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Робота 5. Робота з модулями вводу-виводу серії І-7000 та 

промисловим контролером Lagoon 
 

1. Мета роботи 
Навчитись за допомогою утиліти 7000 визначати підключені 

модулі І-7000, їх параметри, передавати їм команди. Навчитися 
підключати контролер Lagoon до комп‘ютера, завантажувати 
проект у пам‘ять контролера, здійснювати запуск проекту та 
контроль за роботою контролера за допомогою програми 7188.exe 
та монітора реального часу. 
 

2. Теоретичні відомості 

 
2.1 Модулі збору даних І-7000 
Сімейство ICP CON 7000 призначене для використання в 

промислових розподілених системах збору й обробки даних. До 
складу сімейства входять модулі аналогового введення і виводу, 
цифрового вводу/виводу, модулі з релейним виходом, модулі 
таймерів-лічильників, перетворювачів RS-232 у RS-485, 
повторювачі RS-485, інтерфейси MMI і прикладне програмне 
забезпечення. Набір команд модулів I-7000 сумісний з командами 
серії ADAM, NuDAM і 6В. Швидкість передачі збільшена до 115 
Кбод і граничне значення напруги гальванічної розв'язки збільшене 
до 3000 В. З модулями даного сімейства можуть спільно 
використовуватися такі пристрої, як модуль інтелектуального 
контролера I-7188, модулі радіомодемів SST-288, SST-2400, SG-232, 
а також аналогічні модулі інших виробників.  
Мережа RS-485, побудована на основі модулів I-7000, є 

найбільш потужною і гнучкою з існуючих 2-х провідних мереж з 
інтерфейсом RS-485.  
 До найбільш важливих достоїнств мереж на основі модулів ICP 
CON 7000 належать: 

• Функція самонастроювання  
Існуючі 2-провідні мережі RS-485 використовують конвертори 

інтерфейсу, що переключаються вручну, RS-232 хост-компьютера в 
сигнали інтерфейсу RS-485. В реальних системах з розподіленою 
структурою можуть використовуватися різні джерела сигналів, такі 
як модулі збору типу ADAM-4000, NuDAM-6000, DATAFORTH-9B, 
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різні PLC і т.д., що можуть мати обмеження на швидкість передачі і 
формат переданих даних. У таких випадках приходиться 
використовувати мінімальні значення для швидкості передачі даних 
для всієї мережі, а іноді будувати рівнобіжні мережі з різними 
форматами даних. Модулі ICP CON 7000 мають вбудовану систему 
самонастроювання для автоматичного вибору максимально 
можливої швидкості роботи й автоматичного вибору формату 
даних, що дозволяє використовувати в системі компоненти різного 
типу і швидкодії.  

• Функція здвоєного контролю, що стежить  

Апаратна функція системи спостереження за живленням 
(watchdog) модулів I-7000 спроектована таким чином, щоб 
автоматично здійснювати скидання модулів при короткочасних 
відхиленнях від припустимих умов експлуатації. У деяких випадках 
відбуваються збої й у хост-компьютерах. Вбудована функція 
програмного спостереження контролює стан хост-компьютера й у 
разі потреби переводить усі виходи модуля у вихідний безпечний 
стан для їхнього захисту. Така здвоєна функція спостереження 
значно збільшує надійність і живучість систем у реальних умовах 
експлуатації.  

• Зменшена вартість  
У порівнянні з представленими на ринку України аналогами - 

серіями модулів ADAM і NuDAM, модулі I-7000 мають меншу 
вартість !  

На рис. 1 показана типова структура мережі даних на основі 
модулів сімейства I-7000. 
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2.2 Керуючий контролер І-7188 

 

Вбудований PC-сумісний контролер, з 7-
сегментними індикаторами, ROM-DOS, 512 кб 
Flash. 
Процесор: AMD 80188, 40МГц. 
Архітектура: PC-сумісна на рівні операційної 
системи. 
Оперативна пам'ять: 256кб 
Енергонезалежна перепрограмувальна 

пам'ять: Flash: 512кб, EEPROM даних: 1кб. 
Постійна пам'ять: 256кб. 
Операційна система: ROM-DOS, сумісна з 
MS DOS 6.2 
Послідовні інтерфейси: 4 COM порти: 
 COM1: RS-232/RS-485, переключається 
перемичкою; 
 COM2: RS-485 
 COM3: RS-232 
 COM4: RS-232 
 Цифрова індикація:  
I-7188D/DOS: 5 розрядний 7-сегментний 
індикатор 
 Годинник реального часу: вбудований. 
 Сторожовий таймер: вбудований 
 Конструкція: пластиковий корпус, роз'ємні 
гвинтові клемні колодки для підключення 
зовнішніх сигналів, монтаж на панелі чи на 
DIN напрямну. 
Напруга живлення: +10В…+30В 

 
Контролер легко програмується, має вбудований процесор 80188 

(40 МГц, АМD), 256 Кбайт SRAM-пам'яті, 256 Кбайт флэш-пам'яті 
(170 Кбайт якої вільні для збереження прикладних програм), 4 
послідовних порти, вбудовані годинник реального часу і подвійний 
сторожовий таймер. Опитуючи модулі і відповідаючи на запити від 
основного комп'ютера, контролери I-7188 забезпечують самостійне 
функціонування системи і можуть практично замінити основний 
комп'ютер чи PLC-пристрій у роботі з модулями. Наявність у 
контролера стандартних COM-портів (СОМ1 — повний RS-232, що 
переключається на RS-485; СОМ2 — двухпровідної RS-485; СОМ3 
і СОМ4 — двухпровідної RS-232) дозволяє організувати взаємодію 
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практично з будь-якими пристроями з послідовним інтерфейсом і 
створювати різні додатки з інтенсивним обміном даних по 4-м 
каналах зв'язку. 
Локальний буфер даних для “ланцюжків” модулів, перетворювач 

