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Nová generace modulu Logo! – 
přidané funkce a vylepšená vizualizace

Základní koncepce modulu 

Základní myšlenkou je spojení logických, 
spínacích, časových a ostatních speciálních 
funkcí do jednoho modulu. Výsledkem je 
nejen zjednodušení návrhu automatizačních 
řešení, ale hlavně úspora nákladů a času na 
jeho provedení. Vhodnou kombinací všech 

funkcí modulu Logo! (obr. 1) lze získat širo-
ké spektrum řešení pro různé úlohy v různých 
odvětvích průmyslu. Logo! umí otevírat zá-
vory a vrata, řídit osvětlení v budovách, ovlá-
dat čerpadla a kompresory, zavlažovat rostli-
ny ve skleníku a zvládne i další jednoduché 
úlohy. Díky implementaci analogových funk-
cí nic nebrání tomu, využívat Logo! při udr-
žování konstantní teploty v místnosti nebo 
hladiny v nádrži. 

Funkce přístroje je možné přizpůsobit 
dané úloze podle přání zákazníka, neboť je 
snadné upravit program v základní jednotce. 
K tomu, že je modul Logo! jedním z nejpro-
dávanějších produktů v dané kategorii, při-
spívá přehledné vývojové prostředí. Program 
Logo! Soft Comfort poskytuje velké množ-
ství různých nástrojů, které programátorovi 
umožňují rychle a pohodlně napsat a odla-
dit program; plná podpora češtiny je samo-
zřejmostí. 

Vylepšený hardware 

Jednou z nejdůležitějších novinek modu-
lu Logo! 0BA6 je textový displej s možností 
externího připojení (obr. 2). Externí displej 
je téměř stejný jako displej na základní jed-
notce, odlišuje se pouze tím, že s jeho pomo-
cí nelze modul Logo! programovat. Displej 

je podsvětlený a má čtyři řádky s dvanácti, 
popř. 24 znaky na každém z nich. K základ-
ní jednotce modulu se displej připojuje spe-
ciálním kabelem o délce až 10 m. Kabel, jenž 
je součástí základního balení, se na základ-
ní jednotce zapojuje do speciálního konek-
toru (obr.  3). Displej obsahuje šest ovláda-
cích a čtyři funkční tlačítka, která lze použít 
v programu jako vstupy. Oproti předchozím 
verzím jsou novinkou další dvě možnosti, jak 
ovládat podsvětlení displeje. První z nich je 
ovládání programem (pomocí příznakové-
ho bitu M 25), druhou možností je trvalé na-
stavení přímo na základní jednotce modulu 
Logo! (popř. na externím displeji). 

Značným vylepšením prošly také vstu-
py a výstupy. Počet analogových vstupů na 
základní jednotce u verzí 12 V a 24 V byl 
zdvojnásoben ze dvou na čtyři. Nově tak lze 
vstupy I1 a I2 použít jako analogové. Další 
inovací je zdvojnásobení počtu vysokorych-
lostních vstupů a zvýšení maximální možné 
čítané frekvence ze 2 na 5 kHz. Jako vyso-
korychlostní lze použít tyto vstupy: I3, I4, 
I5, I6. U rozšiřujícího modulu analogových 

výstupů je nyní také možné použít proudový 
výstup 0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA. Zvý-
šení počtu analogových vstupů na základ-
ní jednotce vede ke značné úspoře nákladů 
v případě, že se využívají více než dva ana-
logové vstupy. 

U modulu Logo! 0BA6 byly rovněž roz-
šířeny funkce paměťových karet. Dosavadní 
paměťová karta, určená k přenosu programu 
z jednoho přístroje na druhý, byla rozšířena 
o bateriový modul a kombinovaný modul (pa-
měťový + bateriový). Bateriový modul umož-
ňuje zálohovat aktuální stavy čítačů, časovačů 
a stavy ostatních speciálních funkcí po dobu 
až dvou let. Stejně jako u předchozích verzí 
lze využít libovolný počet časových funkcí, 
analogových spínačů, čítačů apod. Novinkou 
je však zdvojnásobení paměti programu na 
200 bloků. Důležitou vlastností je též kom-
patibilita nové základní jednotky s již exis-
tujícími rozšiřujícími moduly – bezproblé-
mový přechod na nejnovější verzi hardwaru 
je tak zajištěn.

Nová verze vývojového softwaru

S novou řadou Logo! přichází i nová ver-
ze vývojového prostředí Logo! Soft Comfort 
V6.0. Zachovává přehlednost a intuitivnost 
programování a obě tyto vlastnosti dále rozši-
řuje. Nejvíce novinek je v zobrazování texto-
vých zpráv. Počet textových zpráv byl rozší-
řen na 50, což je pětkrát více než u předcho-
zí verze. Pro každou zprávu je možné zvolit, 

Obr. 1. Základní jednotka modulu Logo! nabí-
zí ve verzi 0BA6 čtyři analogové vstupy

Společnost Siemens představila na letošním Hannover Messe novou generaci úspěšného 
logického modulu Logo!. Je to již sedmá generace od roku 1996, kdy Siemens jako první 
přišel s tímto typem produktu. Nová řada má označení Logo! 0BA6 a uživatelům nabízí 
několik inovací. Mezi nejdůležitější novinky patří externí displej, zvýšení počtu analogo-
vých vstupů a nová verze vývojového softwaru Logo! Soft Comfort.

Obr. 2. Externí displej největší měrou vylepšuje 
vizualizační schopnosti nové verze modulu 
Logo! 

