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LOGO! na szóstkę
Era ARM–ów nastała także 
w automatyce

Oficjalną premierę nowe LOGO! 
(wersja 0BA6) miało na Targach 
Hanowerskich w marcu tego roku. 
Planowany termin dostępności pro-
duktu to połowa lipca br. Do te-
stów otrzymaliśmy sterownik w wer-
sji przed–produkcyjnej (fot. 1), któ-
ry umożliwił nam zapoznanie się 
z podstawowymi cechami sterowni-
ków nowej generacji.

Nowości w LOGO!
Podstawową i najczęściej pod-

kreślaną przez producenta nowoś-
cią w LOGO! 0BA6 jest możliwość 
dołączenia do niego zdalnego, alfa-
numerycznego panela HMI (LOGO! 
TD – fot. 2). Panel wyposażono 
w 4–liniowy wyświetlacz LCD. Mak-
symalna liczba znaków w 1 linii 
dla LOGO! TD to 16 (zmiana kodo-
wania znaków), a w przypadku wy-
korzystania funkcji tzw. płynącego 
tekstu są to 32 znaki. Panel jest do-

Siemens wprowadza do 
sprzedaży nową wersję 

sterownika LOGO!, której nowe 
cechy funkcjonalne zwiększają 

komfort użytkowania i jego 
możliwości aplikacyjne, ale dla 
elektroników „kryje” się w nim 

jeszcze jedna ciekawostka…

Fot. 1.

łączany do LOGO! za pomocą kabla 
zakończonego nietypową (niestety, 
jak widać na fot. 1 z lewej strony 
obudowy) wtyczką. Komunikacja po-
między LOGO! i panelem TD oby-
dwa się za pomocą magistrali KL, 
identycznej ze stosowaną w insta-
lacjach samochodowych (ISO9141). 
Zarówno w panelu, jak i sterowniku 
LOGO! zastosowano wyspecjalizo-
wane transceivery komunikacyjne 
L9613 firmy STMicroelectronics, 

które separują mikrokontrolery steru-
jące pracą urządzeń od linii trans-
misyjnych. Panel LOGO! TD wypo-
sażono ponadto w klawiaturę, której 
stan może być monitorowany z po-
ziomu aplikacji wykonywanej przez 
sterownik. Z prawej strony obudowy 
sterownika znajduje się – podobnie 
jak w poprzednich wersjach LOGO! 
– gniazdo umożliwiające dołączenie 
do sterownika modułów rozszerza-
jących, przy czym reguły ich dołą-
czania (zgodność napięciowa, kolej-
ność dołączania itp.) są takie same 
jak we wcześniejszych wersjach ste-
rownika.

Nowe wersje LOGO! wyposażo-
no w większą – niż miało to miej-
sce w przypadku wersji poprzed-
nich – pamięć programu, a podczas 
tworzenia programu dla sterownika 
można korzystać z zaawansowanych 
operacji arytmetycznych, dostęp-
na jest makrofunkcja generująca 
przebieg PWM, przewidziano także 
możliwość zdalnego monitorowania 
stanu aplikacji. Producent zadbał 
o to, żeby zachować na poprzed-
nim poziomie czasy wykonywania 
instrukcji, dzięki czemu zachowa-
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Pod adresami:
http://www.automation.siemens.com/microsite/
logo_microsite/ oraz http://www.siemens.
pl/simatic są dostępne najświeższe informacje 
na temat sterowników LOGO!

przewyższyć wiele dotychcza-
sowych rozwiązań z wyższej 
półki – „prawdziwych” sterow-
ników PLC. Można więc śmia-
ło potraktować szóstą wersję 
LOGO! jako początek nowej ge-
neracji miniaturowych sterowni-
ków, których dalszy rozwój nie 
będzie w najmniejszym stopniu 
hamowany przez zasoby sprzę-
towe – LOGO! jest obecnie po-
ważnym komputerem.

