvenčním spektru. 

Jiná komunikace po síti nn – Sem se řadí hlavně komunikace systému HDO. 

      Ţádný z těchto rušících elementů v elektrické síti nelze eliminovat a musí se s nimi 

počítat. Řešením je pouţívání vyšších frekvencí pro přenos dat a to v pásmu od 1,6 MHz 

do 13 MHz. Další moţnost je vyuţít jiné méně rušené frekvence a šířky pásma v rámci 

komunikace mezi elektroměrem a datakoncentrátorem. To by znamenalo technologicky 

upravit PLC modul u elektroměru a datakoncentrátoru tak, aby si při zaznamenání rušení 

na dané frekvenci zvolili automaticky jinou nerušenou frekvenci. Při výrazném zeslabení 
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signálu lze pouţít elektroměry AM150D, AM350D a ZMF120AC fungující v systémech 

AMR a AMM jako opakovače, které signál přijmou, zesílí a odešlou dál po síti.       

4. 2.    Problém s komunikací mezi datakoncentrátory a centrálou 

      Dalším problémem, na kterém závisí v současné době implementace elektroměrů do 

distribuční sítě nn v testovacím programu Praţské energetiky je nastavení komunikačních 

protokolů mezi datakoncentrátory a centrálou. Tyto přístroje jsou kaţdý od jiného výrobce. 

Vzhledem k tomu ţe neexistuje ţádný standard pro komunikaci mezi datakoncentrátory a 

centrálou je nutné tyto přístroje sladit a najít stejné parametry pro navázání spojení. 

Moţným řešením je pořídit pro kaţdý datakoncentrátor  centrálu od stejného výrobce. To 

by ale bylo příliš komplikované a drahé. Daleko levnější řešení je potřebné parametry po 

domluvě s výrobci u přístrojů nastavit. Problém v tomto případě nevidím v technologii, ale 

spíše v domluvě dvou konkurenčních firem. 

      AMM a AMR je nová prakticky nestandardizovaná technologie. Je to problém, který se 

postupem času vyřeší. Tak, jak se budou tyto systémy prosazovat a legislativně zakotvovat, 

bude vyvíjen tlak na výrobce, aby své přístroje standardizovali.     

4. 3.    Výběr elektroměrů 

      Vybrat měřicí přístroj tak, aby správně zajišťoval poţadovanou funkci, je klíčová 

úloha. Praţská energetika prověřila nespočet dodavatelů měřící techniky a ověřila jejich 

nabízené měřicí přístroje. Analýzou rizik spojených s hledáním a výběrem nových 

dodavatelů měřících přístrojů a techniky pro zkušební projekt dálkových odečtů, 

doporučuji vybrat stávající dodavatele elektroměrů. Landis+Gyr a ZPA SmartEnergy. Tito 

dodavatelé jsou jiţ z hlediska kvality zařízení (z pohledu technického i metrologického) a 

kvality dodávek prověřeni Praţskou energetikou a tudíţ by neměly nastat větší problémy 

s dodávkou zařízení, nebo nefunkční technologií. Z části se tímto rozhodnutím eliminuje 

riziko výběru nespolehlivého dodavatele měřících přístrojů. I přes veškerou snahu se 

některým problémům nedá zabránit.   

4. 4.    Výběr vhodné lokality pro zkušební projekt 

      Aby se předešlo moţným rizikům při přenosu odečítaných dat, je třeba, aby lokality 

připadající do úvahy v rámci zkušebního provozu, splňovaly následující poţadavky: 

       Požadavek na spektrum typů odběrných míst – výskyt co nejširšího spektra 

odběrných míst a to i z hlediska technického. To znamená přiměřený poměr 



Stanislav Vojtěchovský: Dálkové odečítání elektroměrů v síti nízkého napětí. 

 2010                                                                                                                                    28 

 

třífázových a jednofázových odběrů jednotarifních i dvoutarifních. Dostatečný 

počet odběrů s převodovými transformátory, které jsou určeny pro odběr vyššího 

výkonu a jiţ instalované fotovoltaické elektrárny a průběhová měření 

(namontované TDD). Tento poţadavek na spektrum odběrných míst je nutný kvůli 

posouzení rizik vzájemného působení odběrů na přenos dat. Potřebujeme reálně 

posoudit vliv malých spínaných zdrojů, jako jsou universální sériové motory, 

elektronika atd. a jejich reálný vliv na provoz AMM a AMR.   

