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Projekční databáze Pertinax

V článku je popsán nový způsob správy 
a archivace údajů o proměnných zavede-
ný v oblasti projektování uživatelských al-
goritmů řídicích stanic firmy ZAT a. s. Jsou 
ukázány přednosti centrální databáze dat 
a popsány možnosti této databáze s ohle-
dem na spolupráci s programovacím pro-
středkem Pertinax 2007 (ZAT), monito-
rovacím systémem InTouch a archivačním 
systémem Historian (oba od firmy Won-
derware).

Co je to Projekční databáze Pertinax

Databázový systém s názvem Projekč-
ní databáze Pertinax (dále PD Pertinax) je 
ucelený systém popisu proměnných a jednot-
né správy příslušných údajů, tvořící nedílnou 
součást systému projektování systémů řízení 
ve firmě ZAT a. s. Instance tohoto databázo-
vého systému představuje jedinou centrální 
databázi pro daný projekt, obsahující veške-
ré technické údaje tvořící daný projekt sys-
tému řízení, tzv. data projektu. Daty projek-
tu se zde rozumí všechny proměnné týkající 
se technologického zařízení (měřené veličiny, 
měřicí signály, řídicí signály, vnitřní – počíta-
né veličiny) a jejich parametry (jméno, vaz-
ba na svorkovnice, vazba na řídicí systém, 
vazba na monitorovací systém atd.). Jednot-
nou správou se rozumí skutečnost, že veš-
keré operace s daty projektu jsou prováděny 
pouze nad touto centrální databází, a to pro-
střednictvím jediného programového modu-
lu – klientu PD Pertinax.

Jak jsme projektovali bez PD Pertinax

Podklady pro projekt systému řízení zá-
kazník poskytuje většinou ve formě souborů 
typu CSV nebo XLS. Tyto tzv. soubory za-
dání obsahují informace o výstupech a vstu-
pech signálu reprezentujícího danou veličinu 
z technologického zařízení nebo do tohoto za-
řízení (snímač, svorka, vana atd.), kód signá-
lu (kód KKS), popis signálu z hlediska funk-
ce v daném technologickém zařízení a jeho 
elektrický a fyzikální rozsah.

Informace o tom, jak je signál popsán 
ve vlastním uživatelském algoritmu příslušné 
řídicí stanice, je obsažena v programovacím 
prostředku Pertinax 2007. Zde je na jednot-
livých výkresech s použitím funkčních bloků 
sestaven uživatelský algoritmus, jehož vstu-
py a výstupy jsou popsány pevně definova-
nými texty (tzv. vlajky). Tyto vlajky nemají 
žádnou zřejmou vazbu na signály obsažené 
v souborech zadání. Není zde žádný odkaz 
na kód signálu ani na jeho hardwarové vlast-
nosti, jako je třeba vstupní svorka, elektric-
ký a fyzikální rozsah atd.

Monitorovací systém (typicky produkt 
InTouch od firmy Wonderware) má rovněž 
vlastní systém popisu signálů. Spojovacím 
prvkem se signály v souborech zadání je kód 
signálu. Propojení s uživatelským algoritmem 
obstarává tzv. item, což je rovněž předem de-
finovaný text s pevnými pravidly, který opět 
na první pohled neobsahuje srozumitelnou 
vazbu na vstup nebo výstup (vlajku) v uži-
vatelském algoritmu.

Jestliže byla za popsaného dřívějšího stavu 
provedena libovolná změna ve vlastnostech 
signálu (jméno, popis, rozsah, vlajka, item 
atd.), bylo nutné tuto změnu zavést na třech 
místech. V souboru zadání, jenž popisuje 
hardwarové vlastnosti signálu, v uživatelském 
algoritmu řídicí stanice a ještě v databázi mo-
nitorovacího systému. Vzhledem k tomu, že 
uživatelský algoritmus řídicí stanice a uživa-
telský monitorovací program nevytváří je-
den a tentýž pracovník, bylo zavádění změn 
do projektu a jeho udržování v konzistentním 
stavu poměrně náročné (obr. 1).

V mnoha případech byla nakonec jedi-
nou platnou databází signálů pro daný pro-
jekt databáze udržovaná v rámci monito-
rovacího systému. Tento popis signálu byl 
ovšem nedostačující, neboť jednotlivé úda-
je v databázi monitorovacího systému ne-

obsahovaly téměř žádné informace o způso-
bu zpracování signálu uživatelským algorit-
mem řídicí stanice ani potřebné informace 
o jeho hardwaru.

