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Jedním z dÛleÏit˘ch kritérií pfii
volbû optimální datové cesty je
moÏnost vyuÏití jiÏ vybudova-
né komunikaãní sítû. V souãas-
n˘ch budovách vût‰inou nalez-
neme standardnû rozvedenou
poãítaãovou a telefonní síÈ. Pro
komunikaci na vût‰í vzdále-
nosti lze vyuÏít pevnou ãi mo-
bilní telefonní síÈ, rozvod kabe-
lové televize, pfiípadnû rádio-
vou síÈ nûkterého z provozova-
telÛ. Co se t˘ãe nákladÛ na pfii-
pojení do komunikaãní sítû, asi

nejzajímavûji se aktuálnû jeví
sítû mobilních operátorÛ. Tech-
nologie GSM se stává v˘hod-
nou alternativou pro firemní
sféru zab˘vající se provozem
aplikací mûfiení, fiízení a dálko-
vého sbûru dat. SluÏbu GPRS
pouÏívající paketov˘ pfienos
dat nabízí vût‰ina mobilních o-
perátorÛ na na‰em trhu. Pfii-
pojit se lze buì do vefiejné sítû
Internetu nebo do podnikové
sítû (intranetu) pfies privátní
pfiístupov˘ bod (APN). Cena za
pfiipojení se odvíjí buì od dél-
ky jeho trvání (datové volání
GSM), mnoÏství pfienesen˘ch
dat (GPRS) nebo se hradí pau-
‰ální poplatek za non-stop pfie-
nos (speciální tarify GPRS). Dnes
se jedná fiádovû o stovky Kã mû-
síãnû, coÏ je vût‰inou levnûj‰í va-
rianta ve srovnání s provozem ji-
n˘ch komunikaãních spojÛ ob-
dobn˘ch parametrÛ.

Spoleãnost ELCOM IPC vy-
víjí a vyrábí produkty, vyuÏíva-
jící pro datové spojení techno-
logii GSM/GPRS jiÏ relativnû
dlouhou dobu. Jedná se hlavnû
o zafiízení pro monitorování
a fiízení velmi rozsáhl˘ch sítí
s uzly umístûn˘mi mimo bûÏ-
nou infrastrukturu. Jedinou pod-
mínkou je dosah napájecího na-

pûtí a pokrytí signálem zvole-
ného operátora. Pro fiízení di-
stribuãní sítû elektrické ener-
gie se jiÏ nûkolik let úspû‰nû
pouÏívají jednotky GSM RTU.
Svojí funkãností a pomûrnû níz-
k˘mi pofiizovacími i provozní-
mi náklady jsou tyto terminály
vhodné pro poãetné aplikace
v elektrick˘ch stanicích, v sí-
tích nízkého napûtí, a také pro
ménû nároãné aplikace v elek-
trick˘ch stanicích vysokého
napûtí a napûtí 110 kV. Pro ko-
munikaci se vzdálenou jednot-
kou, poãítaãem nebo fiídicím
serverem se vyuÏívá integrova-
n˘ modem GPRS. Procesor
zpracovává informace ze vstu-
pÛ a poÏadavky na v˘stupy,
provádí filtraci analogov˘ch
a binárních signálÛ. Pro aplika-
ce vzdálené správy ãi lokální-
ho dohledu disponují jednotky
sériov˘mi porty pro napojení
na libovolné koncové zafiízení.
Tyto sériové porty lze provozo-

vat také v reÏimu transparentní
sériové komunikace, tj., kromû
kontinuálního provozu teleme-
trické jednotky, lze dálkovû ko-
munikovat s nûkolika dal‰ími
zafiízeními a to pfies jedin˘ spoj
GPRS. Parametry a data lze 
ukládat i za provozu do pamû-
tí EEPROM a Flash. Zmínûná
funkce ukládání dat do pamûti
Flash je s v˘hodou pouÏívána
pro archivaci ãi zálohování
mûfien˘ch hodnot vãetnû dat
z elektromûrÛ ãi prÛtokomû-
rÛ. Pfies RS232/485 lze jednot-
ku propojit s roz‰ifiujícími mo-
duly RTU ext 10, RTU ext 16
a RTU M3Z. Mezi hlavní refe-
rence tûchto terminálÛ patfií
nasazení ve SME, a.s., kde jsou
ve vût‰í mífie úspû‰nû provozo-
vány od konce roku 2002.