інтерфейсів і форматів даних, сервер для декількох вилучених 
терміналів (дисплеї з Touch Screen чи MMI-CON), керування 
системою на будь-якій відстані по телефону — от трохи з 
численних прикладів застосування контролерів I-1788. 
Конструктивно I-7188 має два варіанти виконання — зі 

світловим індикатором і без нього. Індикатор дозволяє користувачу 
виводити один рядок з п'яти символів. 
ПО, встановлене в I-7188, містить операційну систему ROM-

DOS, функціонально еквівалентну MS-DOS 6.0, що працює не 
жорсткого, а з ROM (Read Only Memory) диска. Для збереження 
даних, необхідних при ініціалізації модуля, використовується 1 
Кбайт EEPROM-пам'яті. 
Прикладні програми для I-7188 можна створювати на будь-

якому PC-сумісному комп'ютері, використовуючи загальнодоступні 
мови Сі, Сі++, Pascal чи Basic. Необхідно тільки при компіляції 
коду відключити підтримку інструкцій 286 процесора. Запис 
програми в Flash-пам'ять контролера I-7188  проходить за 
допомогою утиліти, що поставляється в комплекті з модулем,  
ROMDISK.EXE. У комплект постачання також входять 100 
прикладів програмування і бібліотеки для Quick Basic, TC, MSC 
Language. На рис. 2 зображено типова структура мережі даних на 
основі модулів сімейства I-7000 та контролера І-7188. 

 
Контролер І-7188 

Застосування: 

• заміна та розширення (не сумісні) ADAM-4500; 

• заміна контролерів на базі ПК; 

• заміна PLC (програмований логічний контролер); 
• заміна спеціальних контролерів. 

 
Контролер 7188 може застосовуватися як вбудований контролер 

широкого використання, а тому він може бути використаний для 
заміни ПК, PLC та спеціальних контролерів. 
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Засоби 
програмування 
 

TC, BC++, MSC, VC++ чи Quick Basic для 
реального режиму виконання програм 
DOS 

Інструмент  
відлагодження 

Програмування  через стандартний вхід 
чи стандартний вихід (клавіатура та 
монітор ПК) 

Man  
Machine 
Interface  

MMICON 
Клавіатура та монітор ПК 
Сенсорний монітор ( інтерфейс RS-232 
або RS-485) 

Програма  Записана у флеш-пам’ять ROM-DISK 

Ввід/вивід  Модулі 7000 
Безпосередній контроль 256 модулів = 
тисячі точок вводу/виводу 

 
Man Machine Interface - інтерфейс взаємодії людини з  апаратурою. 

 

Локальний контролер реального часу (рис. 5.3) 
Модулі 7000 є підпорядкованими пристроями, при цьому 

програма контролю виконується на головному ПК. Порядок роботи 
є наступним: 

1. ПК посилає команду до модулів 7000 на вхідні дані. 
2. ПК аналізує ці вхідні дані та генерує відповідні вихідні дані. 
3. ПК посилає команду до модулів 7000 на вихідні дані. 
Якщо є сотні модулів 7000 то ПК буде витрачати багато часу на 

їх аналіз та контроль.  
Програма контролю може бути розміщена  в локальному 

контролері 7188. ПК лише посилає контролюючі аргументи до 
контролера 7188, який буде контролювати локальні модулі 7000, що 
базуються на цих аргументах. В такий спосіб ПК  з контролером 
7188 може підтримувати тисячі модулів 7000. Деякі  функції 
контролю є критичними за часом виконання. Локальний контролер 
7188 може в реальному часі підтримувати ці функції без ПК. 
Дивись “7188(D)/DOS Software User’s Manual” для перегляду демо-
програм.  
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2.3 Модуль дискретного вводу-виводу І-7060 
Ліній дискретного вводу: 4 канали 
з гальванічною розв'язкою 3750В;  
рівень логічного 0:0…+1В; 
 рівень логічної 1: +3.5В…+30В 
Ліній дискретного виводу: 4 реле 
(2 двоконтактних, 2 трьоконтактних 
з перекидним контактом); 
Параметри контактів:  

AC: 125В @ 0.6А; 250В @ 0.3А 
 DC: 30В @ 2А; 110В @ 0.6А 
 Час замикання: 3 мс 
 Час розмикання: 1 мс 
 Загальний час переключення: 10 мс 
Вхідний інтерфейс: RS-485 
(двопровідний) 
Напруга ізоляції: 3750В 
Конструкція: пластиковий корпус, 
роз’ємні гвинтові клемні колодки 
для підключення зовнішніх 
сигналів, монтаж на панелі чи на 
DIN напрямну 
Напруга живлення: +10В…+30В 
Споживана потужність: 0.8Вт 
Умови експлуатації: -
20°С…+70°С 
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Рис. 5.1. Типова структура мережі даних на основі модулів сімейства I-7000 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

 

 
Рис. 5.2. Типова структура мережі даних на основі модулів сімейства I-7000 та контролера І-7188 
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Рис. 5.3. Локальний контролер реального часу 
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Рис. 5.4. Зовнішній вигляд модуля дискретного вводу-виводу І-7060 
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Рис. 5.5. Будова модуля І-7060 

 

2.4 Модуль аналогового вводу І-7017 

 

8 канальний модуль аналогового 
вводу 
Каналів аналогового вводу: 6 
диференціальних / 2 із загальною  
землею  або 8 диференціальних 
(вибирається перемикачем) 
 Розрядність АЦП: 16 біт 
 Частота вибірки: 10Гц, смуга 
пропускання 15.72Гц 
 Діапазони вхідних напруг: +/-
150мВ, +/-500мВ, +/-1В, +/-5В, 
+/-10В 
 Діапазон вхідних струмів: +/-
20мА 
 Ізоляція: 3000В 
 Вхідний інтерфейс: RS-485 
(двопровідний) 
 Конструкція: пластиковий 
корпус, роз’ємні гвинтові клемні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

