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Szanowni Czytelnicy

Oddajemy Pañstwu do r¹k podrêcznik bêd¹cy zbiorem praktycznych

przyk³adów aplikacji modu³u logicznego LOGO! Przedstawione opisy s¹

niewielk¹ czêœci¹ projektów, których opisy przes³ali do nas ich twórcy. Mamy

nadziejê, ¿e spektrum przedstawionych zastosowañ wyrobi Pañstwu pogl¹d na

mo¿liwoœci techniczne tych ma³ych, a jak¿e wyrafinowanych u¿ytkowo modu³ów

sterowniczych. Sk³adamy serdeczne wyrazy podziêkowania autorom

poszczególnych rozwi¹zañ. Jednoczeœnie pragniemy podkreœliæ, ¿e

przedstawione przyk³ady s¹ publikowane za zgod¹ ich twórców, a firma

SIEMENS nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci z tytu³u skutków wynik³ych z ich

praktycznego zastosowania.

¯yczymy satysfakcji z pasjonuj¹cej lektury i aplikacji modu³ów LOGO!

Siemens Sp. z o. o.

Aplikacje LOGO! Wstęp
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Koncepcja wykorzystania LOGO!

Sterownik ma zast¹piæ niewielk¹ centralê alarmow¹
do zastosowañ domowych. Powinna on wspó³praco-
waæ ze standardowymi typami czujek alarmowych
(wyjœcia przekaŸnikowe typu NO/NC) i sygnalizato-
rów akustycznych z wbudowanym generatorem.

Opis

Przedstawiony alarm jest wyposa¿ony w 5 wejœæ: je-
dno z opóŸnionym za³¹czaniem i wy³¹czaniem, dwa
w zwarte stanie czuwania (NC) oraz dwa w czasie
czuwania rozwarte (NO).
Do tych wejœæ mo¿na pod³¹czyæ ró¿ne rodzaje czu-
jek. Wejœcie I6 s³u¿y do pod³¹czenia przycisku w³¹-
czaj¹cego i wy³¹czaj¹cego urz¹dzenie. Do wyjœæ Q1
i Q2 do³¹cza siê sygnalizatory alarmu. Q1 to wyjœcie
na którym otrzymujemy sygna³ pulsacyjny. Mo¿na do
niego pod³¹czyæ sygnalizatory akustyczne jednotono-
we lub sygnalizatory œwietlne. Q2 to wyjœcie na któ-
rym wystêpuje sygna³ ci¹g³y. Do niego pod³¹cza siê
sygnalizatory wielotonowe. Wyjœcie Q3 jest sygnaliza-
torem w³¹czonego alarmu. Posiada 3 stany: gdy lam-
pka sygnalizacyjna jest wy³¹czona to alarm jest nie-
aktywny, gdy lampka miga to alarm jest w³¹czony,
lampka œwiec¹ca oznacza aktywne obwody natych-
miastowego w³¹czania, a nieaktywny obwód w³¹cza-
nia opóŸnionego.
Po naciœniêciu przycisku zapala siê lampka sygnali-
zacyjna, a obwody natychmiastowe przechodz¹
w stan czuwania. Od tego momentu mamy 30 se-
kund czasu na wyjœcie z obiektu chronionego. Po
tym czasie lampka sygnalizacyjna zaczyna migaæ
i obwód opóŸniony równie¿ staje siê aktywny. Od te-
go czasu ka¿dy sygna³ od czujek pod³¹czonych do
wejœæ natychmiastowych powoduje alarm. Jeœli chce-
my wejœæ do budynku to po wejœciu w czasie 20 se-
kund nale¿y wy³¹czyæ alarm. W przeciwnym wypadku
alarm zostanie w³¹czony.

Centrala alarmowa

Aplikacje LOGO! Przykład 1

Funkcje wyprowadzeñ

- I1 wejœcie czujki NC
- I2 wejœcie czujki NO
- I3 wejœcie czujki NO z opóŸnionym w³¹czeniem

i wy³¹czeniem
- I4 wejœcie czujki NO
- I5 wejœcie czujki NC
- I6 wejœcie w³¹czaj¹ce i wy³¹czaj¹ce alarm
- Q1 pulsacyjne wyjœcie alarmu
- Q2 wyjœcie alarmu
- Q3 wyjœcie sygnalizacji stanu alarmu

Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania LOGO!

£atwa rekonfiguracja centrali, w zale¿noœci od chwi-
lowych potrzeb u¿ytkownika. Mo¿liwoœæ dostosowa-
nia typu wejœæ do posiadanych czujników, mo¿li-
woœæ dobrania sta³ych czasowych do indywidual-
nych wymagañ.
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Koncepcja wykorzystania LOGO!

Realizacja inteligentnego, 3-kana³owego wy³¹cznika,
sterowanego jednym przyciskiem, z mo¿liwoœci¹ nie-
zale¿nego sterowania ka¿dego kana³u wyjœciowego.

Opis

Na schemacie przedstawiono wy³¹cznik umo¿liwiaj¹-
cy sterowanie trzema urz¹dzeniami za pomoc¹ jed-
nego przycisku. W³¹czenie odpowiedniego urz¹dze-
nia zale¿y od tego, ile razy przycisk g³ówny (do³¹-
czony do wejœcia I1) zosta³ naciœniêty. Ka¿dy kana³
mo¿na te¿ w³¹czyæ osobnym przyciskiem. Dodatko-
wo jest mo¿liwe wy³¹czenie wszystkich trzech urz¹-
dzeñ za jednym razem. Realizuje siê to poprzez
czterokrotne naciœniêcie przycisku.
Schemat urz¹dzenia przedstawiony jest poni¿ej.
Sk³ada siê z licznika (zrealizowanego na trzech prze-
kaŸnikach impulsowych), dekodera (bramki AND,
NAND, inwertery), modu³ów opóŸnionego w³¹czania,
bramek OR (umo¿liwiaj¹ sterowanie oddzielnymi
przyciskami), modu³ów przekaŸnika impulsowego na
poszczególnych wyjœciach (umo¿liwiaj¹ zmienianie
stanu wyjœcia) oraz uk³adu kasuj¹cego licznik (sk³a-
daj¹cych siê z dwóch bramek OR)

Uniwersalny wyłącznik

Aplikacje LOGO! Przykład 2

Funkcje wyprowadzeñ

- I1 wejœcie g³ównego w³¹cznika
- I2 wejœcie dodatkowego sterowania wyjœcia Q1
- I3 wejœcie dodatkowego sterowania wyjœcia Q2
- I4 wejœcie dodatkowego sterowania wyjœcia Q3
- I5 wejœcie zerowania liczników (nale¿y zewrzeæ

z Q4)
- Q1 wyjœcie numer 3
- Q2 wyjœcie numer 2
- Q3 wyjœcie numer 1
- Q4 wyjœcie uk³adu zerowania licznika (nale¿y ze-

wrzeæ z I4)

Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania LOGO!

£atwoœæ rekonfiguracji prze³¹cznika, w zale¿noœci od
wymagañ u¿ytkownika. Mo¿liwoœæ dobrania czasu
opóŸnienia za³¹czenia sterowanych odbiorników.
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Koncepcja wykorzystania LOGO!

Wykonanie sterownika rygla elektromagnetycznego,
który zapobiega dostêpowi do pomieszczeñ osób
nieuprawnionych.

Opis

Na schemacie przedstawiono przyk³ad realizacji 4-
cyfrowego zamka szyfrowego, wykonanego na ste-
rowniku LOGO! Zamek zosta³ wyposa¿ony w sygna-
lizator naciœniêcia przycisku oraz wyjœcie alarmowe.
G³ówna czêœæ uk³adu sk³ada siê z bramek AND
i modu³ów opóŸnionego wy³¹czenia. Po naciœniêciu
przycisku 1 na wyjœciu modu³u opóŸnionego wy³¹-
czenia oraz wejœciu bramki AND przez 2s bêdzie pa-
nowa³ stan wysoki. W czasie jego trwania nale¿y na-
cisn¹æ nastêpny przycisk. Czynnoœæ ta spowoduje
za³¹czenie nastêpnego modu³u opóŸnionego wy³¹-
czania. Ta sama sytuacja wystêpuje w nastêpnych
czterech blokach. Ostatni modu³ opóŸnionego wy³¹-
czania odpowiedzialny jest za czas trwania za³¹cze-
nia rygla.
By utrudniæ próbê rozszyfrowania zamka zastosowa-
no uk³ad który blokuje zamek na 30s po naciœniêciu
nieprawid³owego przycisku. Sygnalizacja naciœniêcia
przycisku sk³ada siê z dwóch bramek AND, które
steruj¹ wyjœciem Q3. Do wyjœcia tego mo¿na pod³¹-
czyæ buzzer lub kontrolkê. Trzecia czêœæ zamka, to
uk³ad steruj¹cy wyjœciem alarmowym. Po czterokrot-
nym naciœniêciu nieprawid³owego przycisku licznik
zdarzeñ za³¹cza modu³ opóŸnionego wy³¹czania,
który na 5 minut za³¹cza zewnêtrzny sygnalizator
akustyczny lub œwietlny. Do wyjœcia alarmowego na-
le¿y pod³¹czyæ sygnalizator alarmowy lub, traktuj¹c
styki przekaŸnika jako czujkê, mo¿na go pod³¹czyæ
do systemu alarmowego. Wy³¹czenie alarmu nastê-
puje po up³ywie piêciu minut lub po wpisaniu prawid-
³owego kodu.

Zamek szyfrowy

Aplikacje LOGO! Przykład 3

Funkcje wyprowadzeñ

- I1 wejœcie pierwszego przycisku kodu
- I2 wejœcie drugiego przycisku kodu
- I3 wejœcie trzeciego przycisku kodu
- I4 wejœcie czwartego przycisku kodu
- I5 wejœcie pozosta³ych przycisków klawiatury
- Q1 wyjœcie wskazuj¹ce wybranie wejœæ w popra-

wnej kolejnoœci (nie wykorzystywane przez
u¿ytkownika)

- Q2 wyjœcie steruj¹ce rygiel elektryczny
- Q3 wyjœcie sygnalizuj¹ce wciœniêcie przycisku
- Q4 wyjœcie alarmowe

Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania LOGO!

Du¿a elastycznoœæ i mo¿liwoœæ rekonfiguracji para-
metrów czasowych zamka.
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Koncepcja wykorzystania LOGO!

Zast¹pienie standardowych w³¹czników ciœnienio-
wych programowalnym sterownikiem, który umo¿li-
wia utrzymanie poziomu wody w zadanych grani-
cach.

