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Název práce 

 

Dálkový monitoring záložních energetických zdrojů 

Anotace 

 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhy na zlepšení stávajícího systému dálkového 

monitoringu záložních energetických zdrojů. V úvodu práce přibližuji dálkový dohled a funkci 

záložních energetických zdrojů. Dále je práce rozdělena na hlavní části a to část analytickou a část 

návrhovou. V části analytické popisuji základní funkce dálkového dohledu a hlavní nedostatky 

aktuálního systému. V návrhové  části se snažím přiblížit návrhy řešení několika oblastí, kde vidím 

hlavní nedostatky a především centrálního serveru a komunikace s jednotlivými zdroji. V závěru je 

uveden přínos této práce. 
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Topic of the thesis 

 

Long-Distance Monitoring of Reserve Power Resources 

Abstract 

 

This thesis deals with analysis and suggestions for improving the existing system of long-
distance monitoring of reserve power resources. In the introduction, paper outlines long-distance 
monitoring and function of reserved power supply. Further the work is divided into main parts namely 
an analytical part and the part of design. The analytical section describes the basic function of long-
distance monitoring and the main deficiencies of the current system. The design part is trying to bring 
proposals to solving several areas where I see the major deficiencies, especially the central server and 
communication with individual sources. In conclusion is given evaluate the contribution of this work. 

 

Keywords 

 

Long-Distance Monitoring , Reserve Power Resources, Analysis, communication.   
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Seznam použitých zkratek 

 

Zkratka/Akronym Originální název Překlad 

Air-RUPS Air Rotary Uninterruptible Power Supply vzduchem poháněný nepřerušitelný napájecí zdroj 

AJAX - programovací skriptovací jazyk 

AT příkaz - příkazy pro komunikaci s modemem 

DA Diesel Agregát Diesel Agregát 

EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution technologie pro přenos dat v mobilních sítích GSM 

GPRS General Packet Radio Services  technologie pro přenos dat v mobilních sítích GSM 

GSM Groupe Spécial Mobile bezdrátová síť mobilní komunikace 

GUI Graphic User Interface grafické uživatelské rozhraní 

HTML HyperText Markup Language programovací jazyk 

HZS Hasičský Záchranný Sbor Hasičský Záchranný Sbor 

CHS Centralní Hasičská Stanice Centralní Hasičská Stanice 

MSK Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj 

NTB Notebook Přenosný počítač 

PHP Hypertext Preprocessor nádstavba HTML 

PLC Programmable Logic Controller programovatelný logický automat 

RUPS Rotary Uninterruptible Power Supply  rotační (setrvačností) nepřerušitelný napájecí zdroj 

SMS Short Message Services krátké textové zprávy 

SQL Structured Query Language strukturovaný dotazovací jazyk - databáze 

SW Software software 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System Mobilní sít - nástupce GSM sítí 

UPS Uninterruptible Power Supply nepřerušitelný napájecí zdroj 

USB Universal Serial Bus Sériová sběrnice použivaná v PC 

VFD voltage and frequency dependent napěťově závislé zdroje 

VFI voltage and frequency independent napěťově nezávislé zdroje 

VI  voltage independent  napěťově nezávislé zdroje 

VPN Virtual private network virtualní privátní síť 

WIFI - bezdrátová technologie pro přenos dat 
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1 Úvod  

 

Cílem této bakalářské práce je teoretický rozbor a analýza stávajícího dálkového dohledu 

energetických systému a návrh nového řešení. Tyto energetické systémy zaštiťují zálohované 

napájení důležitých technologických provozů a kritických infrastruktur, a proto je velmi důležité 

sledovat jejich aktuální stavy. Porucha se u těchto systémů projeví většinou až při výpadku sítě, 

kdy však tento výpadek může mít fatální následky. Proto je třeba těmto poruchám předcházet. 

V této práci se snažím nastínit způsoby řešení poruch právě prevencí při odhalování chyb a 

nestandardních stavů a to zejména vyloučením humánního faktoru při zjištění a předávání 

informace o poruše určenému servisnímu pracovníkovi. 

Dané téma je velmi obsáhlé a prolíná se několika různými obory a to od problematiky 

funkce energocenter a zálohovaných provozů, přes sítě a telekomunikace až po software. 

Rozsáhlost daného tématu bylo právě to, co mi imponovalo při výběru, ale bohužel právě proto 

se tato práce omezuje pouze na analýzu stávajícího a návrh změn nového řešení dálkového 

dohledu. Téma této práce mi přijde také velmi aktuální vzhledem k celkovému přístupu 

k centralizaci. Spousta firem se snaží centralizovat monitorování svých technologických provozů 

do jednoho dispečerského pracoviště a tím potencionálně snížit své výdaje na obsluhu nebo 

servis. Nejsem si jist nakolik je však tento přístup centralizovat vše a za každou cenu správný, ale 

to už je úvaha, která nepatří do bakalářské práce. Dalším ze silných argumentů proč se zabývat 

dálkovým dohledem, jsou počátky budování takzvané inteligentní distribuční sítě neboli „Smart 

Grids“, kde je dálkové monitorování sítě jedním z hlavních pilířů celého systému.  

Téma je to pro mne osobně velmi zajímavé, vidím v něm velký potenciál a doufám, že na 

základě tohoto konceptu se projekt posune do fáze celkové realizace.  
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2 Úvod do problematiky dálkového dohledu záložních zdrojů 

Základní indikaci poruchy má každý stroj na svém ovládacím panelu, nicméně u 

energetických systémů, kdy je záložní zdroj umístěn například ve strojovně v suterénu budovy je 

problém tuto poruchu zjistit. Právě zde se s úspěchem uplatňuje dálkový dohled.   

 

2.1 Co je dálkový dohled 

Dálkový dohled, jak už z názvu vyplývá, je způsob vzdáleného monitorování aktuálních 

hodnot technologického procesu. Technologie dálkového dohledu komunikuje za pomoci 

komunikačního kanálu s dispečerským pracovištěm a umožňuje uživateli sledovat jeho průběh a stavy 

jednotlivých komponent celého systému. Viz. Obr.1. 

 

OBR. 1 - ZÁKLADNÍ SCHÉMA DÁLKOVÉHO DOHLEDU 

Pokud celý tento proces naprosto zjednodušíme, tak dálkový dohled může zprostředkovat i 

člověk, předávající informace z řídicího panelu dispečerovi. Samozřejmě v rozsáhlých 

technologických řešeních se snažíme omezit lidský faktor ovlivňující přenos informace zejména její 

rychlost, ale i spolehlivost a v neposlední řadě humánní obsluha je značně ekonomicky nevýhodná. 

Pro sofistikovaný přenos informací tohoto charakteru však s výhodou použijeme mnoho z dostupných 

komunikačních technologií. V případech, kdy je dohledovaný systém připojený k dispečerskému 

pracovišti a oba tyto systémy jsou instalovány v rámci jednoho objektu, je jejich vzájemné propojení 

relativně jednoduché a dispečerské pracoviště je tak možno připojit přímo ke komunikační sběrnici 

řídicího systému. Ovšem pokud je dispečink geograficky vzdálen od monitorovaných technologií, je 

potřeba počítat s jinými typy komunikace (Obr.2). Použití běžných průmyslových sběrnic je na 

dálkový dohled nevhodné, a proto je zapotřebí do celého schématu přidat převodníky a jinou 

komunikační metodu.  

