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РЪКОВОДВСТВО ЗА РАБОТА С РАЗВОЙНА СРЕДА ЗА ПРОГРАМИРУЕМИ 

КОНТРОЛЕРИ “ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ” 

 

 
1. Инсталиране.  За да започне инсталацията се страртира файл IC_Setup3_0.exe, 

който може да се свали безплатно от фирмения сайт www.isomaticcomplect.com . Това води до 

отваряне на диалогови прозорци докато протича инсталацията. Диалоговите прозорци са 

показани на фиг.1.   

 

  фиг.1а 

 

 фиг.1б 
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 фиг.1в 

 

 

  
фиг.1г 

 

 

          След последователното натискане на оградените в червено на фигурите бутони, 

започва автоматична инсталация на програмата отнемаща няколко секунди.  
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2. Стартиране. След успешна инсталация в старт менюто се появява иконата на 

програмата . След стартиране се отваря основният екран на програмата 

(фиг.2). 

 
фиг.2 

 

3. Лента с бутони. В лентата с бутони в горната част на екрана, наред с 

основните има и специфични за програмата такива. Това са: 

-  Settings. От този бутон се влиза в меню за настройки(фиг.3). 

   
фиг.3 

Този прозорец е разделен на отделни сектори, като най-важен е Port and Controller(фиг.4).   
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          Тук се задават номер на канала(Port) за връзка 

с контролера, скорост на обмен на данните(Speed), 

тип на контролера(Device) и адрес на 

контролера(Address).  

 

 

 

  Фиг. 4 

-  Compile the file. При натискане на този бутон се извършва компилиране на 

създадена вече потребителска програма. След компилирането в екрана за съобщения се 

изписва съобщение, което показва дали дадената потребителска програма е компилирана без 

откити грешки или показва първата открита грещка. Ако компилаторът не открие 

синтактични грешки текстът изписан в прозореца за съобщения е оцветен в зелено. Ако има 

открита грешка, тя се изписва в червен цвят. Чрез кликване върху текста на грешката 

курсора за редактиране ще се позиционира върху реда от програмата с открита грешка.  

-  Connect to the device и  Disconnect from the device. За да се осъществи връзка 

с контролер е необходимо да се инициализира избрания комуникационен канал(COM Port). 

Това става чрез натискане на бутон Connect to the device. При открит, незает и правилно 

инициализиран канал в долната част на екрана се появява зелен индикатор и съобщение за 

свързано устройство. Ако е нужно прекратяване на тази връзка се използва бутон Disconnect 

from the device, при което индикатора светва в червено. 

-  Stop the execution of the task. Този бутон спира изпълнението на 

потребителската задача, която се изпълнява в контролера. При сполучливо извършена 

процедура в прозореца за съобщения  се появява съобщение в зелен цвят. 

За да се запише нова задача трябва да бъде спряна предишната, ако има такава. В 

противен случай ще се появи съобщение за грешка. 

-  Send task to the device. Вече компилирана без грешки потребителска програма се 

зарежда в паметта на контролера чрез този бутон. Процесът по зареждане на програмата се 

наблюдава в долния десен ъгъл на основния прозорец. Там се изобразява на колко процента 

е заредена новата програма. При правилно заредена програма в прозореца за съобщения се 

изписва съобщение в зелен цвят. Зареждането на нова програма трябва да бъде предхождано 

от спиране на предишно стартираната. 

-  Start the execution of the task. Заредената програма се стартира от този бутон.  

Нейното изпълнение ще продължи, докато не се прекрати нейното изпълнение от бутон Stop 

the execution of the task или до изключване на захранването. 

-  Save target to the device`s memory. След натискане на бутона за запис на 

потребителска програма позволява изпълнението да започне и след ресетиране или 

изключване на захранването на контролера и да не се налага ново нейно зареждане.. 

-  Test. При натискане на този бутон се отваря тестов екран (фиг.5), от който може 

да се наблюдават параметрите на контролера, неговите входове и изходи, както и 

съдържанието на определени клетки от паметта, които се използват от потребителите за 

задаване на променливи и т.н. . Използването на този и следващите бутони ще бъде описано 

в следващите точки. 

-   Config_Ai. Бутонът се използва за конфигуриране на аналоговите входове на 

контролерите 

-  Config_Reg. Бутонът се използва за конфигуриране на програмните регулатори 

достъпни в контролерите. 
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4. Тестов екран.  

В тестовият екран се влиза след натискане на бутона  от лентата на бутоните. 

Този екран е разделен на сектори, в които се изобразяват различни параметри на 

контролерите. 

 

В светлосинята лента в лявата част се изписва номерът(Address) на контролера, с 

който е настроен да работи тестовия екран. При правилно зададени комуникациионни 

параметри(задават се в менюто  Settings) в дясната част на светлосинята лента се 

изобразяват бързо движение на зелени индикатори за различните типове параметри. При 

нередности в комуникацията с контролер се появяват бавно движещи се червени 

индикатори.  