Pro úãely vzdáleného odeã-
tu stavu elektromûrÛ je nabí-
zen produkt E-MODEM, kter˘
je urãen pro pfiímou montáÏ
a snadné pfiipojení na bûÏnû
dostupné elektromûry vybave-
né libovolnou komunikaãní
linkou. Pfienos dat z elektromû-
ru do odeãtové centrály pro-
bíhá automaticky, bezdrátovû
pfies síÈ GSM. Elektromûr je
moÏné k zafiízení E-MODEM
pfiipojit pfies komunikaãní roz-
hraní RS232, CL nebo RS485.

Komunikace probíhá v rámci
normy IEC1107 tfiídy A, B, C.
E-MODEM je moÏné napájet ze
síÈového napûtí 230 V, ekviva-
lentním stejnosmûrn˘m napû-
tím, nebo nízk˘m stejnosmûr-
n˘m napûtím podle koncové
aplikace. Pfiístroj je umístûn ve
snadno rozebíratelné zaplom-
bovatelné krabici, která je
uzpÛsobena pro pfiipevnûní na
víko elektromûru Schlumber-
ger DC3 (po dohodû jiné prove-
dení). E-MODEM je osazen mo-
derním GSM-modemem TC45
firmy Siemens, kter˘ zaji‰Èuje
fiízení celého zafiízení a komu-
nikaci pfies síÈ GSM. Jako pod-
pÛrn˘ a kontrolní prostfiedek
celé aplikace slouÏí jednoãipo-
v˘ mikrokontrolér, kter˘ dohlí-
Ïí na správnou funkci zafiízení.
Pfiístroj je vybaven zálohova-
n˘m zdrojem reálného ãasu.

Dal‰ím produktem z fia-
dy GSM-fie‰ení jsou jednotky 
G-COM, které b˘vají úspû‰nû
nasazovány v oblasti monitoro-
vání fiízení dopravní infrastruk-
tury, napfi. monitorování a fiíze-
ní kfiiÏovatek. G-COM lze pou-
Ïít napfi. pro transparentní pfie-
nos dat pfies sériov˘ port a síÈ
GSM/GPRS, pro pfienos namû-
fien˘ch dat, pro signalizaci sta-

vu vstupÛ, pfiekroãení teplot ne-
bo v˘padku napûtí pomocí SMS.
K jednotce je moÏné pfiipojit ex-
terní modem a hlasov˘ modul.
Pfies sériov˘ port RS-485 a sbûr-
nici I2C lze jednotku roz‰ífiit
o dal‰í systémy.

Pro rozsáhlej‰í systémy sbûru
dat, pfiípadnû nároãnûj‰í komu-
nikaãní úlohy, jsou k dispozici
jednodeskové poãítaãe vybave-
né modemem v podobû karty
PC104 s modulem GSM/GPRS,
ten umoÏní transparentní pfienos
dat do nadfiazeného systému.

Zaji‰tûní pfiesné synchroni-
zace ãasu ve v‰ech bodech fií-
zené soustavy je nezbytnou pod-
mínkou pro optimální a pfiesné
ovládání vãetnû vyhodnocení
poruch a synchronní archivaci
dat. V posledních letech lze za
nejspolehlivûj‰í a nejpfiesnûj‰í
zdroj ãasové informace pova-
Ïovat globální  systém urãová-
ní polohy – GPS, jehoÏ samot-
ná funkce zji‰tûní polohy je

mimo jiné zaloÏena právû na
extrémnû pfiesné ãasové infor-
maci v celém tomto systému.
Karty pro synchronizaci ãasu
v PC  (PCI a ISA), ãi MCS pra-
cují s rozli‰ením 1 ms, pfiiãemÏ
pfiesnost základního sekundo-
vého pulzu je lep‰í neÏ 1 mik-
rosekunda. V nabídce je ucele-
ná fiada karet GPS, konvertorÛ
a dal‰ího pfiíslu‰enství.