 

OBR. 2 - SCHÉMA DOHLEDU S PŘEVODNÍKY 
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Převodníky slouží principiálně k převedení hodnoty z průmyslové sběrnice na jiný protokol, 

který lze přenášet na velké vzdálenosti. Pro příklad, pokud bude řídicí systém procesu komunikovat 

pomocí protokolu Modbus na sběrnici RS485, je třeba teto protokol převést na protokol TCP/IP, kde 

data nejsou tak náchylná např. na zpoždění a pomocí technologie GPRS poslat data na dispečerské 

pracoviště, kde čeká převodník z TCP/IP na sběrnici používanou dispečerským pracovištěm. 

 

2.2 Záložní zdroje 

Záložní zdroj je zařízení, které zaštiťuje dodávku elektrické energie po výpadku napájení 

z distribuční sítě. Tato zařízení se instalují pro zálohu důležitého technologického provozu nebo 

kritické infrastruktury. Uživatel tak zpravidla ani nepozná, že došlo k výpadku sítě, což ve svém 

důsledku může eliminoval či minimalizovat finanční ztrátu nebo v některých případech dokonce ztráty 

na zdraví či lidských životech.  

Záložní zdroj (Obr.3) se skládá z několika hlavních komponent  

• Distribuční síť – hlavní přípojka zálohovaného provozu, která je připojena na vnější 

distribuční síť. V podstatě se jedná o hlavní rozvaděč elektrické energie zálohovaného 

provozu. 

• Rozvaděč převzetí zátěže – tento rozvaděč se stará o hlídání stavu elektrické sítě a je 

připojen přímo do hlavního rozvaděče. Umožňuje přepínání mezi elektrickou energií 

z distribuční sítě a záložním zdrojem. 

• Krátkodobý záložní zdroj – je to zařízení, které zaštiťuje překlenutí doby mezi výpadkem 

energie z distribuční a nastartováním stroje dlouhodobého záložního zdroje. Jedná se většinou 

o obdobu UPS a to buď bateriovou, nebo rotační. Dokáže zálohovat objekt nebo provoz 

v řádech desítek sekund.  

• Dlouhodobý záložní zdroj – je to zařízení, které vyrábí elektrickou energii po dobu výpadku 

energie z distribuční sítě. Jedná se většinou o dieselový motor  připojený přes hřídel k 3-

fázovému alternátoru. Dokáže zálohovat objekt nebo provoz v řádech hodin. Výroba 

elektrické energie je vzhledem k ceně paliva značně neekonomická.  
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OBR. 3 - SCHÉMA ZÁLOŽNÍHO ZDROJE 

V základním principu je důležitá výroba elektrické energie, nicméně v dnešní době se 

prosazuje i záloha tepelné energie. Odpadní teplo vznikající při provozu stroje dlouhodobého 

záložního zdroje prochází výměníkem a toto teplo se dokáže zužitkovat právě pro dodávku tepelné 

energie. 

Záložní zdroje můžeme rozdělit do dvou základních skupin podle toho, jakým způsobem 

dokážou zálohovat provoz.  

2.2.1 Záskokové záložní zdroje 

Záskokové záložní zdroje (Obr.4) fungují tak, že napájení ze sítě a z dlouhodobého záložního 

zdroje je připojeno do rozvaděče převzetí zátěže. Celé převzetí zátěže pracuje na principu dvou 

stykačů, které při výpadku přepínají mezí vnější přípojkou elektrické sítě a dieselagregátem.  

 

OBR. 4 - SCHÉMA ZÁSKOVÉHO ZÁLOŽNÍHO ZDROJE 

Při výpadku elektrické energie logické obvody na vstupu zaznamenají úbytek napětí na jedné 

z 3 fází a spustí startér motor-generátoru, který do několika vteřin nastartuje a celou zátěž 

zálohovaného provozu převezme. Stykač přepne celou větev na dlouhodobý záložní zdroj a ten napájí 
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celý provoz až do doby, dokud na vnější přípojce není obnoven přívod elektrické energie. Poté ještě 

nějakou dobu běží pro případ potřeby, kdy by došlo k dalším výpadkům. Pokud je napájení 

z distribuční sítě stabilní, přepne rozvaděč převzetí zátěže celý provoz zpět na distribuční síť. 

2.2.2 Nepřetržité záložní zdroje - Energocentrum 

Princip nepřetržitého záložního zdroje (Obr.5) je obdobný jako u záskokového záložního 

zdroje, jen s rozdílem, že je k rozvaděči převzetí zátěže na straně zálohovaného provozu sériově 

připojen krátkodobý záložní zdroj, který překlene dobu mezi výpadkem a nastartování 

motorgenerátoru.  

 

OBR. 5 - SCHÉMA NEPŘETRŽITÉHO ZÁLOŽNÍHO ZDROJE 

Hlavní výhodou tohoto řešení je bezvýpadkové (někdy nazývané jako zabezpečené) napájení 

celého provozu. Takto zapojené systémy by z hlediska uživatele měly být bezúdržbové a uživatel by 

se měl starat pouze o dodávku paliva do dlouhodobého záložního zdroje. 

2.2.3 Typy krátkodobých záložních zdrojů 

Krátkodobé záložní zdoje [1] nebo častěji používaný název UPS (z angl.  Uninterruptible 

Power Supply, tedy zdroje nepřetržitého napájení), jsou zařízení, jejichž funkcí je zpravidla 

krátkodobá (řádově minuty až hodiny) dodávka elektrické energie v případě nestability vstupního 

napětí či při úplném výpadku napájení z rozvodné sítě. 

a) UPS kategorie VFD (typ OFF-LINE) 

VFD = voltage and frequency dependent (napěťově závislé zdroje)  

Záložní zdroje typu VFD jsou určeny jako náhradní zdroje elektrické energie u těch zařízení, 

které jsou schopny překlenout bez obtíží výpadek napětí v délce trvání do 8 ms. V bezporuchovém 

stavu (síťový režim) je sice spotřebič napájen přes UPS, ale prakticky přímo ze sítě (střídač je 

vyřazen). Parametry sítě jsou upravovány pasivními filtry. Jednoduché filtry však neodstraní veškeré 

poruchy v rozvodné síti. V případě výpadku elektrické energie (bateriový režim) dojde k přepnutí 

pomocí relé na záložní měnič (resp. střídač) napájený z akumulátorů.  
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b) UPS kategorie VI (typ LINE INTERACTIVE) 

VI = voltage independent (napěťově nezávislé zdroje)  

Záložní zdroje technologie VI (line interactive), oproti záložním zdrojům VFD (off-line), 

skýtají uživateli výhodu nižšího opotřebení akumulátoru v důsledku použití tzv. regulačního 

transformátoru, který je schopen vyrovnat krátkodobé anomálie (přepětí, podpětí, rázy v síti) a 

zabraňuje tak nadměrnému zatěžování akumulátoru. I u této technologie záložních zdrojů však 

dochází ke krátkodobému přerušení napájení (zhruba do 5ms) při přepínání na akumulátory.  V režimu 

bez přítomnosti napájení (bateriový režim) je během několika ms elektrická energie dodávána 

střídačem z akumulátorů. Nejdokonalejší UPS tohoto typu mají plynulé řízení výstupního napětí a 

bezspínačový přechod mezi síťovým a bateriovým režimem (Delta konverze).  

c) UPS kategorie VFI (typ ON-LINE) 

VFI = voltage and frequency independent (napěťově nezávislé zdroje)  

UPS VFI zajišťuje napěťovou a frekvenční nezávislost ve všech režimech (síťový i bateriový). Tyto 

UPS pracují na principu dvojité konverze, kdy se vstupní síťové napětí nejprve usměrní řízeným 

usměrňovačem (∼ / =) a následně se rozstřídá střídačem (= /  ∼) na výstupní sinusové napětí o 

přesném kmitočtu 50 Hz (resp. 60 Hz). Střídač je tedy trvale v provozu. Tento princip zabezpečí 

dobrou stabilitu výstupního napětí i při změnách vstupního napětí nebo zatížení a filtraci poruch 

přicházejících po síti jako jsou pulzní přepětí, vysokofrekvenční rušení, neharmonické zkreslení apod. 