Opis

Sterownik LOGO! realizuj¹cy program przedstawio-
nym na schemacie obok, zapewnia sterowanie prze-
mienne dwoma pompami, które utrzymuj¹ ciœnienie
wody w instalacji hydroforowej w zadanych grani-
cach. Mo¿e te¿ s³u¿yæ do utrzymywania poziomu
wody w zbiorniku.
Wykorzystano 4 wejœcia i 2 wyjœcia. Do wejœcia I1
pod³¹czony jest styk C1 wy³¹cznika ciœnieniowego,
nastawionego na pierwszy próg. Do wejœcia I2 mo¿-
na do³¹czyæ opcjonalnie styk C2 wy³¹cznika ciœnie-
niowego, nastawionego na drugi próg. Do wejœcia I3
do³¹czony jest styk P1 zezwalaj¹cy na pracê pompy
I (za³¹czanie SP1), a do wejœcia I4 do³¹czony jest
styk P2 zezwalaj¹cy na pracê pompy II (za³¹czanie
SP2). Do wyjœcia Q1 do³¹czona jest cewka stycznika
SP1 za³¹czaj¹cego pompê I, a do wyjœcia Q2 do³¹-
czona jest cewka stycznika SP2 za³¹czaj¹cego pom-
pê II. Warunkiem uruchomienia pompy I jest za-
mkniêcie styku P1, a pompy II - styku P2. Rozwarcie
styków P1 i P2 pozwala na wy³¹czanie pomp z ruchu
(np. z powodu awarii).
Spadek ciœnienia poni¿ej progu pierwszego spowo-
duje zwarcie styku C1 i uruchomienie pompy I. Jeœli
pobór wody jest mniejszy od wydajnoœci pompy ciœ-
nienie siê podniesie i styk C1 zostanie rozwarty
a pompa I wy³¹czona. Ponowne obni¿enie ciœnienia
i zwarcie styku C1 spowoduje za³¹czenie pompy II
i jej wy³¹czenie po rozwarciu styku C1. W przypadku
gdy pobór wody jest zbli¿ony do wydajnoœci za³¹-
czonej pompy i ciœnienie nie wzroœnie przez czas za-
dany w bloku B7, nast¹pi za³¹czenie drugiej pompy.
Druga pompa za³¹cza siê te¿ natychmiast, gdy prze-
kroczony zostanie drugi próg ciœnienia (zwarcie sty-
ku C2 ). Parametr czasowy za³¹czenia kolejnej pom-
py (blok B7) zosta³ udostêpniony do modyfikacji
i w projekcie ustawiony na 1 minutê.

Sterownik pomp

Aplikacje LOGO! Przykład 4

Funkcje wyprowadzeñ

- I1 wejœcie czujnika poziomu 1
- I2 wejœcie czujnika poziomu 2
- I3 wejœcie zezwalaj¹ce na pracê pompy I
- I4 wejœcie zezwalaj¹ce na pracê pompy II
- Q1 sterowanie silnikiem pompy I
- Q2 sterowanie silnikiem pompy II

Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania LOGO!

Znacznie stabilniejsze ciœnienie w instalacji wodnej,
ni¿ w przypadku rozwi¹zañ standardowych. £atwoœæ
zaadaptowania parametrów sterowania silnikami
pomp, w zale¿noœci od wymagañ aplikacji.
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Sterownik pomp
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Sterowanie otrzepywarką

Aplikacje LOGO! Przykład 5

Koncepcja wykorzystania LOGO!

Zast¹pienie przy pomocy dwóch sterowników LO-
GO! systemu sterowania otrzepywark¹ zapewniaj¹c¹
regeneracjê worków filtracyjnych.

Opis

Na schematach przedstawiono sposób realizacji ste-
rownika odpowiadaj¹cego za otrzepywanie filtra,
zbudowanego z czterech komór, w których s¹ za-
montowane worki filtracyjne otrzepywane (regenero-
wane) sprê¿onym powietrzem. W momencie otrze-
pywania komora zostaje wy³¹czona z ruchu za po-
œrednictwem przepustnicy, a po odpowiednim cza-
sie zostaje podany impuls sprê¿onego powietrza. Po
opadniêciu py³ów do zabieraków przepustnica zo-
staje wysterowana i komora jest w³¹czona do ruchu.
Do sterowania regeneracji filtra s¹ potrzebne cztery
sygna³y na otwarcie i zamykanie czterech przepust-
nic, wy³¹czaj¹ce komory z pracy, oraz impulsy steru-
j¹ce otrzepywaniem filtrów (dla ka¿dej komory jeden
impuls).
Nastawy dla LOGO! 1:
B01 - czas impulsu otrzepywania komory 1
B06 - opóŸnienie startu impulsu otrzepywania

w komorze 1 po zamkniêciu przepustnicy
B15 - czas opóŸnienia startu ca³ego sterownika,

po za³¹czeniu zasilania
B14 - czas opóŸnienia startu LOGO! 1 po zakoñ-

czeniu pracy LOGO! 2 
B05 - czas zamkniêcia przepustnicy 1
B09 - czas przerwy pomiêdzy zakoñczeniem re-

generacji komory 1, a regeneracj¹ komory 2
B10 - czas zamkniêcia przepustnicy 2
B13 - opóŸnienie startu impulsu otrzepywania

w komorze 2 po zamkniêciu przepustnicy
B11 - czas impulsu otrzepywania komory 2

Nastawy dla LOGO! 2:
B01 - czas impulsu otrzepywania komory 3
B06 - opóŸnienie startu impulsu otrzepywania

w komorze 3 po zamkniêciu przepustnicy
B14 - czas opóŸnienia startu LOGO! 2 po zakoñ-

czeniu pracy LOGO! 1
B05 - czas zamkniêcia przepustnicy 3
B09 - czas przerwy pomiêdzy zakoñczeniem re-

generacji komory 3, a regeneracj¹ komory 4
B10 - czas zamkniêcia przepustnicy 4
B13 - opóŸnienie startu impulsu otrzepywania

w komorze 4 po zamkniêciu przepustnicy
B11 - czas impulsu otrzepywania komory 4

Funkcje wyprowadzeñ

Sterownik LOGO! 1:Sterownik LOGO! 1:Sterownik LOGO! 1:Sterownik LOGO! 1:Sterownik LOGO! 1:
- I1, I3, I4, I5, I6 wejœcia nie wykorzystane
- I2 start sterownika LOGO! 1, po ukoñczeniu

cykli sterowania w LOGO! 2
- Q1 impuls otrzepywania komory 1
- Q2 zamkniêcie przepustnicy 1
- Q3 zamkniêcie przepustnicy 2
- Q4 impuls otrzepywania komory 2
Sterownik LOGO! 2:Sterownik LOGO! 2:Sterownik LOGO! 2:Sterownik LOGO! 2:Sterownik LOGO! 2:
- I1, I3, I4, I5, I6 wejœcia nie wykorzystane
- I2 start LOGO! 2, po ukoñczeniu cykli sterowa-

nia w LOGO! 1
- Q1 impuls otrzepywania komory 3
- Q2 zamkniêcie przepustnicy 3
- Q3 zamkniêcie przepustnicy 4
- Q4 impuls otrzepywania komory 4

Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania LOGO!

Sterowanie urz¹dzeniami filtruj¹cymi z mo¿liwoœci¹
nastawy parametrów regeneracji wk³adów filtruj¹-
cych niezale¿nie dla ka¿dej komory.
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Sterowanie otrzepywarką (część 1)
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Sterowanie otrzepywarką (część 2)
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Sterowanie mieszadłem

Aplikacje LOGO! Przykład 6

Koncepcja wykorzystania LOGO!

Inteligentne sterowanie mieszad³em wykorzystywa-
nym do przygotowywania p³ynów technologicznych.

Opis

Program ten umo¿liwia za³¹czanie trzech czasów
pracy mieszad³a z wymuszon¹ kolejnoœci¹ oraz daje
mo¿liwoœæ zliczania wykonanych pe³nych, potrój-
nych cykli mieszania. Mo¿liwe jest tak¿e okreœlenie
iloœci cykli, po których mieszad³o musi byæ odbloko-
wane prze³¹cznikiem np. blokowanym kluczykiem do
dalszej pracy. Mo¿liwoœæ nastaw czasów mieszania
niezale¿nie od siebie.
Po podaniu napiêcia na wejœcie I1 (przerzutnik RS)
w bloku B01 wysterowuje on wyjœcie Q1. W bloku
B02 (podtrzymanie opóŸnione za³¹czenie) startuje
licznik czasu, po wyzerowaniu którego, za poœred-
nictwem B10 (bramki OR) wyzwolone zostaje we-
jœcie zeruj¹ce B01, w rynku czego wyjœcie pierwsze
zostaje wy³¹czone. W bloku B04 (bramka AND) na
wejœciu pojawia siê stan wysoki z bloku B02, po po-
daniu drugiego sygna³u z wejœcia I2 zostaje wystero-
wany (przerzutnik RS) B03 za³¹czaj¹cy wyjœcie Q2.
W bloku B05 (podtrzymane opóŸnione za³¹czenie)
startuje czas po up³yniêciu nastawionego czasu B03
zostaje wyzerowany, a wyjœcie Q2 wy³¹czone. Na
wejœciu bloku B07 (bramka AND) pojawia siê stan
wysoki z bloku B05. Po podaniu drugiego sygna³u
wejœciowego z wejœcia I3 zostaje wysterowany (prze-
rzutnik RS) w bloku B06 i wysterowane wyjœcie Q3.
W bloku B08 (opóŸnione za³¹czenie) startuje licznik
czasu. Po odmierzeniu zadanego czasu wyzerowany
zostaje blok B06 i wyjœcie Q3 wy³¹cza siê. Jedno-
czeœnie wyzerowane zostaj¹ przekaŸniki czasowe
bloków B02 i B05. W przypadku gdy wartoœæ zliczo-
na osi¹gnie zadan¹ wartoœæ, wyjœcie licznika wyste-
ruje B10 i wyzeruje B01, uniemo¿liwiaj¹c startowanie
nowych cykli, a¿ do momentu skasowania licznika
B11 za poœrednictwem I6. Za³¹czanie wyjœcia Q4 od-
bywa siê za poœrednictwem (bramki AND) B09, któr¹
steruj¹ wyjœcia Q1, Q2, Q3.

Wykorzystywane nastawy:
B02 - czas pierwszego mieszania
B05 - czas drugiego mieszania
B08 - czas trzeciego mieszania
B11 - zadawanie iloœci pe³nych cykli

Funkcje wyprowadzeñ

- I1 start pierwszego czasu mieszania
- I2 start drugiego czasu mieszania
- I3 start trzeciego czasu mieszania
- I4 niewykorzystany
- I5 niewykorzystany
- I6 kasowanie zadanej iloœci pe³nych cykli mie-

szania
- Q1 sygnalizacja czas pierwszy biegnie
- Q2 sygnalizacja czas drugi biegnie
- Q3 sygnalizacja czas trzeci biegnie
- Q4 sterowanie stycznikiem za³¹czaj¹cym mie-

szad³o

Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania LOGO!

Mo¿liwoœæ elastycznego doboru parametrów czaso-
wych sterowania mieszad³em, dziêki czemu jeden
sterownik mo¿na wykorzystaæ do realizacji wielu za-
dañ, bez koniecznoœci przebudowy systemu miesza-
j¹cego.
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Sterowanie mieszadłem



19

Sterownik urządzeń
domowych

Aplikacje LOGO! Przykład 7

Koncepcja wykorzystania LOGO!

Sterowanie elektrycznymi urz¹dzeniami domowymi,
które powinny byæ w³¹czane o okreœlonych porach.
Jedn¹ z mo¿liwoœci jest taki sposób sterowania, aby
w pe³ni wykorzystaæ ulgi wynikaj¹ce z taryfikacji
op³at.