Základní koncepce PD Pertinax

Základem PD Pertinax je Microsoft SQL 
server 2005 (MS SQL). Každý projekt ob-
sahuje svoji vlastní databázi (tyto instance 
PD Pertinax mají ale vždy stejnou struk-
turu) s volitelným uživatelským jménem. 
Struktura databáze je vytvořena generač-
ním skriptem, který definuje jednotlivé ta-
bulky databáze a vazby mezi nimi tabulka-
mi. Generační skript dále generuje ulože-
né procedury, které efektivně vykonávají 
veškeré činnosti směrem do databáze (in-
sert, update a delete), a pohledy, které na-
opak zajišťují rychlý přístup k datům ulo-
ženým v databázi.

Vlastnosti PD Pertinax

Uživatel není při vkládání dat svázán pev-
nou strukturou databáze. Pokud chce do data-
báze uložit data, která nemají své pevné mís-
to v tabulkách, může si s použitím záložky 
Uživatelské atributy přidat „nové sloupce“ 
s vlastním jménem. Tuto vlastnost lze s vý-
hodou použít při ukládání hardwarové konfi-
gurace signálu. Je-li např. třeba do databáze 
ke každému signálu přidat číslo vstupní svor-
ky, nadefinuje se uživatelský atribut Svorka, 
jehož hodnotou bude u každého signálu čís-
lo jeho svorky.

Vzhledem k volbě platformy MS SQL 
lze k databázi přistupovat systémem klient/ 
/server. Nad jednou centrální databází tak 
může současně pracovat větší počet uživate-
lů. Každý uživatel je přihlášen jménem a hes-
lem a každá činnost daného uživatele je za-
znamenávána. Lze tedy dohledat, kdo, kdy 
a jaký úkon v databázi provedl.

Jestliže je to nutné, lze daný soubor data-
báze odepnout od centrálního serveru a při-
pnout k serveru MS SQL na lokálním PC 
(třeba notebook, který si uživatel vezme na 
místo realizace zakázky – stavbu). Zde lze 
provádět veškeré úkony nad databází (insert, 
update, delete). Po návratu zpět lze obsah 

obou databází synchronizovat, tj. veškeré 
změny uskutečněné v lokální databázi přenést 
do centrální databáze. Jestliže v cen trální da-
tabázi byla již provedena stejná změna jako 
v lokální, je vyhlášen konflikt, který musí obě 
strany vyřešit.

Vlastnosti signálu

Popis signálu v PD Pertinax má tři části 
– základní údaje o signálu, údaje o zdrojích 
(vlajek) připojených k tomuto signálu a úda-
je pro monitorovací systém InTouch a archi-
vační systém Historian, které jsou připojeny 
k danému zdroji.

Základními údaji signálu jsou jméno sig-
nálu (jméno signálu je v dané instanci PD 
Pertinax jednoznačné), typ signálu (analo-
gový, binární), kód KKS, popis signálu, fyzi-
kální rozsah a měrová jednotka. Jestliže jsou 
k signálu přidruženy uživatelské atributy, jsou 

Obr. 1. Změny bylo dříve možné v projektu přenášet všemi směry – udržet data projektu úplná 
a konzistentní bylo velmi náročné

 

soubor XLS, CVS Pertinax 2007 InTouch – Historian
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rovněž zobrazeny jako základní údaje signálu. 
Základní popis signálu v podstatě prezentuje 
hardwarové vlastnosti signálu.

Přiřazení signálu ke stanici 
a komunikačnímu kanálu

Ke každému signálu je možné připojit 
kolekci zdrojů (vlajek), které jsou použity 
v algoritmu řídicí jednotky. Vlastnosti těch-

to zdrojů (vlajek) jsou jméno zdroje (jméno 
zdroje je jednoznačné pro danou řídicí sta-
nici), typ zdroje (bool, uInt8, Int16, uInt16 
atd.), popis zdroje a skupina zdroje. Každý 
signál je přiřazen do určité skupiny zdroje. 
Skupina zdroje popisuje spojení daného sig-
nálu se stanicí a komunikačním kanálem. Sta-
nice může být např. typu PlcZat, PlcPrimis, 
InTouch atd., komunikační kanál může být 
typu Pernet, FMS, RDD atd.

Každý zdroj (vlajka) může být rozšířen 
o vlastnosti, které jsou nutné, jestliže tento 
zdroj (vlajka) má být použit v monitorova-
cím systému InTouch a nebo v archivačním 
systému Historian. Potom tento zdroj obsa-
huje veškeré náležitosti vyžadované signálem 
určeným pro tyto systémy.

