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Logowanie danych w LOGO! ..0BA7 

�

�

Mo�liwe jest rejestrowanie danych procesowych wykorzystuj�c funkcj� logowania 
danych.  
W tym celu do programu mo�na doda� blok funkcyjny Logowanie danych. 

�

Uwagi: 
LOGO! 0BA7 posiada bufor pami�ci z 1024 bajtami do logowania danych. Je�eli dane 
zapisane w tym buforze przekrocz� 512 bajtów, LOGO! automatycznie zapisze dane na karcie 
SD umieszczonej w slocie kart SD. Je�eli dane w LOGO! 0BA7 s� generowane szybciej,  
ni� wynosi pr�dko�� zapisu na karcie SD, mo�esz straci� niektóre dane. Aby temu zapobiec, 
wywołuj w swoim programie funkcj� logowania z interwałem nie mniejszym ni� 500ms. 
 
Plik logowania danych na karcie SD mo�e zawiera� maksymalnie 2000 rekordów. 
 
Jedynie ostatni plik logowania danych na karcie SD mo�e by� �ci�gni�ty z LOGO!  
do programu LOGO!Soft Comfort. 
 
LOGO! tworzy nowy plik logowania danych w trzech przypadkach: 

• Je�eli zostanie wgrany do sterownika program, w którym umieszczono funkcj� 
logowania danych. 

• Je�eli plik z logowanymi danymi w sterowniku LOGO! nie został poprawnie zamkni�ty, 
z powodu wył�czennia LOGO! podczas wykonywania programu. 

• W przypadku gdy zmiany w programie LOGO! maj� wpływ na konfiguracj� logu 
danych zrobion� w oprogramowaniu LOGO!Soft Comfort. 
 

LOGO! zapisze wszystkie dane na karcie pami�ci SD, je�eli była ona zainstalowana, gdy 
algorytm sterownika był uruchamiany (przej�cie z trybu STOP do trybu RUN). 

�

Przykład aplikacji 
�

�
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Poni�szy przykład przedstawia schemat, w którym monitorowany jest proces 
chłodzenia w kontenerze na statku. Je�eli dopuszczalna maksymalna  
temperatura -4°C zostanie przekroczona, przeka�nik zatrzaskowy wysteruje swoje 
wyj�cie, które wł�czy wyj�cie z lampk� sygnalizacyjn�, uruchomi si� tak�e 
asynchroniczny generator impulsów, który co 30 sekund b�dzie uruchamiał blok 
funkcyjny logowania danych, który z kolei b�dzie zapisywał bie��c� temperatur� ze 
wzmacniacza analogowego. Przekroczenie temperatury mo�e by� potwierdzone 
przyciskiem podł�czonym do wej�cia I1. 

�

Parametry 
�

 

Mo�na okre�li� w oknie parametrów funkcji logowania danych, które wej�cia, wyj�cia 
lub funkcje maj� by� zapisywane jako elementy logu danych. Nale�y zaznaczy� 
parametry ��danego bloku funkcyjnego, nast�pnie klikn�� „Dodaj” aby doda� element 
do listy elementów logu danych. Mo�na zaznaczy� maksymalnie 32 elementy. 

�
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Pobieranie logu danych 
�

Z pami�ci wewn�trznej 
 
Pobranie pliku logowania danych z pami�ci wewn�trznej LOGO! nast�pi po klikni�ciu  
„Narz�dzia -> Transfer -> Pobierz Data Log…”  . 
 

 

 
Plik zostanie zapisany w okre�lonej lokalizacji 
 

�
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Z karty SD 
 
Pobranie pliku logowania danych z pami�ci SD, wymaga zatrzymania sterownika 
(przej�cie w tryb STOP) i usuni�cia karty z urz�dzenia. Po umieszczeniu karty w 
slocie w komputerze lub w czytniku kart pami�ci , Dane b�d� dost�pne na karcie w 
postaci pliku z rozszerzeniem .csv. 

 

 
 
Importowanie logu danych w programie Microsoft Excel 

 
Aby mie� mo�liwo�� odczytu danych w postaci tabeli nale�y otworzy� program MS 
Excel i klikn�� „Dane -> Importuj pliki zewn�trzne -> Importuj dane”. 
 

�
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Nast�pnym krokiem jest wybranie pliku do importu z lokalizacji, w której uprzednio 
został zapisany. 
 

�

�

Po potwierdzeniu przyciskiem „Otwórz”, uruchomi si� Kreator importu tekstu, 
poniewa� dane w pliku s� rozdzielone. Mo�na zmieni� ustawienia formatowania 
danych. 
 
W pierwszym kroku kreatora mo�liwy jest wybór, jak w otwieranym pliku s� 
rozdzielone dane. Ustawienia zostan� potwierdzone po klikni�ciu „Dalej”. 
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W drugim kroku okre�la si�, jakie znaki s� u�ywane jako rozdział mi�dzy kolumnami. 
Wybór zostaje zatwierdzony po klikni�ciu „Dalej”. 
 

�

W trzecim kroku mo�liwe jest okre�lenie, jaki typ danych maj� poszczególne kolumny. 
Klikni�cie „Zako�cz”zamyka kreatora. 
 

�

Program zapyta w którym miejscu ma umie�ci� nowe dane. Wybór nale�y potwierdzi� 
klikaj�c „OK.”. 

�
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�

W tym momencie zostanie dodany nowy log danych z oddzielonymi kolumnami  
w wybranym arkuszu. Mo�na zapisa� ponownie plik. 

 

 