Opis

Do wyjœcia Q1 (sterowanie termy) pod³¹czony jest
stycznik o obci¹¿alnoœci styków 15A. Wejœcie I1
umo¿liwia pracê termy niezale¿nie od taryfy energe-
tycznej (rêczne sterowanie). Zegar LOGO! za³¹cza
grza³kê w godzinach od 12.00..5:00. Wystarcza to na
ogrzanie ok. 80..100 litrów wody. Dodatkowo w so-
botê i niedzielê terma jest za³¹czana w ci¹gu dnia
(tak¿e ni¿sza taryfa). Analogicznie wyjœcie Q2 (stero-
wanie pralki) za³¹czane jest w godzinach od
22:00..23:59. Wejœcie I2 umo¿liwia sterowanie rêcz-
ne, niezale¿nie od zegara.
Nieco inne parametry czasowe przyjêto dla wyjœcia
Q3 (sterowanie ekspresu). Inne s¹ czasy pracy, ale
zasada sterowania pozostaje ta sama. Wejœcie I3
umo¿liwia sterowanie rêczne.
Nieco bardziej rozbudowane jest sterowanie ¿aluzja-
mi. Na wyjœciu Q4 otrzymujemy impulsy, spoœród
których pierwszy zamyka, a drugi otwiera ¿aluzje.
Wejœcie I6 umo¿liwia sterowanie rêczne prac¹ ¿aluz-
ji. Zegar steruj¹cy ustawiony jest na popo³udnie (ok-
na od zachodu) i na noc. Je¿eli dzieñ jest pochmur-
ny nie nast¹pi zamkniêcie ¿aluzji, podobnie jeœli na
zewn¹trz jest jasno.

Funkcje wyprowadzeñ

- I1 rêczne za³¹czanie termy
- I2 rêczne za³¹czanie pralki
- I3 rêczne za³¹czanie ekspresu
- I4 czujnik jasno
- I5 czujnik ciemno
- I6 rêczne sterowanie ¿aluzji
- Q1 sterowanie termy
- Q2 sterowanie pralki
- Q3 sterowanie ekspresu
- Q4 sterowanie ¿aluzji

Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania LOGO!

Mo¿liwoœæ swobodnego kszta³towania profilu czaso-
wego sterowania najbardziej energoch³onnymi urz¹-
dzeniami domowymi.
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Sterownik urządzeń
domowych
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Prosty sterownik oświetlenia
na klatce schodowej

Aplikacje LOGO! Przykład 8

Koncepcja wykorzystania LOGO!

Realizacja urz¹dzenia steruj¹cego oœwietleniem na
klatce schodowej.

Opis

Przyk³ad dotyczy sterowania oœwietleniem na klatce
schodowej, lub wszêdzie tam, gdzie trzeba sterowaæ
oœwietleniem z kilku miejsc. Przedstawione schema-
ty ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ tylko tym, ¿e w pierwszym
przypadku zgaœniêcie œwiat³a jest natychmiastowe,
a w drugim œwiat³o gaœnie z pewnym, zadanym
opóŸnieniem. Wyjœcie Q1 jest wyjœciem sterowanym.
Wejœcia I1 do I6 s¹ równorzêdnymi wejœciami steru-
j¹cymi.

Funkcje wyprowadzeñ

- I1, I2, I3, I4, I5, I6 wejœcia przycisków w³¹czaj¹-
cych oœwietlenie

- Q1 wyjœcie steruj¹ce ¿arówkami

Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania LOGO!

Integracja wszystkich elementów sterowania (³¹cznie
z przekaŸnikami wyjœciowymi) w jednym sterowniku.



22

Prosty sterownik oświetlenia
na klatce schodowej
(bez układu czasowego)

Prosty sterownik oświetlenia
na klatce schodowej
(z układem czasowym)
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Regulator kotła węglowego

Aplikacje LOGO! Przykład 9

Koncepcja wykorzystania LOGO!

Zapewnienie bezobs³ugowego nadzoru pracy pieca
wêglowego c.o.

Opis

Regulator pracy pieca wêglowego c.o. pozwala na
w miarê bezobs³ugow¹ pracê kot³a. Prawie, bo nadal
trzeba rêcznie piec zasypaæ paliwem i wyrzuciæ po-
pió³. Zak³adaj¹c, ¿e w instalacji jest zamontowana
pompka z automatycznym zaworem mo¿na regulu-
j¹c jej prac¹ i wp³ywaj¹c na ci¹g powietrza (otwiera-
nie lub zamykanie popielnika) sterowaæ temperatur¹
kot³a. W godzinach nocnych (22:00..4:00) oraz, gdy
nikogo nie ma w domu temperatura kot³a jest obni-
¿ana o ok. 2..3 stopnie. W soboty i niedziele, gdy
wszyscy s¹ w domu, temperatura jest podnoszona
do normalnej. Dodatkowo na piecu s¹ zamontowane
trzy czujniki temperatury. Przekroczenie temperatury
80oC powoduje za³¹czenie pompki na sta³e i za-
mkniêcie ci¹gu powietrza. Przekroczenie temperatu-
ry 95oC - jak wy¿ej oraz w³¹czenie alarmu. Opadniê-
cie temperatury poni¿ej 45oC na kotle równie¿ za³¹-
czy alarm. Przewidziano tak¿e sygnalizacjê zaniku
napiêcia 220V zasilaj¹cego np. pompkê. Temperatu-
ry oraz czasy za³¹czenia pompki i wymuszonego
ci¹gu mo¿na dobraæ indywidualnie.
Wymuszony nawiew powietrza mo¿na zrealizowaæ
na dwa sposoby. Pierwszy to wentylator zasysaj¹cy
powietrze do komina lub t³ocz¹cy je do pieca, drugi
to uchylanie lub zamykanie drzwi popielnika np. si-
³ownikiem. Najlepszym sposobem wydaje siê byæ
dmuchawa t³ocz¹ca powietrze. Nie blokuje natural-
nego ci¹gu komina, dostarcza do paliwa wiêcej po-
wietrza, co pozwala na efektywniejsze spalanie (wy-
¿sza sprawnoœæ kot³a).

Funkcje wyprowadzeñ

- I1 czujnik w mieszkaniu 19oC
- I2 czujnik w mieszkaniu 17oC
- I3 czujnik na kotle 80oC
- I4 czujnik na kotle 95oC
- I5 zanik napiêcia zasilaj¹cego 220VAC
- I6 czujnik na kotle 45oC
- Q1 sterowanie pompk¹
- Q2 sterowanie nawiewu
- Q3 sygnalizacja alarmu

Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania LOGO!

£atwoœæ adaptacji nastaw do wymagañ u¿ytkowni-
ków, przy uwzglêdnieniu skutecznoœci izolacji ciepl-
nej œcian budynku, rodzaju zastosowanego systemu
ogrzewania i wydajnoœci energetycznej paliwa.
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Regulator kotła węglowego
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Zintegrowany sterownik
domowy

Aplikacje LOGO! Przykład 10

Koncepcja wykorzystania LOGO!

Inteligentny sterownik domowego, podnosz¹cy kom-
fort domowników. LOGO! ma za zadanie sterowaæ
oœwietleniem wokó³ domu, dzwonkiem oraz ryglem
elektromagnetycznym.

Opis

Zamek jest sterowany przyciskiem otwierania (I1)
umieszczonym w domu. Od momentu puszczenia
przycisku zamek otwiera siê przez 5 sek. Drugim
sposobem sterowania zamka jest czterokrotne na-
ciœniêcie przycisku dzwonienia (I2), który jest
umieszczony przy furtce. Ten sposób sterowania jest
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
15:15..19:25, a wiêc w czasie, gdy domownicy po-
wracaj¹ z pracy. Ostatnim sposobem jest automa-
tyczne otwieranie zamka w momencie wyjœcia z do-
mu (I3) i przekroczenia bariery podczerwieni (I6).
Oœwietlenie numeru domu jest sterowane czujnikiem
zmierzchowym (I4). Gdy na dworze zrobi siê odpo-
wiednio ciemno, po 10 minutach sterownik automa-
tycznie za³¹czy oœwietlenie numeru domu. Rano, gdy
zrobi siê wystarczaj¹co jasno, po 10 minutach ste-
rownik automatycznie wy³¹czy oœwietlenie numeru
domu. Zw³oka czasowa pozwala zabezpieczyæ ste-
rownik przed zbêdnym wysterowaniem wyjœcia, np.
w przypadku przelotu ptaka nad czujnikiem, oœwiet-
lenia czujnika przez przeje¿d¿aj¹cy samochód itp.
Oœwietlenie chodnika jest uwarunkowane natê¿e-
niem oœwietlenia na dworze, do tego wykorzystano
czujnik zmierzchowy steruj¹cy oœwietleniem numeru
domu (Q2). Po spe³nieniu powy¿szego warunku i ot-
warciu furtki (I5) lub drzwi wejœciowych (I3), oœwietle-
nie chodnika zapala siê na 1 minutê. W przypadku
przejœcia bariery podczerwieni w skutek przeskocze-
nia furtki przez osobê niepo¿¹dan¹ oœwietlenie zo-
stanie tak¿e za³¹czone.

W przypadku przejœcia bariery podczerwieni (I6) ste-
rowanie dzwonka zostanie za³¹czone na 1 minutê,
podczas której dzwonek bêdzie sterowany z genera-
tora impulsów. Bêdzie to alarm informuj¹cy domow-
ników, ¿e na ich posesji znalaz³a siê osoba niepo¿¹-
dana. Alarm zostanie wy³¹czony w wypadku otwarcia
furtki (I5) lub drzwi wejœciowych (I3).
W czasie 1 minuty od zamkniêcia furtki (I5) lub za-
mkniêcia drzwi wejœciowych (I3) alarm nie bêdzie siê
w³¹cza³ podczas przejœcia przez barierê podczerwie-
ni. Pozwoli to domownikom na wejœcie i wyjœcie za
swojego domu.

Funkcje wyprowadzeñ

- I1 w³¹cznik chwilowy steruj¹cy otwieraniem furt-
ki (umieszczony w domu)

- I2 w³¹cznik chwilowy wykorzystywany do w³¹-
czania dzwonka oraz, w okreœlonych sytua-
cjach, do w³¹czania zamka elektrycznego

- I3 w³¹cznik wykrywaj¹cy zamkniêcie drzwi
- I4 wejœcie czujnika zmierzchowego
- I5 czujnik zamkniêcia furtki
- I6 wejœcie aktywnego detektora podczerwieni
- Q1 sterowanie zamka elektromagnetycznego
- Q2 sterowanie oœwietleniem numeru domu
- Q3 sterowanie oœwietleniem pomiêdzy furtk¹

i drzwiami domu
- Q4 sterowanie dzwonka elektrycznego

Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania LOGO!

Ogromna prostota rozbudowanego systemu stero-
wania automatycznego, mo¿liwoœæ prostego dosto-
sowania jego parametrów do indywidualnych wyma-
gañ.
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Zintegrowany sterownik
domowy (część 1)
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Zintegrowany sterownik
domowy (część 2)
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Sterownik windy

Aplikacje LOGO! Przykład 11

Koncepcja wykorzystania LOGO!

Sterowanie dwupiêtrow¹ wind¹, napêdzan¹ silnikiem
trójfazowym. Program sterownika powinien zapew-
niaæ zapamiêtywanie i sygnalizacjê zg³oszeñ oraz re-
alizowaæ zabezpieczenie w postaci blokady windy
w sytuacjach awaryjnych (otwarte drzwi, naciœniêty
przycisk STOP, zadzia³anie wy³¹czników krañco-
wych).

Opis

Rysunek przedstawia szyb windy i rozmieszczenie
wy³¹czników. Wy³¹czniki GÓRA i DÓ£ sygnalizuj¹
po³o¿enie windy (np. w celu zatrzymania po osi¹g-
niêciu wybranego poziomu). Po³¹czone szeregowo
wy³¹czniki krañcowe s¹ umieszczone na koñcach
szybu windy i dzia³aj¹ tylko w sytuacjach awaryjnych
(gdy nie zadzia³aj¹ wy³¹czniki GÓRA lub DÓ£). Ze
wzglêdów bezpieczeñstwa wy³¹czniki te, po³¹czony
z nimi szeregowo przycisk STOP oraz wy³¹czniki
sygnalizuj¹ce otwarcie drzwi s¹ roz³¹czne.

