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1.ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ЕЗИКА IC. 
Eзикът за програмиране IC  е създаден за програмиране на произвежданите в  

"ИЗОМАТИК-КОМПЛЕКТ"-ООД, промишлени контролери , изградени на на базата на 
микроконтролери от фамилиите MC68HC11XX и MC9S12X.  IC e изграден от малко на брой 
оператори, които позволяват достъп до всички ресурси на контролера. Синтаксисът на езика се 
отличава с простота, която позволява усвояването му за кратко време, дори от неспециалисти в 
областта на програмирането.  

Основните оператори от езика са :  
  1. Оператор за условие - "IF" ; 
  2. Оператор за цикъл  - "CICLE" ; 
  3. Оператор за присвояване  - "=" ; 
  4. Оператор за преход -  "GOTO" ; 
  5. Оператор за извикване на подпрограма - " CALL". 
IC предлага също богата библиотека от математически функции и операции, които 

позволяват работа с цели и дробни числа. В езика са позволени основните действия от 
математиката, което дава възможност за пресмятане на почти всички формули познати от 
инженерната практика.   

 
2.ПРОГРАМА И ОПЕРАНДИ В IC 

2.1. Програма 
Под програма се разбира създадено от потребителя програмно осигуряване, 

предназначено да управлява ресурсите на контролера. Програмата се въвежда в паметта на 
контролера като поредица от оператори, които се изпълняват по реда на въвеждане. 

 
2.2. Операнди 
Операндите достъпни за потребителя в IC имат различни типове. Типът на един операнд 

се определя от формата на данните,  които могат да се съхраняват в този операнд. IC поддържа 
три типа   на операндите. Те имат следните характеристики и особенности: 

 - тип INT - операндите от този тип са предназначени за работа с цели десетични данни 
(цели числа) със знак. Обхватът на числото, което може да се запише в тези операнди е  от -
32768 до +32767. Аритметичните операции върху този тип операнди са операциите от 
целочислената аритметика.  

ВАЖНО: Тъй като   обхватът на числата от този тип е ограничен, то  опит за запис на 
число по-голямо от този обхвата ще  доведе до грешка в резултата. 

 - тип REAL - този тип операнди използва данни (числа) представени във формат 
плаваща запетая (реални числа) със знак. Обхватът на числата в този тип е от 10+38 до 10-38 . 
Операциите върху този тип операнди са от аритметиктата на числа в плаваща запетая. 
Преминаването на границите на обхвата, както при  INT типа довежда до грешни резултати. 

 - тип LOG - операнди от този тип могат да приемат логическите стойности - логическа 
"1" или логическа "0". Върху операнди от този тип могат да се извършват действията от 
булевата алгебра. Опити за работа с тях като аритметични операнди се регистрират като грешка 
от компилатора. За работа с тези операнди в IC са дефинирани  две константи: ON - отговаря на 
стойност логическа "1" и  OFF - отговаря на стойност логическа "0". 

В описанието е използвано краткото обозначение на типовете - INT, REAL, LOG. 
Операндите могат условно да се разделят на няколко групи: 
 - системни; 
 - потребителски; 
 - константи и числа. 
Системните операнди и функции са разгледани в следващите раздели. 
 
 
 



2.2.1. Потребителски операнди. 
Това са операнди, които могат да се използват от потребителя за съхраняване на 

междинни резултати при изчисления. Техните идентификатори и особенности на използване са 
следните: 

   - VL1  до  VL99 - операнди за съхраняване на резултати от вида логическа "1" или 
логическа "0". Имат тип LOG. Могат да се използват от двете страни на изрази, т.е. от тях може 
да се чете и в тях може да се записва. 

  - VI1 до VI255 - операнди за съхраняване на цели  числа със знак. Обхватът на 
числото, което може да  се запише е -32768 до +32767, т.е. те са от тип INT. Могат да се 
използват от двете страни на изрази,т.е. от тях може да се чете и в тях може да се записва. 

  -VR1 до VR255 - операнди за съхраняване на числа със знак във формат плаваща 
запетая. Техния тип е REAL. Обхватът на числото, което може да  се запише е -10+38 до 10-38. 
Могат да се използват от двете страни на изрази,т.е. от тях може да се чете и в тях може да се 
записва. 

 
2.2.2.Константи и числа. 
Константи се наричат числа или последователност от символи, които имат постоянни 

стойности. IC поддържа два типа константи - числови и логически, в зависимост от това дали са 
записани като последователности от числа или символи. 

Числата в IC се задават по два начина - като цели или като дробни . Техните стойности са 
равни на стойностите на числата, които представят. 

Целите числа са десетични и се записват като положителни или отрицателни цели числа 
без десетична точка. Знакът на числата се записва пред тях, като пред положителните може да 
се изпуска, т.е. числата без знак се приемат за положителни. Не се допуска записването на нула 
като първа цифра в целите десетични константи. Записът на нула като първа цифра се допуска 
при записът на целите числа като шестнадесетични 

Пример: 
+75 - положителна цяла десетична числова константа със стойност +75 
75 - положителна цяла десетична числова константа със стойност +75 
-75 - отрицателна десетична числова константа със стойност –75 
0xFE – положителна шестнадесетична константа FE  
075,  75. -  не се приемат като цели десетични константи. 
Дробните числа са другият тип числови константи. При тяхното записване е 

задължително  използването на десетична точка. По-това те се различават от целите десетични 
числа. Примери за дробни числа са  : 

75.0 - положителна дробна десетична константа със стойност 75 
75.3 -положителна дробна десетична константа със стойност 75.3 
0.325 -положителна дробна десетична константа със стойност 0.325 
-75.0 - отрицателна дробна десетична константа със стойност -75. 
Логическите константи дефинирани в IC са : 
ОFF - установяване в логическа 0; 
ON  - установяване в логическа 1; 
 
2.3. Имена и идентификатори 
Имената позволяват отделните операнди да се отличават един  от друг. Те се задават чрез 

идентификатори. Идентификатор в езика IC е комбинация от букви (латински), цифри и знак за 
подчертаване "_" съобразен с някои особености. 

1.Идентификаторът е последователност от букви, цифри и знака ( _ ), който трябва да 
започва винаги с буква, т.е. 
 Пример: 
"AD"   -  валиден идентификатор 
"A_D" - валиден идентификатор 



"1AD" - невалиден идентификатор 
"_AD" - невалиден идентификатор 
Интервали в идентификатор не се допускат. 
 Пример: 
"A  D " е невалиден идентификатор. 
Езикът IC има ограничение за дължината на идентификатори. Тя е установена до 32 

символа. 
 В IC се прави разлика между малки и големи букви. Така например "abc" и "ABC" са два 

различни идентификатора. 
IC използва ключови и служебни думи, които не могат да бъдат използвани за 

потребителски идентификатори. Това са ключовите думи : 
MODULE, START, IF,  ENDMOD, DEF, GOTO, ENDSUB, CONST,  
CALL, CICLE, SUB, OR, NOT, XOR, АND.  
Те се записват винаги с големи букви. Идентификаторите на системните операнди също са 

служебни думи. Те също се записват с главни букви. Другата група от имена, които не могат да 
се използват като  идентификатори са имената на метематическите и системните функции. Те са 
описани по-долу.  

Всички изброени идентификатори образуват групата на запазените идентификатори. Тъй 
като всички запазени идентификатори се записват с големи букви, а в IC  се прави разлика 
между големи и малки букви, допуска се използването на тези идентификатори  за 
потребителски, но записани с малки букви. 

 Пример : 
"GOTO" -  невалиден идентификатор. 
"goto" - може да се използва като потребителски идентификатор. 
 

3.СТРУКТУРА НА ПРОГРАМА НА IC 
Всяка програма на IC започва с ключовата дума MODULE и името на модул 

(идентификатор на модул). Тези два елемента трябва да присъстват в програмата задължително. 
Името на модула може да бъде всеки валиден идентификатор, както беше дефиниран по-горе.  

Пример: 
   MODULE Temp - начало на програма с име  Temp. 
Изполването на Нов Ред (LF) в IC има специално предназначение. Чрез него се прави 

отделяне на основните елементи в програмата. 
При описанията, дефиниции, оператори и изрази не е позволено използването на LF . 

Например в заглавната част  MODULE, ако се въведе LF, компилаторът ще регистрира грешка.  
Пример:   MODULE 
   Temp 
Конструкциите, в които няма право да бъде внасян LF, са описани  като е подчертавана 

тази особенност.  
Втората част от всяка една програма на IC e частта на дефинициите.  Освен 

стандартните идентификатори на системните и потребителски операнди, в IC е предвидена 
възможност тези имена да бъдат предефинирани (променяни). За целта  се използва командата 
DEF.  Тя има следния синтаксис: 

   DEF <SYSID>:<потребителско име> 
SYSID е групата на системни  и потребителски операнди.    
Потребителско име може да бъде всеки валиден идентификатор, както беше дефиниран. 
С една команда DEF могат да бъдат записани повече от една двойка идентификатори, като 

се използва "," за разделител между тях. Един DEF обаче е валиден само до въвеждането на Нов 
Ред (LF). 