Klient PD Pertinax

Klient PD Pertinax (dále jen klient) je 
programový modul vytvořený na platformě 
.NET v jazyce C#. Klient umožňuje přistu-
povat k vybrané instanci PD Pertinax lokál-
ně i na dálku. Po připojení k dané databázi je 
možné importovat data, vybírat je podle za-
daných kritérií a exportovat.

Import signálu do databáze

Většina vstupních dat přichází od zákazní-
ka v souborech typu CSV nebo XLS. Do PD 
Pertinax se tyto soubory importují pomocí ša-

blon. Šablona je předpis, který říká, na jaké 
místo v databázi bude uložen daný sloupec 
ze souboru. Šablonu lze uživatelsky sestavit 
a uložit do souboru ve formátu XML. Tak-
to lze nadefinovat několik šablon pro různé 
struktury zadávacích souborů.

Před vlastním uložením dat ze souboru 
do databáze jsou prováděny kontroly, jejichž 
cílem je zajistit, aby uložená data odpovída-
la jednak typové bezpečnosti (číslo přečte-

né ze souboru je opravdu to správné číslo) 
a jednak nastavené koncepci databáze (např. 
jednoznačné jméno signálu, přiřazení zdro-
je do správné skupiny, jednoznačné jméno 
zdroje ve stanici atd.). Je-li v dané řádce sou-
boru nalezena chyba, je vypsána do sezna-
mu chyb. S použitím souborů lze v databázi 
provádět i hromadné změny dat. Zda má jít 
o import nových signálů, anebo o změny ně-
kterých vlastností existujících signálů, urču-
je struktura šablony.

Výběr signálů z databáze

Klient PD Pertinax umožňuje uživateli po-
měrně snadno klást dotazy na obsah databáze. 
Dotazy jsou kladeny pomocí stromové struktu-
ry, která je rozdělena na část pevnou a část vo-
litelnou. V pevné části stromové struktury jsou 

předem nadefinovány dotazy, které provádě-
jí pouze základní výběr dat z databáze. Napří-
klad lze takto položit dotaz, který vrací všechny 
analogové signály, binární signály, signály pat-
řící ke konkrétnímu kanálu, skupině, stanici atd.

Z jednotlivých položek stromu v pevné čás-
ti je možné složit kombinovaný dotaz ve vo-
litelné části stromu. Tímto jednoduchým způ-
sobem lze sestavovat i poměrně složité dotazy 
na obsah PD Pertinax. Počet takto složených 
dotazů je neomezený. Struktura stromu, která 
nese informaci o kombinaci dotazů, je automa-
ticky ukládána do PD Pertinax a při spuštění 
klientu je rovněž automaticky načtena.

Odpověď na dotaz se zobrazuje v datové 
mřížce, z níž lze vybrat konkrétní signál, je-
hož vlastnosti se zobrazí v okně Vlastnosti 
signálu. V tomto okně se zobrazují jednak zá-
kladní vlastnosti signálu, dále všechny nade-
finované uživatelské atributy a všechny zdro-
je (vlajky) patřící k tomuto signálu. Jestliže 
má být zdroj (vlajka) použit pro monitorovací 
systém InTouch nebo archivační systém His-
torian, jsou v této mřížce rovněž zobrazeny 
všechny vlastnosti signálu pro tyto systémy. 
Všechny již zmíněné prvky signálu lze edito-
vat a ukládat do projekční databáze (obr. 2).

Export signálů z databáze

Výsledky získané jako odpovědi na všech-
ny zadané dotazy, a to s použitím jak pevné, 
tak i volitelné stromové struktury, je mož-

né exportovat do souboru typu CSV. Získa-
né soubory lze následně použít jako zdrojové 
soubory pro případné hromadné změny sig-
nálů v PD Pertinax (v souboru se provedou 
požadované změny, které se importem tohoto 
souboru promítnou do databáze).

Je možné exportovat i signály pro moni-
torovací systém InTouch a archivační systém 
Historian. Takto získaný soubor má všechny 
náležitosti nutné k tomu, aby mohl být im-
portován do daných systémů.

PD Pertinax jako centrální zdroj dat

Úkolem PD Pertinax je fungovat jako je-
diný centrální zdroj dat pro vývojový nástroj 
Pertinax 2007, monitorovací program vytvoře-
ný v systému InTouch a archiv projektu udržo-
vaný v archivačním systému Historian (obr. 3).