Funkcje wyprowadzeñ

- I1 przyciski ¿¹dania jazdy w dó³ (przyciski we-
wn¹trz i na zewn¹trz kabiny s¹ po³¹czone
równolegle)

- I2 przyciski ¿¹dania jazdy w górê (przyciski we-
wn¹trz i na zewn¹trz kabiny s¹ po³¹czone
równolegle)

- I3 wy³¹cznik sygnalizuj¹cy dolne po³o¿enie win-
dy

- I4 wy³¹cznik sygnalizuj¹cy górne po³o¿enie win-
dy

- I5 wy³¹czniki sygnalizuj¹ce otwarcie drzwi po³¹-
czone szeregowo

- I6 wy³¹czniki krañcowe i przycisk STOP po³¹-
czone szeregowo

- Q1 cewka stycznika w³¹czaj¹cego silnik w kie-
runku odpowiadaj¹cym jeŸdzie w dó³

- Q2 cewka stycznika w³¹czaj¹cego silnik w kie-
runku odpowiadaj¹cym jeŸdzie w górê

- Q3 sygnalizacja przyjêcia ¿¹dania jazdy w dó³
- Q4 sygnalizacja przyjêcia ¿¹dania jazdy w górê

Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania LOGO!

£atwoœæ zapewnienia realizacji algorytmu sterowania
wind¹, bardzo niski koszt realizacji projektu.
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Sterownik windy
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Sterowanie sygnalizacją
w bramach przejazdowych

Aplikacje LOGO! Przykład 12

Koncepcja wykorzystania LOGO!

Uk³ad wykrywa przejazd pojazdu przez bramê A we
w³aœciwym kierunku i ostrzega przez okreœlony czas
sygnalizatorem w bramie C oraz wykrywa przejazd po-
jazdu przez bramê C we w³aœciwym kierunku i ostrzega
przez okreœlony czas sygnalizatorem w bramie A.

Opis

Dziêki ustawieniu czujników w odpowiedniej odleg-
³oœci wzglêdem siebie i wysokoœci od pod³o¿a nie
bêdzie powodowa³ fa³szywych alarmów np. przez
osoby przechodz¹ce przez strefê czujników oraz bê-
dzie reagowa³ na w³aœciwe pojazdy.
W bramach A i C s¹ umieszczone czujniki optoelekt-
roniczne po dwa komplety dla ka¿dej bramy (nadaj-
nik i odbiornik) zasilane ze wspólnego zasilacza 24V.
Sygna³y z ka¿dego kompletu czujników steruj¹ bez-
poœrednio wejœciami Logo. Funkcje sterowania wy-
konuje sterownik LOGO! wraz z zawartym w nim
programem.
Po podaniu sygna³ów na wejœcia I1, I2 za poœrednic-
twem bloku B04 zostaje wysterowany blok B03.
W tym czasie na wejœciu bloku B02 nie ma sygna³u.
Gdy na wejœciu bloku B02 jest sygna³ z I1 oraz syg-
na³ z I2 za poœrednictwem bloku B05 oraz sygna³
z bloku B03 zostaje wysterowany blok B02. Urucha-
mia on z kolei blok B07 (opóŸnione wy³¹czenie 1s).
Sygna³ ten zostaje podany na wejœcie bloku B08,
gdy na wejœcie tego bloku zostaje podany sygna³
z bloku B04 sterowana z wejœæ I1, I2. Zostaje wysta-
wiony sygna³ z bloku B08 na blok B01 steruj¹c wy-

jœciem Q1. Blok B06 (opóŸnione za³¹czenie 11s) ze-
ruje blok B01 wy³¹czaj¹c wyjœcie Q1. Gdy wyjœcie
Q1 jest wysterowane, uruchamia ono blok B06 steru-
j¹cy wyjœciem Q2.     Po podaniu sygna³ów na wejœcia
I2, I3 za poœrednictwem bloku B15 zostaje wystero-
wany blok B14, brak sygna³u na wejœciu bloku B13.
Gdy na wejœciu bloku B13 jest sygna³ z I3 oraz syg-
na³ z I4 za poœrednictwem bloku B16 oraz sygna³
z bloku B14 zostaje wysterowany blok B13. Urucha-
mia on blok B12 (opóŸnione wy³¹czenie 1s) sygna³
ten zostaje podany na wejœcie bloku B11, gdy na
wejœcie tego bloku zostaje podany sygna³ z bloku
B15 sterowana z wejœæ I3, I4. Zostaje wystawiony
sygna³ z bloku B11 na Blok B10 (przekaŸnik zatrzas-
kowy) steruj¹c wyjœciem Q3. Blok B17 (opóŸnione
za³¹czenie 11s) resetuje blok B10 wy³¹czaj¹c wyjœcie
Q3. Gdy wyjœcie Q3 jest wysterowane uruchamia
blok B18 (generator impulsowy) steruj¹cy wyjœciem
Q4.

Opis nastaw czasowych projektu

B07 - czas podtrzymania wysterowania I1, I2
B06 - czas wysterowania wyjœcia Q1 (zale¿ny od d³-
ugoœci drogi przejazdowej przez bramy)
B09 - czas impulsu wyjœcia Q2
B12 - czas podtrzymania wysterowania I3, I4
B18 - czas wysterowania wyjœcia Q3 (zale¿ny od d³-
ugoœci drogi przejazdowej przez bramy)
B09 - czas impulsu wyjœcia Q4
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Sterowanie sygnalizacją
w bramach przejazdowych (część 1)

Funkcje wyprowadzeñ

- I1 czujnik nr 1 (pierwszy w kolejnoœci od wjazdu
do bramy B)

- I2 czujnik nr 2 (drugi w kolejnoœci od wjazdu do
bramy B)

- I3 czujnik nr 3 (pierwszy w kolejnoœci od wjazdu
do bramy A)

- I4 czujnik nr 4 (drugi w kolejnoœci od wjazdu do
bramy A)

- Q1 lampa b³yskowa brama A
- Q2 sygna³ impulsowy strona brama A (np. do

sterowania ci¹g³ego sygna³u dŸwiêkowego)
- Q3 lampa b³yskowa brama C
- Q4 sygna³ impulsowy brama C (np. do sterowa-

nia ci¹g³ego sygna³u dŸwiêkowego)

W przypadku gdy brama B ma ograniczon¹ widocz-
noœæ jak na rysunku, program jest rozbudowany
o dodatkowe czujniki dla bramy B (wykorzystane we-
jœcia I5, I6). Wyjœcia w tym przypadku:
- Q1 lampa b³yskowa brama B
- Q2 lampa b³yskowa brama B
- Q3 lampa b³yskowa brama A
- Q4 lampa b³yskowa brama C

Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania LOGO!

£atwoœæ dostosowania parametrów czasowych
i konfiguracji systemu do wiêkszoœci mo¿liwych uk³a-
dów bram i skrzy¿owañ.
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Sterowanie sygnalizacją
w bramach przejazdowych (część 2)
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Sterowanie sygnalizacją
w bramach przejazdowych (część 3)
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Sterownik do automatu
fotograficznego

Aplikacje LOGO! Przykład 13

Koncepcja wykorzystania LOGO!

Zast¹pienie standardowego sterownika fotolabu
przez odpowiednio zaprogramowane LOGO!

Opis

Automat fotograficzny sk³ada siê z dziewiêciu komór,
w których znajduj¹ siê preparaty chemiczne. Komory
obudowane s¹ dooko³a ruchomej g³owicy, na koñcu
której zak³ada siê wywo³ywany negatyw. Obrotowa
g³owica posiada dwa silniki. Jeden do obrotu ca³oœci
i umieszczeniu negatywu w kolejnej k¹pieli i wykony-
wania ruchów rewersyjnych drugi do obracania
szpulki z negatywem. Ruchy rewersyjne i obracanie
szpulki z negatywem s¹ konieczne do usuwania pê-
cherzyków powietrza z negatywu. Uk³ad mechanicz-
ny automatu jest zbudowany w taki sposób, ¿e
szpulka z negatywem podczas wykonywania tych ru-
chów unosi siê i opada. Pozycjonowanie obrotu ca-
³ej g³owicy realizuj¹ dwa mikroprze³¹czniki umiesz-
czone na ruchomej krzywce. Pierwszy mikroprze-
³¹cznik pod³¹czony jest do wejœcia I2 i realizuje ko-
lejne po³o¿enia g³owicy. Drugi mikroprze³¹cznik pod-
³¹czony jest do wejœcia I3 i koñczy proces jedno-
czeœnie podaj¹c sygna³ na wyjœcie Q4 i uruchamia-
j¹c brzêczyk. Podczas zmiany po³o¿enia g³owicy
krzywka wykonuje o 360o.

Funkcje wa¿niejszych bloków

- B04 start programu
- B03 generator 0,5Hz
- B02 licznik czasu przebywania negatywu w jednej

komorze. Czas ten sta³y dla wszystkich ko-
mór i wynosi 120s

- B06 opóŸnienie zadzia³ania pierwszego mikro-
prze³¹cznika.

- B18 generator obrotu szpulki z negatywem
- B16 opóŸnienie zadzia³ania silnika obrotu szpulki

po opuszczeniu g³owicy
- B19 generator ruchu rewersyjnego.

Funkcje wyprowadzeñ

- I1 start
- I2 stop 1
- I3 stop 2, koniec
- Q1 obracanie g³owic¹
- Q2 obracanie szpulk¹
- Q3 ruch rewersyjny g³owicy
- Q4 wyjœcie sygna³u koñca procesu

Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania LOGO!

W tej aplikacji decyduj¹c¹ rolê odegra³a niska cena
sterownika LOGO!
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Sterownik do automatu
fotograficznego (część 1)
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Sterownik do automatu
fotograficznego (część 2)
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15−taktowy układ regulacji temperatury
dla bojlera 300kW

Aplikacje LOGO! Przykład 14

Koncepcja wykorzystania LOGO!

Prezentowany uk³ad zosta³ zaprojektowany jako no-
we rozwi¹zanie regulacji temperatury w istniej¹cym
bojlerze (podgrzewaczu), zastêpuj¹c dotychczaso-
wy, uszkodzony uk³ad klasycznej regulacji.