Нови декларации могат да се направят на други редове отново чрез въвеждане на DEF. Не 
е разрешено използването на едно потребителско име да се отнася към системни 
идентификатори на входно-изходни точки. 



 Пример: 
DEF AI1: Temp1, AI2 : Temp1 
DEF VL2 : FLAG1 , VL3:FLAG3 
Другата команда за декларации е CONST. 
Нейната  структура прилича на DEF командата. С една команда CONST могат да бъдат 

описани повече от една константа, разделени с ",". 
CONST <потребителски идентификатор>=<число> 
Начинът на задаване на число в CONST декларацията, определя неговия тип. При запис на 

десетични цифри без десетична точка - числото се възприема като цяло десетично - от тип INT. 
При използване на десетична точка в числото -то се представя в плаваща запетая - тип REAL. 
При използване на константите  ON и OFF , типът е LOG. Липсата на знак пред числото го 
определя като положително, а при запис на '-' числото се възприема като отрицателно.  

Пример: CONST Pi=3.14, TRUE=ON, Temp1=10 
В този случай за отделните константи ще се запазят следните типове: 
Pi - стойност 3.14 - дробно число - тип REAL , TRUE - стойност логическа "1" - тип LOG , 

Temp1 - стойност 10 - цяло десетично число - тип INT. 
Декларациите чрез CONST и DEF могат да бъдат въвеждани в различен ред. 
 Пример: 
CONST  Pi=3.14 
DEF      AI1:NAL1 
CONST  Тrue=ON 
Другият елемент от частта дефиниции е областта за декларации на подпрограми. За тази 

цел се използва  служебната дума  SUB. Чрез SUB може да бъдат декларирани потребителски 
подпрограми, в които да се опишат често повтаряни действия. За име на подпрограма може да 
служи всеки валиден идентификатор. Заглавната част на подпрограма е аналогична на 
конструкцията MODULE. 

SUB <потребителски идентификатор> : 
 Задължително е използването на ":"  и LF след тях.  
Важна особеност: декларации на подпрограми чрез SUB трябва да стане след 

завършване на декларации с командите DEF и CONST. 
В тялото на подпрограма се описват операторите на подпрограмата. Позволено е 

използването на SUB за декларация на подпрограма с празно тяло (без операторна част). 
Една декларация на подпрограма задължително трябва да завърши с командата ENDSUB. 

Ако тя липсва компилаторът издава грешка. 
 
Пример за правилно съставена подпрограма: 
 
SUB  Sum: 
{ 
 VI1=VI2+34 
} 
ENDSUB 
След частта за дефиниции задължително следва описание на главната програма в един 

модул . 
В една програма на IC декларации с DEF, CONST или SUB не е  задължително да се 

използват, но задължително има една част от програмата, която се дефинира като главна, и 
която започва с ключовата дума "START"  на нов ред: 

 
START Temp : 



 След служебната дума START трябва да се запише  идентификаторът, намиращ се след 
служебната дума "MODULE" . Ако идентификаторът след START е различен от този след 
MODULE ,се издава съобщение за грешка.  

Пример: 
MODULE HOLD   MODULE HOLD 

      
START HOLD:    START HOLD1: 
Позволена конструкция  Непозволена. 
 
Тялото на главната програма може да съдържа редове с оператори, но може да бъде  и 

празно. 
Главната програма трябва да завършва една програма на IC. Така че след нейното тяло 

трябва да се запише "ENDMOD" - служебна дума за  край на модул. 
Ако  тя липсва се издава съобщение за грешка. 
Пример: 
MODULE HOLD   MODULE HOLD 

       
START HOLD:    START HOLD: 

                                                             
ENDMOD 
Правилна конструкция  Неправилна конструкция 
 
Като структура,  една програма на IC  изглежда по следния начин: 
 
MODULE HOLD 
DEF AI1:Temp1,AI2:Temp2 
CONST Pi=3.14, TRUE=SET, Koef=10 
 
SUB SUM: 
{ 
<Тяло на подпрограма> 
} 
ENDSUB 
 
START HOLD: 
{ 
<Тяло на главната програма> 
} 
ENDMOD 

4. ОПЕРАЦИИ И ИЗРАЗИ В IC 
4.1.Аритметични операции. 
Това са известните елементарни операции за събиране, изваждане, умножение и деление. 
Те се задават със символите: 
  + за събиране 
  - за изваждане 
  * за умножение 



  / за деление 
Аритметичните операции  се извършват върху два операнда:  
 a+b ,   a-b,   a*b, a/b 
В операциите на езика IC не е позволено използването на операнди от различни типове. 

Например не е позволена конструкцията: 
VR1+VI2,тъй като VR1 e от тип REAL, a VI2 от тип INT. 
 Не е позволено операнди  от тип LOG  да участват в аритметични операции.  
При използването на аритметични изрази се изпълняват различни действия в зависимост 

от типа на операндите. Така например VI1*VI2 е операция за умножаване на операнди от тип  
INT. 

Ако двата операнда са например VR1*VR2, резултатът ще бъде операнд от тип  REAL..  
Извършването на "/" върху операнди , представени в тип INT ,ако те не са кратни един на 

друг, довежда до загуба на точност в резултатите. 
Пример:10/3 ще даде резултат 3. 
Към разгледаните двуместни операции ще включим и едноместната умножение по минус 

1, използвана за промяна знака на операнда и означавана със символ  "-". 
Пример: (-VI1) представлява действието (-1)*VI1. 
 
4.2.Операции за отношение и логически операции. 
Тези типове операции могат да бъдат използвани съвместно. 
Те позволяват да се сравняват стойности, да се интерпретират сравнения и по-късно да се 

вземат някакви решения. 
Операциите за отношение се използват за сравняване на стойности. Те са познати от 

математиката и се използват в почти всички езици за програмиране от високо ниво. Означават 
се със символите: 

  > по-голямо 
  >= по-голямо и равно 
  < по-малко 
  <= по-малко и равно 
  == равно 
  <> различно 
Логическите операции се използват с операнди от логически тип (тип LOG). Те могат да 

свързват  операции за отношение и да ги оценяват  от гледна точка на логиката. Логическите 
операции в IC се записват по следния начин: 

  AND - логическо И 
  OR - логическо ИЛИ 
  NOT - логическо НЕ 
  XOR - сума по модул 2 
В езика IC операциите за сравняване може да се прилагат върху трите типа операнди, но 

при тяхното използване получения резултат е винаги от  тип LOG.  Ето защо използването 
съвместно на логически и операции за сравнение  е позволено. 

Пример: 
Нека: VI1=15 
 VI2=10 
 VR1=16.5 
 VR2=15.5 
Тогава: 
 VI1>VI2 - ще даде резултат логическа "1" 
 VI1<VI2 - резултат логическа "0" 
 VI1>VR2 - не е позволена конструкция, тъй като типа на операндите е различен. 
(VI1>VI2) AND (VR1>VR2) ще даде резултат логическа "1" 
(VI1<VI2) AND (VR1>VR2) резултат логическа "0" 



За да бъде възможно използването съвместно на операнди от тип INT от тип REAL в 
операции за сравнение и аритметични операции в IC са включени  две функции. 

  резултат CONVFI (пар) 
  резултат CONVIF (пар) 
CONVFI е функция, която преобразува операнди от тип REAL в INT. 
CONVIF - обратно от тип INT в REAL. Чрез тях могат да бъдат сравнени операндите VR1 

и VI1 
Пример:  CONVFI (VR1)>VI1 ще даде резултат логическа "1" 
   VR1<CONVIF(VI1) ще даде резултат логическа "0" 
 
 4.3.Изрази 
Аритметичният израз представлява поредица от операнди - променливи, константи и 

математически функции, свързани със знаците за операции, описани по-горе. Типът на един 
израз се определя от типа на операндите и операциите, които участват в него. 

  Пример: 
 Цели изрази   6+9/3 резултат 9      Нека 

    VI1= 4 
     VI1+9/3 - резултат 7 
Реални изрази:   Нека VR1=7.0 
     5.00+9.5 - резултат 14.5     
     7.0/VR1 - резултат 1 
Строго погледнато в IC не се допускат операции между данни от различни типове. Но с 

използването на вече описаните функции CONVFI и CONVIF това е възможно. 
Редът за извършване на операциите се определя от техния приоритет. Най-висок 

приоритет имат скобите. Това означава, че първо се изчисляват частите от изразите, заградени 
със скоби. По-низш приоритет има операцията едноместен  минус (-). 

