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Uniwersalny sterownik
logiczny LOGO!, część 2
LOGO! z punktu widzenia automatyka

Co potrafi LOGO!?
Jak wspomniano w†pierwszej

czÍúci artyku³u, LOGO! jest wypo-
saøony w†szeúÊ wejúÊ cyfrowych
i†cztery wyjúcia. Dopuszczalne jest
tworzenie z³oøonych powi¹zaÒ lo-
gicznych pomiÍdzy stanami wej-
úciowymi i†wyjúciowymi, przy

czym mog¹ to byÊ proste zaleønoú-
ci logiczne, czasowe lub liczniko-
we. Do tworzenia tych zaleønoúci
wykorzystuje siÍ szereg funkcji,
ktÛre moøna podzieliÊ na dwie za-
sadnicze grupy: funkcje podstawo-
we (ang. General Function) oraz
funkcje specjalne (ang. Special
Function).
Na rys.1 przedstawione zosta³y

symbole funktorÛw logicznych,
zwi¹zane z grup¹ funkcji podsta-
wowych. Do tej grupy naleø¹:
- 3-wejúciowa bramka AND;
- 3-wejúciowa bramka OR;
- inwerter;
- 3-wejúciowa bramka NAND;
- 3-wejúciowa bramka NOR;
- bramka ExOR.
Dzia³anie tych funktorÛw jest

zgodne z tablicami prawdy odpo-
wiadaj¹cych im funkcji logicznych.
Proste schematy elektryczne, znaj-
duj¹ce siÍ po lewej stronie rys.1,
przedstawiaj¹ prze³¹cznikowe od-
powiedniki realizowanych funkcji.
W†prawej czÍúci tego rysunku
przedstawione zosta³y symbole gra-
ficzne funktorÛw logicznych. Kaø-
dy z†blokÛw grupy GF ma trzy we-
júcia (z wyj¹tkiem inwertera, ktÛry
ma jedno wejúcie) i†jedno wyjúcie.
Wejúcia nie uøywane moøna pod-
³¹czyÊ na sta³e do wybranego po-
ziomu logicznego (dla AND i
NAND do "1", a dla OR i NOR do
"0").
Bardzo bogate moøliwoúci oferu-

j¹ modu³y wchodz¹ce w†sk³ad gru-
py funkcji specjalnych. Na rys.2

W†drugiej czÍúci artyku³u
przybliøymy podstawowe cechy
uøytkowe LOGO! Nieco uwagi
poúwiÍcimy takøe niezwykle

atrakcyjnemu oprogramowaniu
LOGO!Soft, ktÛre firma Siemens

opracowa³a z†myúl¹ o†u³atwieniu
tworzenia i†testowania

implementowanych w†sterowniku
programÛw.

Wymagania programu LOGO!Soft
✓ Windows 3.1/3.11
✓ zalecany komputer z procesorem 486DX2

lub lepszym
✓ minimum 4MB pamięci RAM
✓ minimum 3MB wolnego miejsca na dysku

twardym
✓ mysz
✓ kolorowa karta grafiki − optymalna jest VGA

lub SVGA
✓ do konfigurowania LOGO! komputer musi

być wyposażony w interfejs RS232 Rys.1.
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znajduj¹ siÍ symbole graficzne mo-
du³Ûw tej grupy, wraz z†wykresami
obrazuj¹cymi ich sposÛb dzia³ania.
OmÛwimy je w†kolejnoúci jak na
rys.2:
- Modu³ opÛünionego w³¹czenia
Wejúcie oznaczone Trg umoøli-
wia wyzwolenie konfigurowalne-
go uk³adu czasowego, dziÍki cze-
mu po zadanym czasie jest uak-
tywniane wyjúcie tego modu³u.

- Modu³ opÛünionego wy³¹czania
Umoøliwia wy³¹czenie sterowa-

nego uk³adu po zadanym
czasie. Zastosowany timer
jest retrigerowalny, dodat-
kowo wyposaøony w†we-
júcie asynchronicznego ze-
rowania.

- Modu³ przekaünika impul-
sowego
Jest to odpowiednik cyfro-
wego przerzutnika typu T,
z†asynchronicznym we-
júciem zerowania.