Opis

Bojler s³u¿y do podgrzania wody do temp. 130oC,
która kr¹¿y w obiegu zamkniêtym, tworz¹c system
grzewczy dla trzech suszarek. Woda ogrzewana jest
przy pomocy 15 trójfazowych grza³ek, ka¿da o mocy
20kW. W obiegu wodnym, o pojemnoœci 3000 l zain-
stalowana jest pompa, wymuszaj¹ca obieg pod ciœ-
nieniem.
Dzia³anie uk³adu regulacji jest nastêpuj¹cy: czujnik
temperatury PT100, umieszczony w bojlerze w os³o-
nie, informuje o aktualnej temperaturze czynnika.
Sygna³ z czujnika jest przetwarzany w przetworniku
temperatury z dwoma ustawianymi progami T1<Tzad
i T2>Tzad. Je¿eli rzeczywista temperatura jest mniej-
sza od T1, rewersyjny licznik binarny, zaprogramo-
wany w LOGO! Liczny “do przodu” i za³¹cza kroko-
wo przekaŸniki K1, I2, K3, K4, a za ich poœrednict-
wem styczniki mocy i grza³ki wg. nastêpuj¹cej sek-
wencji:

nrnrnrnrnr nrnrnrnrnr w³¹czo-w³¹czo-w³¹czo-w³¹czo-w³¹czo-
krokukrokukrokukrokukroku wyjœciawyjœciawyjœciawyjœciawyjœcia na mocna mocna mocna mocna moc

Q4Q4Q4Q4Q4 Q3Q3Q3Q3Q3 Q2Q2Q2Q2Q2 Q1Q1Q1Q1Q1 kWkWkWkWkW
0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 20

2 0 0 1 0 40

3 0 0 1 1 60

4 0 1 0 0 80

5 0 1 0 1 100

6 0 1 1 0 120

7 0 1 1 1 140

8 1 0 0 0 160

9 1 0 0 1 180

10 1 0 1 0 200

11 1 0 1 1 220

12 1 1 0 0 240

13 1 1 0 1 260

14 1 1 1 0 280

15 1 1 1 1 300

przy czym K1 za³¹cza jedn¹ grza³kê, K2-dwie grza³ki,
K3-cztery grza³ki, K4-osiem grza³ek.

Je¿eli temperatura rzeczywista przekroczy, po do-
wolnym kroku, pierwszy próg T1, licznik zostanie za-
trzymany, a za³¹czenie grza³ek przerwane, zachowu-
j¹c dotychczas w³¹czon¹ moc grzania.
Je¿eli temperatura rzeczywista przekroczy drugi
próg T2, licznik zostanie uruchomiony “w ty³” i kroko-
wo bêdzie wy³¹cza³ grza³ki a¿ do momentu gdy
temp. Czynnika spadnie poni¿ej progu T2. Licznik
ma blokadê od góry - je¿eli licznik wykona³ 15 kro-
ków, a sygna³y steruj¹ce wymuszaj¹ dalsze liczenie
w przód, liczniki wewnêtrzne zdarzeñ s¹ zatrzymy-
wane, aby zachowaæ swoje stany odpowiadaj¹ce
piêtnastemu krokowi i aby po zmianie kierunku licze-
nia, odejmowania impulsów a wiêc i kroczenie w ty³,
nastêpowa³o natychmiast a nie po odjêciu nieznanej
liczby impulsów naliczonych przez liczniki zdarzeñ.
Liczba za³¹czanych (lub wy³¹czanych) grza³ek zale¿y
od rozbioru energii cieplnej w suszarniach, które
pracuj¹ w zale¿noœci od potrzeb - wspó³czynnik jed-
noczesnoœci pracy waha siê od 0 do 1.
Jakoœæ regulacji temperatury zale¿y od ustawienia:
- progów T1 i T2 w stosunku do Tzad (strefa nieczu-

³oœci),
- czasu kroku - ustawianego w generatorze impul-

sów zegarowych zlokalizowanym w sterowniku LO-
GO! W naszym przypadku czas kroku wynosi 20 s
- nastawa w generatorze 10 s.

Kolejnoœci za³¹czania bojlera do pracy jest
nastêpuj¹ca:
- za³¹czenie zasilania g³ównego (trójfazowego),
- za³¹czenie pompy obiegowej,
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- za³¹czenie pompy obiegowej,
- za³¹czanie uk³adu regulacji temperatury,
- je¿eli obieg wody pracuje prawid³owo, tzn. ciœnie-

nie wody mieœci siê miêdzy pmin a pmax mo¿na za³¹-
czyæ uk³ad przyciskiem START. PrzekaŸnik alarmo-
wy Al “³apie” i zmienia stan wejœcia J3 sterownika
z “1” a “0”.

Podczas prawid³owej pracy uk³adu przekaŸnik Al
trzyma ca³y czas. Jeœli pojawi¹ siê nieprawid³owoœci
w pracy i zadzia³a któreœ z zabezpieczeñ przekaŸnik
Al odpada, podaj¹c na wejœcie J3 sterownika - “1”.
Liczniki wewnêtrzne sterownika oraz przekaŸniki Al
zostan¹ wyzerowane.
Uk³ad posiada nastêpuj¹ce zabezpieczenie:
- przed nadmiernym wzrostem ciœnienia w uk³adzie -

czujnik pmax,
- przed spadkiem ciœnienia w uk³adzie (co mo¿e

œwiadczyæ o nieszczelnoœci obiegu zamkniêtego) -
czujnik pmin,

- przed nadmiernym wzrostem temperatury - dodat-
kowy czujnik Tmax z dodatkowym przetwornikiem -
sygnalizatorem temperatury. W przypadku, gdyby
z jakichkolwiek powodów temperatura czynnika
wzros³a nadmiernie, zabezpieczenie od³¹cza
wszystkie grza³ki.

Powtórne uruchomienie uk³adu regulacji jest mo¿liwe
po usuniêciu przyczyny wy³¹czenie alarmowego. Op-

rócz wymienionych zabezpieczeñ bojler jako zbiornik
ciœnieniowy posiada atestowany zawór bezpieczeñs-
twa.

Funkcje wyprowadzeñ

- I1 wejœcie z komparatora temperatury (Próg 1)
- I2 wejœcie z komparatora temperatury (Próg 2)
- I3 wejœcie przekaŸnika Al
- Q1 wyjœcie o wadze 1
- Q2 wyjœcie o wadze 2
- Q3 wyjœcie o wadze 4
- Q4 wyjœcie o wadze 8

Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania LOGO!

£atwa implementacja z³o¿onego algorytmu sterowa-
nia systemem podgrzewania wody.

15−taktowy układ regulacji temperatury
dla bojlera 300kW (część 1)
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15−taktowy układ regulacji temperatury
dla bojlera 300kW (część 2)
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Sterowanie bezpyłową
kabiną lakierniczą

Aplikacje LOGO! Przykład 15

Koncepcja wykorzystania LOGO!

Wykorzystanie LOGO! jako sterownika w nowoczes-
nej, bezpy³owej kabinie lakierniczej.

Opis

Schematy przedstawiaj¹ urz¹dzenie do zasilania
i sterowania bezpy³ow¹ kabin¹ lakiernicz¹. Urz¹dze-
nie sk³ada siê nastêpuj¹cych bloków:
- zasilania, w którym s¹ bezpieczniki, styczniki

i uk³ad kontroli faz,
- konsoli, w której s¹ dwa sterowniki LOGO!, termo-

metr, termostaty, przekaŸniki czasowe, sygnaliza-
cja optyczna i przyciski steruj¹ce.

Oznaczenie przycisków:
S1 - lakierowanie (za³¹czone s¹; wentylatory nawie-

wu i wyci¹gu, piec, termostat lakierowania i sprê-
¿arka)

S2 - wentylowanie (za³¹czone s¹: wentylatory nawie-
wu i wyci¹gu, silnik klapy) mo¿na rêcznie wy³¹-
czyæ wentylatory nawiewu i wyci¹gu, silnik klapy)
mo¿na rêcznie wy³¹czyæ wentylator wyci¹gu,

S3 - suszenie (za³¹czane s¹; wentylator nawiewu,
piec termostat suszenia, przekaŸnik czasowy su-
szenia) mo¿na rêcznie wy³¹czyæ wentylator na-
wiewu,

S4 - sch³adzanie (za³¹czone s¹; wentylator nawiewu
i wyci¹gu, przekaŸnik czasowy sch³adzania)

START - za³¹czanie komory lakierniczej,
STOP - wy³¹czanie komory lakierniczej,
RW - wy³¹cznik rêczny wentylatora wyci¹gu,
RN - wy³¹cznik rêczny wentylatora nawiewu,
KA - kasowanie alarmu,
Po wybraniu funkcji przyciskami S1..S4 nale¿y za³¹-
czyæ sterowanie przyciskiem START. W³¹czy siê
wentylator nawiewu, po 5 sekundach w³¹czy siê
wentylator wyci¹gu. Jeœli jest w³¹czony termostat, po
5 sekundach za³¹cza siê zasilanie pieca. W przypad-
ku, gdy piec nie zapali (brak iskry, paliwa lub inna
awaria pieca) po 10 sekundach nastêpuje urucho-
mienie alarmu (ALARM FOTO), zasilanie pieca zo-
staje wy³¹czone, a wentylatory pozostaj¹ w³¹czone.

W przypadku braku fazy lub awarii silnika nastêpuje
wy³¹czenie komory i sygnalizacja alarmu. Po usuniê-
ciu Ÿród³a awarii nale¿y - przed ponownym za³¹cze-
niem komory - wy³¹czyæ alarm przyciskiem KA.
W zale¿noœci od ¿¹danych parametrów komory la-
kierniczej i zastosowanych podzespo³ów (piec ter-
mostaty, wy³¹czniki czasowe, konstrukcja komory
i wentylatorów) oraz po¿¹danych funkcji, mo¿na -
dziêki sterownikom LOGO! - w trakcie monta¿u
wprowadzaæ zmiany.

Funkcje wyprowadzeñ

Sterownik g³ówny
- I1 wejœcie przycisku START
- I2 wejœcie przycisku STOP
- I3 wejœcie termostatu lakierowania
- I4 wejœcie przycisku KA
- I5 wejœcie KA’
- I6 wejœcie alarmu FOTO
- Q1 wyjœcie N’/T
- Q2 wyjœcie W’’
- Q3 wyjœcie Z’
- Q4 wyjœcie A’
Sterownik pomocniczy
- I1 wejœcie przycisku S1
- I2 wejœcie przycisku S2
- I3 wejœcie przycisku S3
- I4 wejœcie przycisku S4
- I5 wejœcie czasowego przekaŸnika suszenia
- I6 wejœcie czasowego przekaŸnika sch³adzania
- Q1 wyjœcie L’
- Q2 wyjœcie W’
- Q3 wyjœcie S’
- Q4 wyjœcie S’’

Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania LOGO!

Elastycznoœæ konfiguracji, mo¿liwoœæ ³atwego mody-
fikowania parametrów nadzorowanego procesu.
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Sterowanie bezpyłową
kabiną lakierniczą (część 1)
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Sterowanie bezpyłową
kabiną lakierniczą (część 2)
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Sterowanie bezpyłową
kabiną lakierniczą (część 3)
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Sterowanie bezpyłową
kabiną lakierniczą (część 4)
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Sterowanie kierunkiem obrotów silnika
3−fazowego wraz z zabezpieczeniem
przed zanikiem jednej z faz zasilających

Aplikacje LOGO! Przykład 16

Koncepcja wykorzystania LOGO!

Integracja prze³¹cznika kierunku obrotów silnika du-
¿ej mocy z uk³adem zabezpieczaj¹cym.

Opis

W domach jednorodzinnych stosowane s¹ po-
wszechnie silniki trójfazowe pr¹du przemiennego
s³u¿¹ce do napêdu urz¹dzeñ, czêsto wymagaj¹cych
zmiany kierunku obrotów. Wiadomo, ¿e silnik trójfa-
zowy pracuje prawid³owo, gdy jest zasilany symet-
rycznym napiêciem z sieci trójfazowej. Zanik napiê-
cia w jednej z faz w wyniku uszkodzenia sieci zasila-
j¹cej powoduje powstanie asymetrii zasilania. Silnik
w takiej sytuacji zaczyna pobieraæ du¿o wiêkszy
pr¹d z nieuszkodzonych faz, zaczyna gwa³townie
wzrastaæ temperatura uzwojenia silnika, co w kon-
sekwencji prowadzi do jego uszkodzenia. Moc u¿y-
wanych silników mo¿e dochodziæ nawet do dziesi¹-
tek kilowatów, a tym samym poci¹ga to za sob¹
znaczne koszty przy zakupie silnika lub naprawie
w razie uszkodzenia.
Prezentowana poni¿ej aplikacja na sterownik LOGO!
umo¿liwia sterowanie kierunkiem obrotów silnika,
uniemo¿liwia w³¹czenie przypadkowe dwóch styczni-
ków jednoczeœnie oraz od³¹cza silnik w przypadku
zaniku napiêcia w jednej z faz zasilaj¹cych.

