A U T O M A T Y K A

Sterowniki LOGO! doúÊ d³ugo niepodzielnie krÛluj¹ na rynku
ma³ych sterownikÛw logicznych. W†koÒcu ubieg³ego roku Siemens
wprowadzi³ na rynek kolejne innowacje tych ma³ych modu³Ûw.
PostÍp w tej dziedzinie jest wydarzeniem spektakularnym i z†ca³¹
pewnoúci¹ jest faktem wartym zauwaøenia.

Do sterownikÛw nowej rodziny
LOGO! wprowadzono dwie zmiany, niezwykle istotne z†punktu
widzenia uøytkownikÛw:
✗ Przewidziano moøliwoúÊ ³¹czenia ze sob¹ sterownikÛw za pomoc¹ specjalnych z³¹cz ulokowanych w†bocznych úciankach
obudowy, dziÍki czemu rozbudowanie bazowego sterownika
(obecnie dostÍpne tylko w†krÛtkich obudowach) o†dodatkowe
modu³y I/O lub komunikacyjne
nie wymaga wykonywania øadnych po³¹czeÒ zewnÍtrznych
pomiÍdzy nimi (rys. 1). Ze
wzglÍdu na zastosowanie modu³owej koncepcji budowy systemÛw sterowania opartych na
LOGO!, producent zwiÍkszy³
liczbÍ dostÍpnych modu³Ûw roz-

Rys. 1.

Elektronika Praktyczna 3/2002

szerzaj¹cych (ekspanderÛw),
wúrÛd ktÛrych pojawi³y siÍ
m.in. dwa modu³y komunikacyjne umoøliwiaj¹ce w³¹czenie LOGO! do sieci Instabus oraz ASi.
✗ Sterowniki oferowane s¹
w†dwÛch wariantach: LOGO!
Basic i†LOGO! Pure. Wyposaøenie sterownikÛw wersji LOGO!
Basic (fot. 2) jest podobne do
starszych wersji sterownikÛw. W†ich obudowie zintegrowano panel operatorski sk³adaj¹cy siÍ z†6-przyciskowej klawiatury i†alfanumerycznego wyúwietlacza
LCD. Sterowniki wersji LOGO! Pure (fot. 3) zosta³y tego
interfejsu pozbawione. Jedynym
elementem sygnalizacyjnym,
w†jaki wyposaøono sterowniki

LOGO! Pure, jest dwukolorowa
dioda úwiec¹ca sygnalizuj¹ca
aktualny stan pracy sterownika.
Zestawienie podstawowych parametrÛw dostÍpnych sterownikÛw LOGO! oraz wspÛ³pracuj¹cych z†nimi ekspanderÛw zamieszczono w†tab. 1. Ekspandery, podobnie do sterownikÛw, s¹ przystosowane do montaøu na szynie
DIN, a†jedynym elementem sygnalizacyjnym w†jaki je wyposaøono
jest dioda úwiec¹ca. Na fot. 4 pokazano widok modu³u ekspandera wejúÊ analogowych AM2, a†na
fot. 5 wygl¹d modu³u komunikacyjnego CM KNX. Maksymalna
liczba wejúÊ cyfrowych (wraz
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Fot. 2.
Fot. 3.
z†ekspanderami) nie moøe byÊ
wiÍksza niø 24, wejúÊ analogowych moøe byÊ co najwyøej 8,
a†maksymalna liczba wyjúÊ wynosi 16. Podczas dobierania modu³Ûw do zestawu steruj¹cego naleøy pamiÍtaÊ, øe wszystkie musz¹
byÊ przystosowane do zasilania
takim samym napiÍciem, co oznacza, øe nie jest moøliwe ìmieszanieî w†ramach jednego systemu
elementÛw zasilanych zarÛwno
bezpoúrednio z†sieci, jak i†z†zasilacza 12 lub 24VDC.
OprÛcz przedstawionych modyfikacji, udoskonalono takøe funkcjonalnoúÊ sterownikÛw, wprowadzaj¹c do ich systemu operacyjnego kilka istotnych modyfikacji:

✓ zegar czasu rzeczywistego RTC
samoczynnie uaktualnia swÛj
stan zgodnie z†czasem zimowym
i†letnim,
✓ dostÍp do menu sterownika (w
wersji LOGO! Basic) jest znacznie ³atwiejszy niø w†starszych
sterownikach (nie wymaga jednoczesnego przyciskania kilku
przyciskÛw),
✓ zastosowano zaawansowane mechanizmy ochrony programu opracowanego przez uøytkownika
przed odczytem przez nieuprawnionych,
✓ programy przechowywane w†pamiÍci sterownika i†zewnÍtrznych modu³ach pamiÍci moøna
nazywaÊ, dziÍki temu identyfi-

Tab. 1. Zestawienie podstawowych parametrów dostępnych sterowników LOGO! oraz
współpracujących z nimi ekspanderów.
Typ
24
24RC
12/24RC
230RC
24RCo
12/24RCo
230RCo

Zasilanie
24VDC
24VAC
12/24VDC
230VAC/DC
24VAC
12/24VDC
230VAC/DC

Typ
DM8 24
DM8 12/24R
DM8 230R
AM2
Typ
CM KNX (InstaBus)
CM ASi
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Wejścia
binarne

