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Uniwersalny sterownik
logiczny LOGO!, część 1
LOGO! z punktu widzenia elektronika

Prezentowany przez nas
uniwersalny sterownik logiczny

LOGO! jest konstrukcj¹
wyznaczaj¹c¹ zupe³nie nowe

kierunki w†îma³ejî automatyzacji.
DziÍki zastosowaniu w†sterowniku
specjalizowanego mikroprocesora
jego obs³uga sta³a siÍ tak prosta,

øe poradzi sobie z†ni¹ takøe
elektromonter bez

specjalistycznego przygotowania.
Wbudowany wyúwietlacz LCD

i†prosta klawiatura umoøliwiaj¹
programowanie sterownika bez

znajomoúci øadnego jÍzyka
programowania!

LOGO! ma oczywiúcie znacznie
wiÍcej zalet, ktÛre doúÊ
szczegÛ³owo omawiamy

w†artykule. Jedn¹
z†istotniejszych, nie wymagaj¹c¹

przy tym omÛwienia, jest
niezwykle atrakcyjna cena...
W†pierwszej czÍúci artyku³u

przybliøymy Czytelnikom
niezwykle nowoczesn¹ konstrukcjÍ
LOGO! W†kolejnym numerze EP

szczegÛ³owo przedstawimy
moøliwoúci i†przyk³ady
zastosowaÒ sterownika.

Co to jest LOGO!?
Na to pytanie moøna odpowiedzieÊ naj-

krÛcej, øe jest to miniaturowy (ale tylko
rozmiarami!) sterownik programowalny,
przeznaczony do automatycznego sterowania
niewielkimi procesami. Z†zewn¹trz przy-
pomina... duøy bezpiecznik automa-
tyczny nowej generacji! DziÍki za-
stosowaniu obudowy z†zatrzas-
kami dostosowanymi do zale-
ceÒ standardu DIN43880 ste-
rownik moøna bez trudu
zamontowaÊ w†szafce roz-
dzielczej energii elektrycz-
nej, ktÛra znajduje siÍ
w†kaødym domu.
Ogromna elastycznoúÊ

konfiguracji sterownika
pozwala stosowaÊ go np.
jako inteligentny sterownik
oúwietlenia na klatce schodo-
wej, sterownik bram lub drzwi au-
tomatycznych, pomp obiegowych

w†systemach grzewczych, uk³adÛw na-
wiewu powietrza i†klimatyzacji,

czy teø jako sterownik po-
pularnych w†naszym
kraju, a†przy tym wyma-
gaj¹cych troskliwej ob-
s³ugi, piecÛw mia³owych

C.O. LOGO! zainte-
resuje takøe osoby
pragn¹ce zabezpie-
czyÊ mieszkanie na

czas wyjazdu - przez
odpowiednie oprogra-

mowanie tego sterowni-
ka moøna samodzielnie

zaprojektowaÊ centralkÍ

alarmow¹ zintegrowan¹ z†symulatorem obec-
noúci. Coú, co w†standardowym wykonaniu
wymaga zastosowania kilku niezaleønych
urz¹dzeÒ! Interesuj¹cym przyk³adem zasto-
sowania LOGO! jest takøe programowany ste-

rownik dzwonkÛw w†szkole.
Zadanie to realizowano
dotychczas przy pomocy
specjalnie opracowywa-

nych sterownikÛw,
dostosowanych do

specyficznych
w y m a g a Ò
szko³y lub
tradycyjnie
przez woü-
nych.
ObszarÛw

z a s t o s ow aÒ
jest oczywiúcie
znacznie wiÍ-

cej. S¹ one ograni-
czone w†praktyce tylko

wyobraüni¹ twÛrcy systemu au-
tomatyki.

LOGO! jest sterownikiem w†pe³ni progra-
mowalnym. Moøna go programowaÊ zarÛ-
wno z†6-przyciskowej klawiatury, jak i†po-
przez z³¹cze szeregowe z†komputera PC. Op-
rogramowanie przygotowane dla sterownika
przez firmÍ Siemens pracuje w†úrodowisku
Windows 3.1/95. Przy jego pomocy jest moø-
liwe zarÛwno tworzenie programu, jak i†sy-
mulacja jego pracy. Czytelnicy zaintereso-
wani g³Íbszym poznaniem moøliwoúci pro-
gramu LOGO! Soft (a przez to moøliwoúci
sterownika LOGO!) mog¹ siÍgn¹Ê po p³ytÍ
CD-ROM wydan¹ przez EP, ktÛra nosi ozna-
czenie CD-EP1 - znajduje siÍ na niej pe³na

Fot. 1.

Fot. 2.