Funkcje wyprowadzeñ

- I1, I2, I3 wejœcia z detektora obecnoœci faz
zasilaj¹cych silnik

- I4 wejœcie przycisku STOP
- I5 wejœcie przycisku PRAWO
- I6 wejœcie przycisku LEWO
- Q1 wyjœcie steruj¹ce stycznik LEWO
- Q2 wyjœcie steruj¹ce stycznik PRAWO

Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania LOGO!

Mo¿liwoœæ realizacji kilku zadañ przez jeden, bardzo
tani, sterownik.



46

Sterowanie kierunkiem obrotów silnika
3−fazowego wraz z zabezpieczeniem
przed zanikiem jednej z faz zasilających
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Detektor kierunku ruchu

Aplikacje LOGO! Przykład 17

Koncepcja wykorzystania LOGO!

Uk³ad automatycznie rozpoznaje kierunek prze-
mieszczaj¹cych siê osób i po wyjœciu ostatniej gasi
œwiat³o. Liczba osób znajduj¹cych siê w pomiesz-
czeniu jest ograniczona pojemnoœci¹ bloku licznika
do 9999. Dodatkowo uk³ad steruje drzwiami rozsu-
wanymi elektrycznie.

Opis

W sk³ad prezentowanego zestawu wchodz¹:
- sterownik LOGO!230RC,
- bariery optyczne,
- sygnalizatory krañcowych po³o¿eñ drzwi,
- silnik napêdzaj¹cy drzwi,
- przekaŸniki wykonawcze,
- oœwietlenie,
- przycisk RESET.
Elementem, który steruje bezpoœrednio oœwietleniem
jest licznik B01. Uaktywnia on swoje wyjœcie, gdy
licznik osi¹gnie wartoœæ 1, czyli po wejœciu pierwszej
osoby.
Pierwsza wchodz¹ca osoba przys³ania czujnik, który
podaje, w stanie aktywnym, napiêcie na wejœcie I3.
W ten sposób na wyjœciu B05 pojawia siê na B04
i trwa tam przez 4s. Sygna³ ten dociera do B03 i B15.
Z B15 przez B17 trafia na R3. Drzwi otwieraj¹ siê. Od
tego momentu osoba ma czas 4s na przes³oniêcie
kolejnego czujnika. Jeœli tego nie zrobi drzwi zamkn¹
siê. W sytuacji gdy osoba przys³oni jeszcze raz pier-
wszy czujnik, nie pozwoli on na zamkniêcie siê
drzwi.
Identyczna sytuacja mo¿e zdarzyæ siê przy wycho-
dzeniu. Licznik nie doda ani nie odejmie impulsu.
Przy wychodzeniu po przes³oniêciu drugiego czujni-
ka na I2 pojawi siê napiêcie. Na B10 bêdzie nadal
stan niski natomiast stan wysoki pojawi siê na B07
(co nie ma znaczenia w tej sytuacji) oraz na B03.
W tym momencie na wyjœciu B03 pojawi siê stan wy-
soki przejdzie przez B02 i dojedzie do licznika, który

zwiêkszy swoj¹ zawartoœæ. Œwiat³o zapali siê.
Przy wychodzeniu sytuacja jest analogiczna, z tym
¿e dodatkowo stan wysoki dociera równie¿ do we-
jœcia DIR licznika i impuls przychodz¹cy zostanie od-
jêty. Dodatkowo uk³ad zawiera zewnêtrzny przycisk
RESET umo¿liwiaj¹cy serwisowi skasowanie ca³ej
zawartoœci licznika. Oprogramowanie zawiera jesz-
cze licznik B19, który wskazuje liczbê zadzia³añ me-
chanizmu otwieraj¹cego drzwi. Kasuje siê on auto-
matycznie po osi¹gniêciu wartoœci 9999.

Funkcje wyprowadzeñ

- I1 wejœcie pierwszego czujnika optycznego
- I2 wejœcie drugiego czujnika optycznego
- I3 wejœcie trzeciego czujnika optycznego
- I4 pierwszy czujnik po³o¿enia drzwi
- I5 drugi czujnik po³o¿enia drzwi
- I6 wejœcie zerowania
- Q2 wyjœcie zamykania
- Q3 wyjœcie otwierania

Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania LOGO!

Mo¿liwoœæ taniego zautomatyzowania sterowania
drzwiami. Dziêki zastosowaniu zabezpieczeñ progra-
mowych ryzyko b³êdnej pracy sterownika jest mini-
malne.
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Detektor kierunku ruchu (część 1)
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Detektor kierunku ruchu (część 2)
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Sterownik prasy korbowej

Aplikacje LOGO! Przykład 18

Koncepcja wykorzystania LOGO!

Wykorzystanie LOGO! jako sterownika umo¿liwiaj¹-
cego zautomatyzowanie pracy prasy korbowej. Du¿y
nacisk po³o¿ono na zwiêkszenie bezpieczeñstwa
pracy operatora prasy.

Opis

Prasa korbowa sk³ada siê z silnika napêdzaj¹cego
ko³o zamachowe. Ko³o zamachowe poprzez zespó³
sprzêg³o-hamulec mo¿e przekazaæ energiê obroto-
w¹ na wa³ korbowy, który z kolei za poœrednictwem
korbowodu przenosi napêd na suwak wprawiaj¹c go
w ruch posuwisto-zwrotny. Zespó³ sprzêg³o-hamulec
uruchamiany jest sprê¿onym powietrzem. W czasie
kiedy suwak ma byæ wprawiony w ruch si³ownik
pneumatyczny odhamowuje wa³ korbowy, a nastêp-
nie sprzêga go z ko³em zamachowym i nastêpuje
ruch suwaka.
Uk³ad steruj¹cy umo¿liwia nastêpuj¹ce rodzaje pra-
cy prasy:
1. Ustawianie
S³u¿y do ustawiania w³aœciwego skoku i po³o¿enia
suwaka po zmianie oprzyrz¹dowania lub po zatrzy-
maniu awaryjnym prasy, je¿eli nie zatrzyma³a siê
w górnym po³o¿eniu. Je¿eli suwak nie znajduje siê
w górnym po³o¿eniu (nie œwieci lampka L2 i w szcze-
linie inicjatora INIC nie znajduje siê pó³pierœcieñ ob-
sadzony na wale korbowym) to nie da siê uruchomiæ
suwu prasy.
Po prze³¹czeniu prze³¹cznika P2 w po³o¿enie “Usta-
wienia” nastêpuje wy³¹czenie silnika, je¿eli by³ za³¹-
czony, naciskaj¹c przyciski sterowania rêcznego lub
peda³, nastêpuje odhamowanie wa³u i sprzêgniêcie
go z ko³em zamachowym. Obracaj¹c rêcznie ko³o
zamachowe mo¿na ustawiæ suwak w dowolnym po-
³o¿eniu. Puszczaj¹c przyciski lub peda³ wa³ zostaje
zahamowany.
2. Praca pojedyncza
Po naciœniêciu przycisków lub peda³u, suwak wyko-
na jeden ruch w dó³ i powróci w górne po³o¿enie.

3. Praca ci¹g³a
Po naciœniêciu przycisków lub peda³u suwak wyko-
nywa³ ruchy posuwisto-zwrotne a¿ do naciœniêcia
przycisku STOP. Po zakoñczeniu ostatnio zaczêtego
suwu suwak zatrzyma siê w górnym po³o¿eniu.
4. M³ot
W tym rodzaju pracy po naciœniêciu na peda³ suwak
wykonywaæ bêdzie ruchy posuwisto-zwrotne. Po
opuszczeniu peda³u suwak zatrzyma siê w górnym
po³o¿eniu.
Uk³ad steruj¹cy musi zapewniæ bezpieczn¹ pracê.
Sterowanie zapewnia nastêpuj¹ce zabezpieczenia:
✓ Przy sterowaniu dwoma rêkoma, nie da siê stero-

waæ jedn¹ rêk¹, blokuj¹c jeden przycisk np. zapa³-
ka. Przyciski musz¹ byæ przyciœniête jednoczeœnie
z tolerancj¹ 0,5s nastawion¹ elementami czasowy-
mi B09 i B10.

✓ Nie mo¿na uruchomiæ suwu je¿eli suwak nie stoi
w górnym po³o¿eniu (lampka L2 musi siê œwieciæ),
elementy logiczne B12 B13.

✓ Kontrola czasu trwania jednego suwu. Je¿eli ha-
mowanie trwa zbyt d³ugo i pó³pierœcieñ wyjdzie ze
szczeliny inicjatora to nast¹pi zatrzymanie suwu
i zapalenie lampki L3. Zabezpieczenie to mo¿e wy-
kryæ przeci¹¿enie prasy lub z³e dzia³anie sprzêg³a
(poœlizg). Czas elementu B16 nale¿y ustawiæ nieco
d³u¿szy ni¿ czas trwania “0” na wejœciu 16.

✓ Kontrola hamowania. Je¿eli hamowanie trwa zbyt
d³ugo i pó³pierœcieñ wyjdzie ze szczeliny inicjatora
to nast¹pi wy³¹czenie silnika.

✓ Zabezpieczenie przed zbyt krótkim naciœniêciem
startu. Naciœniêcie na przyciski startu powinno
trwaæ co najmniej tak d³ugo, a¿ pó³pierœcieñ wy-
jdzie ze szczeliny inicjatora. Je¿eli czas naciœniêcia
jest krótszy to nast¹pi natychmiast zatrzymanie su-
wu.

✓ Przy sterowaniu prasy peda³em nale¿y zamkn¹æ
os³onê przestrzeni roboczej co potwierdza krañ-
cówka “Os³ona”.

✓ Zabezpieczenie przed spadkiem ciœnienia powiet-
rza, przy pomocy czujnika ciœnienia powietrza CP.
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Funkcje wyprowadzeñ

- I1 wejœcie uruchamiaj¹ce silnik LEWO
- I2 wejœcie uruchamiaj¹ce silnik PRAWO
- I3 wejœcie STOP
- I4 wejœcie P2-3
- I5 wejœcie P2-4
- I6 wejœcie INICJATOR
- Q1 sterowanie silnikiem
- Q2 sterowanie sprzêg³a
- Q3 sygnalizacja awarii

Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania LOGO!

Mo¿liwoœæ zintegrowania systemu sterowania i za-
pewnienia bezpieczeñstwa przez jeden sterownik.

Sterownik prasy korbowej (część 1)



52

Sterownik prasy korbowej (część 2)
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Sterownik prasy korbowej (część 3)
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Układ losowego
wyznaczania do kontroli

Aplikacje LOGO! Przykład 19

Koncepcja wykorzystania LOGO!

Przedstawiony poni¿ej uk³ad powsta³ w zak³adzie
pracy, w którym problemem by³y nagminne przypad-
ki kradzie¿y przez wychodz¹cych pracowników. Po-
niewa¿ nikt z dozoruj¹cych nie chcia³ siê podj¹æ nie-
wdziêcznej roli wyznaczania do kontroli spoœród wy-
chodz¹cych, postanowiono to zadanie zleciæ auto-
matowi.