колодки для підключення 
зовнішніх сигналів, монтажну 
панелі або на DIN напрямну 
 Напруга живлення: +10…+30В 
 Споживана потужність: 2Вт 
 Умови експлуатації: -
20°С…+70°С 
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Рис. 5.6. Зовнішній вигляд модуля аналогового вводу І-7017 
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Рис. 5.7. Будова модуля І-7017 

 

2.5 Тест-утиліта 7000 
Тест-утиліта дозволяє знаходити, тестувати і конфігурувати 

підключені модулі серії I-7000 і сумісні з ними пристрою. 
Принцип роботи утиліти складається в послідовному переборі 

всіх можливих мережних адрес (0х00 – 0хFF) з використанням усіх 
значень швидкості передачі. Для кожного зі значень адреси і 
швидкості формується команда запиту імені модуля; у випадку 
успіху результат виводиться в спеціальне вікно. Для прискорення 
пошуку рекомендується вибирати (по можливості) тільки відомі 
значення швидкості передачі, тому що чекання відповіді на запит у 
випадку невдачі не може бути менше величини таймаута, що може 
зайняти кілька хвилин. 

Робота з програмою 

При запуску утиліти користувач бачить вікно пошуку 
підключених модулів (рис. 5.8). Процес пошуку буде початий 
автоматично. Його можна відразу ж зупинити, натиснувши на 
кнопку «СТОП». 
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Щоб виконати пошук модулів оптимальним образом, варто 
викликати діалогове вікно «Вибір COM-порту…»,вибравши пункт 
меню «COM-port». У діалозі, що з'явився, (див. малюнок 5) 
потрібно вказати порт підключення конвертора (чи контролера) до 
ПК, а також задати значення швидкості передачі даних, на які 
сконфігурировані модулі. У нашому випадку потрібно указати 
швидкість 9600. Якщо в мережі RS-485 є модулі, для яких активна 
опція перерахування контрольної суми, то для його успішного 
пошуку необхідно вибрати радіокнопку «Yes» у нижній частині 
вікна. Після введення всіх настроювань у вищеописаному діалозі 
потрібно натиснути кнопку «ПОШУК» і почекати, поки всі 
підключені модулі не будуть виявлені. Якщо усе зроблено 
правильно, то модулі з адресами А0, У0 і C0 повинні з'явитися у 
вікні результатів пошуку. Після цього варто натиснути «ПАУЗА». 
Кожний з модулів займає у вікні пошуку один рядок, з якого можна 
довідатися: 

- його адреса; 
- його ім'я; 
- значення швидкості передачі. 

Даною версією утиліти підтримується ряд модулів серії, в які не 
входить I7022, однак обмежена сумісність його набору команд із 
наборами команд інших модулів серії, дозволяє знаходити його 
вищеописаним методом пошуку. 
Для підтримуваних модулів реалізована функція «запустити» 

(run), що дозволяє переглянути і відкоригувати деякі настройки 
модуля, використовуючи зручний графічний інтерфейс. 
Інакше, можна скористатися терміналом, що організує посилки 

команд відповідного формату для реалізації повного спектра 
функцій роботи з модулями (рис. 5.10). 

У поле «Command Sting» потрібно вводити команди з набору 
команд підключених модулів серії 7000. У поле «Response String» 
будуть відображатися відповіді конкретного модуля, що пізнає 
введену команду, як адресовану йому. 
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Рис. 5.8. Вікно пошуку модулів утілити 7000 
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Рис. 5.9. Діалогове вікно вибору COM- порта і швидкості 
передачі даних 

Рис. 5.10. Вікно термінала 
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2.6 Промислові контролери I-7188 та Lagoon 3140 
Програмування контролера І-7188 здійснюється з використанням 

мов високого рівня, що зв’язано з певними труднощами. Компанія-
виробник «Индустриальные компьютерные системы» розробила 
для використання контролер Lagoon 3140, який за своїми 
технічними характеристиками повністю аналогічний контролеру І-
7188, але програмується безпосередньо в рамках SCADA- системи 
TRACE MODE на мові Техно FBD.  
Таким чином, користувач отримує  керуючий контролер на 128 

точок вводу/виводу зі всією алгоритмічною потужністю TRACE 
MODE, яка включає більш ніж 150 алгоритмів обробки даних та 
керування, в тому числі фільтрацію, PID, PDD, нечітке, позиційне 
регулювання, ШІМ- перетворення, статистичні, арифметичні, 
логічні, тригонометричні функції, динамічну балансировку, 
алгоритми масового обслуговування, блоки моделювання об’єктів, 
довільно програмовані алгоритми, функції розрахунку техніко-
економічних показників, а також блоки керування пристроями: 
клапаном, засувкою, приводом, двигуном, групою двигунів. 
Програмування контролерів Lagoon-3140 здійснюється у 

відповідності зі стандартом міжнародної електротехнічної комісії 
ІЕС-1131/3, який регламентує синтаксис мов програмування 
промислових контролерів візуальними, інтуїтивно зрозумілими 
інженерам з промислової автоматики методами у вигляді 
функціональних блоків (мова Техно FBD). 

 

2.7 Підключення контролера Lagoon до комп‘ютера 
Контролер LAGOON має чотири послідовних порти. При 

використанні ТРЕЙС МОУД для його програмування 
рекомендується наступний функціональний розподіл портів: 
СОМ1 - зв'язок з модулями УСО Lagoon; 
COM2 - зв'язок з модулями УСО Lagoon; 
COM3 - зв'язок з верхнім рівнем у режимі SLAVE по протоколу 

M-LINK; 
COM4 - зв'язок з терміналом для програмування контролера. 
Таким чином, буде потрібно зв'язати два порта контролера з 

двома портами комп'ютера. Порт COM3 контролеру буде 
використовуватися для обміну даними в реальному часі з задачею 
верхнього рівня, а порт COM4 - для програмування. 
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*  У комп'ютері можна використовувати один послідовний 
порт. У цьому випадку його доведеться щоразу переключати то на 
програмування контролера, то на обмін даними в реальному часі.  
З'єднайте порт COM4 контролера з портом СОМ1 комп'ютера. 