- Modu³ zegara steruj¹cego
Jest on dostÍpny tylko
w†wersji LOGO! z†liter¹
ìRî w†oznaczeniu. W†praktyce
jest to zegar czasu rzeczywistego,
z†moøliwoúci¹ konfigurowania
t r zech nieza l eønych cyk l i
w³¹cz\wy³¹cz. Funkcjonalnie od-
powiadaj¹ one krzywkom stoso-
wanym w†zegarach elektromecha-
nicznych, dotychczas bardzo po-
pularnych w†systemach automa-
tyki. Zegar czasu rzeczywistego
jest wyposaøony w†zasilanie awa-
ryjne, ktÛre umoøliwia jego pracÍ
po zaniku napiÍcia zasilaj¹cego
przez ok. 8†godzin.

- Modu³ przekaünika zatrzasko-
wego
Jest to odpowiednik asynchro-
nicznego przerzutnika RS.

- Modu³ generatora impulsÛw
Przy pomocy tego modu³u jest
moøliwe generowanie przebiegu
prostok¹tnego o†wype³nieniu
50% i†minimalnym czasie trwa-
nia kaødego poziomu 0,1sek.
DziÍki zastosowaniu wejúcia ze-
zwalaj¹cego En, generacja prze-
biegu jest uaktywniana w†wybra-
nych momentach.

- Modu³ opÛünionego za³¹czenia
z†podtrzymaniem
Jest to po³¹czenie modu³u gene-
ratora opÛünionego za³¹czania
z†przerzutnikiem RS. Odmierza-
nie czasu T rozpoczyna siÍ po
wyzwoleniu poziomem ì1î na
wejúciu Trg. Wyzerowanie wy-

júcia Q wymaga podania stanu
logicznego ì1î na wejúcie  R.
Maksymalny czas zliczania jaki
moøna zadaÊ wynosi 99 godzin
i†59 minut.

- Modu³ licznika zdarzeÒ
Jest to dwukierunkowy licznik
impulsÛw pojawiaj¹cych siÍ na
wejúciu Cnt z†wbudowanym
komparatorem. Jeøeli liczba zli-
czonych impulsÛw jest rÛwna pa-
rametrowi Par, to wyjúcie Q jest
ustawiane. Zerowanie licznika
i†przerzutnika wyjúciowego jest
moøliwe poprzez podanie stanu
ì1î na asynchroniczne wejúcie
zeruj¹ce R.
Tak wiÍc konstruktorzy LOGO!

przygotowali szereg niezwykle uøy-
tecznych modu³Ûw, ktÛre moøna
bezpoúrednio stosowaÊ w†projekto-
wanych systemach. Parametry pra-
cy wszystkich modu³Ûw moøna we-
ryfikowaÊ podczas pracy sterowni-
ka (s¹ one wyúwietlane na wskaü-
niku LCD), moøliwe jest takøe mo-
dyfikowanie ich wartoúci w†dowol-
nym momencie.
Poprzez ³¹czenie ze sob¹ podsta-

wowych modu³Ûw SF i†GF moøna
tworzyÊ niezwykle z³oøone uk³ady
logiczne. Niestety istniej¹ pewne
ograniczenia, o†ktÛrych naleøy pa-
miÍtaÊ podczas tworzenia projek-
tu programu. Pierwsze z†nich wy-
nika z†ograniczonej pojemnoúciRys.2.

Rys.3.

Tabela 1.
Liczba Liczba Liczba

Funkcja parametrów RAM wykorzystanych bloków
opisujących liczników czasu

Funkcje podstawowe 0 0 0 1
Opóźnione załączenie 1 1 1 1
Opóźnione wyłączenie 2 1 1 1
Przekaźnik impulsowy 0 1 0 1
Zegar sterujący 6 2 0 1
Przekaźnik zatrzaskowy 0 1 0 1
Generator impulsów zegarowych 1 1 1 1
Opóźnione załączenie z podtrzymaniem 2 1 1 1
Licznik zdarzeń 2 2 0 1
Maksymalna ilość modułów w LOGO! 27 24 10 30
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Rys.7.

Rys.5.