Z důvodu potlačení rušení je vstup i výstup zdroje vybaven filtry. 

Provozní režimy VFI (on-line) UPS:  

• Síťový režim - síťové napájení je v daných tolerančních mezích, dodává síťový usměrňovač 

energii ze sítě do stejnosměrného meziobvodu, z něhož je především napájen střídač 

vytvářející střídavé napětí pro zátěž a dále je z něho v případě potřeby dobíjeny akumulátory.  

• Zálohovací (bateriový, resp. akumulátorový) režim - parametry síťového napájení jsou mimo 

stanovené tolerance, usměrňovač je mimo provoz a energie pro napájení střídače dodávajícího 

výkon do zátěže je čerpána z akumulátorů 

• By-pass (obtokový) režim - by-pass je náhradní elektrická cesta zřízená paralelně k jednotce 

UPS, umožňující přemostění silových částí UPS v případě poruchy nebo při přetížení 

(automatický by-pass). Je-li síťové napájení v daných tolerančních mezích, avšak vznikla-li 

porucha nebo nastalo přetížení jednotky UPS, je jednotka odpojena a zátěž je přepojena na 

napájení z provozní nebo záložní napájecí sítě. UPS nabízí také ruční (manuální, servisní by-

pass), pro bezpečnostní oddělení UPS při servisu, profylaktické prohlídce zdroje, atd.   



14 
 

Místo baterií některé UPS jako zdroj energie potřebné k překlenutí výpadku používají 

kinetický modul, který trvale vyrábí energii. Kinetický modul je poháněn buď vlastní setrvačností 

(RUPS – Rotary Uninterruptible Power Supply) nebo stlačeným vzduchem (Air-RUPS). 
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3 Analýza stávajícího systému  

Aktuální dálkový dohled, který jsem analyzoval, má dlouhou historii a první systém byl 

spuštěn roku 1997. Díky technologickému rozvoji byl tento dohled několikrát přepracováván a 

vylepšován až do roku 2005, kdy byl modernizován naposledy. Při této modernizaci vzniklo v Praze – 

Modleticích dispečerské pracoviště. 

3.1 Základní funkce stávajícího dohledového systému 

Hlavní funkce bych rozdělil podle subjektů, kteří k nim budou nejčastěji přistupovat.  

Dispečerské funkce  

• Mapa – zobrazuje všechny sledované záložní zdroje  

Servisní funkce 

• Monitoring záložních zdrojů – informace o poruše nebo upozornění o nestandardním stavu 

nebo typu poruchy 

Klientské funkce 

• Informace o stavu záložního zdroje – umožňuje uživateli sledovat aktuální stav záložního 

zdroje  

3.1.1 Principy komunikace mezi jednotlivými subjekty 
Na základním schéma stávajícího dohledového systému(Obr.6), lze vidět, jakým způsobem 

mezi sebou jednotlivé subjekty komunikují. 

Monitorované zařízení 

Komunikace probíhá pouze pomocí SMS zpráv v síti GSM a to jak mezi centrálním serverem 
a záložním zdrojem, ale také redundantně mezi servisním pracovníkem a záložním zdrojem. 

Servisní pracovník 

Servisní pracovník komunikuje výhradně s monitorovaným zařízením pouze při 

nestandardním stavu a to zcela mimo centrální server. Dispečer si pak telefonicky ověřuje, zda 

komunikace proběhla a servisní pracovník kvitoval alarm. 

Dispečer 

Komunikace mezi dispečerem a serverem probíhá přes webový portál. Jedná se zejména o 

zobrazení mapy a přibližné geografické polohy lokality na pracovišti vybaveném dispečerskými 

panely.  
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Uživatel 

Komunikace mezi uživatelem a serverem probíhá pouze v rámci informativního charakteru. 

Uživatel se dozví o pouze poruše, a to jen v případě připojení na webové rozhraní.  Vzhledem 

k aktualizaci sledovaných parametrů pomocí SMS zpráv nejsou standardně data na serveru aktuální a 

aktualizují se pouze v intervalu 24 hodin. 

 

 

OBR. 6 - SCHÉMA STÁVAJÍCÍHO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU 

3.2 Hlavní důvody pro přepracování stávajícího dohledového systému 

Dálkový dohled, který v rámci této práce analyzuji je bohužel poplatný době vzniku a tehdejší 

situaci v roce 2005 a dle mého názoru je nerentabilní jej přepracovávat. Chybí technické zadání i 

dokumentace, nejsou nebo jsou nedostatečně popsány zdrojové kódy, uživatelské rozhraní je na dnešní 

dobu těžkopádné a nereflektuje dnes již běžné, zejména bezpečnostní a uživatelské standardy. Celý 

dispečink byl koncipován pro monitorování typově stejných lokalit. Připojení nové a originální 

lokality je bez znalosti daného stroje a projektové dokumentace takřka nemožné. Funkčnost celého 

systému jsem analyzoval na testovacím serveru, kde byla nahrána ostrá verze serveru. Uvedu několik 

bodů, bez jejichž přepracování se nová aplikace neobejde. 
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• Nepřipravenost jádra systému na připojování různorodých a odlišných lokalit 

Server dispečerského pracoviště jako takový dnes neumožňuje připojení lokalit jiného typu, 

než ty, které zná, nebo jsou typově stejné už lokalitám monitorovaným. Striktně nahlíží na příchozí 

SMS s daty za pomocí driveru, přiřazenému dané lokalitě podle telefonního čísla. Driver nelze 

nakonfigurovat jinak, než že se naprogramuje přímý modul do jádra celého systému. To platí i pro 

pozdější zpracování dat a vizualizaci.  

• Nemožnost připojit lokalitu jiným způsobem než pomocí SMS 

Momentálně neexistuje jiná možnost do dispečinku připojit lokalitu než pomocí SMS. U 

složitějších a rozsáhlejších instalací je kapacita SMS zprávy nedostatečná pro přenos všech potřebných 

dat. Proto je potřeba uvažovat i o jiných typech připojení. Ať již to jsou mobilní služby jako 

GPRS(EDGE),UMTS nebo obousměrné satelitní připojení.  

• Chybějící spolupráce profesí při vytváření a zadávání nových lokalit 

Aktuálně neexistuje žádný komunikační kodex při připojování nové lokality do dohledového 

systému. Propojení na dispečink často není součástí projektu a jedná se o pozdější dodání 

komunikačního rozhraní. Zde vyvstávají problémy s popsáním daného zapojení a uchování těchto 

informací eventuálně předání jinému technikovi. Proto neexistuje seznam aktuálně monitorovaných 

lokalit s přesným zapojením a informacemi typu kdy a kým byla daná lokalita připojena, jakým 

způsobem jsou z rozvaděče nebo stroje vyčítány signály a kde se dají tyto signály najít. 

• Složitost uživatelského rozhraní 

 Internet prožil v posledním desetiletí obrovský pokrok a to se odráží na internetových 

aplikacích. Uživatelské rozhraní v aktuální podobě již neposkytuje uživateli komfort, na který je 

zvyklý. Jednoduchý avšak bezpečný přístup, přehlednost, grafická vyváženost a zejména intuitivní 

ovládání se musí snoubit s vyváženým a funkčním jádrem celé aplikace. Daný design webového 

rozhraní je těžkopádný a pro zákazníka poněkud matoucí a to i funkční bloky jako vyhledávání, výpisy 

a úpravy lokalit anebo administrátorské funkce jako je úprava práv uživatelů, řazení firem atd. 