       Další požadavek je na přítomnost trakčního vedení. Z tohoto hlediska 

chceme posoudit reálnou míru rizika chování sítě v blízkosti trakčního vedení 

vzhledem k pouţití PLC. Na trakční vedení je připojeno mnoho silných spínaných 

zdrojů a je zde riziko indukce nechtěného rušení vyvolaného spínáním těchto 

zdrojů. Toto rušení by mělo mít formu rázového napětí. 

       Důležitý požadavek je také místní stabilita distribuční sítě. Vzhledem 

k tomu ţe distribuční síť na území hlavního města Prahy je v celku moderní a 

minimálně poruchová dá se říci, ţe toto hledisko je v celku zanedbatelné. Pouze je 

nutné vybrat místo bez plánovaných změn. Tento poţadavek se dá v součinnosti 

s povozní správou Praţské energetiky dopředu předpovědět.     

       Vzhledem k riziku moţných poruch je nutné posoudit lokalitu také z hlediska 

vzdálenosti od centrály, dostupnosti parkování, přístupnosti odběrných míst a 

neposledně také přístupu místních obyvatel k této problematice. To znamená, 

jestli-ţe budeme počítat s jistými poruchami a dalším moţným modelováním 

systémů AMM a AMR, je nutné vybrat takovou lokalitu, ve které včetně výše 

uvedených technických hledisek budeme zohledňovat také hlediska přístupnosti 

odběrných míst a loajalitu místních obyvatel. 

       Praţská energetika spolupracuje s firmou ElektraStar, respektive jí pronajímá 

část distribuční sítě, v níţ tato firma realizuje technologii BPL, coţ je internet po 

elektrické síti. Tento fakt musíme vzít také v úvahu. Tato technologie BPL od 

firmy ElaktraStar by mohla být také vyuţita pro propojení systému dálkového 

odečtu.             



Stanislav Vojtěchovský: Dálkové odečítání elektroměrů v síti nízkého napětí. 

 2010                                                                                                                                    29 

 

4. 5.    Definice sítě AMM a AMR, rizika zabezpečení 

      Přenosové cesty a celá topologie AMM a AMR bude definována jako technická síť 

WAN/LAN. Vyvstává zde otázka zabezpečení této sítě jak proti neoprávněným 

manipulacím, tak proti rizikům neoprávněného vstupu do komunikačního rozhraní PLC. 

      Ochrana sítě proti neoprávněným manipulacím se odvíjí od ochrany distribuční sítě nn 

proti neoprávněným odběrům elektrické energie. Všechny neměřené části elektrického 

vedení, přes které probíhá komunikace PLC jsou chráněny prostředky proti neoprávněné 

manipulaci, jako jsou tzv. pancéřové trubky a plomby.  

      Síť musí být budovaná jako externí samostatná síť s chráněným vstupem do WAN. 

Aktivní prvky technické sítě budou spravovány infrastrukturou interních informačních 

systémů (IIS) oddělením informačních technologií (IT) Praţské energetiky. Pravidla 

provozování budou odpovídat bezpečnostním standardům, které jsou definovány 

v interních podnikových normách Praţské energetiky. V síti budou moci být provozovány 

pouze sluţby a protokoly splňující obecně definované standardy pro provoz informačních 

technologií (například: GSM, GPRS, TCP/IP, RS485, RF Coronis 868MHz) a jsou 

schválené poskytovatelem podnikových IT sluţeb. To by mělo pro zabezpečení vstupu do 

komunikace PLC stačit. Praxe potom ukáţe, jak jsou někteří odběratelé šikovní a jakým 

způsobem se budou snaţit napojit do této přenosové komunikační sítě. Případné 

neoprávněné zásahy se vyhodnotí, analyzují a vyvodí se z nich důsledky pro lepší 

zabezpečení komunikačních rozhraní.       