 

 
Рис. 5.11. Схема з‘єднання комп‘ютера, контролера Lagoon та модулів вводу-

виводу I-7017 та I-7060 

 

2.8 Поняття образу диска, його призначення 
Щоб записати файли у FLASH-ДИСК контролера, треба спочатку 

створити образ цього диска на комп'ютері, а потім за допомогою 
термінальної програми переслати цей образ у контролер. 
Образ FLASH-ДИСКА створюється спеціальною утилітою  

ROMDISK.exe. Вона розташовується у піддиректорії TO_Lagoon 
директорії інсталяції інструментальної системи. Запуск цієї утиліти 
з необхідними ключами здійснюється командним файлом 
CREATE.bat. 
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Після запуску ця утиліта упаковує у файл образу усі файли і 
піддиректорії, що знаходяться в директорії \TO_Lagoon\DlSK. 
У нашому випадку у Файл образу будуть упаковані наступні 

Файли піддиректорії: 
Command.com  -  командний процесор ROM-DOS; 
Config.sys   -  конфігураційний файл операційної системи; 
Autoexec.bat -  стартовий командний файл; 
Torom.exe    -  утиліта запису у FLASH-ДИСК образа, прийнятого з 

комп'ютера; 
Ledon.com   -  утиліта керування цифровим індикатором на 

передній панелі контролера; 
Lagoon.ехе   -  виконавчий модуль мікро МРВ ТРЕЙС МОУД для 

контролерів Lagoon; 
PROJECT    - піддиректорія, що містить робочі файли проекту 

ТРЕЙС МОУД, ЩО завантажується в контролер: 
.\INI        - директорія для файлу-опису функціональних блоків 

FBD-ПРОГРАМ (dodef.cfg); 
node 1.dbs    - файл бази каналів виконуваної в контролері задачі, 

надалі при програмуванні задач керування цей файл потрібно 
копіювати з директорії проекту; 

Addr.ind     - файл мережевої конфігурації проекту ТРЕЙС 
МОУД, що завантажується в контролер. Цей файл, також як і файл 
бази каналів, потрібно копіювати з директорії проекту. 
 
У приведених вище описах використовувався термін “директорія 

проекту”. Ця директорія має ім'я, яке співпадає з ім'ям проекту. 
Редактори інструментальної системи зберігають у ній всі робочі 
файли проекту. Після завершення роботи програми ROMDlSK.exe у 
директорії TO_Lagoon створюється файл з ім'ям ROM-DISK.img. Цей 
файл є образом FLASH-диска, що буде завантажуватися в 
контролер. 
 

2.9 Завантаження програми у контролер Lagoon 
Щоб завантажити образ FLASH-диска в контролер, необхідно 

скористатися термінальною програмою 7188.ехе (рис. 5.12). Ця 
програма розташована в піддиректорії TO_Lagoon директорії 
інсталяції інструментальної системи ТРЕЙС МОУД. 
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При першому запуску утиліта 7188.ехе намагається зв'язатися з 
контролером LAGOON по послідовному порту СОМ1. Переключення 
пошуку контролера на інший порт здійснюється клавішами 
ALT+<цифра>, де цифра відповідає номеру порту. 
При запуску утиліти 7188.ехе під WINDOWS NT, якщо до СОМ1 

підключений «миша», то буде виданий запит: “завершити задачу чи 
пропустити”. Варто вибрати пункт пропустити, а потім в утиліті 
указати використовуваний порт. 
Якщо зв'язок з контролером установлений, то після натискання 

клавіші ENTER у вікні утиліти з'являється запит на введення команди 
в режимі DOS. 
Якщо це перший запуск  контролера чи була зроблена його 

ініціалізація (замикання входу INIT на вхід GND), то завантаження 
образа диска здійснюється без додаткових команд по натисканню 
сполучення клавіш ALT+M. При всіх наступних перезавантаженнях 
FLASH-диска необхідно в контролері виконати команду torom, а 
потім натиснути сполучення клавіш ALT+R. 
 

 
Рис. 5.12. Термінальна програма 7188.ехе 

 

2.10 Запуск і контроль роботи контролера Lagoon 
Після того, як тестова задача була завантажена в контролер, її 

можна запустити і проконтролювати її роботу за допомогою будь-
якої термінальної програми, підтримуючої протокол VT100. 
Скористаємося програмою 7188.ехе з директорії 
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c:\TraceMode5_Lagoon\To_Lagoon. При запуску цієї програми за 
замовчуванням установлені наступні параметри зв'язку: 
Порт - СОМ1. 
Швидкість – 57600. 
Парність - не перевіряється. 
Біти даних – 8. 
Контроль передачі – присутній. 
При необхідності ці параметри можна змінити. Для цього варто 

натиснути комбінації клавіш: 
Alt+1/2 - для вибору порту СОМ1/СОМ2. 
Alt+3 - для зміни параметрів зв'язку. 
Виключимо і знову включимо живлення контролера. При цьому 

на екрані утиліти 7188 буде виводитися інформація про 
завантаження ROM DOS у контролері. Наприклад: 
Після завершення завантаження для запуску задачі виконаємо 

наступну команду: 
Lagoon c:\project\  NODE1 KEY-<number> , де 
Lagoon -виконавчий модуль ТРЕЙС МОУД для контролерів 

Lagoon; 
NODE1 - ім'я файлу бази каналів без розширення (файл із 

розширенням dbs); 
<number> - серійний номер контролера Lagoon (він зазначений 

на голограмі , наклеєній на корпусі контролера – D06QQVTNE). 
Запуск утиліти Lagoon.exe з необхідними параметрами 

