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Komfortowe LOGO!Soft
LOGO! sta³y siÍ

jednymi z†najbardziej
popularnych

sterownikÛw logicznych
stosowanych w†ma³ych

i†úredniej wielkoúci
systemach automatyki.
Z†punktu widzenia

przeciÍtnego
uøytkownika

najwiÍkszym atrybutem
LOGO! jest prostota
jego programowania

i†to zarÛwno
z†poziomu lokalnej

klawiatury, jak
i†specjalizowanego

oprogramowania dla PC.
Id¹c ìza ciosemî
Siemens opracowa³

now¹ wersjÍ
oprogramowania, ktÛre
nosi nazwÍ LOGO!Soft
Comfort. Przedstawiamy

je w†artykule.

WydawaÊ by siÍ mog³o, øe
dotychczas dostÍpne oprogra-
mowanie narzÍdziowe LO-
GO!Soft zapewnia wystarczaj¹-
cy komfort pracy i†nie ma po-
trzeby jego udoskonalania. Jak
siÍ jednak okazuje, takie
stwierdzenie nie jest prawdzi-
we. W†maju Siemens wprowa-
dzi³ do swojej oferty LO-
GO!Soft w†wersji Comfort, ktÛ-
re znacznie przewyøsza moøli-
woúciami dotychczas dostÍpne-
go oprogramowania.
Nowoúci¹ jest moøliwoúÊ ety-

kietowania po³¹czeÒ na sche-
macie projektu, dziÍki czemu
bardziej rozbudowane projekty
moøna ³atwiej wykonywaÊ
i†analizowaÊ. Na rys. 1 przed-
stawiono widok okna dzia³aj¹-
cego programu, a†czerwonymi
kÛ³kami zaznaczono przyk³ado-
we etykiety.
Nowoúci¹ jest takøe pasek na-

rzÍdziowy umoøliwiaj¹cy two-
rzenie projektu metod¹ drag-
and-drop. Po wciúniÍciu ìgu-
zikaî uaktywniaj¹cego wybran¹
grupÍ blokÛw, w†gÛrnej czÍúci

okna pojawiaj¹ siÍ wszystkie
dostÍpne bloki programu, ktÛ-
re úci¹ga siÍ na planszÍ za
pomoc¹ myszki. Na rys. 2..4
przedstawiono dostÍpne bloki
programowe, podzielone na
grupy (odpowiednio): wejúcia/
wyjúcia/stany, funkcje kombi-
nacyjne, funkcje specjalne. Pre-
zentowana wersja programu
udostÍpnia wszystkie funkcje
LOGO!, ³¹cznie z†implemento-
wanymi w†najnowszych wers-
jach sterownika.
Kolejn¹ nowoúci¹ jest moøli-

woúÊ niezaleønego komentowa-
nia kaødego wykorzystanego
bloku programowego (widocz-
ne tylko podczas podgl¹du ele-
mentu). Moøliwe jest takøe za-
mieszczanie komentarzy nie
powi¹zanych z†øadnym z†blo-

kÛw (rys. 5).
Poniewaø wiÍk-

szoúÊ blokÛw
o p i s u j ¹ c y c h
funkcje spe-
cjalne moø-
na para-
me t r yzo -
w a Ê ,
twÛrcy
op r o g -
r a m o -
wania maksy-
malnie u³atwili ten pro-
ces. Kaødy blok ma
przypisane okno konfigu-
racyjne, ktÛre zapewnia
uøytkownikowi dostÍp do
wszystkich moøliwych
parametrÛw bez koniecz-
noúci szczegÛ³owego za-
g³Íbiania siÍ w†dokumen-
tacjÍ LOGO! Przyk³ady
okien konfiguracyjnych
przedstawiono na rys. 6.
Mocn¹ stron¹ LOGO!Soft

Comfort jest moøliwoúÊ symu-
lacji dzia³ania tworzonego pro-
gramu. Po przejúciu do trybu
symulacji (co wymaga wciúniÍ-

cia przycisku znajduj¹cego siÍ
z†lewej strony okna - rys. 7)
program automatycznie okreúla
liczbÍ wykorzystywanych wejúÊ
i†wyjúÊ symulowanego sterow-
nika. S¹ one nastÍpnie wyúwiet-
lane w†gÛrnej czÍúci okna. Zasto-
sowane symbole ³atwo kojarz¹ siÍ
z odpowiednimi czynnoúciami,
w†zwi¹zku z†czym obs³uga pro-
gramu symulacyjnego jest nie-
zwykle prosta. Ciekawostk¹ jest
przycisk Power, ktÛry symuluje
chwilowe od³¹czenie zasilania
sterownika, spe³niaj¹c rolÍ ele-
mentu zeruj¹cego sterownik.
DziÍki temu moøliwa jest sy-
mulacja pracy programu w†nor-
malnych warunkach, jak i†za-
chowania sterownika w†czasie
awarii zasilania. Poniewaø wej-
úcia LOGO! moøna konfiguro-

waÊ na wiele sposobÛw (do-
stÍpne s¹ takøe wejúcia pomia-
ru czÍstotliwoúci), LOGO!Soft
Comfort zapewnia uøytkowni-
kowi ³atwy dostÍp do okna
konfiguracji wejúÊ, ktÛre umoø-

liwia okreúlenie ich funkcji,
a†takøe czÍstotliwoúci podawa-
nego na wejúcie sygna³u (rys.
8). Po przesymulowaniu pro-
gramu jego wersjÍ wynikow¹
moøna przes³aÊ do sterownika
poprzez z³¹cze RS232. Moøli-
we jest takøe úci¹gniÍcie pro-
gramu z†pamiÍci sterownika
i†edytowanie go.
Poniewaø nie wszyscy Czy-

telnicy stosuj¹cy sterowniki
LOGO! s¹ automatykami ìz
krwi i†koúciî, ucieszy ich pew-
nie wiadomoúÊ, øe LOGO!Soft
Comfort potrafi samodzielnie
dobraÊ najbardziej optymalny
do danego programu typ ste-
rownika. DziÍki temu moøna
oszczÍdziÊ sporo pieniÍdzy -
kupuje siÍ tylko to, co jest
niezbÍdne!
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Reasumuj¹c - LOGO!Soft Com-
fort jest komfortowym narzÍ-
dziem, ktÛre znacznie upraszcza
tworzenie projektÛw dla LOGO!.
Nie oznacza to jednak, øe jest
ono niezbÍdne kaødemu uøyt-
kownikowi. Testowana β-wersja
programu nie by³a pozbawiona
drobnych b³ÍdÛw, ktÛre produ-
cent usun¹³ w†wersji komercyj-
nej.
Piotr Zbysiński, AVT

Demonstracyjna wersja progra-
mu LOGO!Soft Comfort dostÍp-
na jest w Internecie pod adre-
sem www.ep.com.pl/logo.html.

Rys. 6.

Rys. 7. Rys. 8.