PC karta do sbûrnice ISA do-
dávaná pod oznaãením GPS-2
je v˘raznû dokonalej‰ím souro-
zencem základního typu GPS-1.
Její obvodovou strukturu lze
rozdûlit na dva základní bloky.
Blok detekce a zpracování sig-
nálÛ z GPS-pfiijímaãe byl pfie-
vzat z GPS-1, alternativnû v‰ak
umoÏÀuje osazení teplotnû sta-
bilního oscilátoru zaji‰Èujícího
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Obr. 1  Vana MCS systému osazená
GPRS komunikační kartou

Obr. 2  RTU jednotky ELCOM pro sběr
dat a přenos prostřednictvím GPRS

Obr. 3  E-MODEM - řešení pro
dálkové odečty elektroměrů

Obr. 4  E-MODEM - řešení pro
dálkové odečty elektroměrů
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generování ãasu v nezavû‰eném
stavu s odchylkou men‰í neÏ 
5 ms po dobu témûfi tfiicetimi-
nutového v˘padku zavû‰ení
GPS-pfiijímaãe. Druhou ãástí
desky je blok vysílání dat si-
mulující funkci GPS-pfiijímaãe
dal‰ím podfiízen˘m kartám pro-
stfiednictvím druhého rozhraní
RS422. Takové fie‰ení zaji‰Èuje
s minimálními náklady vzá-
jemnou synchronizaci ãasu ví-
ce poãítaãÛ pfii souãasném za-
vû‰ení na UTC. DÛleÏitou vlast-
ností GPS-2 je moÏnost napáje-
ní ze zálohovaného bateriové-

ho zdroje; v pfiípadû doãasného
v˘padku zdroje hostitelského
poãítaãe zÛstává funkce systé-
mu zachována a podfiízené karty
GPS-1 mohou pracovat bez na-
ru‰ení ãinnosti. Kromû variant-
ního fie‰ení li‰ícího se stabilitou
oscilátoru je karta GPS-2 alterna-
tivnû dodávána s integrovan˘m
napájecím zdrojem pro externí
konvertor a GPS-pfiijímaã.

GPS-11 je novûj‰í typ PC kar-
ty urãen˘ pro instalaci do sbûr-
nice PCI. Obsahuje fiadiã splÀu-
jící poÏadavky specifikace PCI
Bus rev. 2.2 v provedení 32 bitÛ,

33 MHz, 5 V. Karta je funkãnû
analogická typu GPS-2, s v˘jim-
kou bateriového provozu, a je
dodávána ve variantách podle
stability oscilátoru a integrova-
ného napájecího zdroje pro ex-
terní konvertor a GPS-pfiijímaã.

Ke v‰em kartám do PC je do-
dáván ovladaã a knihovna DLL
pro ãtení pfiesného ãasu, syn-
chronizaci ãasu PC a konfigu-
raci. Souãástí je také mal˘ tes-
tovací program a hlavnû sluÏba
pro OS Windows, která v pra-
videln˘ch intervalech automa-
ticky synchronizuje systémov˘

ãas PC se svûtov˘m ãasem. Pro
pouÏití karet pod jin˘mi ope-
raãními systémy je k dispozici
popis jejich obsluhy, ke kartám
ISA pak také pfiíklady v progra-
movacím jazyce Turbo Pascal.

Spoleãnost ELCOM IPC je
také dodavatelem prÛmyslo-
v˘ch PC, komunikaãních prv-
kÛ MOXA, a kromû servisu ãi
technické podpory mÛÏe na-
bídnout i v˘voj aplikací podle
potfieby zákazníka. 
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