Wejścia
analogowe

Wyjścia

8x24VDC
2x(0..10)V
tranzystor
8x24VAC
−
przekaźnik
6x12/24VDC
2x(0...10)V
przekaźnik
8xAC/DC 230V
−
przekaźnik
8xAC 24V
−
przekaźnik
6x12/24VDC
2x(0...10)V
przekaźnik
8xAC/DC 230V
−
przekaźnik
LOGO! Moduły rozszerzeń I/O
Zasilanie
Wejścia
Wejścia
binarne
analogowe
24VDC
4x24VDC
−
12/24VDC
4x12/24VDC
−
230VAC/DC
4x230VAC/DC
−
2x (0...10)V/
12/24VDC
−
(0...20)mA (10b)
LOGO! Moduły komunikacyjne
Zasilanie
Wejścia
Wejścia
binarne
analogowe
24VDC
16x24VDC
8
24VAC/DC
4x24VDC
−

Inne
wyposażenie
LCD, klawiatura
RTC, LCD, klawiatura
RTC, LCD, klawiatura
RTC, LCD, klawiatura
RTC
RTC
RTC
Wyjścia
4 x tranzystorowe
4 x przekaźnikowe
4 x przekaźnikowe
−
Wyjścia
binarne
12
4
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Fot. 4.

Fot. 5.

kacja wersji nie bÍdzie sprawiaÊ
takich trudnoúci jak wczeúniej,
✓ wprowadzono moøliwoúÊ wyúwietlania podczas pracy sterownika (fot. 6) komunikatÛw
definiowanych przez uøytkownika,
✓ do zestawu 30 wbudowanych
funkcji dodano programowy
emulator przycisku o†wybieranej
przez uøytkownika charakterystyce czasowej (tzw. softkey).
Jak wynika z†tego krÛtkiego opisu, udoskonalenia wprowadzone
do nowych LOGO! nie zmieniaj¹
koncepcji systemu, w†zwi¹zku
z†czym nie zmuszaj¹ uøytkownikÛw do zmiany dotychczasowych
przyzwyczajeÒ, ale w†doúÊ istotnym stopniu poprawiaj¹ walory
uøytkowe sterownikÛw. Pewne
udoskonalenia wprowadzono do
oprogramowania.

LOGO! Soft Comfort 3.0
Podobnie do starszych wersji,
jest to bardzo komfortowy program narzÍdziowy, za pomoc¹
ktÛrego moøna przygotowywaÊ
i†symulowaÊ dzia³anie programÛw
dla sterownikÛw LOGO!. Na rys.
7 pokazano widok g³Ûwnego okna
tego programu. Wprowadzenie
schematu logicznego jest bardzo
³atwe, g³Ûwnie dziÍki kontekstowo
zmieniaj¹cemu siÍ paskowi menu
narzÍdziowego (widoczne w†dolnej czÍúci okna, tuø nad oknem
komunikatÛw).
Bardzo podobnie wygl¹da okno
symulatora (rys. 8), z†t¹ rÛønic¹,
øe na pasku narzÍdziowym s¹
wyúwietlane wykorzystywane
w†projekcie wejúcia, wyjúcia,
a†takøe zdefiniowane przez uøytkownika punkty testowe pomocne

Fot. 6.
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Rys. 7.

spotykanych w†technice cyfrowej.
Nie ma wiÍc koniecznoúci uczenia siÍ nowego jÍzyka programowania (zazwyczaj drabinkowego),
co jest nie lada atutem systemu.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Rys. 8.
podczas testowania wybranych
fragmentÛw projektu.
Program LOGO! Soft Comfort
umoøliwia programowanie i†ustawiania parametrÛw (w tym nastaw
zegara RTC) wszystkich dotychczas
produkowanych przez Siemensa
sterownikÛw z†rodziny LOGO!
W†zaleønoúci od zastosowanych
w†projekcie modu³Ûw (i†oczywiúcie
ich liczby), program automatycznie
dobiera moøliwe do zastosowania
sterowniki. Ich lista jest wyúwietlona w†oknie Device Selection pokazanym na rys. 9.
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Podsumowanie
Udoskonalenia wprowadzone
przez producenta do sterownikÛw
LOGO! nowej generacji trudno
uznaÊ za rewolucyjne, co jednak
dobrze úwiadczy o†dojrza³oúci
produktu wprowadzonego na rynek klika lat temu. W†odrÛønieniu
od wiÍkszoúci opracowaÒ konkurencyjnych, LOGO! s¹ stworzone
dla elektronikÛw, poniewaø program steruj¹cy ich prac¹ jest definiowany za pomoc¹ schematu
logicznego z†wykorzystaniem standardowych funktorÛw logicznych

Rys. 9.
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje o LOGO! oraz ewaluacyjn¹ wersjê oprogramowania LOGO! Soft Comfort
mo¿na znaleŸæ w Internecie pod adresem:
http://www1.ad.siemens.de/logo/index_76.htm
oraz na p³ycie CD-EP3/2002B.
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