Rys.6.

pamiÍci sterownika, ktÛra jest
przeznaczona na przechowywanie
programu i†parametrÛw niektÛrych
blokÛw.
W†tab.1 zestawiono informacje

o†ìpamiÍcioøernoúciî poszczegÛl-
nych modu³Ûw. Drugim, rÛwnie is-
totnym ograniczeniem jest maksy-
malna liczba blokÛw, ktÛre moøna
po³¹czyÊ kaskadowo pomiÍdzy do-
wolne wejúcie i†dowol-
ne wyjúcie. Do-
puszczalne jest
tworzenie pro-
jektÛw 7-wars-
twowych, co
w y s t a r c z a
w†wiÍkszoúci
aplikacji.
W†przypad-

ku, gdy realizo-
wany projekt
wymaga zasto-
sowania wiÍk-
szej liczby uk³adÛw po³¹czonych
kaskadowo, jest moøliwe podziele-
nie jej na dwie mniejsze czÍúci
i†po³¹czenie ich w†szereg poprzez
zaciski zewnÍtrzne. NiezbÍdne jest
do tego celu zastosowanie dodat-
kowych przekaünikÛw lub transop-
torÛw na zewn¹trz sterownika, co
nieco komplikuje po³¹czenia ze-
wnÍtrzne, pozwala jednak w†sto-
sunkowo prosty sposÛb omin¹Ê to
ograniczenie.

Dok³adnoúÊ od-
mierzania czasu
przez wszystkie

modu³y czasowe, zaimple-
mentowane w†LOGO!, wyno-
si ok. 1%, co daje b³¹d ±36
sek./h. Jest to oczywiúcie
wartoúÊ skrajna, bo w†prak-
tyce b³¹d odmierzania czasu
jest znacznie mniejszy.

Programowanie LOGO!
Przygotowany uprzednio

program moøna wprowadziÊ
do pami Í c i
przy pomocy
k l a w i a t u r y
znajduj¹cej siÍ

na obudowie sterowni-
ka lub przy pomocy interfejsu
szeregowego z†nadrzÍdnego kom-
putera PC. Niezaleønie od sposo-
bu programowania sterownika,
program jest zawsze wpisywany
do nieulotnej pamiÍci EEPROM,
sk¹d kaødorazowo moøna go uru-
chamiaÊ i†modyfikowaÊ.
W†przypadku programowania

bezpoúredniego (z klawiatury),
poszczegÛlne modu³y
i†sposoby wzajemnego
ich ³¹czenia ustala
siÍ przy pomocy
czterech przycis-
k Ûw ku r s o r Ûw ,
przycisku potwier-
dzenia (OK) i†za-
przeczenia (ESC). Jest
to bardzo prosty spo-
sÛb konfigurowania
sterownika, wymaga

jednak od uøytkownika
sporej wyobraüni, poniewaø na wy-
úwietlaczu zawsze prezentowany
jest symbol modu³u modyfikowa-
nego. Pozosta³e modu³y znajduj¹
siÍ w†pamiÍci sterownika, lecz nie
s¹ widoczne w†polu wyúwietlacza.
Znacznie prostszym sposobem

zaprogramowania LOGO! i†weryfi-
kacji przygotowanego algorytmu
dzia³ania jest wykorzystanie kom-
putera PC z†zainstalowanym op-
rogramowaniem LOGO!Soft. Przy
pomocy tego programu moøna
skonfigurowaÊ LOGO! w†sposÛb
identyczny, jak przy pomocy kla-
wiatury. Po wprowadzeniu progra-

mu moøna zweryfikowaÊ
jego dzia³anie, bez ko-
niecznoúci fizycznego
pod³¹czania sterownika

do uk³adu.
Na rys.3 przedstawiono widok

ekranu po rozpoczÍciu cyklu pro-
gramowania.  Rys.4 przedstawia
przyk³adowy schemat po³¹czeÒ lo-

gicznych pomiÍdzy blokami two-
rz¹cymi projekt. Schematu tego nie
moøna edytowaÊ bezpoúrednio, s³u-
øy on tylko orientacji w†strukturze
projektu.
SymulacjÍ dzia³ania projektowa-

nego sterownika moøna przepro-
wadziÊ operuj¹c rÍcznie (przy po-
mocy myszy) prze³¹cznikami we-

júciowymi (rys.5), jednoczeúnie ob-
serwuj¹c zmiany stanÛw na wy-
júciach sterownika. Na ekranie LO-
GO!, widocznym na rys.5, wyúwiet-
lane s¹ parametry jednego z†zasto-
sowanych w†programie uk³adÛw
czasowych. Parametr ten moøna
modyfikowaÊ podczas pracy ste-
rownika bez zaburzania jego pracy.
Po weryfikacji projektu jest moø-

