
47AUTOMA  11/2011

řídicí technika

v paměti pro uložení dat. Součástí deklarace 
proměnných může být i údaj o jejich počá-
teční hodnotě (inicializace). Stejnou formu 
jako deklarace proměnných ovšem mají i de-
klarace konstant. Každá deklarace programo-
vé organizační jednotky (POU, tedy progra-
mu, funkčního bloku nebo funkce) by měla 
v úvodu obsahovat alespoň jednu deklarační 
část, která definuje jména a datové typy pro-
měnných používaných v této POU. 

Deklarační část je zahájena klíčovými slo-
vy VAR (pro vnitřní proměnné POU), popř. 
některým klíčovým slovem, které začíná 
VAR_, např.:
– VAR_TEMP pro vnitřní proměnné pře-

chodného typu, 
– VAR_INPUT pro vstupní proměnné,
– VAR_OUTPUT pro výstupní proměnné,
– VAR_IN_OUT pro vstupní a výstupní pro-

měnné.
Deklarační část končí klíčovým slovem 

END_VAR. Proměnné platí vždy pouze 
uvnitř té POU, v níž jsou deklarovány (jsou 
zde lokální), a nejsou přístupné pro ostatní 
POU (nejsou z vnějšku POU „viditelné“). 
Výjimkou jsou proměnné pro předávání pa-

rametrů mezi POU a jejím okolím – vstup-
ní proměnné, do kterých lze z vnějšku za-
pisovat (VAR_INPUT), výstupní proměnné 
(VAR_OUTPUT), které lze z vnějšku číst, 
a proměnné pro obousměrný přístup (vstup-
ní a výstupní proměnné - VAR_IN_OUT).

Proměnné deklarované jako VAR mají vy-
hrazeno pevné místo v paměti a mají dlou-
hodobou platnost. Skončí-li aktivace POU, 
pamatují si poslední hodnotu, která je pak 
použita jako výchozí při opětovné aktivaci 
POU. Naproti tomu proměnné deklarované 
jako VAR_TEMP mají přechodný charakter, 
při ukončení aktivace POU zanikají (jejich 
místo v paměti se uvolní) a při opětovné ak-
tivaci se znovu vytvoří s nulovým nebo jinak 
inicio vaným obsahem. 

Existují ale i proměnné s všeobecnou (glo-
bální) platností – VAR_GLOBAL. Jsou dekla-
rovány vně POU (obvykle před programem) 
a jsou dostupné pro všechny POU v programu. 
Za klíčovým slovem VAR_GLOBAL může 
být ještě uveden kvalifikátor RETAIN (tedy  
VAR_GLOBAL RETAIN), který označuje zá-
lohované proměnné, nebo CONSTANT pro 
označení konstantního obsahu proměnné, tedy 

pro deklaraci konstanty. Celý blok deklarací 
tedy může mít tvar:
 VAR_GLOBAL RETAIN
 RemanentniBit BOOL;
 RemanentniPamet BYTE := 123;
 DalsiRemanent BYTE := 63; 
 END_VAR

V uvedeném příkladu jsou všechny tři pro-
měnné deklarovány jako globální a remanentní. 
Po zapnutí (horkém restartu) se obnovuje jejich 
poslední obsah, který měly těsně před vypnutím. 
Bitová (booleovská) paměť RemanentniBit není 
iniciována, zatímco proměnné RemanentniPa-
met a DalsiRemanent jsou po prvním zapnutí 
a po studeném restartu iniciovány – nastavovány 
na hodnotu 123 a 63 (obě v desítkové soustavě).

Podobnou vlastnost mohou mít proměnné 
deklarované jako VAR_EXTERNAL. Zde je 
ale situace složitější. Obecně jsou takto de-
klarovány proměnné, které pocházejí z ex-
terního zdroje. V systému Mosaic jsou tak-
to označeny proměnné definované v původ-
ním jazyku mnemokódů pro PLC systémy 
Tecomat. V jiných vývojových systémech to 
může být jinak.

Ladislav Šmejkal
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y   Gymnastika robotů
Současný výzkumný projekt podporova-

ný rakouským fondem pro vědu FWF se za-
měřuje na bezpečnost a efektivnost pohybu 
robotů. V rámci tohoto projektu byly poprvé 
použity algebraické metody řízení pohybu 
robotů v kombinaci s numerickými a geo-
metrickým metodami. Pro robot jsou klí-
čové jeho motorické schopnosti, které jsou 
prostřednictvím programů uloženy do jeho 
paměťových zařízení v podobě pohybových 
schémat. Ta však nejsou vždy bezpečná pro 
okolí ani pro samotný robot a často nesplňu-
jí očekávání uživatelů na efektivnost funk-
ce robotu. Proto je nyní cílem výzkumné 
skupiny vedené prof. Manfredem Husty-
nem a prof. Hansem-Peterem Schröckerem 
na Fakultě stavebního inženýrství Univerzi-
ty Innsbruck vyvinout nové postupy pro vět-

ší bezpečnost a efektivnost pohybů. Bezpečný 
pohyb znamená, že se robot vyhne fyzickým 
překážkám a také místům, do jejichž blízkos-
ti nemůže být bezpečně uveden z geometric-
kých důvodů. Existuje mnoho metod, jak tyto 
oblasti vypočítat a vyhýbat se jim při pro-
gramování pohybového schématu. Ale podle 
prof. Schröckera jsou tyto metody založené 
na numerických výpočtech nepřesné, takže 
nezaručují, že budou ve výpočtech zohledně-
ny všechny nebezpečné oblasti. Zjednoduše-
ně řečeno, numerické výpočty řeší kontinuál-
ní matematické problémy na základě diskre-
tizovaných počítačových výpočtů. Algebra 
však používá proměnné dovolující přesnější 
a obsáhlejší výpočty. Tyto metody však ješ-
tě nebyly přizpůsobeny požadavkům strojní-
ho inženýrství vycházejícím z praxe. A to je 
právě cílem popisovaného projektu. Další in-
formace jsou na www.fwf.ac.at. (ev)

  SILICA rozšířila nabídku 
analogových komponent

Po akvizici firmy National Semiconduc-
tor (NS) firmou Texas Instruments (TI) ná-
sleduje další krok: společnost Silica, ev-
ropský distributor analogových elektronic-
kých komponent a součást koncernu Avnet 
(www.silica.com), rozšířila svůj sortiment 
o komponenty National Semiconductor z 
nabídky firmy Texas Instruments. Kombi-
nace nabídek analogových komponent TI 
a NS umožňuje zákazníkům mnohem lepší 
výběr, zvláště v oblasti vysokorychlostních 
konvertorů dat a vysokovýkonových součás-
tek např. pro správu napájení nebo výrobu 
elektřiny z obnovitelných zdrojů a solárních 
panelů.  
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