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CHƯƠNG 0: LÝ THUYẾT CƠ SỞ (3T) 
 
0.1. Khái niệm về logic trạng thái: 

+ Trong cuộc sống hàng ngày những sự vật hiện tượng đập vào mắt chúng ta như: 
có/không; thiếu/đủ; còn/hết; trong/đục; nhanh/chậm...hai trạng thái này đối lập 
nhau hoàn toàn. 
+ Trong kỹ thuật (đặc biệt kỹ thuật điện - điều khiển)  khái niệm về logic hai 
trạng thái: đóng /cắt; bật /tắt; start /stop… 
+ Trong toán học để lượng hoá hai trạng thái đối lập của sự vật hay hiện tượng 
người ta dùng hai giá trị 0 &1 gọi là hai giá trị logic. 

 Các nhà  khoa học chỉ xây dựng các “hàm“ & “biến“ trên hai giá trị 0 &1 này. 
 Hàm và biến đó được gọi là hàm & biến logic. 
 Cơ sở để tính toán các hàm & số đó gọi là đại số logic. 
 Đại số này có tên là Boole (theo tên nhà bác học Boole). 

0.2. Các hàm cơ bản của đại số logic và các tính chất cơ bản của chúng: 
B0.1_ hàm logic một biến:  
    

Tên hàm  Bảng chân lý Kí hiệu sơ đồ Ghi chú 
 x 0 1 

Thuật toán 
logic kiểu rơle kiểu khối điện 

tử  

Y0 = 0 Hàm không Y0 0 0 
Y0 = x x    

Hàm luôn 
bằng  0 

Hàm lặp Y1 0 1 Y1 = 
 

 

Hàm đảo Y2 1 0 Y2 = x   
 

 

Y3 = 1 Hàm đơn vị Y3 1 1 
Y3 = x + x  

 
 

Hàm luôn 
bằng  1 

        B 0.2_ Hàm logic hai biến y = f(x1 ,x2 )                                
  Hàm hai biến, mỗi biến nhận hai giá trị 0 &1, nên có 16 giá trị của hàm từ y0 → y15.  
 

Bảng chân lý Kí hiệu sơ đồ 
x1 0 0 1 1 Tên hàm 
x2 0 1 0 1 

Thuật toán 
logic Kiểu rơle Kiểu khối điện 

tử 
Ghi chú 

Hàm 
không Y0 0 0 0 0 Y0 = x1. x 2+ 

x 1 .x2 
  

Hàm luôn 
bằng 0 

Hàm và 
Y1 0 0 0 1 Y1 = x1.x2 

  

 

 
Hàm cấm 

x1 
Y2 0 0 1 0 Y2 = x1 . x 2   
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Hàm lặp 
x1 

Y3 0 0 1 1 Y3 = x1   
 

Hàm cấm 
x2 

Y4 0 1 0 0 Y4 = x 1. x2   

 

Hàm lặp 
x2 

Y5 0 0 1 1 Y5 = x2   
 

Y6 = x 1. x2+ 
x1 . x 2 Hàm hoặc 

loại trừ Y6 0 1 1 0 
Y6 =x1 ⊕ x2   

Cộng 
module 

Hàm hoặc Y7 0 1 1 1 Y7 = x1 + x2 
 

 
 

Hàm piec Y8 1 0 0 0 Y8 = x 1 . x 2 
  

 

Hàm cùng 
dấu Y9 0 1 1 1 Y9= 21  xx ⊕     

Hàm đảo 
x1 

Y10 1 1 0 0 Y10 = x 1 
   

Hàm kéo 
theo x1 

Y11 1 0 1 1 Y11 = x 2 + x1 
   

Hàm đảo 
x2 

Y12 1 0 1 0 Y12 = x 2 
   

Hàm kéo 
theo x2 

Y13 1 1 0 1 Y13 = x 1 + x2 
   

Hàm 
cheffer Y14 1 1 1 0 Y14 = x 1 + x 2

   

Hàm đơn 
vị Y15 1 1 1 1 Y15 = x 1 +x1 

   

   x1  
x2  

0 1 

0 1 0 

1 1 1 
Y13 = x 1 + x2 

   x1  
x2  

0 1 

0 1 0 

1 1 0 
      Y12 = x 2 

 
 

 
   x1 
x2  

0 1 

0 1 1 

1 1 1 
      Y15 = 1 

   x1  
x2  

0 1 

0 1 1 

1 1 0 
Y14 = x 1 + x 2 
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    x1  
x2  

0 1 

0 1 1 

1 0 1 
 Y11 = x 2 + x1 

   x1 
x2  

0 1 

0 1 1 

1 0 0 
      Y10 = x 1 

   x1 
x2  

0 1 

0 1 0 

1 0 1 
Y9= 21  xx ⊕  

   x1 
x2  

0 1 

0 1 1 

1 0 1 
 Y8 = x 1 . x 2 

 
 