liwe za³adowanie go do pamiÍci
sterownika. NiezbÍdny do tego ce-
lu jest specjalny kabel zakoÒczony
z†jednej strony 9-stykowym z³¹-
czem RS232, a†z†drugiej strony spe-
cjalnym z³¹czem 6-stykowym. Przy
pomocy LOGO!Soft program wpi-
sany do pamiÍci sterownika moøna
wczytaÊ do komputera i†dowolnie
go modyfikowaÊ.
Program wpisany do pamiÍci nie-

ulotnej EEPROM moøna przepisaÊ
do dodatkowych modu³Ûw EEP-
ROM, ktÛre s¹ do³¹czane poprzez
z³¹cze portu szeregowego. Jest to
jeden z†prostszych sposobÛw po-
wielania programu dla wielu ste-
rownikÛw, co moøe mieÊ duøe zna-
czenie w†ma³oseryjnej produkcji
sterownikÛw na zamÛwienie.

Rys.4.
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Przyk³adowa aplikacja LOGO!
Ze wzglÍdu na bardzo elastyczn¹

konstrukcjÍ LOGO!, moøna nim za-
st¹piÊ praktycznie kaødy prosty
uk³ad steruj¹cy, np. zegar za³¹cza-
j¹cy oúwietlenie na klatce schodo-
wej, kontroler zaniku faz itp. Pod-
rÍcznik do LOGO! przygotowany
przez firmÍ Siemens prezentuje
6†rÛønych aplikacji.
Aby nieco przybliøyÊ Czytelni-

kom sposÛb tworzenia oprogramo-
wania, przedstawimy jeden ³atwy
w†zrozumieniu przyk³ad jego za-
stosowania. BÍdzie to automat ste-
ruj¹cy oúwietleniem na klatce scho-
dowej, umoøliwiaj¹cy w³¹czenie
úwiat³a na z†gÛry okreúlony czas (w
projekcie za³oøono, øe bÍdzie on
wynosi³ 3†minuty 30 sekund) lub
na sta³e. W³¹czenie úwiat³a na sta³e
wymaga przytrzymania przycisku
w³¹czaj¹cego oúwietlenie na czas
d³uøszy niø 5†sekund.

Dodatkowe wyposażenie LOGO!
✗ oprogramowanie LOGO!Soft (dostępne na

płycie CD−EP1)
✗ kabel do programowania sterownika
✗ moduł dodatkowej pamięci nieulotnej
✗ szczegółowa instrukcja w języku polskim

z przykładami zastosowań LOGO!

Na rys. 6†przedstawiono schemat
ilustruj¹cy dzia³anie programu. Po-
krÛtce go omÛwimy. Pomoc¹ bÍ-
dzie schemat elektryczny z†rys.7.
Modu³ oznaczony A jest modu-

³em opÛünionego wy³¹czania, ktÛry
generuje na swoim wyjúciu poziom
logicznej ì1î po wyzwoleniu syg-
na³em z†wejúcia Trg. Parametr T
okreúla czas zapalenia øarÛwek po
naciúniÍciu przycisku Prz. Sygna³
z†wyjúcia modu³u  A jest podawa-
ny na jedno z wejúÊ bramki OR,
ktÛr¹ oznaczono na schemacie
z†rys.4 liter¹ D. Pojawienie siÍ na
jednym z†wejúÊ tej bramki wyso-
kiego poziomu logicznego powo-
duje zapalenie siÍ øarÛwek do³¹-
czonych do stykÛw przekaünika.
Jeøeli przycisk Prz bÍdzie wciú-

niÍty przez czas d³uøszy niø 5†sek.,
to na wyjúciu modu³u B†pojawi siÍ
stan logiczny ì1î. Impulsy wyjúcio-
we tego modu³u s¹ dzielone przez

2 w†module C. Kaødorazowe przy-
trzymanie przycisku na czas d³uø-
szy niø 5†sek. powoduje zmianÍ
stanu na wyjúciu modu³u C,
a†w†konsekwencji na wyjúciu bram-
ki  D. KrÛtsze przyciúniÍcie wy-
zwala tylko uk³ad czasowy A. Po-
niewaø w†typowych warunkach
úwiat³o na klatce schodowej jest
w³¹czane z†kilku miejsc, zastoso-
wano kilka w³¹cznikÛw po³¹czo-
nych rÛwnolegle, co widaÊ na sche-
macie z†rys.7.
Piotr Zbysiński, AVT

Oprogramowanie LOGO!Soft jest
dostÍpne na p³ycie CD-EP1.