Opis

Uk³ad rozpoznaje osoby wychodz¹ce i wchodz¹ce
na podstawie kolejnoœci sygna³ów z dwóch fotoko-
mórek: Fw -fotokomórka wewnêtrzna, Fz- fotokomór-
ka zewnêtrzna. Ka¿de wyjœcie sygnalizowane jest
przez migniêcie lampki PW (potwierdzenie wyjœcia).
Prawdopodobieñstwo wyznaczenia do kontroli usta-
wia siê za pomoc¹ parametru czasowego generato-
ra B10. W przypadku wyznaczenia do kontroli za³¹-
czane jest wyjœcie Al (alarm). Alarm mo¿na skaso-
waæ za pomoc¹ przycisku na wejœciu K. Na wyjœciu
Akt sygnalizowana jest aktywnoœæ uk³adu, która jest
sterowana zegarem czasu rzeczywistego. Przycisk
na wejœciu W s³u¿y do wymuszenia wyznaczenia
kontroli najbli¿szego wychodz¹cego. Po przyciœniê-
ciu tego przycisku przez jakiœ czas, który sygnalizo-
wany jest na wyjœciu DW, prawdopodobieñstwo wy-
znaczania jest równe 100%.

Funkcje wyprowadzeñ

- I1 wymuszenie kontroli
- I2 kasowanie
- I3 wejœcie fotokomórki zewnêtrznej
- I4 wejœcie fotokomórki wewnêtrznej
- Q1 wyjœcie alarmu
- Q2 sygnalizacja aktywnoœci
- Q3 wyjœcie potwierdzaj¹ce wyjœcie pracownika
- Q4 wyjœcie potwierdzaj¹ce wymuszenie

Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania LOGO!

Du¿a elastycznoœæ konstrukcji, dziêki której mo¿liwe
jest dostosowanie parametrów sterowania do indy-
widualnych wymagañ u¿ytkownika.
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Układ losowego
wyznaczania do kontroli (część 1)
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Układ losowego
wyznaczania do kontroli (część 2)
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Sterowanie piły do cięcia
płyt granitowych lub innych
twardych materiałów

Aplikacje LOGO! Przykład 20

Koncepcja wykorzystania LOGO!

Sterowanie automatyczn¹ pi³¹ tarczow¹ zintegrowa-
n¹ z podajnikiem materia³u. LOGO! synchronizuje
pracê trzech niezale¿nych silników, które napêdzaj¹
tarczê pi³y, jej ramiê oraz podajnik rolkowy.

Opis

Przycinany materia³ zamocowany jest do sto³u prze-
suwanego w p³aszczyŸnie poziomej za pomoc¹ ro-
lek napêdzanych silnikiem pr¹du sta³ego. Silnik zasi-
lany jest z przekszta³tnika tyrystorowego nawrotne-
go. Opuszczanie i podnoszenie pi³y realizuje silnik
pr¹du sta³ego za pomoc¹ œruby. Silnik jest tak¿e za-
silany z przekszta³tnika tyrystorowego. Pi³a napêdza-
na jest silnikiem pr¹du przemiennego. Skrajne po³o-
¿enie sto³u i pi³y okreœlaj¹ indukcyjne wy³¹czniki
krañcowe: WKP, WKK, WKG i WKD.
Urz¹dzenie realizuje nastêpuj¹ce funkcje:
1. Praca
2. Powrót do pozycji wyjœciowej (baza)
3. Wy³¹czanie awaryjne - STOP.
Praca
Pi³a znajduje siê w górnym po³o¿eniu (WKG czyli
I 4=1). Stó³ w pozycji pocz¹tkowej (WKP czyli
I6=1). Spe³nione warunki za³¹czenia (obecnoœæ
wody ch³odz¹cej, obecnoœæ wzbudzenia, wy³¹czniki
termiczne skasowane, itd.) I3 =0. Za³¹czamy przy-
ciskiem ZA£ (I1).
Sterownik zwiera wyjœcie Q4 za³¹czaj¹c silnik M3 -
pi³a zaczyna wirowaæ. Zwarte zostaje równie¿ wy-
jœcie Q1, które przez 4 sekundy za³¹cza przekaŸnik
kierunku jazdy silnika M1 w dó³. Po 4 sekundach Q1
rozwiera, natomiast pobudzone zostaje wyjœcie Q2
i tym samym zniesiona zostaje blokada przekszta³t-
nika zasilaj¹cego silnik napêdzaj¹cy rolki sto³u. Stó³

z materia³em wykonuje ruch posuwisty do czasu na-
jechania na krañcówkê WKK. Teraz za pomoc¹ logiki
przekaŸnikowej zrealizowanej za pomoc¹ PKK, PKP
nastêpuje zmiana kierunku wirowania silnika i stó³
wykonuje ruch powrotny do chwili osi¹gniêcia pozy-
cji WKP. Nastêpuje zablokowanie przekszta³tnika
(wyjœcie Q2), opuszczenie pi³y przez 4s (wyjœcie Q1),
odblokowanie przekszta³tnika itd.
Powrót do bazy
Realizacja tego programu odbywa siê w dwóch przy-
padkach:
a) automatycznie - w chwili osi¹gniêcia przez pi³ê
dolnego po³o¿enia WKD (I5),
b) rêcznie - po naciœniêciu przez operatora przycisku
WY£ (I2).
W obu przypadkach nastêpuje wy³¹czenie wyjœcia
Q4 i za³¹czenie Q3 (jazda M1 do góry). Stó³ i pi³a
osi¹gaj¹ pozycjê wyjœciow¹ I4 i I6 =1.
Wy³¹czanie awaryjne
Cykl ten jest nastêpstwem braku któregoœ z warun-
ków za³¹czenia (zadzia³anie wy³. termicznych, brak
wody, itd.) lub wciœniêcie przez operatora wy³¹cznika
awaryjnego. W tym przypadku nastêpuje natych-
miastowe zatrzymanie programu i wy³¹czanie wszys-
tkich silników. Ponowne za³¹czanie mo¿liwe jest po
usuniêciu przyczyny wy³¹czenia i wystartowania ste-
rownika przyciskiem (I1) ZA£.
Do realizacji wszystkich wymienionych funkcji nie-
zbêdne by³o zastosowanie czasówki o czasie dzia³a-
nia niezale¿nym od czasu pobudzania wejœcia. Po-
niewa¿ taka czasówka jest w LOGO! niedostêpna
zastosowano uk³ad z licznikiem o parametrze 1, któ-
ry spe³nia rolê generatora krótkiego impulsu urucha-
miaj¹cego uk³ad czasowy.
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Funkcje wyprowadzeñ

- I1 wejœcie w³¹cznika g³ównego
- I2 wejœcie wy³¹cznika
- I3 wejœcie sygnalizacyjne stanu PK1
- I4 wejœcie czujnika wy³¹cznika krañcowego

WKG
- I5 wejœcie czujnika wy³¹cznika krañcowego

WKD
- I6 wejœcie czujnika wy³¹cznika krañcowego PKP
- Q1 uruchamia ruch ostrza pi³y w dó³
- Q2 uruchamia silnik napêdzaj¹cy rolki poziome
- Q3 uruchamia ruch ostrza pi³y w górê
- Q4 w³¹cza silnik pi³y

Sterowanie piły do cięcia
płyt granitowych lub innych
twardych materiałów (część 1)

Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania LOGO!

Automatyzacja sterowania i wydatne zwiêkszenie
bezpieczeñstwa obs³ugi. Zastosowanie LOGO! upra-
szcza konstrukcjê sterownika i minimalizuje jego ce-
nê.
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Sterowanie piły do cięcia
płyt granitowych lub innych
twardych materiałów (część 2)
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LOGO! w gospodarstwie
domowym

Aplikacje LOGO! Przykład 21

Koncepcja wykorzystania LOGO!

Proponowane rozwi¹zanie obs³uguje zamykanie
oraz otwieranie drzwi gara¿owych, w³¹czanie oœwiet-
lenia zewnêtrznego o odpowiedniej porze, oraz sy-
muluje obecnoœæ domowników podczas d³u¿szego
wyjazdu.

Opis

Otwieranie drzwi gara¿owych (bramy wjazdowej,
szlabanu) inicjowane jest przy pomocy “pilota” dro-
g¹ radiow¹ (najlepiej ze zmiennym kodem). Zdeko-
dowany impuls sygna³u radiowego podawany jest na
wejœcie I2 poprzez sumator B03 i uruchamia uk³ad
czasowy B02 wyznaczaj¹cy czas potrzebny na ot-
warcie drzwi gara¿owych i wjechanie pojazdu do
œrodka. Nad skrajnymi po³o¿eniami drzwi czuwaj¹
wy³¹czniki krañcowe: WKG (góra) pod³¹czone po-
przez WeI1 do bramki AND (B01). Wyjœcie tej bramki
(Q1) steruje przekaŸnikiem (stycznikiem) uruchamia-
j¹c silnik do pracy “w górê” oraz WKD (dó³) pod³¹-
czony do bramki AND B05 poprzez WeI6. Wyjœcie tej
bramki (Q2) steruje przekaŸnikiem (stycznikiem) uru-
chamiaj¹c silnik do pracy “w dó³”.
Sterowanie rêczne mo¿liwe jest przy pomocy przy-
cisków: Po (otwieranie - pod³¹czony do WeI1) oraz
Pz (zamykanie - wraz z w³¹cznikiem BI blokuj¹cym
przyjmowanie sygna³ów radiowych - pod³¹czone
WeI5).
Nad bezpieczeñstwem przeje¿d¿aj¹cego pojazdu
czuwa czujnik obecnoœci Ob (WeI3), powoduj¹c
w ka¿dym przypadku otwieranie lub utrzymywanie
drzwi w stanie otwartym gdy pojazd jest w zasiêgu
drzwi.
Wyjœcie Q3 przeznaczone jest do sterowania oœwiet-
leniem zewnêtrznym, a wyjœcie Q4 za³¹cza oœwietle-
nie w wybranym pomieszczeniu oraz inne urz¹dze-
nia, symuluj¹c obecnoœæ kogoœ w domu.

Funkcje wyprowadzeñ

- I1 wejœcie czujnika WKG
- I2 wejœcie z odbiornika zdalnego sterowania
- I3 wejœcie czujnika obecnoœci Ob
- I4 wejœcie przycisku otwierania Po
- I5 wejœcie przycisku zamykania Pz
- I6 wejœcie czujnika WKD
- Q1 wyjœcie steruj¹ce silnik “w górê”
- Q2 wyjœcie steruj¹ce silnik “w dó³”
- Q3 wyjœcie sterowania oœwietlenia zewnêtrznego
- Q4 wyjœcie sterowania oœwietlenia wewnêtrznego

Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania LOGO!

£atwoœæ dostosowania parametrów czasowych sy-
mulatora obecnoœci do wymagañ u¿ytkownika. Nis-
ka cena stosunkowo z³o¿onego uk³adu steruj¹cego.
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LOGO! w gospodarstwie
domowym (część 1)
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LOGO! w gospodarstwie
domowym (część 2)
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Automatyzacja pieca miałowego
CO z rusztem mechanicznym

Aplikacje LOGO! Przykład 22

Koncepcja wykorzystania LOGO!

Zast¹pienie standardowej (przekaŸnikowej) szafy
sterowniczej pieca mia³owego przez LOGO!