4. 6.    Topologie sítě, rizika 

      WAN/LAN musí být budována jako externí technická datová síť s redundancí v uzlu a 

oddělená za pomocí firewallu. Firewall je kontrolní bod, definující pravidla komunikace 

mezi sítěmi.  Veškeré IT prostředky musí být chráněny proti neoprávněnému přístupu ze 

strany odběratele, nebo jiných osob a proti nebezpečným vlivům prostředí. To platí 

zejména pro ochranu obvodu hranice mezi sítí a Internetem, partnery a zákazníky. V síti 

mohou být provozovány pouze sluţby a protokoly, které splňují obecně definované 

standardy a jsou schválené poskytovatelem podnikových IT sluţeb. Technická síť je 

napojena s redundancí přes firewally do sítě WAN IIS Praţské energetiky. 

      Rizika porušení standardů sítě: 

 Porušení fyzického zabezpečení, dále prolomení firewallu a nastaveného 

zabezpečení. Fyzické zabezpečení při přenosu technologií PLC je odvozeno 
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od zabezpečení distribuční sítě nízkého napětí. Z pohledu „Vyhlášky 50 o 

ochraně zdraví a majetku před vlivy nebezpečného dotykového napětí“, které 

musí odpovídat kaţdé elektrotechnické zařízení v distribuční síti nízkého 

napětí, je tato ochrana dostačující. Je otázkou kam, aţ je schopen zajít 

nespokojený odběratel, řešící svou frustraci neoprávněným odběrem. 

Prolomení firewallu a nastaveného zabezpečení je nutné předcházen jejich 

neustálou aktualizací.    

 Prolomení šifrování. Obecně se dá kaţdá šifra prolomit. Je to otázka pouze 

času a pouţité technologie. Musí být zvoleny takové šifrovací nástroje, jejichţ 

dešifrování bude pro domnělého narušitele z hlediska stráveného času a 

vynaloţeného úsilí neefektivní.     

 Nestandardní způsoby přístupu, porušení autorizace a přístupových práv. Toto 

riziko lze eliminovat stanovením takových přístupů a autorizací, jejichţ 

porušení bude jen těţko proveditelné. 

 Nekompetentnost personálu a chybná organizační opatření. Toto riziko lze 

eliminovat přijímáním takových pracovníků, kteří mají jiţ dostatečné 

zkušenosti s informačními technologiemi. To je jedna z moţností. Dále je 

nutné proškolování stávajících zaměstnanců a vedoucích pracovníků.  

4. 7.    Personální zdroje, rizika 

      Kaţdý člověk má své osobní problémy a ať chce nebo nechce, přenáší je i do 

zaměstnání. Jsme prostě jenom chybující lidé. Jde o to tyto chyby a rizika analyzovat 

z hlediska rolí jednotlivých zaměstnanců, jejich pracovního zařazení a postupů jejich 

práce.       

      Jednotlivé role a postupy: 

      Montér elektroměrů – Provádí osazení elektroměru na odběrných místech, při 

problémech komunikuje s Montérem koncentrátorů, Technikem komunikace a Operátorem 

ŘC. Zde je riziko vadného zapojení elektroměru, konkrétně prohození přívodu s odvodem 

do bytu, nebo v případě dvoutarifního elektroměru vadně zapojené ovládací vodiče určené 

ke spínání přístrojů pro ohřev vody a pro topení, popřípadě chyba v programování 

elektroměru přes montérův terminál, atd. 

      Technik koncového zařízení – Provádí přípravu koncového zařízení, tj. provede 

základní nastavení koncového zařízení a ve spolupráci s technikem IT nastaví 
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komunikačního modulu koncového zařízení. Zde je riziko opět lidské chyby, chybné 

metody a postupu, nebo v jistém smyslu nekompetentnosti pracovníky IT, atd.   

      Montér koncentrátorů – Provádí montáţ datakoncentrátoru a nastavení portů PLC 

modemu (cesta datakoncentrátor ↔ koncové zařízení) a fyzickou správu ethernetových 

portů komunikujících do sítě AMM (cesta koncentrátor ↔ řídící centrum AMM, AMR). 

Zde je riziko vadného namontování datakoncentrátoru a chybného nastavení 

komunikačních rozhraní.  

      Technik komunikace – Poskytuje podporu technikovi koncového zařízení při 

základním nastavení koncového zařízení z hlediska připojení do jednocestné nebo 

dvoucestné architektury. Provádí montáţ externího modemu, router/switche a logickou 

definici ethernetových portů komunikujících do sítě AMM (cesta koncentrátor ↔ řídící 

centrum AMM, AMR). V případě potřeby provádí vzdálenou správu. Zde je riziko 

nedorozumění mezi technikem komunikace a technikem koncového zařízení při 

nastavování komunikačních portů.  