Rodzina sterowników LOGO! rozszerzy
się w sierpniu i październiku tego roku
o szereg nowych wersji. Najważniejsze mo−
dyfikacje to zwiększenie liczby wejść i wyjść
w sterownikach oznaczonych “L” (np. LO−
GO! 230RL). Zamiast dotychczasowych
sześciu wejść, nowe sterowniki oferują ich
aż dwanaście, a w miejsce czterech wyjść −
będzie ich osiem. Obudowa tej wersji LOGO!
odpowiada 7 modułom DIN (fot.1).

Kolejną nowością są sterowniki wyposa−
żone w interfejs sieciowy, mające w ozna−
czeniu literę “B”. (np. LOGO! 24LB11). Za−

stosowano w nich dwuprzewodowy inter−
fejs standardu AS, który umożliwia współ−
pracę LOGO! także z bardziej zaawansowa−
nymi sterownikami przemysłowymi.

Zestawienie najbardziej istotnych właści−
wości i parametrów nowych sterowników
znajduje się w tab.1.

Pewnym modyfikacjom uległy także ste−
rowniki produkowane dotychczas − zegar cza−
su rzeczywistego w LOGO! 230RC może pra−
cować bez zasilania zewnętrznego aż 80 go−
dzin. Dostępna jest także wersja sterownika
zasilana na−
pięciem 24V
z wbudowa−
nym zegarem
( L O G O !
24RC).

S i e m e n s
zadbał także
o rozszerze−
nie elemen−
tów tworzą−
cych zaplecze
sterownikom

Z ostatniej chwili ...

Tab.1. Zestawienie podstawowych możliwości nowych wersji sterowników LOGO!
Parametr LOGO!24L LOGO!24RL LOGO!24LB11 LOGO!24RLB11 LOGO!230RL LOGO!230RCL LOGO!RLB11
Liczba wejść 12 12 12 12 12 12 12
Liczba wyjść 8 8 8 8 8 8 8
Liczba wejść/wyjść −/− −/− 4/4 4/4 −/− −/− 4/4
adresowanych
poprzez interfejs AS
Rodzaj Tranzystorowe Przekaźnik Tranzystorowe Przekaźnik Przekaźnik Przekaźnik Przekaźnik
i obciążalność 300mA 10A 300mA 10A 10A 10A 10A
wyjścia (obciążenie (obciążenie (obciążenie (obciążenie (obciążenie

rezystancyjne)/3A rezystancyjne)/3A rezystancyjne)/3A rezystancyjne)/3A rezystancyjne)/3A
(obciążenie (obciążenie (obciążenie (obciążenie (obciążenie
indukcyjne) indukcyjne) indukcyjne) indukcyjne) indukcyjne)

Napięcie zasilania 24VDC 24VDC 24VDC 24VDC 85..264VAC 85..264VAC 85..264VAC

Fot. 1.

Fot. 2.

LOGO! W sierpniu ‘97
mają pojawić się na
rynku dwa zasilacze
impulsowe, które z ze−
wnątrz wyglądają nie−
mal identycznie jak LO−
GO! (fot.2). Zasilacze
te dostarczają napięcia
24V i mają wydajność
prądową 1.3A (LOGO!
Power 1.3) oraz 2.5A
(LOGO! Power 2.5).
Można je wykorzystać
do zasilania układów
pomocniczych, dodat−

kowych przekaźników, itp.
Kolejnym uzupełnieniem rodziny LOGO! są

dwa typy styczników, które umożliwiają załą−
czanie obciążeń o mocy do 13kW. Przy pomo−
cy tych styczników są usuwane ograniczenia
mocy przełączanej przy pomocy standardo−
wych wyjść LOGO! Na fot.3 przedstawiono wi−
dok stycznika LOGO! Contact 24. Druga wersja
(LOGO! Contact 230) przystosowana jest do za−
silania bezpośrednio napięciem sieciowym.

Fot. 3.