здійснюється командним файлом r.bat. 
Далі, якщо підключення послідовних портів було виконано 

відповідно до описаних вище рекомендацій, можна запустити 
задачу верхнього рівня системи під керуванням монітора реального 
часу ТРЕЙС МОУД. Для цього треба в пусковому меню вибрати 
папку інсталяції інструментальної системи ТРЕЙС МОУД і з неї 
запустити програму PicRT (Монітор реального часу). Після цього 
потрібно виконати команду завантаження з меню Файл і вибрати 
необхідний проект. У списку, що з'явився, виберіть вузол АРМ. На 
екрані з'явиться діалог Реєстрація оператора. Натисніть у цьому 
діалозі кнопку Вхід. Далі для запуску задачі варто натиснути ЛК на 
відповідній кнопці інструментальної панелі. 
Замість PicRT можна запустити Редактор представлення даних, 

відкрити потрібний проект і запустити його на виконання. 
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Якщо послідовний порт на комп'ютері, до якого підключений 
контролер, зайнятий, то запуск здійснити не вдасться і буде видане 
повідомлення про помилку. 
Для виходу з утиліти 7188.ехе потрібно натиснути комбінацію 

клавіш Alt+X. 

 
3. План роботи 

1. Вивчити будову та призначення модулів вводу-виводу І-7017, 
І-7060 та контролера 7188. 

2. Навчитися працювати з утилітою 7000. 
3. Визначити утилітою 7000, які модулі підключені до мережі, 
визначити їх параметри. 

4. Протестувати входи і виходи модулів. 
5. За допомогою термінала відправити на модулі команди, 
список яких знаходиться в додатку № 1, отримати відповіді та 
розшифрувати їх. 

6. Вивчити будову та правила підключення промислового 
контролера Lagoon. 

7. Записати програму в контролер Lagoon. 
8. Проконтролювати роботу контролера. 

 
4. Опис лабораторного обладнання 

1. Персональний комп‘ютер. 
2. Промисловий контролер Lagoon. 
3. Модулі введення-виведення серії І-7000. 
4. Перетворювач інтерфейсів RS-232 / RS 485. 
5. Утиліта налаштування модулів. 
6. Операційна система Windows. 
7. Програмне забезпечення Trace Mode 5. 

 
5. Порядок виконання роботи 
1. Вивчити будову та призначення модулів вводу-виводу І-7017 
та І-7060. 

2. Запустити утиліту 7000. 
3. Визначити утилітою 7000, які модулі підключені до мережі, 
визначити їх параметри. 

4. Протестувати входи і виходи модулів. 
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5. За допомогою термінала відправити на модулі команди, 
список яких знаходиться в додатку № 1, отримати відповіді та 
розшифрувати їх. 

Результати дослідження занести у таблиці 1 і 2. 
 

Таблиця 5.1 

Назва модуля І-7017 

Параметри 
модуля 

 

Структура 
команди 

(Leading) (Adress) (Command) [CHK] (cr) 

Структура 
відгуку 

(Leading) (Adress) (Data) [CHK] (cr) 

№ Команда Призначення Відгук Розшифровка 
відгуку 

 <формат> 
 

<формат> 
 

<команда> <відгук> 

 
Таблиця 5.2 

Назва модуля І-7060 

Параметри 
модуля 

 

Структура 
команди 

(Leading) (Adress) (Command) [CHK] (cr) 

Структура 
відгуку 

(Leading) (Adress) (Data) [CHK] (cr) 

№ Команда Призначення Відгук Розшифровка 
відгуку 

 <формат> 
 

<формат> 
 

<команда> <відгук> 

 
6. Вивчити будову та правила підключення промислового 
контролера Lagoon. 

7. За допомогою утиліти ROMDISK.exe створити образ диску, 
включивши в нього усі необхідні файли проекту. 

8. За допомогою програми 7188.ехе завантажити образ у 
контролер. 

9. Запустити проект на виконання. 
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10. Проконтролювати роботу контролера за допомогою: 
програми 7188.ехе, монітору реального часу. 

11. Оформити звіт про виконання лабораторної роботи. 
 

Вимоги до звіту 

 Звіт повинен включати в себе: 

• Титульний лист 
• Мету роботи 
• Програму роботи 
• Результати проведених досліджень 
• Висновок про результати виконання роботи 

 
6. Контрольні питання 

1. Модулі збору даних ICP CON 7000: види, призначення, 
функції. 

2. Які переваги мають модулі ICP CON 7000? 
3. Контролер I-7188: будова, функції, застосування. 
4. Модуль дискретного вводу-виводу І-7060: будова, 
застосування. 

5. Модуль дискретного вводу-виводу І-7017: будова, 
застосування. 

6. Утиліта 7000: призначення і застосування. 
7. Яким чином можна суттєво зменшити час сканування мережі? 
8. Які настройки має модуль дискретного вводу-виводу І-7060? 
9. Які настройки має модуль аналогового вводу-виводу І-7017? 
10. Яким чином можна встановити (змінити) настройки 

модулів? 
11. Які команди можна надсилати на модулі І-7000? 
12. Яким чином надіслати певну команду на модуль І-7000? 
13. Як підключити контролер Lagoon до комп‘ютера? 
14. Що таке образ диску? Для чого його використовують? 
15. Як створити образ диску? 
16. Які файли упаковуються у файл образу диску? 
17. Як завантажити проект у контролер Lagoon? 
18. Для чого використовується програма 7188.ехе? 
19. Які утиліти використовують при створенні та завантаженні 

образу диска у контролер Lagoon? 
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20. Які параметри зв‘язку встановлені у програмі 7188.ехе по 
замовченню? 
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Додаток 1 
Команди модуля аналогового вводу І-7017 

 
Структура команди: (Leading) (Adress) (Command) [CHK] (cr) 

Структура відгуку: (Leading) (Adress) (Data) [CHK] (cr) 

[CHK] – 2 символи контрольної суми. 
(cr) – символ повернення (0x0D). 
 