Още по нисък приоритет имат операциите *, /, а най-нисък приоритет операциите "+" и "-
". Когато няколко операции имат един и същ приоритет, те се изпълняват отляво надясно. 
Например: 

  5+4*3 се изпълнява 5+(4*3) 
  5/2*4 се изпълнява (5/2)*4 
В аритметичните изрази могат да участват и математически функции, включени в  IC.  

Функция в IC се използва като се запише нейното име и след това в скоби се опишат 
параметрите, ако тя получава такива.  При предаването на параметри не е позволено 
използването на изрази. Параметри се предават чрез име на променлива или константна, или 
чрез число. 

Пример: SQRT (VR1) - изчисляване корен квадратен 
   SQRT (10.0) 
Предаваните към функциите параметри трябва да имат типа, с който е дефинирана тази 

функция. В следващия раздел  са описани функциите, които могат да се използват в IC, техните 
идентификатори и особеностти при използване. Извикването на функциите има най-висок 
приоритет в реда на приоритета на операциите в IC. 

За промяна на приоритет могат да бъдат използвани скоби. Прекомерната употреба на 
скоби обаче не е за препоръчване, тъй като намалява яснотата на програмите. 

Нужно е да се спазва едно основно изискване: 
На всички променливи от видовете VI, VR, VL, които участват в аритметични изрази 

предварително трябва да бъдат присвоени стойности. 
В израз могат да участват освен аритметичните операции, също така и логическите 

операции и операции за сравнение. Когато те участват в израз, той вече се превръща в 
логически, при което има някои особености.  

Пример за логически изрази: VI1<=20 
     VR1==VR2 



     (AI1>=VR3) AND (NOT VL1) 
Освен единични променливи в логическите изрази могат да участват и аритметични 

изрази сравнявани с аритметични изрази, като не трябва да се забравя, че тези изрази трябва да 
имат един и същ тип. 

Пример: (VR1+VR2)>=(AI1+VR3) 
   (VR4+CONVIF(VI2))<(VR2+VR3) 
Приоритетът на операциите в логическите изрази е същия както при аритметични изрази, 

като добавените логически операции за сравнение получават съответно място в приоритетната 
скала, както следва: 

Най-висок приоритет  ( ) 
     NOT, + ,- 
     * ,/, AND 
     XOR 
     + ,-, OR 
     <>, <=, >=,  ==,  <> 
най-нисък приоритет 
Резултатът от изчислението на всеки логически израз може да има само една от двете 

стандартни стойности - логическа "0" или логическа "1". 
 
5. ОПЕРАТОРИ В IC 
5.1.Оператор за присвояване      - "=" 
Това е един от най-често използваните в програмирането оператори. Той позволява 

присвояването стойностти на променливи. Както в повечето езици за програмиране и в IC той 
се означава със знак "=" за равенство. В езика IC този оператор може да се намира в тяло на 
подпрограма или в главната програма и трябва да бъде отделена от другите оператори чрез LF.  

При използването на "=" има някои ограничения, които са свързани с операндите, 
намиращи се от лявата и дясната му част. 

Не е позволено като операнди отляво на "=" да се записват идентификатори на 
подпрограми или константи дефинирани със SUB и CONST. Не е позволено използването на 
няколко оператора "=" един след друг. 

Пример: VI1=VI2=VI3 
Ако трябва да се изпълни това приравняване може да се използва комбинацията: 

  VI2=VI3 
  VI1=VI2 
Операндите от двете страни на даден оператор за присвояване не могат да бъдат от 

различни типове. Ако това се налага, може да се използват стандартните функции CONVIF и 
CONVFI. 

 
5.2. Съставен оператор 
Той се представя чрез символите "{" и "}" за начало и край. При срещане на такъв 

оператор - операторите, заградени от него се изпълняват, последователно по реда в който са 
въведени. 

Съставният оператор трябва да се използва в началото на всяка подпрограма и в главната 
програма, ако операторите в тялото са повече от един. Ако присъства само един оператор в 
тялото на подпрограмата, то може  и да не се използва съставен оператор. 

Пример 1    Пример 2 
SUB PROBA:    SUB PROBA: 
      { 
VI1=VI2+3      VR1=VR2+VR3 
        VI1=10+VI2 
      }  
END SUB    END SUB 



В пример 1 може да се пропусне съставен оператор, но в пример 2 трябва да присъства. В 
противен случай ще се изпълни първия оператор, а следващия няма да се обработи. 

 
5.3. Условен оператор IF за преход 
Условният оператор IF служи за разклоняване на програмата. Има вида : 
IF (израз) <Опeрaтoр> 
Условният оператор поражда следните действия. 
1. Изчислява се израза в скобите 
2. Ако тази стойност е логическа "1", се изпълнява оператора след скобите. 
3. Ако тази стойност е логическа "0", се напуска оператора IF и се преминава на 

следващия по ред в програмата оператор.  
Към израза в скобите има изискване. Той може да бъде само логически израз. След 

скобите на IF е възможно да се поставят повече от един оператор чрез съставен оператор . 
Пример1: един оператор след IF.  

IF (VR1<VR2) 
                              VI1=2+VI2           
Пример 2: съставен оператор след IF. 

 IF (NOT VL1) 
                               { 
          VL5 =VL3 AND VL4 
          VI2=7+CONVIF2 (VI1)  
                               } 
 
5.4. Условен оператор за цикъл CICLE 
Операторът CICLE позволява да се организира многократно изпълнение на един или 

група от последователни оператори, т.е. да се организира цикъл. Операторът след CICLE може 
да бъде също така и съставен оператор. Тогава в тялото на цикъла се изпълнява 
последователността от оператори, заградени със съставния оператор. Операторът CICLE има 
същия вид като оператора IF: 

   CICLE (израз) <Оператор> 
Изразът в скобите трябва да бъде логически израз. 
Операторът CICLE предизвиква следните действия: 
1. Изчислява се стойността на израза в скобите. 
2. Ако той има стойност логическа "1", изпълнява се операторът в тялото на цикъла и 

управлението се връща в т.1 за следваща проверка на израза. 
3. Ако стойността на израза е нула, без да се изпълнява операторът в тялото на цикъла, се 

преминава към изпълнение на оператора записан непосредствено след него. 
Пример: CICLE (VR1>VR2) 
                        {  
   VL1=NOT VL2 
   VL2=DI1 AND DI2 
            } 
Когато времето на сканиране на програмата(такта през който се изпълнява 

програмата) е фиксирано(виж.т.9) трябва да се внимава с използването на оператора CICLE, 
тъй като времето за изпълнение на програмата може да стане прекалено голямо и да се 
наруши нормалната работа на контролера. 

 
5.5. Оператор за извикване на подпрограми CALL 
Чрез този оператор в програмата има възможност да бъде извикана дефинирана от 

потребителя подпрограма или някоя от описаните към IC. 
Операторът CALL  има следния вид: 
   CALL  <Име на подпрограма>  



Както вече беше описано, подпрограмите, които могат да се декларират от потребителя, 
нямат  възможност за предаване на параметри. 

В случай, когато се извиква такава подпрограма, след CALL се записва нейното име. 
Когато обаче се извиква системна подпрограма и тя получава параметър, трябва да се 

използват скоби  и в тях да се опишат параметрите. 
 
Пример: MODULE HOLD 
   SUB PROBA:  
   {    
   IF (VL1)   
   VL2=ON   
   } 
                         ENDSUB   
 
   START HOLD:    
   { 
   VL1=ON 
   CALL PROBA 
   VL3=VL2 
   } 
                         ENDMOD 
В резултат на изпълнението на тази програма VL3 ще се установи в логическа "1". 
В IC e дефинирана една специална група от подпрограми, които имат възможността да 

бъдат извиквани без оператора "CALL" . Това са системните подпрограми, описани в 
следващите раздели. 

 
 
6.БИБЛИОТЕКА  МАТЕМАТИЧЕСКИ ФУНКЦИИ 

В тази част е описанa изграденaтa в IC библиотека от математически функции за работа с 
операнди от тип REAL. Използван е този тип  като базов, поради голямата точност и обхват 
на числата, представени в него. Дадените времена за изпълнение на операции и функции са 
максималните стойности. 

Умножение - Време за изпълнение: 147(284) µs. 
Деление - Време за изпълнение: 530(1060) µs. 
Събиране - Време за изпълнение: 105(210) µs. 
Изваждане- Време за изпълнение: 125(250) µs. 
Смяна на знака - Време за изпълнение: 12(24) µs. 
Първите времена(извън скобите) се отнасят  за контролери реализирани на базата на 

МС68НС11F1, а времената в скобите за МС68НС11А8 
 
6.1. CONVIF - това е единствената функция от библиотеката,  използваща операнди от 

тип INT. Тя позволява преобразуването на операнди от тип INT в такива от тип REAL. Чрез 
тази функция става възможно  използването на библиотеката за операнди INT, като се 
повишава и  точността на изчисление. Нейният синтаксис е : <връщан резултат>  
CONVIF(<параметър>) 

<връщан резултат> - операнд от тип REAL.  За краткост вместо : 
 <връщан резултат > се иползва <вр>, 
 <параметър>или<параметър1> и т.н. - <п>,<п1>и т.н. 

