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.....................................................
Цел на курса: Целта на дисциплината е да запознае студентите със структурата на компютърнобазираните системи за управление. Разглеждат се контролерите на фирма Beckhoff, организация им и
възможностите за тяхното програмиране.
Необходими условия: Лекционна зала, компютър, мултимедиен прожектор, компютърна зала, макети
Съдържание на курса:
Структура на компютърно-базираните системи за управление. Интерфейси, използвани в компютърнобазираните системи за управление (USB, RS-232, Centronics, Serial ATA, IEEE 1394).
Организация на контролерите на фирма Beckhoff. Фамилии модули на фирма Beckhoff (индустриални
PC, Embeded PC, интелигентни клеми). Характеристики на модулите.
Програмна среда TwinCAT. Възможности за конфигуриране на системата и осъществяване на връзка
между контролера и компютъра. Инициализация на устройствата. Ядро на TwinCAT. TwinCAT
симулатор. Езици за програмиране. Библиотеки на TwinCAT - стандартна, PLC, визуализация, модул за
работа с бази данни, методи за комуникация на PLC и програми на езици от високо ниво.
Препоръчителна литература:
1. Митин Г.П., О.В. Хазанова. СистемЫ автоматизации с использованием программируемЫх
логических контроллеров. Московский государственный технологический университет «СТАНКИН».
Москва, 2005.
2. Kant, K. Computer-Based Industrial Control. Rajkamal Electric Press, New Delhi, India, 2010.
3. Parr E.A. Programmable Controllers: An engineer’s guide. Elsevier, 2014.
4. Petruzella, Fr.D. Programmable Logic Controllers 5th Edition, McGraw – Hill Education, New York, 2017.
5. www.beckhoff.com
Методи на преподаване: Лекции, лабораторни упражнения, протоколи, фирмена документация
Методи на оценяване: писмен семестриален изпит, семестриални контролни работи.
Кредити по видове дейност:
Аудиторна заетост: (30 часа л+30 часа лу, общо 60 часа): 2,4 кредита
Извънаудиторна заетост: (90 часа): 3,6 кредита:Д.4- подготовка на протоколи-0,3к., Д.7- подготовка за
изпит-1,5 к., Д.8 – подготовка за текущо оценяване на знанията – 0,5 к., Д.14- работа в интернет- 0,5к.,
Д.18 – превод на научна литература – 0,3 к., Д.23- консултация с преподавател – 0,5 к.
Език, на който се преподава: български
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