Основний набір команд 

Команда Відгук Призначення 

%AANNTTCCFF !AA Встановити конфігурацію 
модуля 

#AA >(Data) Прочитати значення аналогових 
входів 

#AAN >(Data) Прочитати значення аналогового 
входу N 

$AA0 !AA Провести калібрування 
$AA1 !AA Провести калібрування нуля 
$AA2 !AATTCCFF Прочитати конфігурацію модуля 
$AA5VV !AA Встановити доступ до каналу 
$AA6 !AAVV Прочитати статус каналу 
$AAA !(Data) Прочитати дані з 8-ми каналів 
$AAF !AA(Data) Прочитати версію випуску 

модуля 
$AAM !AA(Data) Прочитати ім‘я модуля 
~AAO(Data) !AA Встановити ім‘я модуля 
~AAEV !AA Дозволити (заборонити) 

калібрування 
~** Немає Host надсилає цю команду всім 

модулям. Вона означає “Host 
OK”. 

~AA0 !AASS Прочитати статус модуля 
~AA1 !AA Скинути статус модуля 
~AA2 !AAVV Прочитати значення Host 

watchdog timeout interval 

~AA3EVV !AA Встановити значення Host 
watchdog timeout interval 
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Команди модуля дискретного вводу-виводу І-7060 

 

Структура команди: (Leading) (Adress) (Command) [CHK] (cr) 

Структура відгуку: (Leading) (Adress) (Data) [CHK] (cr) 
[CHK] – 2 символи контрольної суми. 
(cr) – символ повернення (0x0D). 
 

Основний набір команд 

Команда Відгук Призначення 

%AANNTTCCFF !AA Встановити конфігурацію модуля 
#** Немає Команда синхронізації 
#AABBDD > Цифровий вихід 
#AAN !AA(Data) Прочитати лічильник цифрового 

входу №n 

$AA2 !AATTCCFF Прочитати конфігурацію модуля 
$AA4 !S(Data) Прочитати синхронізовану дату 
$AA5 !AAS Прочитати Reset-статус 
$AA6 !(Data) Прочитати статус цифрових 

входів-виходів 
$AAF !AA(Data) Прочитати версію випуску 

модуля 
$AAM !AA(Data) Прочитати ім‘я модуля 
$AAC !AA Розімкнути замкнутий цифровий 

вхід 
$AACN !AA Очистити значення лічильника 

дискретного входу n 

$AALS !(Data) Прочитати замкнуті цифрові 
входи 

@AA >(Data) Прочитати статус цифрових 
входів-виходів 

@AA(Data) > Встановити цифровий вихід 
~AAO(Data) !AA Встановити ім‘я модуля 
~** Немає Host надсилає цю команду всім 

модулям. Вона означає “Host 
OK”. 

~AA0 !AASS Прочитати статус модуля 
~AA1 !AA Скинути статус модуля 
~AA2 !AAVV Прочитати значення Host 

watchdog timeout interval 

~AA3EVV !AA Встановити значення Host 
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watchdog timeout interval 

~AA4V !AA(Data) Прочитати значення 
PowerOn/Safe 

~AA5V !AA Встановити значення 
PowerOn/Safe 
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Робота 6. Створення проекту обліку теплової енергії на базі 

контролера Lagoon та SCADA- системи Trace Mode 
 

1. Мета роботи 
Навчитися створювати проект обліку теплової енергії на базі 

промислового контролера Lagoon та SCADA-системи Trace Mode. 

 

2. Теоретичні відомості 
 

2.1 Призначення лічильників теплової енергії 

Лічильник використовують для: 

• вимірювання відпущеної або спожитої теплової енергії (далі 

по тексту - теплова енергія), обсягу теплоносія, температури 

теплоносія в прямому й оберненому трубопроводах, часу 

напрацювання  (наявності напруги мережі живлення і коректної 

роботи) або простою (відключення мережі живлення), а також 

обчислення маси (масової витрати) теплоносія - варіанти виконання 

2,4-8 (див. Додаток 1); 

• вимірювання обсягу холодної або гарячої води (далі по тексту 

- вода), її температури, часу напрацювання (наявності напруги 

мережі живлення і коректної роботи) або простою (відключення 

мережі живлення), а також обчислення маси (масової витрати) води 

- варіанти виконання 1, 3 (див. Додаток 1); індикації (у залежності 

від варіанта виконання) перерахованих вище обмірюваних і 

обчислених фізичних величин, а також теплової потужності, 

об'ємної витрати теплоносія або об'ємної витрати води, 

надлишкового тиску теплоносія або води (по окремому 

замовленню), часу і дати на цифровому показую чому пристрої. 

Лічильники виконання 7 додатково вимірюють температуру 

холодної води на джерелі теплопостачання (далі по тексту - 

температура холодної води або температура підживлення). 

Лічильники виконань 4, 5 і 7 додатково відображають різницю 

об'ємних витрат теплоносія в прямому й оберненому трубопроводах 

(далі по тексті - відплив води). 

Лічильники, в залежності від виконання, можуть застосовуватися 

при урахуванні, у тому числі комерційному, тепловий енергії (у 

закритих або відкритих системах теплопостачання) або обсягу води 

відповідно до чинних правил урахування відпустки і використання 
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теплової енергії або води на промислових об'єктах і об'єктах 

комунального господарства. 

Лічильники можуть експлуатуватися при таких умовах: 

- температура навколишнього повітря від 0 до 50 °С; 

- відносна вологість до 80 % при температурі 25 °С. 

- живлення від мережі перемінного току з напругою від 187 до 

242 В й частотою (50 ± 1) Гц або з напругою (36 ± 5.4)У, частотою 

(50 ± 1)Гц або (60 ± 1)Гц. 

Лічильники поставляються для потреб господарства України і на 

експорт. 