      Operátor řídícího centra AMM, AMR – Zabezpečuje datové a analytické operace v 

rámci systému AMM, AMR a je zodpovědný za obsluhu řídícího centra AMM, AMR. Zde 

je riziko chybného vyhodnocení problému a následných nechtěných zásahů bez potřebné 

odezvy systému.     

      Technik – Provádí přípravu a základní nastavení koncentrátoru. 

      Technik IT – Provádí administraci a dohled nad IT infrastrukturou AMM, AMM. 

      Administrátor řídícího centra AMM, AMR – Provádí administraci, nastavení 

uţivatelů, parametrů, práv apod. řídícího centra AMM, AMR. Je zde riziko chybného 

nastavení práv uţivatelů a techniků IT, nebo jiných parametrů důleţitých pro přenos dat. 

4. 8.    Problém s nahrazením systému HDO 

      V článku 2. 7. jsem psal o funkcionalitách moderních elektronických měřičů elektrické 

energie pro systémy AMM a AMR, mimo jiné o funkcionalitě spínacích hodin. Tato 

moderní elektronická měřidla obsahují systém reálného času, který by měl mimo jiné 

zajišťovat spínání tepelných spotřebičů na odběrném místě a přepínání tarifu elektroměru. 

V budoucnu má být současný systém HDO nahrazen tímto systémem individuálního 

spínání u systémů AMM, které by měly absolutně převládat. 

      Systém HDO je velice propracovaný a prakticky se pouţívá jiţ od dvacátých let 

minulého století. Funguje na principu vysílání úzkopásmových nízkofrekvenčních signálů 
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z centrály HDO. Přístroj pro příjem tohoto signálu je namontovaný na odběrném místě. Je 

naprogramovaný na příjem určitého kódu signálu a podle tohoto kódu spíná tepelné 

spotřebiče na odběrném místě a přepíná tarif elektroměru. Tento systém je velice 

jednoduchý a účinný. Prostřednictvím HDO mohou energetické společnosti velice rychle a 

prakticky okamţitě reagovat na havárii v rozvodné síti. V oblastech postiţených havárií, 

kam se nedostává potřebný výkon, mohou okamţitě dálkově vypnout všechny tepelné 

spotřebiče, které mají velkou spotřebu elektrické energie. 

      Jestliže se v budoucnu nahradí systém HDO systémem v podstatě individuálního 

spínání tepelných spotřebičů podle reálného času nastaveného v měřicím přístroji, 

bude okamžitá reakce na havárii odpojením současného výkonu velmi obtížná. 

V systémech AMM jakoby se s těmito eventualitami ani nepočítalo. Moţné je pouze 

plánované odpojení metodou navázáním spojení centrály s kaţdým jednotlivým měřicím 

přístrojem a jeho přeprogramováním. To trvá podstatně déle a pro rychlou reakci na havárii 

okamţitým vypnutím tepelných spotřebičů s vyšším příkonem je tento systém 

nevyhovující. 

      Tento problém podle odborníků ze zkušebny elektroměrů PREměření, a.s. nelze 

v současné době zatím reálně vyřešit. Po plošném zavedení systémů AMM bude 

přinejmenším obtíţné odběrné místo v síti operativně řídit. Odběrné místo bude řízené 

pouze programově bez moţnosti operativního zásahu s odezvou do několika minut. 
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5.      Závěr 
      Cílem této práce bylo popsat stávající systémy odečítání elektrické energie, vysvětlit 

princip měření a odečítání mechanických a elektronických elektroměrů. Dále navázat na 

měřicí přístroje a moduly pro odečet pomocí AMM a AMR systémů. Popsat problematiku 

přenosu dat po distribuční síti elektrické energie nízkého napětí a analyzovat rizika spojená 

s tímto přenosem. 