Opis

Przedstawiony projekt spe³nia rolê sterownika pieca
mia³owego, który jest stosowany do podgrzania wo-
dy w instalacji CO np. szklarni.
Program zainstalowany w sterowniku spe³nia wszyst-
kie warunki postawione przez projektanta pieca, za-
pewniaj¹c jednoczeœnie znacznie wiêksz¹ niezawod-
noœæ miejsca dziêki sterownikowi LOGO!
Pierwszy z prezentowanych rysunków przedstawia
oryginalny schemat po³¹czeñ styczników mocy
z przyciskami niezbêdnymi do sterowania rêcznego.
To w³aœnie ten uk³ad zosta³ zast¹piony przez LOGO!
Piec jest wyposa¿ony w dwa termometry kontakto-
we. Pierwszy - regulacyjny steruje w³¹czeniem pieca.
Drugi, nazywany czêsto termometrem stanów alar-
mowych, uruchamia optyczny i dŸwiêkowy system
alarmowy.
Termometr regulacyjny przez wejœcie I4 ustawia
przerzutnik RS, który uruchamia przez wyjœcie Q1
wentylator wyci¹gowy spalin jednoczeœnie urucha-
miaj¹c odmierzanie czasu przez modu³ opóŸnionego
w³¹czenia i po T=30sek, startuj¹ wentylator podmu-
chu powietrza i napêd rusztu przy spe³nieniu warun-
ków (patrz modu³ oznaczony liter¹ D), ¿e temperatu-
ra nie spad³a poni¿ej minimalnej i nie jest wiêksza od
maksymalnej. Wejœcie I3 po przerwaniu obwodu
przez termometr kontaktowy zeruje przerzutnik RS
(modu³ B), wy³¹czaj¹c wszystkie trzy silniki (normal-
ne przekroczenie temperatury zadanej). Pozosta³e
modu³y wspó³pracuj¹ z termometrem stanów alar-
mowych i realizuj¹ funkcjê blokad zabezpieczeñ
i sygnalizacji stanów alarmowych.

Przy spadku temperatury poni¿ej minimalnej nastê-
puje deaktywacja wyjœcia Q3 (podmuch i ruszt za-
trzymuj¹ siê), a wentylator wyci¹gowy pracuje nor-
malnie. Jednoczeœnie sygna³ z wejœcia I2 przez funk-
tory logiczne M i P uruchomi alarm dŸwiêkowy, który
mo¿e byæ skasowany przyciskiem oznaczonym na
tablicy Kasowanie alarmów, pod³¹czonym do wejœcia
I5 LOGO! (funktory oznaczone literami N, O, P). Po
przekroczeniu przez wodê z jakiegoœ powodu tem-
peratury maksymalnej (wejœcie I1) uaktywnione zo-
staje wyjœcie Q2 i przekaŸnik P2 uniemo¿liwia pracê
wentylatora spalin nawet na sterowaniu rêcznym, bo
takie by³y za³o¿enia projektanta pieca. Jednoczeœnie
nastêpuje zablokowanie pracy podmuchu i rusztu,
wyjœcie Q3 wy³¹czone (patrz funktory H, I, D).
Uruchomiony zostaje i w tym wypadku alarm dŸwiê-
kowy (modu³y H, M, P). W takim stanie alarmowym
interweniuje obs³uga pieca, kasuj¹c sygna³ dŸwiêko-
wy przyciskiem (sygna³ przechodzi przez funktory N,
O, P). Podkreœliæ tu nale¿y rolê modu³u oznaczone-
go liter¹ L; dziêki któremu sygna³ z przycisku umo¿li-
wia skasowanie tylko buczka nie powoduj¹c zerowa-
nia przerzutników G i H dopóki temp. wody jest wiêk-
sza ni¿ maksymalna (I1 aktywne). Pali siê czerwona
lampka Przekroczenie temperatury i nie mo¿na uru-
chomiæ silników. Dopiero jak temperatura ta spadnie
poni¿ej maksimum, ponowne naciœniêcie kasownika
wy³¹cza wyjœcie Q2. Modu³y oznaczone literami
R i S powoduj¹, ¿e po spadku temperatury na we-
jœciu I1 zostaje wyzerowany przerzutnik RS oznaczo-
ny liter¹ N. By³ on w³¹czony uprzednio przyciskiem
Kasownik i dziêki temu uk³ad alarmu dŸwiêkowego
jest gotowy do przyjêcia nastêpnego impulsu.
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Automatyzacja pieca miałowego
CO z rusztem mechanicznym (część 1)

Funkcje wyprowadzeñ

- I1 temperatura maksymalna wody (stan alar-
mowy)

- I2 temperatura minimalna wody (stan alar-
mowy)

- I3 temperatura wody wy³¹czaj¹ca piec
- I4 temperatura wody w³¹czaj¹ca piec
- I5 kasowanie alarmów
- Q1 wyjœcie za³¹czaj¹ce wentylator wyci¹gowy

spalin
- Q2 wyjœcie za³¹czaj¹ce uk³ad sygnalizacji prze-

kroczenia maksymalnej temperatury wody
- Q3 wyjœcie za³¹czaj¹ce wentylator podmuchu

powietrza i napêd rusztu mechanicznego
- Q4 wyjœcie w³¹czaj¹ce sygna³ dŸwiêkowy

Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania LOGO!

Zwiêkszenie niezawodnoœci sterowania w stosunku
do oryginalnej wersji sterownika. Zminimalizowanie
jego ceny.
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Automatyzacja pieca miałowego
CO z rusztem mechanicznym (część 2)
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Sterownik komory mroźniczej

Aplikacje LOGO! Przykład 23

Koncepcja wykorzystania LOGO!

Wykonanie sterownika dla komory ch³odniczej, opar-
tego na module LOGO!

Opis

Spo¿ywcza komora mroŸnicza jest urz¹dzeniem,
w którym uk³ad sterowania charakteryzowaæ siê po-
winien du¿¹ niezawodnoœci¹ i logik¹ dzia³ania za-
pewniaj¹c¹ bezpieczeñstwo przechowywania towa-
ru. Ze wzglêdu na przechowywanie bardzo du¿ych
iloœci produktów szybko psuj¹cych siê (miêso, ryby,
mro¿onki), ka¿da nieprawid³owoœæ w dzia³aniu ko-
mory musi byæ sygnalizowana obs³udze, aby nie do-
prowadziæ do ich rozmro¿enia.
Ogólne zadania stawiane automatyce komory mroŸ-
niczej. W komorze nale¿y utrzymywaæ temperaturê
oko³o -18oC. Nad pomiarem temperatury czuwa ter-
mostat T, który przy wzroœcie temperatury powy¿ej -
18oC zwiera swój styk. Zwarcie styku T, powinno
spowodowaæ za³¹czenie agregatu ch³odniczego (sil-
nik + sprê¿arka czynnika ch³odz¹cego R12) i wenty-
latorów rozprowadzaj¹cych powietrze w komorze,
aby ponownie wych³odziæ komorê do ¿¹danej tem-
peratury -18oC. Po osi¹gniêciu temperatury zadanej
termostat rozwiera styk T, agregat (stycznik S1) oraz
wentylatory (stycznik S2) powinny zostaæ wy³¹czone.
Cyklicznie, co oko³o 24 godzin nale¿y unieruchomiæ
agregat i wentylatory (niezale¿ne od temperatury pa-
nuj¹cej w komorze) na oko³o 30 minut, aby przepro-
wadziæ proces odtajania - odmra¿ania parownika.
Proces odtajania polega na za³¹czeniu grza³ek
(stycznik S3) umieszczonych w parowniku przy wy³¹-
czonym agregacie ch³odniczym, aby doprowadziæ
do stopienia siê szronu i lodu nagromadzonego na
parowniku. Wentylatory musz¹ byæ wy³¹czone, aby
nie rozprowadzaæ ciep³ego powietrza w zamro¿onej
komorze. Stopiony lód i szron w postaci wody wyp³y-
waj¹ poprzez misê i wê¿yk na zewn¹trz.
Po zakoñczeniu odtajania parownika, nale¿y na
okres oko³o 5 minut w³¹czyæ wentylatory (S2) w celu
wystudzenia parownika i umieszczonych w nim grza-
³ek. W tym czasie agregat musi byæ nadal wy³¹czo-

ny, bowiem za³¹czenie go przy nagrzanym parowni-
ku grozi wzrostem ciœnienia czynnika ch³odz¹cego
ponad dopuszczaln¹ wartoœæ i zadzia³aniem zabez-
pieczenia C mierz¹cego ciœnienie na t³oczeniu sprê-
¿arki agregatu ch³odniczego. Zadzia³anie tego za-
bezpieczenia spowoduje unieruchomienie agregatu.
Po okresie studzenia parownika wentylatorami, mo¿-
na zezwoliæ na normaln¹ pracê agregatu i termosta-
tu. Wszystkie nienormalne stany pracy jak: zadzia³a-
nie zabezpieczenia od wzrostu ciœnienia na t³oczeniu
sprê¿arki, nieprawid³owe dzia³anie stycznika S1 (a-
gregat), brak jednej z faz, musz¹ powodowaæ unie-
ruchomienie wszystkich uk³adów komory mroŸniczej
oraz sygnalizowaæ obecnoœæ awarii obs³udze.
Wszystkie wymienione zadania realizuje uk³ad przed-
stawiony na schemacie.
Zastosowany uk³ad kontroli symetrii faz obarczony
jest pewn¹ wad¹. W przypadku zaniku fazy zasilaj¹-
cej sterownik LOGO! nie mo¿na sygnalizowaæ awarii.
Aby unikn¹æ tej niedogodnoœci, zastosowano prze-
kaŸnik P zasilany z tej samej fazy co sterownik.
W przypadku zaniku fazy L1, z której jest zasilany
sterownik i przekaŸnik P, prze³¹cza on swój styk, za-
silaj¹c LOGO! z fazy L2.

Funkcje wyprowadzeñ

- I1 wejœcie czujnika fazy 1
- I2 wejœcie czujnika fazy 2
- I3 wejœcie czujnika fazy 3
- I4 wejœcie czujnika ciœnienia
- I5 wejœcie termostatu
- I6 styk kontrolny stycznika agregatu
- Q1 wyjœcie sterowania brzêczyka alarmowego
- Q2 wyjœcie sterowania stycznika grza³ek odtaja-

nia
- Q3 wyjœcie sterowania stycznika wentylatorów
- Q4 wyjœcie sterowania stycznika agregatu

Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania LOGO!

Zintegrowanie kompletnego systemu steruj¹cego
wraz z zabezpieczeniami w jednym, prostym w konfi-
guracji, sterowniku.
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Sterownik komory mroźniczej
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Aplikacje LOGO! Notatki
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Aplikacje LOGO! Notatki
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Prezentowane projekty zosta³y zg³oszone na
konkurs opublikowany w miesiêczniku Elektronika
Praktyczna.

Kody Ÿród³owe do projektów oznaczonych
symbolem:

s¹ dostêpne w Internecie pod adresem:
www.avt.com.pl/avt/ep/logo.htmwww.avt.com.pl/avt/ep/logo.htmwww.avt.com.pl/avt/ep/logo.htmwww.avt.com.pl/avt/ep/logo.htmwww.avt.com.pl/avt/ep/logo.htm

Projekty opublikowano za zgod¹ ich autorów.

Siemens Sp. z o. o. nie ponosi
odpowiedzialnoœci za
kompletnoœæ prezentowanych
programów i efekty ich pracy.

Siemens Sp. z o. o.
03-821 Warszawa
ul. ¯upnicza 11