Aktualnie dostępne wersje sterowników LOGO!
Typ Napięcie Rodzaj Maksymalny Wbudowany

sterownika zasilania wyjść prąd wyjściowy zegar
LOGO! 24 24VDC 4 tranzystory 200mA −
LOGO! 24R 24VDC 4 przekaźniki 8A −
LOGO! 230R 85..265VAC 4 przekaźniki 8A −
LOGO! 230RC 85..265VAC 4 przekaźniki 8A +
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wersja LOGO! Soft udostÍpniona przez fir-
mÍ Siemens.
Sterownik LOGO! przedstawimy Czytelni-

kom z†dwÛch, naszym zdaniem bardzo waø-
nych, stron: po pierwsze jako niezwykle no-
woczesnej konstrukcji elektronicznej, po dru-
gie jako przyk³adu zrÍcznie wprowadzonego
w†øycie pomys³u inøynierskiego.
Rozpoczynamy od zajrzenia do jego wnÍt-

rza.

LOGO! - fascynacja
elektronika
Pomimo niewielkich rozmiarÛw obudowy

we wnÍtrzu LOGO! zintegrowano bardzo wy-
dajny system mikroprocesorowy, ktÛrego ser-
cem jest specjalizowany procesor z†wewnÍt-
rzn¹ pamiÍci¹ programu.
Na  fot.1 przedstawiono widok wnÍtrza

LOGO! (jest to wersja oznaczona LOGO!
230RC) po zdjÍciu obudowy. Modu³ mikro-
kontrolera zainstalowany zosta³ na pionowej
p³ytce drukowanej, na ktÛrej znajduje siÍ
takøe stabilizator liniowy 5V, blok transili
zabezpieczaj¹cych wejúcia mikrokontrolera
przed uszkodzeniem przez wy³adowania elek-
tryczne, uk³ad nadzoru napiÍcia zasilaj¹cego
oraz z³¹cza wyúwietlacza LCD i†portu szere-
gowego. Na p³ytce bazowej s¹ zamontowane
zaciski úrubowe dla wejúÊ i†wyjúÊ sterownika,
przekaüniki z†driverami tranzystorowymi, ele-
menty dopasowuj¹ce poziomy napiÍÊ wej-
úciowych do standardu TTL, multiplekser
umoøliwiaj¹cy procesorowi analizÍ stanÛw

Podstawowe parametry
sterowników LOGO! serii “230”:

✓ napięcie zasilania: 85..265VAC;
✓ pobór prądu: 26mA (przy 230VAC)

40mA (przy 120VAC);
✓ moc strat: max 3W;
✓ zakres częstotliwości

napięcia zasilającego: 47..63Hz;
✓ poziom logicznego “0” na wejściach: 0..40VAC;
✓ poziom logicznej “1” na wejściach: 79..265VAC;
✓ prąd wejściowy: 240µA/230VAC.

Podstawowe parametry
sterowników LOGO! serii “24”:

✓ napięcie zasilania: 20,4..28,8VDC;
✓ pobór prądu: 62mA;
✓ moc strat: max 3W;
✓ poziom logicznego “0” na wejściach: 0..5VDC;
✓ poziom logicznej “1” na wejściach: >15VDC;
✓ prąd wejściowy: 3mA.

Parametry charakterystyczne dla
sterowników z wyjściami przekaźnikowymi
(z literą “R” w oznaczeniu):

✓ ciągła obciążalność prądowa
styków przekaźnika: 8A;

✓ przewidywana liczba załączeń (1000W/230VAC,
obciążenie rezystancyjne): >25.000 razy;

✓ maksymalna częstotliwość przełączania
(wynikająca z konstrukcji przekaźnika): 10Hz.

Parametry charakterystyczne dla
sterownika z wyjściami tranzystorowymi:

✓ maksymalny prąd wyjściowy: 300mA;
✓ maksymalna częstotliwość kluczowania

tranzystora wyjściowego: 100Hz;
✓ wbudowany ogranicznik prądowy;
✓ maksymalne napięcie wyjściowe:

równe napięciu zasilania.

Cechy charakterystyczne wspólne
dla wszystkich sterowników LOGO!:

✓ wymiary obudowy: 72x90x59mm;
✓ zaciski śrubowe umożliwiają dołączanie

przewodów o przekroju: 2,5mm2;
✓ zgodność konstrukcji mechanicznej ze

standardem DIN43880 (szyna 35mm,
szerokość odpowiadająca czterem
standardowym modułom DIN);

✓ liczba wejść dwustanowych: 6;
✓ liczba wyjść: 4;
✓ czas propagacji sygnału wejściowego: 50ms;
✓ maksymalna długość linii

wejściowej: 100m (kabel bez ekranu);
✓ wbudowany wyświetlacz

alfanumeryczny 10 znaków x 4 linie;
✓ wbudowana 6−przyciskowa klawiatura;
✓ możliwość współpracy z komputerem PC

poprzez złącze RS232 (niezbędny jest
specjalny kabel);

✓ możliwość dołączenia dodatkowego modułu
pamięci EEPROM;

✓ zakres temperatur pracy: 0..+50oC.