 
 
 
 

 
 

   x1 
x2  

0 1 

0 0 1 

1 1 0 
Y6 =x1 ⊕ x2 

   x1 
x2  

0 1 

0 1 1 

1 0 1 
Y7 = x1 + x2 

   x1 
x2  

0 1 

0 1 1 

1 0 1 
 Y5 = x2 

   x1 
x2  

0 1 

0 1 1 

1 0 1 
 Y4 = x 1. x2 

      
           

     x1 
x2  

0 1 

0 1 1 

1 0 1 
 Y3 = x1 

  
 

  

   x1 
x2  

0 1 

0 1 1 

1 0 1 
Y2 = x1 . x 2 

   x1 
x2  

0 1 

0 1 1 

1 0 1 
 Y1 = x1.x2 

   x1 
x2  

0 1 

0 0 0 

1 0 0 
 Y0 = 0 

 
 
 

* Ta thấy rằng: các hàm đối xứng nhau qua trục (y7 và y8 ) nghĩa là: y0 = y 15, y1 = y 14, 
y2 = y 13   
* Hàm logic n biến: y = f(x1,x2,x3,..,xn). 
 1 biến nhận 21 giá trị → n biến nhận 2n  giá trị; mà một tổ hợp nhận 2 giá trị  n
 → Do vậy hàm có tất cả là  2  . 2

 Ví dụ:  1 biến → tạo    4  hàm  2   
  2 biến → tạo  16  hàm  2   
                      3 biến → tạo 256 hàm  2   

12
22
32

→ Khả năng tạo hàm rất lớn nếu số biến càng nhiều. 
Tuy nhiên tất cả khả năng này đều được hiện qua các hàm sau:  

Tổng  logic 
Nghịch đảo logic 
Tích logic  
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∞ Định lý - tính chất - hệ số cơ bản của đại số logic: 
0.2.1. Quan hệ giữa các hệ số: 

0 .0  = 0 
0 .1  = 0 
1 .0  = 0 
0 +0 = 0 
0 +1 = 1 
1 +0 = 1 
1 +1 = 1 
 0     = 1 
 1     = 0 
→ Đây là quan hệ giữa hai hằng số (0,1) → hàm tiên đề của đại số  logic. 
→ Chúng là quy tắc phép toán cơ bản của tư  duy logic. 

0.2.2.  Quan hệ giữa các biến và hằng số: 
A.0  = 0 
A .1  = A 
A+1  = 1 
A +0 = A 
A . A  = 0 
A + A  = 1  
0.2.3. Các định lý tương tự đại số thường: 

+ Luật giao hoán: 
    A .B =B .A 
    A +B =B +A 
+ Luật kết hợp: 
   ( A +B) +C =A +( B +C) 
   ( A .B) .C =A .( B .C) 
+ Luật phân phối: 
   A ( B +C) =A .B +A .C 

0.2.4. Các định lý đặc thù chỉ có trong đại số logic: 
  A .A =A 
  A +A =A 
 Định lý De Mogan:  
  BA.  = A + B  
  BA +  = A . B  
Luật hàm nguyên: 
  A  = A . 

0.2.5. Một số đẳng thức tiện dụng: 
  A ( B +A) = A  
   A + A .B = A  
   A B +A . B = A  
   A + A .B = A +B 
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  A( A  + B ) = A .B  
   (A+B)( A  + B ) = B  
   (A+B)(A + C ) = A +BC 
   AB+ A C + BC = AB+ A C 
   (A+B)( A  + C )(B +C) =(A+B)( A  + C ) 
  Các biểu thức này vận dụng để tinh giản các biểu thức logic, chúng 
không giống như đại số thường. 
  Cách kiểm chứng đơn giản và để áp dụng nhất để chứng minh là thành 
lập bảng sự thật.    

 nhìn và ít nh
n lớ

ẳ

ng0: 

0.3. Các phương pháp  biểu diễn hàm logic: 
0.3.1. Phương pháp  biểu diễn thành bảng: 

* Nếu hàm có n biến thì bảng có n+1 cột .( n cột cho biến & 1 cột cho hàm ) 
* 2n hàng tương ứng với 2n tổ hợp biến. 
→ Bảng này gọi là bảng sự thật hay là bảng chân lý. 
Ví dụ: 

  Trong nhà có 3 công tắc A,B,C.Chủ nhà muốn đèn chiếu sáng khi công tắc A, 
B, C đều hở hoặc A đóng B, C hở hoặc A hở B đóng C hở . 
  Với giá trị của hàm y đã cho ở trên ta biểu diễn thành bảng như sau: 
    

Công tắc đèn Đèn  
A    B C       Y 
0 0 0 1 sáng
0 0 1 0  
0 1 0 1 sáng
0 1 1 0  
1 0 0 1 sáng
1 0 1 0  
1 1 0 0  
1 1 1 0  

10 11

0100

x 1

x 2

   
* Ưu điểm của cách biểu diễn này là dễ ầm lẫn . 