• Chybějící podpora servisních smluv 

Vzhledem k tomu, že dispečerské pracoviště spadá pod správce servisních smluv, mělo by 

znát pojmy, jako jsou servisní smlouva, servisní zásah, preventivní údržba a prohlídka, generální nebo 

částečná oprava atd. Z toho by mělo odvozovat situace jako například zasílání e-mailům správcům 

dané lokality, že je třeba vyslat technika a udělat preventivní údržbu. Samozřejmě se jedná o zavedení 
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nového přístupu a je proto důležité v před projekční části uvažovat komfort správců servisních smluv a 

jiný přístup při správě lokalit nejen vybavených komunikačními prostředky. 

3.3 Ukázka webového prostředí aktuálního dohledového systému 

Na Obr. 7 je zobrazena mapa s jednotlivými lokalitami. Na mapě chybí jakákoliv interakce co se týče 
poruchy a přiblížení jednotlivých krajů funguje na bázi výřezu slepé mapy. 

 

OBR 7 - STÁVAJÍCÍ DOHLEDOVÝ SYSTÉM 

Na dalším obrázku (Obr.8) je zobrazen seznam lokalit připojených do stávajícího systému. 
V tabulce jsou zobrazeny základní údaje a počty alarmů (Aktivní/Nekvitované/Kvitované).

 

OBR 8 - STÁVAJÍCÍ DOHLEDOVÝ SYSTÉM  
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Na poslední ukázce stávajícího dohledového systému (Obr.9) jsou zobrazovány základní dohledované 

parametry společne s malým technologickým schématem.  

 

OBR. 7 - STÁVAJÍCÍ DOHLEDOVÝ SYSTÉM 
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4 Návrh nového systému 

Základní funkcí celého systému by měl být spolehlivý, bezpečný a rychlý dálkový monitoring 

záložních energetických zdrojů geograficky zcela oddělených od centrálního dohledového pracoviště. 

Dohledové centrum slouží zejména pro shromáždění informací o provozu a servisu jednotlivých 

instalací. Informace se netýkají pouze aktuálních a nestandardních stavů stroje, ale také se 

shromažďují data o servisních smlouvách a servisních úkonech provedených na stroji. Návrh 

takovéhoto řešení není vůbec jednoduchý a je třeba počítat jednak s požadavky od zadavatele, ale také 

s technologickými limity, dnes fungujících a bohužel již zastaralých komponent. Při návrhu celého 

systému jsem se držel základních předpokladů pro realizaci nového dálkového dohledu.  

• Spolehlivost 

• Zachování a využití technologií aktuálního systému 

• Připojení důležitých a stěžejních instalací  

• Vytvoření konceptu dlouhodobého monitorování 

• Vytvoření komunikačního kodexu mezi zainteresovanými profesemi 

4.1 Základní funkce nového dohledového systému 

Hlavní funkce bych rozdělil podle subjektů, kteří k němu budou přistupovat.  

Dispečerské funkce  

• Interaktivní mapa – zobrazuje všechny sledované záložní zdroje a umožňuje dispečerovi jejich 

zobrazení ve třech základních stavech (1. V pořádku, 2. Upozornění, 3. Kritická závada) 

• Stavová konzole – slouží k zobrazení nestandardních stavů mimo mapu s odkazem na 

podrobnější informace o poruše a zejména kontaktními informacemi na zákazníka a servisního 

pracovníka 

• Harmonogram služeb – zobrazuje kalendář s daty o službách jednotlivých servisních 

pracovníků v rámci celé republiky 

Servisní funkce 

• Krátkodobý monitoring záložních zdrojů – informace o poruše nebo upozornění o 

nestandardním stavu a podrobné informace o typu a závažnosti poruchy 

• Dlouhodobý monitoring záložních zdrojů – informace o servisních intervalech a nutných 

výměnách náplní nebo dílu stroje 

• Editace harmonogramu služeb – umožní servisnímu pracovníkovi plánovat své služby nebo 

servisní prohlídky 
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• Soubor servisních dokumentací – nabízí k nahlédnutí veškerou dokumentaci (projekt, schéma 

zapojení, manuál řídicího systému atd.) k dané lokalitě 

Klientské funkce 

• Informace o stavu záložního zdroje – umožňuje uživateli sledovat aktuální stav záložního 

zdroje bez zbytečných technických podrobností 

• Informace o stavu opravy – umožňuje uživateli zobrazit průběh prací na opravě záložního 

zdroje, zda servisní technik dodržel všechny intervaly uvedeny v servisní smlouvě atd. 

• Informace o vypršení servisní smlouvy – zobrazuje uživateli datum, do kterého je třeba 

aktualizovat servisní smlouvu 

• Soubor klientských dokumentací – nabízí ke stažení veškerou dokumentaci pro provoz 

záložního zdroje (manuály, servisní deníky, servisní smlouvu atd.) 

4.2 Návrh centrálního serveru  

Centrální server je hlavním prvkem celého systému. Je koncipován tak, aby byly všechny jeho 

části plně zálohovány na několika různých úrovních a jednotlivé zálohové servery mohly běžet i 

v jiných geograficky oddělených lokalitách. Na blokovém schématu (Obr.10) jsou zobrazeny všechny 

prvky při plné redundanci. Jedná se o dva servery aplikační, na kterých běží aplikační a prezentační 

vrstva systému a dva servery databázové se vzájemným křížovým propojením za pomocí SQL 

synchronizace. Servery mezi sebou mají navzájem vytvořenou zabezpečenou VPN síť a komunikují 

mezi sebou pomocí protokolu TCP/IP. Tato konstrukce propojení serverů vytváří navenek tzv. hybrid 

cloud computing. Je to model založený na distribuovatelném zpracovávání požadavků, který mezi 

servery pracuje v soukromém (private) režimu, ale uživateli se jeví, jako jednotný systém. Servery 

jsou mezi sebou plně synchronizovány a umí mezi sebou přebírat zátěž zpracování dat. V rámci této 

VPN je připojeno zařízení pro komunikaci s GSM modemy. 
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OBR 10 - SOFTWAROVÉ SCHÉMA CENTRÁLNÍHO SERVERU 

 

4.2.1 Aplikační vrstva 

Aplikační vrstva je tvořena řadou služeb, které jsou realizovány jako nezávislé moduly. 

Každý modul vystavuje sadu svých funkcí pomocí přístupových objektů (framework nebo jiná 

přístupová metoda objektu), které jsou volány dle požadavků z prezentační vrstvy nebo automaticky 

při zpracování aplikačních procesů. Interakci mezi těmito moduly zajišťuje integrační vrstva neboli 

jádro systému. 

Aplikační vrstva se skládá z těchto modulů: 

• Integrační systém – jádro aplikace 

• Framework pro komunikaci s databází 

• Framework pro komunikaci s prezentační vrstvou (GUI) 

• Knihovna pro komunikaci s GSM branami (ovladač) 

• Knihovna pro komunikaci s pevně připojeným lokalitami (ovladač) 
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• Autentizační systém – zabezpečení aplikace 

• Zálohování a synchronizace 

4.2.2 Databázová vrstva 

Databáze neboli datová základna (Data Base) je místo, kam se ukládají určitým způsobem 

organizované a strukturované údaje. Přístup k údajům uložených v databázi obstarává databázový 

systém, kterému se říká SŘBD - Systém Řízení Báze Dat (anglický termín DBMS - DataBase 

Management Systém). 