<п> - операнд от тип INT. 
Пример : 

 VR1=CONVIF(VI1) 
Време за изпълнение: 68(136) µs. 



 
6.2. CONVFI - обратната на CONVIF. Преобразува от REAL в INT тип. 
 Синтаксис: <вр>CONVFI(<п>) 
 <вр> - операнд INT. 
 <п> - операнд REAL. 
 Пример: VI1=CONVFI(VR1) 
Време за изпълнение: 78(156) µs 
. 
6.3.SQRT - корен квадратен. 
 Синтаксис: <вр> SQRT(<п>) 
 Извършвано действие: <вр>= <ï >  
 <вр> - REAL 
 <п>   - REAL. 
 Пример:  VR1=SQRT(16.0) - VR1 ще се установи в 4.0 
Време за изпълнение: 2645(5290) µs. 
 
6.4.LNG - логаритъм натурален. 
 Синтаксис: <вр> LNG(<п>) 
 Извършвано действие: <вр>=ln(<п>) 
 <вр> - REAL 
 <п>   - REAL. 
 Пример:  VR1=LNG(16.0) - VR1 ще се установи в 2.772 
Време за изпълнение: 3188(6377) µs. 
 
6.5.SIN - синус 
 Синтаксис: <вр> SIN(<п>) 
 Извършвано действие: <вр>=sin(<п>) 
 <вр> - REAL   
 <п>   - REAL - представено в радиани 
 Пример:  VR2=3.141592 
   VR1=SIN(VR2) - VR1 ще се установи в  0. 
Време за изпълнение: 3975(7951) µs. 

 
6.6. COS - косинус. 
 Синтаксис: <вр> COS(<п>) 
 Извършвано действие: <вр>=cos(<п>) 
 <вр> - REAL   
 <п>   - REAL - представено в радиани 
 Пример:  VR2=3.141592 
   VR1=COS(VR2) - VR1 ще се установи в  -1. 
Време за изпълнение: 3975(7951) µs. 
 
6.7.EXPE - експонента при основа "е" 
 Синтаксис: <вр> EXPE(<п>) 
 Извършвано действие: <вр>=е(<п>) 
 <вр> - REAL  
 <п>   - REAL  
 Пример:  VR1=EXPE(3.0) - VR1 ще се установи в 20.085 
Време за изпълнение: 4315(8631) µs. 

 
6.8.EXP2 - експонента при основа "2" 
 Синтаксис: <вр> EXP2(<п>) 



 Извършвано действие: <вр>=2(<п>) 
 <вр> - REAL  
 <п>   - REAL  
 Пример:  VR1=EXP2(3.0) - VR1 ще се установи в 8.0 
Време за изпълнение: 3951(7902) µs. 

 
6.9.STEPEN - x на степен y. 
 Синтаксис: <вр> STEPEN(<п1>,<п2>) 
 Извършвано действие: <вр>=<п1><п2> 
 <вр> - REAL   
 <п>   - REAL - представено в радиани 
 Пример:  VR2=3.141592 
   VR1=STEPEN(VR2,11.2) - 
    VR1 ще се установи в  3698895.0965 
Време за изпълнение: 7504(15008) µs. 

 
7.СИСТЕМНИ ОПЕРАНДИ 

Това са периферните входно-изходни точки на контролерите и някои характерни системни 
променливи. В имената на тези идентификатори с XX е означен номера на съответния 
вход/изход или параметър и броя им зависи от конфигурацията на контролера. 

 
7.1.Аналогов вход – AIXX. В тези операнди се съдържа моментната стойност на 

аналоговия вход. Стойностите са представени като реални числа т.е. операндите са от тип 
REAL. Te могат да участват само в дясната страна на изрази. Не е позволено да им се присвоява 
стойност. При  опит  за присвояване на стойност , от компилатора се издава съобщение за 
грешка.  

 
7.2.Аналогов изход – AОXX. В тези операнди се съдържа моментната стойност на 

аналоговия изход. От тези операнди може да се чете и да се записва в тях (да се променя 
стойността на изхода)., т.е. могат да участват и в двете стани  на изрази.  

Стойностите са представени като цели числа числа т.е. операндите са от тип INT  и са в 
обхвата между 0 и 100, тъй като тази стойност представлява процент(%) от максималния обхват 
на аналоговия изход.  

 
7.3.Ниво на цифров вход – DIXX. В тези операнди се съдържа моментната стойност на 

съответния цифров вход. Стойността се представя като логическа "1" или логическа "0", т.е. те 
са от тип LOG.  От тези операнди може само да се чете, т.е. могат да участват само в дясната 
страна на изрази. Не е позволено да им се присвоява стойност. При такъв опит се издава 
съобщение за грешка. 

 
 
7.4.Положителен фронт на цифров вход – UPXX. Показва промяната на DI от логическо 

състояние ON в логическо състояние OFF. Стойността се представя като логическа "1" или 
логическа "0", т.е. те са от тип LOG.  От тези операнди може само да се чете, т.е. могат да 
участват само в дясната страна на изрази. Не е позволено да им се присвоява стойност. При 
такъв опит се издава съобщение за грешка.  

 
7.5.Отрицателен фронт на цифров вход – DNXX. Показва промяната на DI от логическо 

състояние ON във логическо състояние OFF. Стойността се представя като логическа "1" или 
логическа "0", т.е. те са от тип LOG.  От тези операнди може само да се чете, т.е. могат да 
участват само в дясната страна на изрази. Не е позволено да им се присвоява стойност. При 
такъв опит се издава съобщение за грешка.  



 
7.6.Цифров изход – RELXX. В тези операнди се съдържа моментната стойност на 

съответния цифров изход. Стойността се представя като логическа "1" или логическа "0", т.е. те 
са от тип LOG.  От тези операнди може да се чете и да се записва в тях (да се променя нивото на 
изхода)., т.е. могат да участват и в двете стани  на изрази. 

 
 7.7.Параметри задавани от клавиатурата - INTXX, REALXX и FLAGXX. 
В програмируемите контролери се поддържат определен брой операнди от трите основни 

типа за езика IC, a именно INTXX от тип INT, REALXX от тип REAL и FLAGXX от тип LOG, 
където XX = 1 до 255. Въвеждат  се от клавиатура или операторска станция(ОС) и се запомнят 
в енергонезависима памет FLASH. Параметрите с номера 1-32 са свободни конфигуриуеми, а с 
номера 33-255 могат да се променят само при въвеждане на защитен код. Неговото използване 
и промяна е описано в документа разглеждащ работата с клавиатура и индикация на конкретния 
тип контролер. 

Тези параметри могат да бъдат използвани по абсолютно същия начин както 
потребителските операнди VI, VR и VL. 

 
7.8.Флаг за първо изпълнение на програма F_CICL. 
Операнда F_CICL е от тип LOG и неговата стойност е ON(логическа 1), когато програмата 

се изпълнява за първи път. Този флаг се използва при начално установяване на изходи, 
променливи и др. при първо изпълнение на програмата. След като програмата се изпълни един 
път този флаг приема стойност OFF(логическа 0). От този операнд може само да се чете, т.е. 
може да участва само в дясната страна на изрази. Не е позволено да му се присвоява стойност. 
При такъв опит се издава съобщение за грешка. 

Пример: MODULE PROBA 
   SUB INIT:  
   {    
     начално установяване на изходи, таймери, променливи и др.   
   } 
                         ENDSUB   
 
   START PROBA:    
   { 
       IF(F_CICL) 
                                   CALL INIT 
      

         
   } 
                         ENDMOD 
 
 

8.СИСТЕМНИ  ФУНКЦИИ 
8.1.Програмни таймери. 

В контролерите “ИЗОМАТИК” са реализиран 16 програмни таймера, чиито принцип 
на работа е показан на фиг.1.  

- Параметърът VALUE задава тактовете на таймера, след изтичане на които се 
установява изхода му (OUT), като всеки такт е 100 ms.  Този параметър може да приема 
стойностти от 0 до 32768. Ако по време на изпълнение на програмата този параметър не 
се променя то може еднократно да се зададе неговата стойност и в основния цикъл на 
програмата да не се обработва.  



Пример - извеждане на цифров вход към цифров изход със закъснение 
определено от Таймер 1: 

MODULE TEST_TIM 
START  TEST_TIM: 
{  
 VALUE1=50 $$ЗАКЪСНЕНИЕ 5sec обслужвано на всеки цикъл на програмата$$ 
 GATE1=ON 
 RESET1=DI1 
 IF( OUT1 ) 
  { $$ изтекли са 5 sec от появата на DI 1 $$ 
  RESTIM(1) 
  REL1=ON 
  } 
 IF (NOT DI1) 
  { 
  REL1=OFF 

} 
 }ENDMOD 
Функцията RESTIM(XX)  се използва за незабавно нулиране на изхода на таймера и входа  
RESET. 
 