 

2.2 Технічні характеристики лічильників теплової енергії 
Лічильники відповідають вимогам ДСТУ 3339, ТУ У 

24579476.001-98 і комплекту конструкторської документації 

ШИМН.407251.002. 

ДО складу лічильників входять такі основні функціональні 

блоки: 

- витратомірні ділянки з ультразвуковими датчиками витрати 

(РУ); 

- термоперетворювачі опору (ТС); 

- обчислювач СВТУ-10 (обчислювач). 

Відмінні функціональні особливості варіантів виконання 

лічильників і кількість основних функціональних блоків, що 

входять у їхній склад, приведені в таблиці 1 (варіанти виконання 

лічильників докладно розглянуті в Додатку 1). 

 

Таблиця 6.1 

Відмінні 

конструктивні і 

функціональні 

особливості 

Варіант виконання 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Кількість РУ 1 1 2 2 2 2 2 2 

2. Кількість ТС 1 2 2 2 2 3 3 4 

3. Індикація 

температури води в 

оберненому 

трубопроводі 

- + - + + + + + 
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Продовження таблиці 6.1 

4. Вимір 

температури холодної 

води 

- - - - - + + - 

5. Вимір обсягу 

теплоносія в 

оберненому 

трубопроводі 

- - - + + - + - 

6. Вимір обсягу 

води в системі 

водопостачання 

+ - + - - + - - 

7. Вимір теплової 

енергії 
- + - + + + + + 

8. Індикація втрата 

води
- - - + + - + - 

 

По окремому замовленню до складу лічильників можуть входити 

один або два датчики надлишкового тиску (далі по тексту - датчики 

тиску ДД), котрі використовуються для перетворення 

надлишкового тиску теплоносія або води в діапазоні від 0 до 21. 097 

кгс/см
2
 (від 0 до 2.0684 МПа) у пропорційний електричний сигнал 

напругою від 1 до б В. Метрологічні характеристики датчиків тиску 

ДД обмовляються відповідно до окремого замовлення. 

До складу лічильників може входити до чотирьох ТС. У цих 

випадках додаткові ТС можуть використовуватися для контролю 

температури навколишнього середовища. 

Конструкція обчислювача дозволяє виводити на цифровий 

показуючий пристрій, (табло) або по стандартному інтерфейсу К8-

232С значення таких фізичних величин 

- теплової енергії, ГДж (Гкал); 

- теплової потужності, МВт (Гкал/год); 

- обсягу (маси) теплоносія або води, м
3
 (т); 

- об'ємного (масового) витрати теплоносія або води, м
3
/ч (т/год); 

- температури теплоносія в подаючому трубопроводі, °С; 

- температури теплоносія в оберненому трубопроводі, °С; 

- надлишкового тиску теплоносія або води, кгс/см
2
 (МПа); 

- часу напрацювання і простою, ч; 

- поточного часу (години, хвилини, секунди) і дати. 

Конструкція обчислювача забезпечує можливість збереження в 

пам'яті і виводу на табло приладу або по стандартному інтерфейсу 
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К8-232С архівних даних про обмірювані значення теплової енергії й 

обсягу (маси) теплоносія (води), часу напрацювання і простою, а 

також про середні обмірювані значення температури: 

за годину - протягом 70 попередньої доби (погодинної архів): 

за добу - протягом 1 попереднього року (добовий архів). 

Кількість розрядів цифрового показуючого пристрою 

обчислювача, складає при індикації: 

- теплової енергії, обсягу (маси) теплоносія або води - 8; 

- теплової потужності, об'ємного (масового) витрати теплоносія 

або води - 5; 

- температури теплоносія в подаючому й оберненому 

трубопроводах, температури холодної води - 5; 

- надлишкового тиску теплоносія або води - 3; 

- часу напрацювання або простою, що палить часу - 7; 

- дати - 8. 

 

2.3 Конструкція і принцип роботи лічильників теплової 

енергії 
Принцип виміру лічильниками обсягу теплоносія (води) 

заснований на виміру різниці часу проходження ультразвукових 

сигналів по напрямку і проти напрямку потоку теплоносія (води), 

що протікає через РУ. Різниця часу, перерахована у середню 

швидкість потоку по перетину, і площа поперечного перетину РУ 

визначають миттєву витрату теплоносія (води). Миттєві значення 

витрати, проінтегровані в часі, дають інформацію про обсяг 

теплоносія (води), що протекли через РУ. Маса теплоносія (води) 

обчислюється як функція обсягу і щільності води в залежності від її 

температури. 

Температура теплоносія (води) вимірюється платиновими 

термоперетворювачами опору. 

Кожний цикл виміру тривалістю 2-3 секунди містить у собі як 

вимір параметрів теплоносія, так і процес самодіагностики приладу. 

Вимірювальна інформація про миттєву витрату теплоносія, 

температурі теплоносія на вході і виході теплообмінної системи у 

виді електричних сигналів надходить на вхід обчислювача. 

Обчислювач перетворить цю інформацію в цифрову форму й 

обчисляє теплову енергію, обсяг (масу) теплоносія (води), 
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температуру теплоносія в прямому й оберненому трубопроводах, а 

також вимірює час напрацювання або простою. 

При цьому обчислення кількості теплової енергії (W) у Джоулях 

здійснюється відповідно до ДСТУ 3339-96 і OIML R 75 "Heat 

meters" за формулами: 

а) для закритих систем теплопостачання, тобто при рівності 

витрат теплоносія в прямому й оберненому трубопроводах 

(варіанти виконання теплолічильника 2, 5, 6 і 8, див. Додаток 1). 

∫ ⋅∆⋅=
t

m dthQW        (6.1) 

mQ  - масова витрата теплоносія, кг/год; 

oQ  - об'ємна витрата теплоносія, м
3
/год; 

h∆  - різниця ентальпій теплоносія на вході і виході 

теплообмінної системи, Дж/кг; 

ρ  - щільність теплоносія, кг/м
3
; 

t  - час, год. 