Pro tento projekt se při návrhu jeví, jako nejvhodnější použití relační model databáze. Relační 

databázový model sdružuje data do tzv. relací (tabulek), které obsahují n-tice (řádky). Tabulky (relace) 

tvoří základ relační databáze. Tabulka je struktura záznamů s pevně stanovenými položkami (sloupci - 

atributy). Každý sloupec má definován jednoznačný název, typ a rozsah neboli doménu. Záznam se 

stává n-ticí (řádkem) tabulky. Pokud jsou v různých tabulkách sloupce stejného typu, pak tyto sloupce 

mohou vytvářet vazby mezi jednotlivými tabulkami. Tabulky se poté naplňují vlastním obsahem - 

konkrétními daty.[2] 

Na obrázku (Obr.11) lze vidět návrh databáze [3] pro nový dohledový systém. 
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OBR 11 - DATABÁZOVÁ STRUKTURA [3] 
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4.2.3 Prezentační vrstva 

Prezentační vrstva slouží pro interakci s uživatelem dálkového dohledu. Uživatelské rozhraní 

aplikace je navrženo s důrazem kladeným na jednoduchost, přehlednost, intuitivní ovládání a vhodné 

rozložení všech ovládacích prvků na stránce. Pro interakci s osobou, která má přístup do dohledového 

centra, slouží webové rozhraní založené na otevřených nebo běžně užívaných standardech HTML, 

PHP a skriptovacího jazyku AJAX. Celkové rozhraní je rozděleno do několika zájmových skupin. 

Uživatel má přístup do dalších skupin, ale s ohledem na uživatelská práva k lokalitám nebo datům 

lokality. Všechny informace jsou rozděleny do několika skupin podle důležitosti a v celém systému 

jsou tak také řazeny. V následujících podkapitolách lze vidět návrh jednotlivých obrazovek. 

Dispečerské a servisní prostředí 

Dispečerské a servisní prostředí (Obr. 12) zobrazuje informace o všech lokalitách a jejich 

stavech a zobrazuje je na mapě a v konzolové části okna základní popis poruchy. Odkazem z mapy 

nebo z konzole zobrazí podrobnější informace.  

 

OBR 12 - DISPEČERSKÉ A SERVISNÍ PROSTŘEDÍ 

Prostředí servisních smluv 

Prostředí servisních smluv (Obr.13) zobrazuje všechny dostupné informace týkající se 

servisních smluv, servisních intervalů, oprav, dokumentace a servisních zásahů dané lokality. Správci 

tak umožňuje posílat servisní techniky na plánované výjezdy a opravy.  
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OBR 13 - PROSTŘEDÍ SERVISNÍCH SMLUV 

Monitorovací prostředí 

 Monitorovací prostředí (Obr.14) slouží klientovi, dispečerovi a servisnímu 

pracovníkovi k zjištění a podrobnou analýzu problému lokality a vyvození závěrů k dalšímu postupu.  

 

OBR 14 - MONITOROVACÍ PROSTŘEDÍ 
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Administrátorské prostředí 

Administrátor nebo osoby pověřené mají možnost komplexně ovládat celé dohledové centrum 

z webového rozhraní. Přidávání lokalit, vytváření modelů a akčních situací, nastavování práv a širší 

zásahy do databáze. To vše z intuitivního prostředí. Skupiny uživatelů s nižšími právy mají možnost 

měnit parametry pouze svých účtů. 

4.2.4 Hardwarové vybavení serveru 

Hardwarové vybavení serveru musí být dostatečně dimenzované, co se týče výkonu i 

spolehlivosti. Mnou navrhované řešení je na základu rackového serveru ve velikosti 1U značky IBM 

x3250MK2(Tab.2). Pro vývoj celé aplikace postačí v první fázi tento jeden server, který se posléze 

vhodně doplní redundantní zálohou s podobnými parametry. 

Fyzické rozměry šířka 445 mm, výška 43,6 mm, hloubka 670 mm 

Procesor Intel® Xeon QC X3320 2.5GHz 

Pevný disk 2x250GB SATAII hotswap 

Řadič disků LSI Logic® 1064e / RAID 0, 1 - ServeRAID-BR10il SATA Controller  

Grafická karta ATI ES1000(RN50) / 16MB SDRAM  

Komunikace Dual-Gigabit 10/ 100/ 1000 ethernet ports / Broadcom 5721 

Porty 
4xUSB (2.0) Serial RS232 (9-pin), 2xEthernet (RJ-45), keyboard, mouse, video (DB-15), 

2x PCI Express 

Zdroj 351W 

TAB 1 - TECHNICKÉ SPECIFIKACE SERVERU 

4.2.5 Připojení modemů k centrálnímu serveru 

Vzhledem k propojení několika serverů k několika GSM branám jsem řešil vzájemné 

propojení serverů, tak aby nemusel používat každý server vlastní telefonní čísla. V návrhu jsem proto 

počítal s použití standardních průmyslových modemů na GSM čipu firmy Siemens (Cinterion 

MC52iT) připojených po sériové lince na rozhraní RS232 s převodníkem na protokol TCP/IP. Jako 

vhodné zařízení se používá sběrnicový převodník od firmy Moxa NPort 5410. Jedná se o převodník 

s vlastním webovým serverem a 4mi RS232 kanály na které jsou připojeny modemy. Komunikace 

mezi komunikačním modulem jádra serveru a jednotlivými RS232 probíhá pomocí socketu. Socket je 

mechanismus, kterým je možno zprostředkovat lokální či vzdálenou komunikaci dvou uzlů, která má 

charakter klient/server. Druhý fakt je stěžejní, do jisté míry je manipulace se socketem obdobná 

meziprocesové komunikaci pomocí roury, ta však nijak striktně neodlišuje strany, které 

komunikují.[4] Použití 4 modemů je navrženo proto, aby byla rovnoměrně zajištěna odbavovací 

schopnost serveru a dokázal pokrýt výpadky sítě mobilních operátorů. 

Na Obr. 15 vidíte blokové schéma připojení jednotlivých modemů v intranetu. 



28 
 

 

OBR 15 - SCHÉMA PŘIPOJENÍ GSM MODEMŮ 

Pro ověření vlastností jsem si vypůjčil zařízení MOXA a GSM modem. Tyto zařízení jsem 

připojil k serveru s operačním systémem debian a za pomocí programu SMS Server tools, jsem 

vytvářel komunikaci s modemem. Ta už funguje na bázi běžných AT příkazů. 