Obr. 2. Klientské zobrazení obsahu PD Pertinax

 

 
 

export z databáze

Obr. 3. Projekční databáze Pertinax je centrálním zdrojem dat pro Pertinax 2007, InTouch, 
Historian a pro případné exporty z databáze – změny dat se provádějí pouze na jediném místě

Pertinax 2007 InTouch – Historian

Projekční databáze 
Pertinax

soubor XLS, CVS soubor XLS, CVS

import ze souborů zadání do databáze
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Centrální zdroj dat pro Pertinax 2007

Aplikační program pro řídicí stanici se vy-
tváří pomocí programového vývojového ná-
stroje Pertinax 2007. Vstupy a výstupy apli-
kačního programu jsou popsány zdroji (vlaj-
kami). Uživatelský program je sestavován 
na výkresech z funkčních bloků, a to vždy 
pro konkrétní řídicí stanici. Pro tuto konkrétní 
stanici lze z PD Pertinax vybrat požadovaný 
zdroj (vlajku) a položit jej na výkres s pou-
žitím grafického prvku XPort, který spolu se 
zvoleným zdrojem zobrazí také, podle zázna-
mu v databázi, jméno signálu a popis signálu, 
které patří k danému zdroji.

Je-li třeba změnit vlastnosti signálu (jmé-
no, popis atd.) u zdroje, který je již položen 
s prvkem XPort na výkres, provedou se po-
třebné změny pouze v PD Pertinax. Synchro-
nizací všech výkresů se tyto změny přenesou 
do prvku XPort příslušného zdroje (vlajky).

Centrální zdroj dat pro InTouch a Historian

Obdobně jako v předchozím případě se 
postupuje také při změnách vlastností signá-
lů určených pro systémy InTouch nebo His-
torian. Dané změny se provedou v PD Perti-
nax a poté se exportují z databáze do souboru 
typu CSV. Data jsou v tomto souboru uspořá-
dána tak, jak očekává program pro import dat 
do systému InTouch nebo Historian (program 
je součástí instalačního balíku obou systémů), 

s jehož pomocí se signály do zmíněných sys-
témů definitivně importují.

Přínos PD Pertinax pro uživatele řídicího 
systému

Je zřejmé, že příslušná instance PD Perti-
nax bude rovněž poskytována uživateli řídi-
cího systému jako konečná databáze signálů 
I/O daného projektu. Uživatel si bude moci 
do popisu jednotlivých signálů postupně do-
plňovat technické i provozní údaje, které se 
během tvorby projektu nedostaly do databáze, 
ale z pohledu uživatele jsou důležité.

Dalším přínosem pro konečného uživate-
le je možnost rychle se orientovat při hledá-
ní vazby daného signálu směrem k techno-
logickému zařízení, aplikačnímu programu 
v řídicí stanici či monitorovacímu systému. 
Vzhledem k tomu, že PD Pertinax poskytuje 
ucelený popis signálu z centrálního úložiště 
dat, stačí pro získání těchto informací zvlád-
nout práci s jediným programovým prostřed-
kem, a tím je klient PD Pertinax. Dříve byla 
pro tuto činnost nutná znalost obsluhy vývo-
jového prostředí Pertinax 2007 a monitoro-
vacích systémů InTouch.

Projekční databáze Pertinax je otevřený 
systém, který umožňuje přístup k jednotli-
vý datům i z jiných programových prostřed-
ků, než jsou klient PD Pertinax a vývojové 
prostředí Pertinax 2007. Například je mož-
né poskytnout data operátorovi sledujícímu 

zobrazení v systému InTouch, neboť ke kaž-
dému zobrazenému signálu lze vznést do-
taz do PD Pertinax. Výsledek tohoto dotazu 
(ucelený popis daného signálu) je zobrazen 
v okně operátorského zobrazení v systé-
mu InTouch.

Závěr

Projekční databáze Pertinax (PD Pertinax) 
je jedním ze základních systémů správy dat 
pro projektování řídicích stanic a monitorova-
cího a archivačního systému. Udržuje veškeré 
informace o datech projektu na jediném mís-
tě, umožňuje je měnit pouze jediným nástro-
jem a zajišťuje tak jejich dostupnost, úplnost 
a konzistenci. Projekční databáze Pertinax 
je otevřený systém schopný sdílet data, kte-
rá obsahuje, s ostatními vývojovými nástroji. 
V současné době je tento systém použit při re-
alizaci zakázky na rekonstrukci SKŘ, moduly 
M3, M4, M5, v jaderné elektrárně v Dukova-
nech a zakázky rekonstrukce řídicího systé-
mu v závodě Teplárna Příbram.