Оскільки прилад виконує вимір вхідних сигналів дискретно в 

часі (кожні 2-3 секунди), то справедлива така формула: 

∑
=

∆⋅∆⋅⋅=
n

i
iiioi thQW

0

ρ       (6.2) 

n  - число вимірів; 

oiQ , iρ , ih∆  - об'ємна витрата, щільність і різниця eнтальпій 

теплоносія, відповідно, для і-го виміру; 

it∆  - інтервал часу між і та (і-1) вимірами. 

b) для відкритих систем теплопостачання, тобто при нерівності 

витрат теплоносія в прямому й оберненому трубопроводах 

(варіанти виконання теплолічильника 4 і 7, див. Додаток 1) 
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∫∫ ∫ ⋅⋅⋅−⋅−⋅⋅⋅−⋅⋅⋅=
t

хвoo

t t

o dth)QQ(dthQdthQW 22112202111 ρρρρ    (6.3) 

1oQ  і 2oQ  - об'ємна витрата теплоносія у подаючому і 

оберненому трубопроводі відповідно, м
3
/год; 

1ρ  і 2ρ  - щільність теплоносія у подаючому й оберненому 

трубопроводах відповідно, кг/м
3
; 

1h  і 2h  - ентальпія теплоносія у подаючому й оберненому 

трубопроводах відповідно, Дж/кг; 

хвh , Дж/кг - ентальпія холодної води (для варіанта виконання 4, 

використовуваного при відсутності можливості вимірювання 

температури холодної води; значення ентальпії визначається по 

температурі, заданої програмно за узгодженням з 

теплопостачаючою організацією). 

Обчислення, занесення в пам'ять приладу (архів) і наступний 

вивід на друк середніх значень температур за інтервал часу tо-tі 

прилад здійснює як середньоінтегральні значення срT , визначені за 

такою формулою: 

∫

∫

⋅

⋅⋅

=
1

0

1

0

t

t

m

t

t

m

ср

dt)t(Q

dt)t(Q)t(T

T                (6.4) 

)t(T - миттєві (поточні) обмірювані значення температури; 

)t(Qm - миттєві (поточні) обмірювані значення масової витрати 

теплоносія (води). 

 

Для дискретних у часі вимірів, виконуваних приладом кожні 2-3 

секунди, справедлива така формула: 
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∑

∑

=

=

∆⋅

∆⋅⋅

=
n

i
imi

n

i
imii

.взв.ср

tQ

tQT

T

0

0                    (6.5) 

n  - число вимірів; 

iT  і miQ  - температура та об'ємна витрата теплоносія відповідно 

для і-го виміру; 

it∆  - інтервал часу між i  та 1−i  вимірами. 

 

При відсутності об'ємної витрати теплоносія температура 

обчислюється як середньоарифметичний розмір всіх обмірюваних 

значень температури за даний інтервал часу. 

 

3. План роботи 

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями. 

2. Вибрати завдання згідно свого варіанту (див. додаток1). 

3. Створити базу каналів для даного проекту. 

4. Проаналізувати структурну схему підключення лічильника і 

розробити FBD- програму для відповідного типу підключення. 

5. Розробити графічний інтерфейс до створеного проекту.  

 

4. Опис лабораторного обладнання 

1. АРМ оператора на базі ПК. 

2. Промисловий контролер Lagoon. 

3. Модулі введення-виведення серії І-7000. 

4. Перетворювач інтерфейсів RS-232 / RS 485. 

5. Операційна система Windows. 

6. Програмне забезпечення Trace Mode 5. 

 

5. Порядок виконання роботи 
1. Ознайомитися з теоретичними відомостями. 

2. Вибрати завдання згідно свого варіанту (див. додаток1). 

3. У редакторі бази каналів створити проект автоматизованої 

системи управління технологічним процесом (АСУ ТП), яка 
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містить один промисловий контролер і персональний 

комп‘ютер в якості робочої станції. 

4. Під‘єднати до слотів програмованого контролера необхідні 

модулі введення-виведення. 

5. Створити базу інформаційних каналів для даного проекту. 

6. Проаналізувати структурну схему підключення лічильника і 

розробити програми для відповідного типу підключення. 

7. Промоделювати роботу програм у редакторі FBD- програм. 

8. Під‘єднати розроблені програми до інформаційних каналів. 

9. Зберегти проект у редакторі бази каналів. 

10. Запустити редактор представлення даних. 

11. Розробити графічний інтерфейс до створеного проекту. 

12. Промоделювати роботу розробленої АСУ ТП у редакторі 

представлення даних. 

13. Оформити звіт про виконання лабораторної роботи. 

 

Вимоги до звіту 
Звіт повинен включати в себе: 

• Титульний лист 

• Мету роботи 

• Завдання 

• Створену базу каналів 

• FBD-програми з поясненнями до них 

• Вікно розробленого графічного інтерфейсу 

• Висновок про результати виконання роботи 

 

6. Контрольні питання 

1. Для чого призначені лічильники теплової енергії? 

2. Які функціональні блоки входять до складу лічильника? 

3. Опишіть принцип вимірювання лічильниками обсягу 

теплоносія. 

4. За якою формулою обчислюється кількість теплової енергії 

для закритих систем водопостачання? 

5. За якою формулою обчислюється кількість теплової енергії 

для відкритих систем водопостачання? 

6. Як створити нову FBD-програму? 
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7. Які існують розділи FBD програм? 

8. Які типи змінних використовуються в FBD-програмах? 

9. Які ви використали статичні та динамічні елементи при 

розробці графічного інтерфейсу оператора? 

10. Яким чином присвоїти змінні динамічним елементам 

графічного інтерфейсу? 
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Додаток 1 

Варіант виконання 1 
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Варіант виконання 6 

 
Теплолічильник для відкритої системи теплопостачання з 

трубопроводом підживлення. 
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