Přijetí SMS zprávy: 

 

 

2011-04-18 17:29:48,6, GSM1: Modem is registered to the network 
2011-04-18 17:29:48,6, GSM1: Selecting PDU mode 
2011-04-18 17:29:48,7, GSM1: -> AT+CMGF 
2011-04-18 17:29:48,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer 
2011-04-18 17:29:49,7, GSM1: <- OK 
2011-04-18 17:29:49,6, GSM1: Checking memory size 
2011-04-18 17:29:49,7, GSM1: -> AT+CPMS? 
2011-04-18 17:29:49,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer 
2011-04-18 17:29:49,7, GSM1: <- +CPMS: "MT",1,35,"MT",1,35,"MT",1,35 
OK 
2011-04-18 17:29:49,6, GSM1: Used memory is 1 of 35 
2011-04-18 17:29:49,6, GSM1: Trying to get stored message 1 
2011-04-18 17:29:49,7, GSM1: -> AT+CMGR=1 
2011-04-18 17:29:49,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer 
2011-04-18 17:29:49,7, GSM1: <- +CMGR: 0,,44 
0791246020099990040C912460706630920000114081711370801CD437FD0D529741E4F79C0E92E7C7687618F426C
3DFF6323904 
OK 
2011-04-18 17:29:49,5, smsd: SMS received, From: 420602123456 
2011-04-18 17:29:49,6, GSM1: Deleting message 1 
2011-04-18 17:29:49,7, GSM1: -> AT+CMGD=1 
2011-04-18 17:29:49,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer 
2011-04-18 17:29:50,7, GSM1: <- OK 
2011-04-18 17:29:50,6, GSM1: Checking device for incoming SMS 
2011-04-18 17:29:50,6, GSM1: Checking memory size 
2011-04-18 17:29:50,7, GSM1: -> AT+CPMS? 
2011-04-18 17:29:50,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer 
2011-04-18 17:29:51,7, GSM1: <- +CPMS: "MT",0,35,"MT",0,35,"MT",0,35 
OK 
2011-04-18 17:29:51,6, GSM1: Used memory is 0 of 35 
2011-04-18 17:29:51,6, GSM1: No SMS received 
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Odeslání SMS zprávy 

 

 

4.3 Parametry monitorovaného zařízení 

Každý záložní zdroj musí být přesně specifikován, co se týče svých vlastností, tak i 

monitorovaných parametrů. Základní parametry mají všechny monitorované zařízení stejné, avšak liší 

se v parametrech, podle toho, jakým způsobem je zařízení připojeno. Hlavním parametrem je ID 

(identifikátor), které slouží totiž jako primární klíč při propojení všech databázových struktur. ID 

lokality by se mělo skládat z identifikátoru kraje, v kterém se lokalita nachází, firmy která lokalitu 

vlastní a čísla lokality.  

Například dieselagregát u Hasičského záchranného sboru (dále HZS) v Moravskoslezském 

kraji na Centrální Hasičské stanici Ostrava – Zábřeh by pak měl identifikační číslo THZS001(T – kraj, 

HZS – trojmístný identifikátor firmy, 001 – trojmístný identifikátor DA). 

 

 

 

2011-04-18 17:28:28,6, smsd: Moved file /var/spool/sms/outgoing/new_msg_1303140479.65-1303140505.38.python to 
/var/spool/sms/checked 
2011-04-18 17:28:36,6, smsd: I have to send 1 short message for /var/spool/sms/checked/new_msg_1303140479.65-
1303140505.38.python 
2011-04-18 17:28:36,6, GSM1: Sending SMS from user to 420602123456 
2011-04-18 17:28:36,6, GSM1: Checking if modem is ready 
2011-04-18 17:28:36,7, GSM1: -> AT 
2011-04-18 17:28:36,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer 
2011-04-18 17:28:37,7, GSM1: <- OK 
2011-04-18 17:28:37,6, GSM1: Checking if Modem is registered to the network 
2011-04-18 17:28:37,7, GSM1: -> AT+CREG? 
2011-04-18 17:28:37,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer 
2011-04-18 17:28:37,7, GSM1: <- +CREG: 0,1 
OK 
2011-04-18 17:28:37,6, GSM1: Modem is registered to the network 
2011-04-18 17:28:37,6, GSM1: Selecting PDU mode 
2011-04-18 17:28:37,7, GSM1: -> AT+CMGF 
2011-04-18 17:28:37,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer 
2011-04-18 17:28:37,7, GSM1: <- OK 
2011-04-18 17:28:37,7, GSM1: -> AT+CMGS=51 
2011-04-18 17:28:37,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer 
2011-04-18 17:28:38,7, GSM1: <- > 
2011-04-18 17:28:38,7, GSM1: -> 
0011000C9124607066309200F1FF2AEEB23ABCCE83E8653CDD0582CBDFF374BB0C7A83E4F9319AFDAE83DE64
F8DB5E268376AD14^Z 
2011-04-18 17:28:38,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer 
2011-04-18 17:28:41,7, GSM1: <- +CMGS: 145 
OK 
2011-04-18 17:28:41,5, GSM1: SMS sent, To: 420607660329 
2011-04-18 17:28:41,6, smsd: Deleted file /var/spool/sms/checked/new_msg_1303140479.65-1303140505.38.python 
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Seznam základních parametrů lokality(Tab.2). 

Název parametru Popis parametru Příklad 

ID lokality Identifikátor lokality THZS001 

Název Celý název lokality HZS MSK, CHS Ostrava - Zábřeh 

Vlastník Vlastník instalace HZS MSK 

Adresa Úplná adresa lokality Výškovická 2995/40, Ostrava - Zábřeh, 700 30 

Komunikace Ano/Ne Ano 

Typ komunikace Typ komunikace SMS SEA 

Provozovatel Provozovatel zařízení HZS MSK 

Typ dieselu Typ dieselu DA 3306 

Výkon Instalovaný výkon 350kVA 

Přístupové číslo Telefoní číslo na SMS procesor +420602123456 

Obsluha Kontakt na obsluhu Jan Novák, +420606123456, novak@hzsmsk.cz 

GPS Souřadnice lokality Loc: 49°48'8.211"N, 18°13'50.326"E 

PIN/HESLO Zabezpečení lokality  4547 

Servisní smlouva Ano/Ne Ano 

Doba zásahu Doba servisního zásahu 24H 

Poslední údržba Datum poslední preventivní údržby 3.5.2010 

Interval údržby Interval opakování údržeb 1rok 

Poslední oprava Datum poslední opravy 3.5.2010 

Odkaz Odkaz k dokumentům lokality http://dohled.p-z.cz/dokumenty/THZS001 

TAB 2- ZÁKLADNÍ PARAMETRY 

 

Parametry lokality monitorované pomocí SMS(Tab.3). 

Název parametru Popis parametru Informace 

DA AUTO DA v režimu auto Dieselagregát je nastaven do režimu AUTO, Automatické zapnutí 

Napajeni_Sit Napájení ze sítě Budova je napájena ze sítě 

Napajeni_DA Napájení z DA Budova je napájena z dieselagregátu 

Pripraveno Připraveno Dieselagregát je v režimu připraven 

Sum_err Sumární porcuha Na dieselagregátu je porucha 

Min_paliva Minumum paliva Minimum paliva v hlavní nádrži 

Prehrati Přehřátí motoru Přehřátí motoru dieselagregátu 
TAB 3 - PARAMETRY – SMS 
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Parametry lokality monitorované pomocí pevného připojení(Tab.4) 

Název parametru Popis parametru Informace 

I_MNN_99 MNN- nabití 99% Nabití setrvačníku v RUPS pod 99% 

I_MNN_85 MNN - nabití 85% Nabití setrvačníku v RUPS pod 85% 

I_MNN_75 MNN - nabití 75% Nabití setrvačníku v RUPS pod 75% 

I_MNN_onli_bypass MNN - Online/ByPass RUPS v režimu ByPass/Online 

A_DG_Chod DG v chodu Dieselagregát v chodu 

I_DG_AUT DG v poloze AUT Dieselagregát v poloze Auto 

I_DG_SUMPOR DG Sumární Porucha Sumární porucha na dieselagregátu 

Q_POR_AKU_DG Porucha Aku DG Porucha baterií v dieselagregátu 

A_T_Ok_MNN_85 Oba transformátory OK MNN pod 85% 
Oba transformátory v pořádku a RUPS vybita pod 
85% 

A_TR_Flt Trafo TR Chyba Chyba na trafu 

A_GB_Flt Porucha záložního akumulátoru GB Porucha záložního akumulátoru 

I_min_nafty_DG Min. nafty DG Minimum nafty 

I_U1 Napětí U1 Hodnota napětí U1 

I_U2 Napětí U2 Hodnota napětí U2 

I_U3 Napětí U3 Hodnota napětí U3 

I_I1 Proud I1 Hodnota proudu I1 

I_I2 Proud I2 Hodnota proudu I2 

I_I3 Proud I3 Hodnota proudu I3 

TAB 4 - PARAMETRY - PEVNÉ PŘIPOJENÍ 

 

4.4 Infrastrukturní koncept 

Při vytváření infrastrukturního konceptu jsem vycházel z poznatků o dálkovém monitoringu 

jako takovém a pokoušel jsem se přizpůsobit ho podmínkám požadavků o typových lokalitách 

zjištěných z místních nebo projektových šetření u lokalit zejména v Moravskoslezském a 

Olomouckém kraji.  