Podsumowanie
Udostępniony nam przez firmę 

Siemens ewaluacyjny egzemplarz 
LOGO! doskonale sprawdził się 
w testowej aplikacji, bez problemów 
udało się nam także przenieść na 
niego kilka przykładowych aplikacji 
przygotowanych dla LOGO! piątej 
generacji. Wiele wskazuje na to, że 
zachowano kompatybilność programo-
wą piątej i szóstej generacji LOGO!

Zgodnie z zapowiedziami produ-
centa, w niedługim czasie znajdzie 
się w sprzedaży cała gama sterow-
ników szóstej generacji (z własnymi 
wyświetlaczami LCD i bez nich), 
nowa wersja oprogramowania narzę-
dziowego LOGO!Soft Comfort oraz 
nowa wersja interfejsu–programatora, 
tym razem w wersji z interfejsem 
USB (zamiast RS232).

Jak  ty lko  nowe urządzenia 
i oprogramowanie będą dostępne 
poddamy je praktycznym testom, 
a o wynikach poinformujemy Czytel-
ników.
Andrzej Gawryluk

Fot. 2.

Z myślą o lubiących przykłady…
…publikujemy na CD–EP7/2008B elektroniczną wersję opublikowanego przez firmę Siemens zbioru przykładowych projektów (jest ich 19), nadesłanych 
na konkurs opublikowany w EP.
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Zastosowanie LOGO!

Sterowanie stacjonarna zszywarka do worków

Autor:
Cezary Parniewicz

Przykład 4
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Zastosowanie LOGO!

Automatyzacja szklarni

    Autor:
Tomasz Kiesielewski

Przykład 17

LOGO! typy                       Numer katalogowy
LOGO! 24        6ED1 052-1CC00-0BA5

LOGO! 24o                              6ED1 052-2CC00-0BA5

LOGO! 12/24RC             6ED1 052-1MD00-0BA5

LOGO! 12/24Rco           6ED1 052-2MD00-0BA5

LOGO! 24RC (AC/DC)                       6ED1 052-1HB00-0BA5

LOGO! 24RCo (AC/DC)          6ED1 052-2HB00-0BA5

LOGO! 230RC         6ED1 052-1FB00-0BA5

LOGO! 230Rco                         6ED1 052-2FB00-0BA5

Moduły rozszerzeń                                       Numer katalogowy
LOGO! DM8 24                     6ED1 055-1CB00-0BA0

LOGO! DM8 12/24R               6ED1 055-1MB00-0BA1

LOGO! DM8 24R (AC/DC)     6ED1 055-1HB00-0BA0

LOGO! DM8 230R     6ED1 055-1FB00-0BA1

LOGO! DM 16 24    6ED1 055-1CB10-0BA0

LOGO! DM 16 24R    6ED1 055-1NB10-0BA0

LOGO! DM 16 230R 6ED1 055-1FB10-0BA0

LOGO! AM2     6ED1 055-1MA00-0BA0

LOGO! AM2 PT100        6ED1 055-1MD00-0BA0

LOGO! AM2 AQ           6ED1 055-1MM00-0BA0

Moduły komunikacyjne                              Numer katalogowy
LOGO! AS-i       3RK1 400-0CE10-0AA2

LOGO! EIB/KNX          6BK1 700-0BA00-0AA1

LOGO! LON    6BK1 700-0BA10-0AA0

Akcesoria  Numer katalogowy
LOGO! dokumentacja niemiecka                 6ED1 050-1AA00-0AE6

LOGO! dokumentacja angielska                  6ED1 050-1AA00-0BE6

LOGO! moduł pamięci EEPROM                  6ED1 056-5CA00-0BA0

LOGO! Soft Comfort 5.0              6ED1 058-0BA01-0YA0

LOGO! Soft Comfort Upgrade                      6ED1 058-0CA01-0YE0

LOGO! PC-Kabel RSZ32                                            6ED1 057-1AA00-0BA0

LOGO! PC-Kabel USB    6ED1 057-1AA01-0BA0

R: wyjścia przekaźnikowe, C: zegar RTC, o: brak wyświetlacza

   www.siemens.pl/simatic

LOGO! w Internecie
• dodatkowe informacje o produkcie

• bezpłatne oprogramowanie demo

• upgrade oprogramowania

• gotowe przykłady aplikacji

• informacje o nowościach

• opisy zastosowań u klientów

• i wiele innych

Każdy kto zakupi LOGO!, oprogramowanie 

lub zestawy startowe ma prawo do 

bezpłatnego wsparcia technicznego.