.

GATE

GATE

RESET

RESET

OUT

OUT

ACCUMUL VALUE

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

VALUE

VALUE

TIMER

GATE - разрешава работата на Таймер. Задължително преди това трябва да е зададено 
VALUE

RESET - ako e OFF забранява работа на Таймер и нулира изхода OUT ако е бил установен. 
При състояние ON разрешава работата на Таймер.Промяната На този вход на Таймер ще се 
отрази на изхода след изтичане на текущите 100 ms. Ако е необходима бърза промяна в 
състоянието на Таймера е препоръчително да се използва функцията RESTIM(Num Timer). 
Нейното действиер е равнозначно на нулиране на входа  RESET, но състоянието на Таймера  
се променя веднага, без да са изтекли текущите 100 ms. 

VALUE - зададена стойност - брой тактове x 100ms, при достигането на които изхода на 
Таймера (OUT) се установява в ON.

OUT - изход на Таймер. Установява се в ON, когато вътрешната акумулирана стойност 
достигне предварително зададената (VALUE). При преминаване на RESET  в състояние OFF 
или при викане на функцията RESTIM (Num Timer), преминава в състояние OFF.

Период на нарастване - 100 ms

     
фиг.1. 

 
8.2.C_T_USER(XX).  
С помощта на тази функция се променя времето на сканиране на потребителската задача 

при фиксиран такт на изпълнение. С XX е кодирано времето в милисекунди, през което ще се 
запуска задачата по следната зависимост:  време=ХХ*8.192. ХХ може да заема стойности от 0 
до 12.  

Пример:   
C_T_USER(1) – времето, през което ще се запуска  потребителската задача е 8,192 ms. 



C_T_USER(12) – времето, през което ще се запуска  потребителската задача е 98,304ms. 
Ако ХХ има стойност 0 или тази функция не е използвана в програмата потребителската 

задача ще се изпълнява през нефиксирано време.  
За да има ефект от функцията C_T_USER(XX), тя трабва да бъде изпълнена още при 

първото изпълнение на потребителската задача. За това се препоръчва използването да става 
както е показано в следващия пример. 

Пример: MODULE PROBA 
   SUB INIT:  
   {    
     начално установяване на изходи, таймери, променливи и др.   
   } 
                         ENDSUB   
 
   START PROBA:    
   { 
       IF(F_CICL) 
                                { 
            C_T_USER(XX) 

       CALL INIT 
      

         
        } 
   } 
                         ENDMOD 
По-подробни обяснения относно временните характеристики при изпълнение на програма 

са описани в т.9. Последователност и временни характеристики при изпълнение на програма. 
8.3.ONREL(XX) - функцията извежда непосредствено на цифров изход с номер XX 

състояние ON без да изчаква края на програмата. Функцията има ефект когато потребителската 
задача е с нефиксиран такт на изпълнение (виж . т.9). 

8.4.OFFREL(XX) - функцията извежда непосредствено на цифров изход с номер XX 
състояние OFF без да изчаква края на програмата. Функцията има ефект когато 
потребителската задача е с нефиксиран такт на изпълнение (виж . т.9).  

8.5.OFF_ALLR – функцията извежда състояние OFF на всички цифрови изходи. Използва 
се при необходимост от нулиране на всички изходи (начално установяване на изходите, 
аварийни ситуации и др.). Трябва да се има в предвид, че ще бъдат изключени и изходите на 
регулаторите.  

8.6.Функции GETHOUR, GETMIN, GETSEC и GETDSEC. 
С помощта на GETHOUR, GETMIN, GETSEC и GETDSEC се получава информация за 

час, минута, секунда и десети от секундата от астрономическия часовник реализиран в 
контролера. 

 И трите функции връщат параметър от тип INT. 
ПРИМЕР: 
VIXX=GETHOUR 
В променливата VIXX ще се запише стойността на текущия час. 
8.7. Функция SENDALR(X,Y) 
Чрез тази функция се изпраща събитие към индикацията или операторската станция, ако 

има свързана такава. 
Параметрите имат следното значение: 
- X - служебен - трябва да бъде 0; 
- Y - номер на събитие(тип INT). 



ПРИМЕР: 
SENDALR (0,13) - на индикацията ще засвете червения диод "ALARM" и в буфера на 

алармите ще се запише номера на събитието с час, минута и секунда на възникване. Номера на 
аларменото съобщение е  13 

 
8.8. Функции за работа с програмните регулатори . 
В базовото програмно осигуряване на програмируемите контролери “ИЗОМАТИК” са 

заложени ПИД алгоритми за управление, които магат да се използват за управление на 
различни машини и съоръжения. Всеки ПИД регулатор може да бъде конфигуриран от  
клавиатурата( ако има такава) или от  отдалечена операторска станция. Промяната на някои от 
параметрите( задание, режим на регулатора и др.) може да се извършва и от потребителската 
задача като се използват следните функции: 

8.8.1.OFFREGUL(XX) – при изпълнението на функцията се изключва ( преминава в 
режим OFF) регулатора с номер XX. 
8.8.2.ONREGUL(XX) – при изпълнението на функцията се включва в автоматичен режим 

( режим AUTO) регулатора с номер XX. 
8.8.3.GETMOD_R(XX) – функцията връша целочислена стойност, която показва в какъв 

режим работи регулаторът с номер XX. Номерът  е целочислена променливат различна от 0. 
Съответствието между режима на регулатора  и стойностите, които връща функцията е както 
следва: 

- 0 – регулаторът е изключен ( режим OFF); 
- 1 – регулаторът е в ръчен режим ( режим HAND); 
- 2 – регулаторът е в автоматичен режим ( режим AUTO); 

8.8.4.CHNG_M_R(XX, Y) – чрез тази функция може да се променя режима(цяло число Y 
от 0 до 2) на регулатор с номер XX. 

8.8.5.GET_S_R(XX) – функция връща като резултат заданието(реално число) на регулатор 
с номер XX. 

8.8.6.CHNG_S_R(XX, YYYY) – чрез тази функция може да се променя заданието(реално 
число YYYY) на регулатор с номер XX. 

8.8.7.GET_DA_R(XX) – функцията връша като стойност (реално число) долната аварийна 
граница за регулируемата величина. 

8.8.8.GET_GA_R(XX) – функцията връша като стойност (реално число) долната аварийна 
граница за регулируемата величина. 

8.8.9.GET_DP_R(XX) – функцията връша като стойност (реално число) долната 
предупредителна граница за регулируемата величина. 

8.8.10.GET_GP_R(XX) – функцията връша като стойност (реално число) горната 
предупредителна граница за регулируемата величина. 
 

8.9.Функции и операнди за работа с бързи  цифрови входове . 
На някои от контролерите произвеждани от  ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ част от цифровите 

входове могат да обработват входни сигнали с по-висока честота (>120Hz) от останалите 
входове. Те могат да се използват като бързи броячи, измерване на време между два импулса и 
други приложения, където се изисква по-висока честота на сканиране на входните сигнали. 
Обикновенно бързите входове са  5, като четери от тях са предназначени да обработват входни 
сигнали с честота до 1kHz, а петият – за сигнали до 10kHz. Четерите входа са свързани към 
системата от Input capture(IC) на контролера, а петият към Pulse accumulator(PA). За обработка 
на информацията получена от бързите входове се използват следните функции: 

8.9.1. INIT_IC(X,Y,Z) – функция за инициализация на вход с максимална честота на 
сканиране 1kHz. Параметрите на тази функция имат следното значение: 

- X – номер(от 1 до 4) на бърз вход. Трябва да се има в предвид, че между номера на 
бързия вход и стандартната номерация на цифровите входове(DIXX) няма пряко 



съответствие. Това съответствие трябва да е посочено в паспорта на съответния 
контролер.; 

- Y- параметър, който указва като брояч(1) или като таймер(2) ще работи  съответния 
вход. Когато даден вход е инициализиран като таймер разделителната способност е 
16 микросекунди.; 

- Z – параметър, който указва по кой от фронтовете на импулса ще действа броячът 
или таймерът. Съответствието е следното: 

1) Z=0 – входа не работи; 
2) Z=1 – входа работи по качващ(положителен) фронт; 
3) Z=2 – входа работи по падащ(отрицателен) фронт; 
4) Z=3 – входа работи и по двата фронта. 

Ако по време на работа не се налага промяна инициализацията на даден вход най-добре 
е това да се извърши в началната инициализация на системата определена от операнда 
F_CICL.  