Ing. Libor Liška, ZAT a. s.
(libor.liska@zat.cz)

Článek je editovanou verzí stejnojmenné-
ho příspěvku autora publikovaného ve sbor-
níku z konference Automatizace, regulace 
a procesy – ARaP 2009, Praha, listopad 2009, 
ISBN 978-80-903844-3-9.

kr
át

ké
 z

pr
áv

y   Příběh kapky – výstava 
o Jaroslavu Heyrovském

Do Prahy doputovala výstava s názvem 
Příběh kapky, věnovaná Jaroslavu Heyrov-
skému. Poté, co si ji mohli prohlédnout zá-
jemci v Pardubicích a Brně, byla výstava  
1. prosince v 17.30 hodin slavnostně zahájena 
v Praze v Křížové chodbě Karolina za přítom-
nosti pozvaných hostů a médií. Při vernisáži 
byla vystavena i Nobelova medaile a diplom 
Jaroslava Heyrovského. Pro veřejnost je vý-
stava otevřena až do 18. prosince denně od 10 
do 17 hodin. Jaroslav Heyrovský (1890–1967) 
je na výstavě představen nejen jako vědec, ale 
i jako člověk. V expozici jsou vystaveny do-
kumenty a přístroje, které byly po dlouhá léta 
uloženy v ústavním archivu či depozitáři, mno-
ho informací bylo čerpáno z knih o Jaroslavu 
Heyrovském, které napsal jeho žák Jiří Koryta 
(např. Melantrich, 1990), či z vyprávění žáků 
a spolupracovníků J. Heyrovského. 

Odborná veřejnost si 50. výročí udělení 
Nobelovy ceny J. Heyrovskému připomene 
mezinárodní konferencí, jež bude počátkem 
prosince uspořádána na Přírodovědecké fa-
kultě Univerzity Karlovy a zúčastní se jí věd-
ci z celého světa.

Zájem o instalaci výstavy v roce 2010 pro-
jevily již další instituce (Matematicko-fyzi-

kální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Pří-
rodovědecká fakulta University Palackého 
v Olomouci, Hvězdárna a planetárium Jo-
hanna Palysy v Ostravě, Městská část Praha 
8), a tak se výstava vydá na další cestu opět 
v jarních měsících příštího roku. I doprovod-
ný program sestavený z popularizačních před-
nášek k tomuto tématu je v plném proudu. 
Aktuální informace o výstavě a jejím puto-
vání zájemcům přinášejí internetové stránky 
 www.jh-inst.cas.cz/heyrovsky.             (AV ČR)

  Konsorcium ASM nabízí 
souhrn osvědčených metod 
správy výstrah

Konsorcium Abnormal Situation Mana-
gement (ASM) sdružuje celkem třináct vý-
znamných firem z řad dodavatelů i uživatelů 
systémů pro řízení spojitých technologických 
procesů i univerzitních pracovišť. Mezi svými 
publikacemi věnovanými  osvědčeným pracov-
ním postupům nyní vydalo příručku Effective 
Alarm Management Practices, shrnující po-
znatky nashromážděné za patnáct let činnosti 
konsorcia v oblasti prevence vzniku abnormál-
ních situací. Příručka je napsána pro provoz-
ní vedoucí, operátory, technology, projektanty 
řídicích systémů a specialisty v oborech spo-

lehlivosti a funkční bezpečnosti podílející se 
na vývoji nových či zdokonalování již exis-
tujících systémů správy výstražných hlášení.

Příručka podrobně popisuje osvědčené 
pracovní postupy používané k racionální 
redukci záplavy výstrah a k zajištění efek-
tivních reakcí provozních operátorů na vý-
stražná hlášení z procesů. Obsahuje pra-
xí prověřené principy používané provozo-
vateli spojitých technologických procesů 
i konkrétní pracovní postupy, včetně těch 
s nejlepšími výsledky, uznávané odborníky 
v dané oblasti. Detailně ukazuje, jak dob-
ře navržené systémy výstrah mohou po-
moci operátorům zabránit eskalacím ab-
normálních situací či vybočením procesů 
z daných mezí. Poskytuje návod ke kulti-
vaci celkového přístupu ke správě výstrah 
v podniku s využitím osvědčených postu-
pů racionalizace správy výstrah a školení 
operátorů a pomáhá provozovatelům splnit 
požadavky stanovené např. v normě ANSI/ 
/ISA-18.2-2009 Management of Alarm 
Systems for the Process lndustries, nedáv-
no schválené organizací ISA (Internatio-
nal Society of Automation). Podrobné úda-
je o příručce a její dostupnosti i všeobecné 
informace o konsorciu ASM lze nalézt na  
www.asmconsortium.net.
[ARC wire, 16. září 2009.]                              (sk)