 В сектора Integers се намират целочислените(INT) параметри намиращи се в паметта 

на контролера. В тестовия екран се изобразяват целочислените параметри с номера от 1 до 

96. Всеки един от тези параметри може да дъде променян в обхвата от -32768 до 32767. 

Промяната на стойноста става чрез натискане с курсора на мишката върху избрания 

параметър.  

Следва отваряне на прозорец за въвеждане на 

нова стойност. В горната част на прозореца се 

изписва адреса на параметъра, койо променяме. 

Въвежда се желаната стойност, след което се 

натиска бутона Send. С това въвеждането е 

извършено и промяната е отразена в основния 

прозорец. 

 

 

 В сектора Reals се намират реалните (REAL) параметри намиращи се в 

паметта на контролера. В тестовия екран се изобразяват реалните(числа с плаваща запетая) с 

номера от 1 до 96. Всеки един от тези параметри може да дъде променян в обхвата от -10
38

 

до 10
38

. Промяната на стойноста става по подобен начин както за целочислените параметри.  
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 Стойностите на аналоговите входове в контролера се показват в сектора Ai (Analog 

Inputs). Броят на входовете, които се показват зависи от контролера. Тези стойности не 

могат да бъдат променяни.  

Секторите в дясната част на екрана са за наблюдение и управление на  

флаговете(Flags) и цифровите изходи(Do) и за наблюдение състоянието на цифровите 

входове. Промяната състоянието на флаг или цифров изход се извършва чрез „кликване” с 

десния бутон на мишката,  след като е позиционирана върху съответния флаг или цифров 

изход.  

Когато логическата стойност на съответния параметър е „0” той е оцветен в зелено. 

При логическа „1”  е оцветен в червено. 

Връщането към основния екран на средата става чрез затваряне на прозореца на 

тестовия екран или чрез натискане на Exit,  намиращ се в горната лява част на екрана. 

 

5. Преглед и промяна на конфигурирацията на аналоговите входове 

В екрана за преглед и конфигуриране на аналоговите входове се влиза след натискане 

на бутона   от лентата на бутоните. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В горната част на екрана има поле за изобразяване и промяна адреса на контролера. 

Полето в долната част е за преглед(четене) и промяна конфигурацията на аналогов вход. 

Типът на аналовия вход се задава от полето Type. 

Долната(Scale Min) и горна(Scale Max) скали са съответно най-високата и най-

ниската стойности на измерваната величина, при които е настроен първичният 

преобразувател. 

Коефициента на филтрация(Filter) Кф участвува при получаване на действителната 

стойност на измерваната величина по следния начин: 

Вд = Вст + Кф ( Вн – Вст) където, 

Вд е действителната стойност на измерваната величина, 

Вн е новата стойност, получена при последното преобразуване от АЦП, 

Вст е предишната действителна стойност на измерваната величина. 

Отместването(Offset) е число, което събрано с показанието дава истинската стойност 

на величината, т.е. това е грешката с обратен знак на аналоговия тракт(датчик, 

пребразувател, аналогов вход). 

Max Speed Increment(Derement) са максималните допустими изменения за едно сканиране 

на измерваната величина в съответната посока. 
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6. Конфигуриране на програмните регулатори  

В екрана за конфигуриране на програмните регулатори се влиза след натискане на 

бутона    от лентата на бутоните. 

 

 

 
Номер  

на 

параметър 

 

ЗНАЧЕНИЕ 

 

СТОЙНОСТ 

1 Тип на регулатора 0 – Не регулира 

1 – Релеен 

2 – ПИД(позиционен) 

3 – ПИД(скоростен 

2 Време за сканиране в секунди 0-255 

3 Номер на аналогов вход за обратна връзка 1..брой аналогови 

входове 

4 Номер на цифров изход за загряване  1..брой цифрови изходи 

5 Номер на цифров изход за охлаждане 1..брой цифрови изходи 

6 Номер на аналогов вход за обратна връзка по 

позиция. 

1...брой аналогови входове 

0 – няма вход за обратна връзка по 

позиция. 

7 Изменение на обратната връзка по позиция 0 – от 0 до 100%,  

1 – от 100% до 0% 

8 Максимално допустимо изходно въздеиствие. 0 – 100 % 

9 Предупредителни граници  1 – 100% от заданието 
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10 Номер на цифров изход при нарушена долна 

предупредителна граница 

0..брой цифрови изходи 

 (0- не се обслужва изход) 

11 Номер на цифров изход при нарушена горна 

предупредителна граница 

0..брой цифрови изходи 

 (0- не се обслужва изход) 

12 Долна аварийна граница Реално число 

13 Горна аварийна граница Реално число 

14 Коефициент на усилване (Кp) Реално число 

15 Коефициент(време) на интегриране (Tin) Реално число 

16 Коефициент(време) на диференциране  (Tdif) Реално число 

17 Зона на нечувствителност Реално число 

18 Коефициент на усилване за П-регулатора на 

канала за охлаждане (KP_CL) 

Реално число –  

от 1 до 100% 

При стойност 0, П-регулатора е 

изключен. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