Пример: MODULE PROBA 
   SUB INIT:  
   {    
     начално установяване на изходи, таймери, променливи и др.   
                            INIT_IC(4,1,2) $$ инициализация на 4-ти бърз вход да работи като 
              брояч по отрицателен фронт на сигнала  $$  
   } 
                         ENDSUB   
 
   START PROBA:    
   { 
       IF(F_CICL) 
                                   CALL INIT 
      

         
   } 

                         ENDMOD 
8.9.2. VAL_ICX – операнд в който се съхранява информацията за постъпилия брой 

импулси на бърз вход с номер X( от 1 до 4), когато той е инициализиран като брояч. Операнда е 
от тип INT и от него може както да се чете така и да се записва ( обикновенно за нулиране ).  

 Пример: Определяне броя на постъпилите импулси за период от време 2.5sec.  
MODULE PROBA 
DEF VI1:NUM_IMP 
 

   SUB INIT:  
   {   
     RESTIM(1)  
     GATE1=ON   
     VALUE1=25 
                            INIT_IC(4,1,1) $$ инициализация на 4-ти бърз вход да работи като 
              брояч по положителен фронт на сигнала  $$  
     VAL_IC4=0 

  NUM_IMP=0 
   } 
                         ENDSUB   
 



   START PROBA:    
   { 
       IF(F_CICL) 
                                   CALL INIT 
    
       IF( NOT RESET1)  $$ първо запускане на таймера за 2.5sec $$ 
          { 
    RESET1=ON 
    VAL_IC4=0 
    NUM_IMP=0 
           } 
       IF(OUT1) 

       { 
 NUM_IMP=VAL_IC4 
 VAL_IC4=0 
 RESTIM(1) 

    RESET1=ON 
           } 
          

         
   } 

                         ENDMOD 
 
8.9.3. FLAG_ICX – операнд, който показва дали на бърз вход с номер X е постъпил 

сигнал(фронт). Това е валидно, когато входа е инициализиран като таймер. Операнда  FLAG_IC 
е от тип LOG, и когато неговата стойност е логическа 1 (ON) това означава, че на този вход е 
постъпил сигнал. 

8.9.4. CLR_ICF(X) – функция, която при изпълнението си нулира операнда FLAG_ICX.  
8.9.5. TIME_IC(X) – функция за измерване на времето между два фронта ( в зависимост 

от инициализацията) постъпили на  бърз вход с номер X(от 1 до 4). Функцията връща стойност 
от тип INT  Получената стойност е число, което след като се умножи по 16 ще се получи 
времето в микросекунди. Максималното време, което може да се измери е 
32766*16=524256микросекунди. Когато времето е по-голямо връщания резултат е 32767. За да 
се получават коректни резултати трябва да се използва операндът FLAG_ICX. При това 
положение ще бъде измерено времето между предишния сигнал(фронт) и последния. Преди да 
се стартира процедурата по измерване трябва да се нулира операнда FLAG_IC. Това става чрез 
извикване на функцията CLR_ICF(X).   

 Пример: Определяне времето между импулсите в тактова поредица.  
MODULE PROBA 
DEF VL1:FIRST_IMP 
DEF VI1:TIME1 
DEF VR1:TIME_IMP 
 

   SUB INIT:  
   {   
       INIT_IC(3,2,1) $$ инициализация на 3-ти бърз вход да работи като 
              таймер по положителен фронт на сигнала  $$  
     FIRST_IMP=OFF 

  TIME1=0 
  TIME_IMP=0.0 



   } 
                         ENDSUB   
 
   START PROBA:    
   { 
       IF(F_CICL) 
                                   CALL INIT 
  
       IF(FLAG_IC3) 
           { 
               IF( FIRST_IMP) 
                  { 
         TIME1=TIME_IC(3) 
                    TIME_IMP =16.0*CONVIF(TIME1) 
                  } 

 FIRST_IMP=ON 
 CLR_ICF(3) 

           } 
    

         
   } 

                         ENDMOD 
 
8.9.6. TIME_IIC(X,Y) – функцията е аналогична на TIME_IC(X), но при тази функция се 

измерва времето между сигнали постъпили на входове X и Y. В зависимост от 
последователността на импулсите на входовете X и Y времето може да бъде и с отрицателен 
знак. 

Пример: Определяне времето между импулси постъпващи на входове 3 и 4.  
MODULE PROBA 
DEF VI1:TIME1 
DEF VR1:TIME_IMP 
 

   SUB INIT:  
   {   
       INIT_IC(3,2,1) $$ инициализация на 3-ти бърз вход да работи като 
              таймер по положителен фронт на сигнала  $$  

    INIT_IC(4,2,1) $$ инициализация на 4-ти бърз вход да работи като 
              таймер по положителен фронт на сигнала  $$ 
     TIME1=0 

  TIME_IMP=0.0 
   } 
                         ENDSUB   
 
   START PROBA:    
   { 
       IF(F_CICL) 
                                   CALL INIT 
       IF(FLAG_IC3 AND FLAG_IC4) 
           { 
               TIME1=TIME_IIC(3,4) 



               TIME_IMP =16.0*CONVIF(TIME1) 
    CLR_ICF(3) 
    CLR_ICF(4) 
            } 

     

         
   } 

                         ENDMOD 
 
8.9.7. INIT_PA(X,Y) – функция за инициализация на вход с максимална честота на 
сканиране 10kHz. Съответствието между този вход и стандартната номерация на 
цифровите входовен трябва да е посочено в паспорта на съответния контролер.; 
Параметрите на тази функция имат следното значение: 
- X- параметър, който указва като брояч(1) или като таймер(2) ще работи  съответния 

вход; 
- Y – параметър, който указва по кой от фронтовете на импулса ще действа броячът 

или таймерът. Съответствието е следното: 
1) Z=0 – входа не работи; 
2) Z=1 – входа работи по качващ(положителен) фронт; 
3) Z=2 – входа работи по падащ(отрицателен) фронт;. 

Действието на тази функция е идентично с функцията INIT_IC(X,Y,Z). 
8.9.8. VALUE_PA – операнд в който се съхранява информацията за постъпилия брой 

импулси на бърз вход, когато той е инициализиран като брояч. В този операнд се съхранява и 
времето между два импулса(фронта ),  постъпили на този вход, когато той е инициализиран 
като таймер. Операнда е от тип INT и от него може както да се чете така и да се записва ( 
обикновенно за нулиране ). Действията с VALUE_PA, когато входа е инициализиран като 
брояч, са аналогични както с операнда VALUE_IC. Когато входа е инициализиран като таймер 
използването на VALUE_IC е аналогично на използване на функцията TIME_ICX, като 
ползването му трябва да е съвместно с операнда FLAG_PA. 

8.9.9. FLAG_PA – операнд, който показва дали на бърз вход( Pulse Accumulator) е 
постъпил сигнал(фронт). Това е валидно, когато входа е инициализиран като таймер. Операнда  
FLAG_PA е от тип LOG, и когато неговата стойност е логическа 1 (ON) това означава, че на 
този вход е постъпил сигнал. 

8.9.10. CL_V_PA – функция, която при изпълнението си нулира операнда FLAG_PA.  
 
 

8.10.ФУНКЦИИ ЗА РАБОТА С БЪРЗИ ЦИФРОВИ ИЗХОДИ . 
8.10.1. SET_FR_FO(X, Y) извеждане на честота на бърз изход, където X e номерът 

на изхода(1 или 2), а Y е честотата.  Функцията е валидна за контролерите 
МС4. 

8.10.2. SET_FREQ(X, Y)  извеждане на честота на бърз изход, където X e номерът 
на логическия изход(1,2,3 или 4), а Y е честотата.  Номерът на физическия 
изход е логическия умножен по 2. Функцията е валидна за контролерите 
МС6 и МС1.  

 
Пример: MODULE FREQUENCY 
 
              DEF  UP1:EDGE_START 
              DEF  INT31:VALUE_FREQ 
    



              START FREQUENCY:    
   { 
       IF(F_CICL) 
                                { 
            C_T_USER(XX) 

       CALL INIT 
      

         
        } 
               
                            IF(EDGE_START) 
                                { 
                                  VALUE_FREQ = 670 
                                  SET_FREQ(3, VALUE_FREQ) 
                                } 
 
   } 

                          ENDMOD 
 
 Резултат:  При положителен фронт на цифров вход 1 (EDGE_START), на цифров изход 
номер 6 (3*2) ще се появят импулси с честота 670 Hz.  

 
8.10.3. SET_IM_FO(X,Y) – инициализация на бърз изход за извеждане на 

определен брой импулси, където  X e номерът на изхода(1 или 2), а Y e брой 
импулси. При Y=-1 броят на импулси е безкраен. Функцията е валидна за 
контролерите МС4. 

 
8.10.4. SET_IMPULS(X,Y,Z) – инициализация на бърз изход за извеждане на 

честота, където  X e номерът на логическия изход(1, 2, 3 или 4),  Y e 
честотата на импулсите а Z e броят импулси, които ще бъдат генерирани на 
изхода. Номерът на физическия изход е логическия умножен по 2. При Z=-1 
броят на импулси е безкраен и функцията става аналогична на SET_FREQ(X, 
Y). Функцията е валидна за контролерите МС6 и МС1.  