V návrhu tak vycházím z toho, že základním pilířem celého systému bude server dálkového 

dohledu používající několik komunikačních metod pro připojení různorodých lokalit. Z podrobnější 

analýzy vychází, že drtivá většina lokalit jsou originální instalace, ke kterým se musí při požadavku 

pro připojení do dohledu, hledat vhodná metoda.  
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OBR 16 - SCHÉMA NOVÉHO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU 

Ze struktury celého systému (Obr.16) vyplývá, mezi kterými subjekty musí server navazovat 

několik typů interakcí. 

4.4.1 Principy komunikace mezi jednotlivými subjekty 

Monitorované zařízení 

Komunikace mezi monitorovaným zařízením a serverem je nadřazené všem ostatním. Na 

základě těchto informací se řídí akční procesy vyhodnocující stavy poruch a vyhlašování alarmů. Díky 

těmto akčním procesům jsou pak vytvořeny interakce s dalšími subjekty systému. 

Servisní pracovník 

Komunikace mezi servisním pracovníkem a serverem je vytvořena na základě poruchového 

nebo nestandardního stavu lokality, která danému servisnímu pracovníkovi náleží. Je informován 

pomocí SMS zprávy a podrobnější informace o poruchových stavech má k dispozici na webovém 

portálu dohledu. Servisní pracovník je jediný, který může navázat komunikaci s lokalitou přímo a to 

v případě, kdy porucha není závažná natolik, aby ji nedokázal odstranit na dálku. 

Dispečer 

Komunikace mezi dispečerem a serverem probíhá výhradně přes webový portál na speciálně 

rozvržených stránkách s funkčními bloky vyhovujícím potřebám dispečera. Jedná se zejména o 
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zobrazení mapy a geografické polohy lokality, dále pak stavové okno s jednotlivými nekvitovanými 

poruchami a historií alarmů a nestandardních stavů. Má k dispozici kontaktní informace správce 

lokality a měl by ho v rámci poruchy kontaktovat. 

Uživatel 

Komunikace mezi uživatelem a serverem probíhá pouze v rámci informativního charakteru. 

Uživatel se dozví o poruše, zda je v řešení, kdy byla odstraněna. Může si zkontrolovat dojezdové časy 

techniků a posoudit, zda odstranění závady proběhlo v souladu s parametry servisní smlouvy. 

4.4.2 Základní typy komunikačních metod 

a) Možnosti komunikace - SMS 

Základním komunikačním prostředkem při připojení lokality by měla být SMS zpráva. SMS 

modulem nebo SMS procesorem by měla být v první fázi vybavena každá lokalita. Pokud je lokalita 

vybavena jiným komunikačním kanálem, SMS slouží jako redundantní komunikační kanál. Kvůli 

omezení délky SMS zprávy se uchylujeme pouze pro přenášení základních údajů o funkčnosti lokality 

a základních poruchových stavů.  

Návrh – použití komunikačních SMS procesorů SEA SP6 

SEA SP6 je univerzální modul pro monitorování a dálkové ovládání. Umožňuje přenos 

informací o osmi logických vstupech a osmi logických výstupech pomocí služby SMS zprávy sítě 

GSM. Tyto vstupy jsou přímo v rozvaděči připojeny na jednotlivé indikační prvky v rozvaděči 

převzetí zátěže.  

Takto vypadají zapojení jednotlivých vstupů a výstupů: 

Vstupy SMS procesoru (oboupolaritní optočleny – Obr.17) – celkem 8 vstupů (8-30V, 5mA)  

 

OBR 17 - VNITŘNÍ ZAPOJENÍ VSTUPŮ 
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Výstupy SMS procesoru (optoMOS relé – Obr.18) – celkem 8 výstupů (60V, 100mA) 

 

OBR 18 - VNITŘNÍ ZAPOJENÍ VÝSTUPŮ 

Každá čtveřice vstupů i výstupů je galvanicky oddělena od ostatních. Na polaritě nezáleží - 

každá čtveřice může být zapojena odlišně. 

Zařízení je též vybaveno vstupem pro sledování případného záložního napájení a také 

svorkami pro sledování výpadku síťového napájení (12 Vstř). Tento vstup je možno použít i jako další 

(devátý) nezávislý vstup.  

Přednosti SP6: 

• Jednoduchá montáž - zařízení je dodáváno v rámečku na DIN lištu. 

• Snadné ovládání - stačí poslat SMS zprávu v daném tvaru z vašeho mobilního telefonu. 

• Konfigurační SW zdarma - nastavení chování modulu si uživatel definuje dle své potřeby, 

včetně tvaru SMS zpráv a telefonních čísel. 

• Dálková konfigurace - konfiguraci modulu je možné změnit, aniž je nutné dojet přímo na 

místo, kde je instalované zařízení. 

Technické údaje(Tab.5): 

Fyzické rozměry šířka 100 mm, výška 81 mm, hloubka 60 mm (bez antény) 

Napájení 8 až 30 Vss / 0,3 A při 12 V 

Logické vstupy 8 vstupů 8-30V, 5mA; 1 vstup 12Vstř např. pro signalizaci výpadku napájení 

Logické výstupy 8 výstupů, 60V, 100mA 

Pracovní teplota -20 do +55 °C 

GSM síť EGSM900, GSM1800 

TAB 5 - TECHNICKÉ SPECIFIKACE SEA SP6 
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Server s SMS procesory SEA komunikuje ve 3 režimech.  

• Nevynucený dotaz serveru 

• Dotaz serveru 

• Alarm 

Nevynucený dotaz serveru – v tomto režimu ke komunikaci mezi serverem a SMS 

procesorem dochází pouze v zadaných periodách, kde server ověřuje dostupnost lokality. 

Dotaz serveru – komunikaci vyžaduje server odesláním stavové SMS, kdy lokalita obratem 

odpovídá. Dotaz na aktuální stav zasílá dispečer nebo sám server, dle scénáře v průběhu alarmové 

situace. 

Alarm – komunikaci zahajuje SMS procesor, při změně stavu na jeho vstupech. Odesílá číslo 

a název proměnné vstupu pro identifikaci poruchy nebo nestandardního stavu. 

Nestandardní stavy se nezasílají technikům, ale pouze na server a ten rozhoduje o dalším 

výběru a přeposílání zpráv. Server sestaví SMS zprávu přímo pro technika (zákazníka), aby jí 

rozuměl, a do zprávy přiloží definované příznaky s dostupných základních parametrů. SMS zpráva je 

modulovatelná a technik si její tvar může upravit dle svého uvážení v nastavení na serveru.  