Obr. 3. Detailní pohled na konektor pro připo-
jení externího textového displeje Logo! TD
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na jakém displeji bude zobrazena (externí 
displej, nebo displej na základní jednotce). 
Díky tomu lze např. odlišit hlášení pro ob-
sluhu a servisní pracovníky. Hlášení týkají-
cí se servisu je možné zobrazit pouze na zá-
kladní jednotce, ke které nemá obsluha pří-
stup, a není tak rušena zprávami servisního 
charakteru. 

Novinkou je také zvýšení počtu znaků na 
řádku z dvanácti na 24, a to využitím funkce 
pohyblivého textu, který je možné posouvat 
znak po znaku nebo po celých řádcích. Vý-
sledkem je mnohem více místa pro zobrazo-
vané informace. Nově je možné na displeji 
použít sloupcový graf, který názorně zobra-
zuje hodnoty teploty či výšky hladiny. No-
vou funkcí je i sledování stavů vstupů a vý-
stupů. K hodnotě vstupu nebo výstupu (0/1) 
lze přiřadit text, který se zobrazí v závislosti 
na jeho stavu. Přitom se oproti předchozím 
verzím uspoří jedna textová zpráva a čas při 
programování. Pozornost při vývoji nové ver-
ze softwaru byla věnována též jazyku zprávy 
zobrazované na displeji. Tuto možnost oce-
ní zejména uživatelé zařízení s vícejazyč-
nou obsluhou či výrobci exportující do více 
zemí. Programově lze měnit jazyk zobrazo-
vané zprávy pomocí příznakového bitu (mar-
keru) M27, maximálně lze přepínat mezi dvě-
ma jazyky. 

Nové speciální funkce

Logo! 0AB6 obsahuje dvě nové speciál-
ní funkce. První funkcí je blok pulzně šířko-
vé modulace PWM, který na základě vstup-
ní analogové hodnoty mění třídu výstupního 
signálu na digitálním výstupu. Další funkcí 

je analogová matematika. Tento blok umož-
ňuje se čtyřmi analogovými vstupy provádět 
aritmetické operace +, –, ×, /. Každé opera-
ci je možné přidělit prioritu a tím určit, která 
se uskuteční jako první. S blokem analogo-
vé matematiky úzce souvisí další nový blok, 
který je určen pro detekci přeplnění a dělení 
nulou při aritmetických operacích.

Další novinka je určena uživatelům, kteří 
pro psaní programu preferují žebříkový di-
agram (LD). Editor programu v tomto jazy-
ce byl značně vylepšen a rovněž byla přidá-
na funkce simulace off-line, při níž si uži-
vatel může vyzkoušet funkčnost programu, 
aniž by jej musel přehrát do hardwaru. Vy-
lepšen byl též blok regulátoru PI, do něhož 
byla vložena funkce pro grafické znázorně-
ní procesní hodnoty a akční veličiny, kte-
rá poskytuje názornější kontrolu funkce re-
gulátoru PI. 

Závěr 

Mnohá vylepšení nové generace modulu 
Logo! 0BA6 značně rozšiřují možnosti jeho 
použití. Jde především o nový externí displej, 
který s využitím sloupcových grafů, víceja-
zyčného zobrazování a dalších nových funkcí 
zdokonaluje vizualizační vlastnosti přístroje. 
Zvýšení počtu analogových vstupů rozšiřuje 
možnosti použití základní jednotky, aniž je 
nutné přidávat rozšiřující moduly. Výsled-
kem je především snížení pořizovacích ná-
kladů. Za zmínku také stojí, že přes všech-
na vylepšení se cena modulu Logo! ve verzi 
0BA6 nemění.

Bc. Ondřej Rakušan,
Siemens, s. r. o. 
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krátké zprávy 
  Úsporný mikročip se může 

„prospat do věčnosti“

Nový úsporný mikročip spotřebovává 
v klidovém režimu 30 000krát a v aktivním 
režimu desetkrát méně energie než srovna-
telné čipy na trhu. Jde o procesor s názvem 
Phoenix, projekt katedry elektrotechniky 
a výpočetní techniky univerzity v Michiga-
nu, USA. Uplatnit by se měl při sledování 
pomalých dějů v lékařství, v péči o život-
ní prostředí, při sledování staveb apod. Pří-
kon tohoto rekordního čipu v klidovém reži-
mu je jen 30 pW. Baterie do hodinek by ho 
tedy teoreticky mohla udržet v pohotovosti 
až asi 260 let. Půdorysná plocha procesoru 
Phoenix je 1 mm2, což by mezi čipy neby-
lo nic neobvyklého, kdyby současně nezahr-
novala zdroj v podobě speciální tenkovrstvé 
baterie. Výsledný čip včetně baterie je tisíc-
krát menší než nejmenší dosud známý čipo-
vý snímací systém.

V jeho konstrukci je vše podřízeno co 
nejmenší spotřebě energie v klidovém re-
žimu, v němž se čip v úlohách, pro něž 
je určen, nachází po více 99 % doby. Vý-
zkumníci z Michiganu používají nový čip 
ke sledování nitroočního tlaku u pacientů 
se zeleným očním zákalem. Ze základní-
ho stavu klidu je čip vnitřním časovačem 
s malou spotřebou převeden každých de-
set minut na dobu 0,1 s do aktivního stavu 
a vykoná sadu 2 000 instrukcí. Mezi nimi 
jsou odečet nových dat ze snímače a je-
jich zpracování, komprese a uložení před 
opětovným přechodem do klidu. Přesnost 
okamžiku vzorkování není v daném pří-
padě rozhodující. Aby si zachoval výkon-
nost, je napájecí napětí čipu v aktivní reži-
mu zvýšeno o 20 % oproti napětí ve spán-
ku. Jeho napájecí napětí je však i přesto 
pouhých 0,5 V, na rozdíl od 1,2 V u běž-
ných čipů.
[InTech e-News, 26. června 2008.] 
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