 
 
8.10.5. SET_PWM_AB(X,Y,Z) – инициализация на бърз изход за извеждане на 

широчинно модулиран правоъгълен сигнал, където  X e номерът на 
логическия изход(1, 2, 3 или 4),  Y e периода на сигнала в десети от 
милисекундата а Z e запълването в десети от милисекундата. Номерът на 
физическия изход е логическия умножен по 2. Функцията е валидна за 
контролерите МС6 и МС1.  

 
8.10.6. SET_PWM_PR(X,Y,Z) – инициализация на бърз изход за извеждане на 

широчинно модулиран правоъгълен сигнал, където  X e номерът на 
логическия изход(1, 2, 3 или 4),  Y e периода на сигнала в десети от 
милисекундата а Z e запълването в десети от процента от периода. Номерът 
на физическия изход е логическия умножен по 2. Функцията е валидна за 
контролерите МС6 и МС1.  

 
 



8.10.7. SET_MOTOR(X,Y,Z,D) – инициализация на бърз изход за управление на 
стъпков двигател, където X e номерът на логическия изход(1, 2, 3 или 4) за 
стъпковата поредица,  Y e честотата на импулсите, Z – броя на импусите а 
D(0 или 1) е посоката на въртене на двигателя. Импулсните за стъпковите 
поредици се подават на физически изходи 2,4,6 и 8 а изходите за определяне 
посоката на въртене съответно на 1,3,5 и 7. 

Пример:  
 
MODULE STEP_MOTOR 
 
DEF  UP1:EDGE_LEFT, DN1:EDGE_RIGHT 
 
DEF  INT1:VALUE_FREQ_L, INT2:VALUE_FREQ_R 
DEF  INT3:STEP_LEFT, INT4:STEP_RIGHT 
 
CONST  N_MOTOR=1 
CONST  MOV_LEFT=0, MOV_RIGHT=1 
              
    
START STEP_MOTOR:    
   { 
      IF(F_CICL) 
           { 

               C_T_USER(XX) 
      

         
           } 
               
      IF(EDGE_LEFT) 
           { 
              VALUE_FREQ_L = 1050 
              STEP_LEFT=135 
              SET_MOTOR(N_MOTOR, VALUE_FREQ_L, STEP_LEFT, MOV_LEFT) 
           } 
 
      IF(EDGE_RIGHT) 
           { 
              VALUE_FREQ_R = 750 
              STEP_LEFT=105 
              SET_MOTOR(N_MOTOR, VALUE_FREQ_R, STEP_RIGHT, MOV_RIGHT) 
           } 
 
 
 } 

       ENDMOD 
 
 Резултат:  При положителен фронт на цифров вход 1 (EDGE_LEFT), стъпков мотор 
1(физически изход 2) ще направи 135 стъпки на ляво със скорост(честота) 1050Hz.   При 
отрицателен фронт на цифров вход 1 (EDGE_RIGHT), стъпков мотор 1(физически изход 2) ще 
направи 105 стъпки на дясно със скорост(честота) 750Hz.    



 
 
8.10.8.  
8.10.9.  

 
 

8.12. Функция GETNUMSLV - тази функция връща като резултат номера на контролера, 
в който е зареденa програмата . Връщаният резултат е от тип INT. 
 

8.13.Комуникационни функции при ARCNet комуникация 
Чрез тези функции е възможно обменяне на информация между контролерите включени 

в мрежата ARCNET. Използването на  комуникационните финкции има някои особеностти: 
 - в езика е дефинирана променлива ERRGET, която е флаг за състоянието на резултата 
от изпълнението на комуникационна функция.  ERRGET е логическа променлива (тип LOG), 
чиито стойностти имат следното значение: 
 -  OFF - след изпълнение не комуникационна функция, ако ERRGET съдържа тази 
стойност, това е индикатор, че комуникационната функция не е извършена правилно и 
резултатът, върнат от нея трябва да се игнорира. Проверката на ERRGET в езика става както 
при стандартните логически променливи. Препоръчително е при извършване на 
комуникационна функция тази променлива (ERRGET) да се проверява  като флаг за правилно 
извършено действие; 
 - ON - такъв резултат в ERRGET индицира правилно завършила  комуникационна 
функция. Резултатът върнат от функцията може да се използва като достоверен. 
 1. GETAI (X, Y, Z)- получаване на аналогов параметър от зададен контролер и зададен 
тип. 
 -X - номер на слейв, от който ще се получава аналоговия параметър (тип INT); 
 -Y- номер аналогов параметър ( тип INT ); 
 -Z- тип на аналоговия параметър. При Z=1 комуникационната функция връща като 
резултат моментната стойност на аналоговия параметър. При Z=2 от зададения контролер се 
взима натрупаната или усреднена стойност на зададения аналогов параметър за текущия час. 
Връща като резултат величина от тип REAL. 
 2.GETDI(X,Y)- връща като резултат моментното съсътояние на цифров вход. 

-X - номер слейв, от който се иска параметърът ( тип INT );  
 -Y- номер цифров вход, чието състояние ще се върне от комуникационната функция като 
резултат ( тип INT ). 

Тази функция връща като резултат величина от тип LOG, така че трябва да се използва 
само в логически изрази. В друг случай компилаторът ще регистрира грешка. 

3. GETCOUNT( X, Y ) -  връща като резултат стойността на зададен брояч от зададен 
контролер. 

 -X - номер слейв(тип INT); 
 -Y- номер брояч (тип INT).  
Връщания резултат е от тип INT. 
4. GETONDI ( X, Y ) -  връща като резултат времето в минути, през което зададен цифров 

вход се е намирал в положение ОN. Върнатият резултат е от тип INT. 
-X-  номер контролер (тип INT); 
-Y- номер цифров вход (тип INT). 
 
8.14.КОМУНИКАЦИОННИ ФУНКЦИИ ПРИ MODBUS КОМУНИКАЦИЯ 
    

8.14.1. Четене на цифрови изходи(REL) и флагове(FLAG) - Read Coils 
  Function 01 (0x01) 
 

MB_Rd_Coils(SLAVE, ADDR_Coils, Count, FLAGxx), където 



  
 SLAVE – номер на контролера,  от който се чете; 
 ADDR_Coils – начален адрес(първи изход(флаг)), от който се чете; 
 Count – брой изходи(флагове), които ще бъдат прочетени; 
 FLAGxx – първи флаг, в който ще бъде записана информацията. 
 

ПРИМЕР:   MB_Rd_Coils(2, 25, 17, FLAG5)  
 При изпълнението на тази функция от контролер номер 2 ще бъдат прочетени 17 

изхода(флага) като първият изход(флаг) е с номер 26. Прочетените стойности ще бъдат 
записани във флагове от FLAG5 до FLAG21 в MASTER-контролера. 

 
8.14.2. Четене на цифрови входове(DI) - Read Discrete Inputs 

Function 02 (0x02) 
 

MB_Rd_Dinp(SLAVE, ADDR_Dinp, Count, FLAGxx), където 
  
 SLAVE – номер на контролера,  от който се чете; 
 ADDR_Dinp – начален адрес(първи вход), от който се чете; 
 Count – брой входове, които ще бъдат прочетени; 
 FLAGxx – първи флаг, в който ще бъде записана информацията. 
 

ПРИМЕР:   MB_Rd_Dinp(2, 25, 17, FLAG5)  
 При изпълнението на тази функция от контролер номер 2 ще бъдат прочетени 17 

цифрови входа с номер 26. Прочетените стойности ще бъдат записани във флагове от FLAG5 до 
FLAG21 в MASTER-контролера. 

 
8.14.3. Четене на holding регистри(INT, REAL) - Read Holding Registers 

Function 03 (0x03) 
 

MB_Rd_HReg(SLAVE, ADDR_Hreg, Count, INTxx) или 
MB_Rd_HReg(SLAVE, ADDR_Hreg, Count, REALxx), където 

  
 SLAVE – номер на контролера,  от който се чете; 
 ADDR_Hreg – начален адрес(първи INT(REAL) , от който се чете; 
 Count – брой регистри, които ще бъдат прочетени; 
 INTxx(REALxx) – първи регистър, в който ще бъде записана информацията. 
 

ПРИМЕР:   MB_Rd_Hreg(1, 8, 7, INT14)  
 При изпълнението на тази функция от контролер номер 1 ще бъдат прочетени 7 

регистъра с начален адрес 8 (първият регистър е 9-ти(INT9)). Прочетените стойности ще бъдат 
записани във INT14 до INT20 в MASTER-контролера. 