Zastosowania
Gotowe rozwiązania, uaktualnienie 

oprogramowania można znaleźć na: 

www.siemens.de/microset oraz 

www.siemens.de/logo

Polska wersja językowa oprogramowania

LOGO! Soft Comfort dostępna jest 

u dystrybutorów oraz pod 

adresem : www.siemens.pl/simatic

LOGO! – pewny i wydajny

Siemens Sp. z o.o.

ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
tel.: 022-870 90 22
fax: 022-870 98 68

Biuro Regionalne
w Gdańsku
Al. Grunwaldzka 413
80-309 Gdańsk
tel.: 058-764 60 92
fax: 058-764 60 99

Biuro Regionalne
w Katowicach
ul. Gawronów 22
40-527 Katowice
tel.: 032-208 41 34
fax: 032-208 41 39

Biuro Regionalne
w Krakowie
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
tel.: 012-422 77 89
fax: 012-427 26 29

Biuro Regionalne
w Poznaniu
ul. Ziębicka 35
60-164 Poznań
tel.: 061-664 98 61
fax: 061-664 98 64

Biuro Regionalne
we Wrocławiu
ul. Strzegomska 46b
53-611 Wrocław
tel.: 071-777 50 60
fax: 071-777 50 50

www.siemens.pl/simatic                                 e-mail: simatic.pl@siemens.com                                 e-mail: szkolenia.pl@siemens.com

SIMATIC - przedstawiciele branży Automation and Drives w Polsce:

Dane katalogowe

no kompatybilność programową „w 
dół”, ze wcześniejszymi wersjami 
sterowników. 

Szczegółowy opis nowych moż-
liwości sterownika przedstawimy 
w EP od razu po wprowadzeniu do 
sprzedaży komercyjnych wersji no-
wego LOGO! Można się tego spo-
dziewać tuż po wakacjach.

Elektroniczne „smaczki”
Elektroników – co oczywiste 

– szczególnie interesuje wewnętrz-
na budowa nowego LOGO! i ter-
minala LOGO! TD. Jest to nieco 
zaskakujące, ale producent zdecydo-
wał się na zastosowanie mikrokon-
trolerów z rodziny STR91x firmy 
STMicroelectronics. „Dziwne” dla-
tego, że Infineon – który powstał 
z półprzewodnikowego działu Sie-
mensa – ma w swojej ofercie spo-
rą liczbę interesujących mikrokon-
trolerów, które mają szansę spraw-
dzić się w urządzeniach takich jak 
LOGO!, ale z bliżej nieznanych 
przyczyn nie zostały one zastosowa-
ne przez konstruktorów sterownika. 

Zastosowanie w sterowniku 32–
bitowych mikrokontrolerów z rdze-
niem ARM966, przystosowanych do 
taktowania sygnałem o częstotliwości 
do 96 MHz, stworzyło perspekty-
wiczną platformę sprzętową, która 
ma szansę możliwościami znacznie 

Książka o LOGO!
W ofercie handlowej Wydawnictwa AVT 
znajduje się książka „LOGO! w praktyce”, 
w której – poza dokładnym opisem sprzętu 
– autor umieścił wiele przykładowych 
projektów. Książka jest dostarczana z płytą 
CD–ROM z materiałami i oprogramowaniem 
udostępnionym przez firmę Siemens.
Książkę można zamawiać w sklepie 
wysyłkowym sklep.avt.pl pod numerem 
katalogowym KS–260804.