 

b) Možnosti komunikace – pevné internetové připojení 

U instalací, kde je nutné přenášet velké množství dat, je SMS zpráva nevyhovující vzhledem 

k omezení její délky. Komunikaci tedy musí zajišťovat jiná komunikační metoda. Připojení lokalit je 

realizováno za pomocí datových přenosů v rámci sítě internet. Zásadní je spolehlivost datového 

připojení a bezpečnost.  

Bezpečnost je řešena ve vytvoření vlastní VPN sítě mezi lokalitami, jejíž přenos bude šifrován 

a jako koncentrátor těchto VPN připojení bude fungovat hlavní server. 

Spolehlivost u bezdrátového připojení GPRS/UMTS je předpokládána vysoká dostupnost 

datových služeb i v době krizových situací. Při variantě připojení pomocí zákazníkovi infrastruktury je 

třeba zanalyzovat připojení, rozhodnout o vhodnosti případně smluvně pokrýt možnost výpadku 

místního připojení a naši akceschopnosti. Zákazníkovi by mělo být jasné, že naše reakční doba je 

prodloužena o dobu výpadku připojení.  

Pro přenos dat je použit protokolu SNMP(Simple Network Managment Protocol), který byl 

standardizován jako servisní protokol síťových prvků, ale je vhodný pro přenášení nejrůznějších stavů 
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a veličin. SNMP funguje jako server/klient aplikace ačkoliv u tohoto protokolu je server nazýván 

agent a klient pak manager. Agent ukládá do definované struktury (na základě instrukcí) vyvolaná data 

a tuto strukturu pak nazýváme MIB. Každý agent má však rozdílnou MIB strukturu a ta je definována 

jako strom. 

Lokality je třeba vybavit převodníkem mezi interní sběrnicí řídicího systému a protokolem 

SNMP a dále pak routerem (modemem) s podporou šifrované VPN. V mnou navrhovaných řešeních 

se snažím kombinovat funkci několika zařízení do jednoho.  

Návrh - embedded systém založený na architektuře ARM 

Jako zařízení zpracovávající data slouží embedded systém založený na architektuře ARM a 

jako hostující operační systém je použit operační systém na bázi UNIXu. Navrhovaný typ řešení je 

založen na softwarově upravené desce firmy Mikrotik standardně používané v rozsáhlých WIFI sítích. 

Je možno si ho představit jako vybavenější síťový router s možností upravit jeho parametry a psaní 

vlastních skriptů.  

Embedded systém je zapojen (Obr.19) pomocí switche k programovatelnému automatu (dále 

PLC) a komunikují spolu pomocí protokolu Modbus/TCP. Deska je pak pro vnější komunikaci 

vybavena USB 3G modemem pro připojení k síti internet. Vzhledem k tomu, že je deska zejména 

síťové zařízení není problém vytvořit VPN spojení s centrálním serverem, na kterém běží VPN 

koncentrátor a zajistit tak zabezpečený přenos dat. 

 

OBR 19 - SCHÉMA PROPOJENÍ EMBEDDED SYSTÉMU 

Pokud se podíváme na vnitřní softwarovou strukturu (Obr.20) a běžící služby v rámci tohoto 

embedded systému, pak komunikace s modbusem standardně používá linuxovou knihovnu 

modbus.lib, kdy pomocí vlastního software dochází k převodu dat na SNMP protokol. Všechna tato 

vyčtená data jsou ukládána do vnitřní databáze, která funguje jako vyrovnávací paměť, pokud není 

aktivní internetové připojení nebo není vytvořeno VPN spojení. Když je komunikace s centrálním 
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serverem v pořádku, centrální server se pomocí tzv. SNMP trapů (dotazy) ptá na hodnoty v MIB 

struktuře a routerboard mu odpovídá. 

  

OBR 10 - SOFTWAROVÉ SCHÉMA EMBEDDED SYSTÉMU 

 

Toto dotazování funguje nepřetržitě v zadaných několikaminutových intervalech. Možnou variantou je 

také dovybavení celého systému o webový server a vytvoření jednoduché vizualizace v rámci 

záložního stroje.  

 

Technické údaje(Tab.6): 

Fyzické rozměry šířka 105 mm, výška 150 mm 

Napájení 10 až 28 Vss 

Parametry 
CPU Atheros AR7130 680Mhz, Operační paměť 128MB DRAM, Paměť 512MB NAND 

flash 

Operační systém RouterOS, Debian 

Rozhraní 3x Ethernet 10/100Mbit/s, 2xUSB, 3x miniPCI, 1xRS232 

Pracovní teplota -30 do +60 °C 

TAB 6 - TECHNICKÉ SPECIFIKACE ROUTERBOARD MIKROTIK 

Technických řešení je mnoho, avšak tyto popsané jsou dle mého názoru vhodné zejména díky 

dobrému poměru ceny a výkonu jednotlivých komponent a relativní jednoduchosti. 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce byla analýza stávajícího dálkového dohledu energetických 

záložních zdrojů a návrh nového technologického řešení tohoto systému. 

Dobře navržený dálkový dohled doplňuje celkový komplex všech technických a 

technickoorganizačních řešení, uplatněných v rámci energocenter, jejichž spolehlivý chod je nezbytný 

pro zabezpečení kritické infrastruktury. Umožňuje tak dodavatelské firmě efektivní řešení servisu 

v návaznosti na dodržování smluvních závazků vůči zákazníkovi, dostupnost náhradních dílů v 

optimálním množství a optimalizaci servisních zásahů v rámci rozsáhlé oblasti. Právě proto je dálkový 

dohled tak důležitý a vzhledem k těmto aspektům jsem zanalyzoval, že bude lépe opustit stávající 

koncept a vytvořit koncept nový, který reflektuje zejména nové požadavky na systém dohledu a 

servisu za současného využití nových pokročilejších metod zpracování dat a jejich prezentace 

v uživatelsky příznivém prostředí.  

Nový koncept, navržený a podrobně popsaný v kapitole 4, umožňuje poměrně snadno 

rozšiřovat a průběžně přizpůsobovat celý dohledový systém novým a v budoucnu jistě potřebným 

požadavkům. Všechny řešení zmíněny zde v této bakalářské práci jsou v aktuální verzi pouze návrhy 

možných řešení a tato práce by měla fungovat jako studie proveditelnosti.  

Budoucí práce na tomto projektu  budou vycházet právě z tohoto dokumentu. Řešení projektu 

se budu aktivně zúčastnit v dílčích oblastech, zejména komunikace s řídícími systémy, ale i vzdálené 

komunikace se záložními zdroji. 

 

  



39 
 

6 Literatura 

[1] Chmiel, Pavel: UPS – záložní zdroje. 2009. [online]. poslední aktualizace 2009-09-27. [citováno 

2011-4-27]. 

URL: <http://chmiel.webzdarma.cz/files/ovt_epo_ps/me/cast1_21_ups.pdf > 

 

[2] Kymla, Vít: Optimalizace SQL vrstvy aplikace GetmoreSystem: Diplomová práce. Zlín: Univerzita 

Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované Informatiky, 2009: 85l., Vedoucí diplomové práce doc. Ing. 

Zdenka Prokopová, CSc. 

 

[3] Bednář, Jan: Struktura SQL databáze dohledového systému, osobní informace 

 

[4] Vychodil, Vilém. Komunikace pomocí socketu: referát, Olomouc: Univerzita Palackého 

v Olomouci: Katedra Informatiky. 2001: 3l. 

 

  



40 
 

7 Publikace autora související s tématem bakalářské práce 

[1] Čapek, Martin: Seminář Zkušenosti s použitím záložních energetických zdrojů u HZS ČR, 
Dohledový systém energocenter, rozsah 25min, článek ve sborníku 