 
8.14.3. Четене на входни регистри(INT, REAL) - Read Holding Registers 

Function 04 (0x04) 
 

MB_Rd_IReg(SLAVE, ADDR_Ireg, Count, INTxx) или 
MB_Rd_IReg(SLAVE, ADDR_Ireg, Count, REALxx), където 

  
 SLAVE – номер на контролера,  от който се чете; 
 ADDR_Ireg – начален адрес(първи INT(REAL) , от който се чете; 
 Count – брой регистри, които ще бъдат прочетени; 
 INTxx(REALxx) – първи регистър, в който ще бъде записана информацията. 
 

ПРИМЕР:   MB_Rd_Hreg(1, 8, 7, INT14)  



 При изпълнението на тази функция от контролер номер 1 ще бъдат прочетени 7 
регистъра с начален адрес 8 (първият регистър е 9-ти(INT9)). Прочетените стойности ще бъдат 
записани във INT14 до INT20 в MASTER-контролера. 

 
 
8.14.5. Запис в цифров изход(REL) и флаг(FLAG) - Write Single Coil 

Function 05 (0x05) 
 

MB_Wr_SCoil(SLAVE, ADDR_Coil, FLAGxx), където 
  
 SLAVE – номер на контролера,  в който се записва; 
 ADDR_Coil – адрес на изхода(флага), в който ще се записва; 
 FLAGxx – флаг, чието съдържание ще бъде записано в изхода(флага). 
 

ПРИМЕР:   MB_Wr_SCoil(2, 4, FLAG7)  
 При изпълнението на тази функция в изход 5 на контролер 2 ще бъде записано 

съдържанието на FLAG7 на MASTER-контролера. 
 
 
8.14.6. Запис в holding регистър(INT, REAL)  - Write Single Register 

Function 06 (0x06) 
 

MB_Wr_SReg(SLAVE, ADDR_Reg, INTxx), където 
  
 SLAVE – номер на контролера,  в който се записва; 
 ADDR_Reg – адрес на регистъра, в който ще се записва; 
 FLAGxx – флаг, чието съдържание ще бъде записано в изхода(флага). 
 

ПРИМЕР:   MB_Wr_SReg(2, 9, INT36)  
 При изпълнението на тази функция в адрес 10 на контролер 2 ще бъде записано 

съдържанието на INT36 на MASTER-контролера. 
 
 
8.14.7. Запис в цифрови изходи(REL) и флагoве(FLAG) - Write Multiple Coils 

Function 15 (0x0F) 
 

MB_Wr_MCoils(SLAVE, ADDR_Coil , Count, FLAGxx ),  където 
  
 SLAVE – номер на контролера,  в който се записва; 
 ADDR_Coil – първи адрес на изходите(флаговете), в които ще се записва; 
 Count – брой изходи, в които ще се записва; 
 FLAGxx – първи от флаговете на MASTER-контролера, чието съдържание ще бъде 
записано в изходите(флаговете) на SLAVE-контролера. 
 

ПРИМЕР:   MB_Wr_SCoil(2, 4, FLAG7)  
 При изпълнението на тази функция в изход 5 на контролер 2 ще бъде записано 

съдържанието на FLAG7 на MASTER-контролера. 
 
 
 
8.14.8. Запис в holding регистри (INT, REAL)  - Write Multiple  Registers  

Function 16 (0x10) 
   

MB_Wr_MReg(SLAVE, ADDR_Reg, Count, INTxx), където 
  



 SLAVE – номер на контролера,  в който се записва; 
 ADDR_Reg – първи адрес на регистрите от SLAVE контролера, в които ще се записва;  
 Count – брой регистри, в които ще се записва;  
 INTxx – първи от регистрите на MASTER-контролера, чието съдържание ще бъде 
записано в регистрите  на SLAVE-контролера. 
 
 

ПРИМЕР:   MB_Wr_MReg(2, 9, 4, INT36)  
 При изпълнението на тази функция в адреси от 10 до 13 на SLAVE контролер 2 

ще бъде записана информацията, която се съдържа в регистрите от INT36 до INT39 на 
MASTER-контролера. 

 
 
MODBUS ТАБЛИЦИ С АДРЕСИ, ТИП И НОМЕРА НА ПАРАМЕТРИТЕ 

 
Цифрови изходи и флагове (Coils) 
 

 
 
 

 
 
 

MODBUS АДРЕС ПАРАМЕТЪР  
0000 REL1  
0001 REL2  
0002 REL3  
…… ……  
…… ……  

xxx - 1 RELxxx  
…… ……  
…… ……  
0253 REL254  
0254 REL255  

   
0256 FLAG1  
0257 FLAG2  
0258 FLAG3  
…… ……  
…… ……  

256+(xxx-1) FLAGxxx  
…… ……  
…… ……  
0509 REAL254  
0510 REAL255  



Цифрови входове (Digital Inputs) 
 

 
 
 

 
 
 
Holding регистри 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

MODBUS АДРЕС ПАРАМЕТЪР  
0000 DI1  
0001 DI2  
0002 DI3  
…… ……  
…… ……  

xxx – 1 DIxxx  
…… ……  
…… ……  
0253 DI254  
0254 DI255  

MODBUS АДРЕС ПАРАМЕТЪР  
0000 INT1  
0001 INT2  
0002 INT3  
…… ……  
…… ……  

xxx - 1 INTxxx  
…… ……  
…… ……  
0253 INT254  
0254 INT255  

   
0256 REAL1  
0258 REAL2  
0260 REAL3  
…… ……  
…… ……  

256+2*(xxx-1) REALxxx  
…… ……  
…… ……  
0762 REAL254  
0764 REAL255  



9.БАЗОВО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И 
ВРЕМЕННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ИЗПЪНЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА 
ПРОГРАМА.   

9.1.Базово програмно осигуряване. 
Програмите създавани на езика IC се изпълняват като задачи на Операционна Система за 

Реално Време(ОСРВ) в програмируемите контролери “ИЗОМАТИК”. Означават се като “User 
tasks” - Потребителски задачи. 

За нормалната работа на контролерите като система от базовото програмно осигуряване се 
изпълняват няколко помощни задачи от ОСРВ, свързани с потребителските задачи (ПЗ): 

- задача обслужваща цифровите входове и цифровите изходи на контролера.  
Тактът на изпълнение на тази задача (от 8.192ms до 98.304) и се определя от параметъра на 
функцията C_T_USER(X). 

-  задача за обслужване на аналоговите изходи с такт на изпълнение 100ms. 
- задача за обслужване на аналоговите входове и вградените програмни регулатори. 

Изпълнява се на 1s. Тя измерва входовете, извършва филтриране на входните сигнали, 
преобразува измерената величина в инженерни единици, обработка на регулаторите и др. 

- задача обслужваща комуникационната мрежа ARCNET. Изпълнява се на 16 ms. 
Осигурява приемането и изпращането на съобщения по мрежата. 

Освен задачите свързани пряко с ПЗ, ядрото на ОСВР се грижи за опресняване на 
програмните таймери, броячи,  управление на клавиатура, индикакация и други системни 
ресурси. 

9.2.Последователност и времеви характеристики при изпълнение на потребителска 
задача. 

Времето за изпълнение на ПЗ зависи  от типа и броя на операциите които се извършват в 
нея. Най-вече обработката на величини във формат плаваща запетая и използването на функции 
от библиотеката за плаваща запетая. В описанието на библиотеката са дадени времената за 
изпълнение на всяка функция.  

В зависимост дали ПЗ е с фиксиран или нефиксиран такт (виж функцията C_T_USER) 
Тя се изпълнява при следната последователност спрямо задачата обслужваща цифровите 

входове и изходи: 
- при фиксиран такт на изпълнение 
1)   обслужват се цифровите входове, при което се получава коректна информация за 
състоянието на входовете 
2)  изпълнява се потребителската задача, при което се получават новите състояния на 
изходите 
3)     извеждат се новите състояния на изходите към периферията. 

 Ако ПЗ е с фиксиран такт и времето и за изпълнение надхвърли времето зададено чрез 
функцията C_T_USER ще се задейства системата WATCHDOG и ще се наруши нормалната 
работа на контролера. Когато като параметър на функцията C_T_USER е зададен 0, 
потребителската задача е с най-нисък приоритет и времето на ПЗ може да бъде безкрайно без 
това да задейства системата WATCHDOG. 
 При използване само на логически инструкции и величини в ПЗ времето за изпълнение 
на 1KB е около 1.2 ms. Максималната дължина на ПЗ е 16 КВ, така че времето за изпълнение на 
ПЗ в максимален размер е около 20 ms.  



10.СРЕДА ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. 
Средата за програмиране представлява съвкупност от програмни средства инсталирани на 

персонален компютър, работещ под управлението на операционна система Windows 9x. или по-
нова версия.  

 
10.1.Инсталиране на програмното осигуряване. 
 Инсталирането се извършва в следната последователност: 

1) Стартира се фаила IC_Setup2_2 и се следват указанията на инсталатора 
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