      V kapitole 1. jsem napsal, ţe Evropská unie v brzké době plánuje zavedení systému 

dálkového odečtu měřičů elektrické energie. Uvedl jsem zde směrnice, které Evropská unie 

přijala na podporu technologie AMM a AMR. Stručně popsal realitu a budoucnost těchto 

technologií v EU, ČR a v podniku Praţská energetika a.s. Popsal jsem také, jak zhruba 

fungují systémy AMM a AMR a důleţitost jejich zavedení pro celkovou obsluhu 

elektrických zařízení v globálním rámci.        

      V kapitole 2. jsem popsal elektroměry stávající. Dostatečně jsem vysvětlil principy 

záznamu elektrické energie u mechanických a elektronických měřicích přístrojů. Dále jsem 

se věnoval elektronickým měřicím přístrojům a modulům, které jsou určeny pro dálkový 

odečet. 

      V kapitole 3. jsem popsal systém PowerLine Communication (PLC) a kmitočty vhodné 

pro přenos dat. Dále jsem se věnoval datakoncentrátorům a přenosu dat 

z datakoncentrátoru. 

      V kapitole 4. jsem analyzoval rušící elementy v elektrické síti, různá hlediska 

zabezpečení přenosu dat po distribuční síti a jejich rizika. Také jsem se věnoval výběru 

dodavatele přístrojů pro dálkový odečet, výběru míst pro zkušební projekt a rizik s tím 

spojených. Nevyhnul jsem se ani personálním zdrojům obsluhujících systémy AMR a 

AMM a jmenoval rizika spojená s touto problematikou. Nakonec jsem předpověděl smutný 

konec systému HDO, který bude neodvratný po zavedení systému AMM v globálním 

měřítku.    

      Závěrem bych chtěl říci, ţe systémy dálkového odečítání, ať uţ jako vyčítání 

elektroměru Advanced Meter Reading (AMR), nebo vyčítání elektroměru a další řídících 

funkcí Automatic Meter Management (AMM), je opravdovou budoucností a přínosem pro 

obchodování s elektřinou. Pro distribuční a přenosové soustavy energetických závodů tyto 

systémy představují daleko preciznější a jemnější moţnosti regulace těchto soustav, aţ na 

problém s operativním řízením spínání teplených spotřebičů v domácnostech, který můţe 
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být obtíţný, zanikne-li systém HDO. Podle odborníků z PRE a.s. došlo k takové situaci 

díky tomu, ţe systém HDO v takové propracované podobě v jaké je zaveden v ČR nikde 

jinde neznají. Proto je systém AMM z hlediska vypínání a zapínání silových spotřebičů 

vnímán z pohledu EU jako velice přínosný. Nevýhodu moţné ztráty operativního řízení v 

ČR ve formě systému HDO, by měla tedy vyváţit moţnost vyhodnocování přesnějších a 

obsáhlejších informací o stavu elektrické sítě.  

      Vyuţitou-li distribuční a přenosové společnosti moţnosti jemněji programově 

regulovat elektrický výkon tekoucí distribuční a přenosovou soustavou také pomocí 

informací ze systémů AMR a AMM, bude to veliké pozitivum pro efektivní vyuţití 

elektrické energie a kvalitu její dodávky. Elektřina je totiţ zvláštní druh zboţí, kterého 

nesmí být v elektrické síti málo ale ani moc. Elektrická energie jako taková se nedá 

skladovat. Kaţdý exces v rozvodné síti ať jiţ zvětšením nebo zmenšením její dodávky má 

za následek zhoršení její kvality projevující se například rozhozením standardního 

kmitočtu 50Hz, jehoţ změny velmi špatně snáší veškerá elektronika. Dalším projevem 

nekvality dodávky je zmenšení účiníku coskterý je standardně 0,9. Dojde-li k jeho 

zmenšení, elektrická energie ztrácí výkon a v podstatě se vyzařuje do okolí. Energetické 

závody musí tento tzv. jalový výkon kompenzovat zapojením kompenzačních prvků do 

elektrické sítě. Proto je nesmírně důleţité mít neustálou kontrolu nad spotřebou elektrické 

energie a nad jejími parametry. Jestli-ţe se v budoucnu podaří tyto systémy AMM a AMR 

nasadit ve větším měřítku, a distribuční a přenosové společnosti budou schopné data 

z těchto přístrojů zpracovávat a vyuţívat v reálném čase, bude to mít obrovské positivní 

důsledky na řízení kvality a spotřeby elektrické energie.   
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