Uwagi
1. Wejścia sterownika nie są izolowane

galwanicznie od obwodów wewnętrznych
sterownika.

2. Wyjścia przekaźnikowe są izolowane
galwanicznie od obwodów wewnętrznych
sterownika.

3. Wyjścia tranzystorowe (w LOGO! 24) mają
wyprowadzoną wspólną masę. Wyjścia nie są
izolowane od obwodów wewnętrznych
sterownika.

4. Sterowniki niezależnie od wersji montowane są
w identycznych rozmiarami obudowach.

wszystkich wejúÊ oraz przetwornica im-
pulsowa napiÍcia 220VAC na 24VDC.

Na fot.2 przedstawiono widok
elementÛw tworz¹cych prze-
twornicÍ - jest to doskona³y
przyk³ad na niezwyk³e
wprost moøliwoúci oferowa-
ne przez uk³ady zasilaj¹ce te-
go typu. Tak miniaturowych
wymiarÛw, niewielkiej wagi,
duøej niezawodnoúci i†wysokiej
sprawnoúci nie uda³oby siÍ uzys-
kaÊ w†standardowym zasilaczu
z†transformatorem. Prac¹ przetworni-
cy steruje popularny uk³ad UC2844
firmy SGS-Thomson. Ze wzglÍdu na za-
stosowanie standardowej konfiguracji
przetwornicy z†d³awikiem w³¹czonym
w†szereg z†obci¹øeniem sterownik nie jest
odizolowany galwanicznie od sieci zasilaj¹-
cej, co nie stwarza jednak øadnego zagro-
øenia dla uøytkownika, pod warunkiem za-
chowania zasad poprawnej eksploatacji.
KomunikacjÍ sterownika z uøytkownikiem

zapewnia alfanumeryczny wyúwietlacz LCD
oraz 6-przyciskowa klawiatura. Na wyúwiet-
laczu (10 znakÛw x†4†linie) wskazywany jest
aktualny stan wejúÊ i†wyjúÊ, czas (w przy-
padku sterownikÛw z†wbudowanym zega-
rem), moøliwy jest takøe podgl¹d sta³ych
czasu. Podczas programowania na wyúwiet-
laczu s¹ pokazywane przy pomocy znakÛw
semigraficznych modu³y logiczne z†ktÛrych
budowany jest system sterowania. Modyfi-
kacji programu moøna dokonaÊ przy pomocy
klawiatury lub poprzez z³¹cze szeregowe
z†komputera PC.
Na fot.3 przedstawiony zosta³ widok LO-

GO! z†zamontowan¹ p³ytk¹ wyúwietlacza.
Styki klawiatury wykonano jako z³ocone po-
la z†prawej strony wyúwietlacza, zwierane
po naciúniÍciu gumowych przyciskÛw po-
krytych warstw¹ przewodz¹c¹. Takie wyko-
nanie klawiatury zapewnia doúÊ duø¹ odpor-
noúÊ na zuøycie.
LOGO! ma wbudowan¹ pamiÍÊ programu

EEPROM, w†ktÛrej automatycznie jest zapi-
sywany program steruj¹cy jego prac¹. Kon-
struktorzy sterownika przewidzieli ponadto
moøliwoúÊ stosowanie dodatkowego, zewnÍt-
rznego modu³u pamiÍci. Pozwala to np. na
szybkie powielanie jednej wersji programu
pomiÍdzy wieloma uøytkownikami, bez ko-
niecznoúci rÍcznego wprowadzenia progra-
mu do pamiÍci sterownika. Zastosowanie
dodatkowej pamiÍci pozwala takøe archiwi-
zowaÊ w†postaci cyfrowej aktualne wersje
programÛw. Modu³y pamiÍci EEPROM do³¹-
czane s¹ do sterownika przy pomocy 6-
stykowego z³¹cza szpilkowego (fot.4), ktÛre
moøna wykorzystaÊ alternatywnie do pod³¹-
czenia kabla ³¹cz¹cego LOGO! z†kompute-
rem.
Piotr Zbysiński, AVT

W†lipcowym numerze EP opiszemy moø-
liwoúci programowe sterownika LOGO!, op-
rogramowanie LOGO! Soft (przypominamy -
jest ono dostÍpne na p³ycie CD-EP1), przed-
stawimy takøe jego przyk³adow¹ aplikacjÍ.
Sterownik LOGO! 230RC wraz z†wyposa-

øeniem dodatkowym i†oprogramowaniem
wypoøyczy³a redakcji firma Siemens.
Sterownik LOGO! 24R wypoøyczy³a redak-

cji firma Impol-AUT.

Fot. 3.

Fot. 4.


