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řídicí technika a systémy

nost tak přispívá k trvale udržitelnému rozvoji 
a k ochraně životního prostředí. Efektivní sys-
tém řízení procesů umožňuje tomuto výrobci 
optimalizovat své procesy a pružně reagovat 
na nové požadavky. „Velmi cenná je výbor-
ná podpora společnosti B&R. Náš zástupce 
je k zastižení téměř kdykoliv, a případné pro-
blémy tedy lze vyřešit velmi rychle,“ podotý-
ká Siegfried Weitkunat na závěr.

 (B+R automatizace, spol. s r. o.)

výrazně zlepšila, je chlazení. Zároveň s vybu-
dováním nového energetického střediska pro 
chladicí systémy, které se za roky používání 
rozrostly, sjednotila společnost užívání řídi-
cích jednotek B&R: místo řídicích jednotek 

různých generací začala používat jediný sys-
tém Aprol. Chladicí jednotky o souhrnné ka-
pacitě přibližně 30 MW lze nyní díky speci-
ální koncepci navržené společností Audi vy-
užívat podle potřeby. Vysokou dostupnost 
zaručuje několik úrovní redundance i další 
opatření. „Řídicí jednotky jsou extrémně spo-
lehlivé. Zaměstnanci společnosti Audi, kteří 
s nimi pracují, to opakovaně potvrzují. Pro-
cesor nebo karta selžou velmi zřídka,“ říká 
Siegfried Weitkunat.

Řízení vytápění

Důvěra ve spolehlivost řešení B&R je pa-
trná i na dalším příkladě – technicky náročné 
modernizaci teplárny, zahrnující kotle, větrací 
systémy, rozvodná čerpadla a pomocné systé-
my. Vytápění s otevřenou i uzavřenou smyč-
kou řídí redundantní servery a patnáct obsluž-
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ných stanic systému Aprol. Pro minimalizaci 
vnějších vlivů byla instalována samostatná síť 
s redundantním optickým okruhem. Standard-
ní vizualizační systém na jednotlivých praco-
vištích s panely byl omezen na pouhých ně-

kolik funkcí. Tyto stanice bylo 
díky redundanci a vysoké spo-
lehlivosti systému Aprol mož-
né nahradit grafickými řídicí-
mi terminály Aprol. Tak má 
obsluha systému přehled o ce-
lé struktuře řízení Aprol.

Síť Aprol integrovaná do 
sítě LAN

Síť Aprol umožnila integro-
vat veškerou řídicí a vizuali-
zační techniku do podnikové 
sítě LAN Audi. K přenosu dat 
v síti nejsou používány static-
ké adresy IP, ale celý systém 
je založen na dynamicky při-
dělovaných adresách IP. Pro 

přizpůsobení různým požadavkům kancelář-
ských a provozních automatizačních systémů 
stanovilo oddělení IT předem okrajové pod-
mínky. Systémy si dokonce vyměňují infor-
mace přes podnikovou síť LAN. Architektura 
byla zvolena tak, aby při potížích se sítí nebo 
nutné údržbě informační techniky mohl kaž-
dý systém pracovat autonomně. Tak je zajiš-
těna požadovaná dostupnost systému. Vzhle-
dem k tomu, že není nutné budovat samostat-
nou síť PCS, minimalizuje se počet rozhraní 
a nutných síťových mechanismů (a souvisejí-
cí náklady na energie).

Závěr

Systematické snižování spotřeby energie 
a související pokles emisí CO2 jsou i nadále 
důležitými prvky aktivit společnosti Audi AG 
v oblasti ochrany životního prostředí. Společ-
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y   Nová norma ISA 
pro oblast informační 
bezpečnosti v průmyslu

Standardizační institut USA (ANSI) 
schválil druhou z řady norem ISA99 týkají-
cích se informační bezpečnosti automatizač-
ních a řídicích systémů používaných v prů-
myslu. Nová norma, ANSI/ISA-99.02.01- 
-2009 Establishing an Industrial Automati-
on and Control Systems Security Program, 
popisuje jednotlivé prvky vytvářející sys-
tém pro zajištění informační bezpečnos-
ti (cyber security) a poskytuje návod, jak 
splnit požadavky na ně kladené. Předmě-
ty zájmu jsou principy, obvyklé postu-
py, provozní předpisy a personál. „Norma 
je velmi důležitá tím, že shrnuje názory 

na správy v oblasti informační bezpečnos-
ti v průmyslu zastávané odborníky z před-
ních společností a organizací z celého svě-
ta,“ vysvětluje Jim Gilsinn z NIST, vedoucí 
editor nové normy.

Nová norma následuje po předloňském 
vydání první normy celé řady, ANSI/ISA- 
-99.00.01-2007, základního dokumentu de-
finujícího hlavní pojmy, dílčí terminologii 
a modely. Připravované doplňkové normy 
řady ISA99 budou věnovány způsobu po-
užívání bezpečnostního programu poté, co 
byl sestaven a zaveden, a technickým poža-
davkům na automatizační a řídicí systémy 
v průmyslu.

Jako norma USA fungují normy řady 
ISA99 také jako základ stejnojmenné řady 
norem IEC 62443, zpracovávané pracovní 
skupinou IEC TC65 WG10 Security for in-

dustrial process measurement and control – 
Network and system security.

Dalším důležitým prvkem v průkopnic-
ké práci organizace ISA v oblasti informační 
bezpečnosti automatizačních a řídicích sys-
témů je ISA Security Compliance Institute, 
jehož úkolem bude zjišťovat, zda příslušné 
produkty a systémy odpovídají normám pro 
informační bezpečnost, a podporovat jejich 
použití v průmyslu. Kompatibilní produkty 
a systémy budou moci nést označení ISA- 
-Secure, okamžitě informující jejich majite-
le, integrátory i kupující o jejich bezpečnosti 
(viz www.isa.org/ISASecure).

Členové organizace ISA si mohou no-
vou normu bezplatně stáhnout z www.isa.
org/standards
[ISA InSide Automation Daily, 9. února 2009.]
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