  * Nhược điểm: cồng kềnh, đặc biệt khi số biế n. 
0.3.2. Phương pháp biểu diễn hình học: 

a) Hàm một biến → biểu diễn trên 1 đường th ng: 
 
b) Hàm hai biến → biểu diễn trên mặt  phẳ
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c) Hàm ba biến → biểu diễn trong không gian 3 chiều: 
 

 

011
111

010 110

000 100

001
101

X1

X2

X3

 
d) Hàm n biến → biểu diễn trong không gian n chiều 
0.3.3. Phương pháp  biểu diễn biểu thức đại số: 

Bất kỳ trong một hàm logic n biến nào cũng có thể biểu diễn thành các hàm có 
tổng chuẩn đầy đủ và tích chuẩn đầy đủ. 
a) Cách viết dưới dạng tổng chuẩn đầy đủ (chuẩn tắc tuyển): 
- Chỉ quan tâm đến những tổ hợp biến mà hàm có giá trị bằng một. 
- Trong một tổ hợp (đầy đủ biến) các biến có giá trị bằng 1 thì giữ nguyên (xi). 
- Hàm tổng chuẩn đầy đủ sẽ là tổng chuẩn đầy đủ các tích đó. 
 
 

Công tắc đèn Đèn  
A    B C   Y 

0 0 0 0 0 
1 0 0 1 1 
2 0 1 0 x 
3 0 1 1 1 
4 1 0 0 1 
5 1 0 1 x 
6 1 1 0 0 
7 1 1 1 1 

 
→ Hàm Y tương ứng 4 tổ hợp giá trị các biến ABC = 001, 011, 100, 111   
      →Y= A B C + A BC +A B C  +ABC  
* Để đơn giản trong cách trình bày ta viết lại: 
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  f = Σ 1, 3 ,4 ,7 
  Với N =2 ,5  (các thứ tự tổ hợp biến mà không xác định ) 
b) Cách viết dưới dạng tích /chuẩn đầy đủ ( hội tắc tuyển ): 
- Chỉ quan tâm đến tổ hợp biến hàm có giá trị của hàm bằng 0. 
- Trong mỗi tổng biến xi = 0 thì giữ nguyên xi = 1 thì đảo biến ix  . 
- Hàm tích chuẩn đầy đủ sẽ là tích các tổng đó, từ bảng trên hàm Y tương ứng 2 tổ hợp 
giá trị các biến:  A+B+C  = 0 +0 +0, 1 +1 +0  
         A +B +C, A  + B  +C 
   → Y =( A +B +C )( A  + B  +C )      
* Để đơn giản trong cách trình bày ta viết lại: 
  f = Π (0,6) 
  Với N =2 ,5 (các thứ tự tổ hợp biến mà không xác định ). 

0.3.4. Phương pháp  biểu diễn bằng bảng Karnaugh: 
- Bảng có dạng hình chữ nhật, n biến → 2n ô mỗi ô tương ứng với giá trị của 1 
tổ hợp biến. 
- Giá trị các biến được sắp xếp theo thứ tự theo mã vòng (nếu không thì không  
còn là bảng Karnaugh nữa!). 
 *Vài điều sơ lược về mã vòng: 
  Giả sử cho số nhị phân là B1B2B3B4 → G3G2G1G0 (mã vòng)  
thì có thể tính như sau: Gi = Bi+1 ⊕ Bi 

Ví dụ:       G0 = B1 ⊕ B0 = 1B B0 +B1 0B   

                          G1 = B2 ⊕ B1 = 2B B1 +B2 1B  

             G2 = B3 ⊕ B2 = 3B B2 +B3 2B  

              G3 = B4 ⊕ B3 = 0⊕ B3  =1.B3 +0. 3B = B3   

 
 
 

   x2 
x1  

0 1 

0   

1   

       x2 x3 
x1  

00 01 11 00 

0     

1     

       x3 x4 
x1x2 

00 01 11 10 

00     

01     

11     

10     
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   x3 x4x5
x1x2 000 001 011 010 110 111 101 100

00         

01         

11         

10         

 
 

     x4x5x6 
x1x2 x3 

000 001 011 010 110 111 101 100

000         

001         

011         

010         

110         

111         

101         

100         

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.4. Phương pháp  tối thiểu hoá hàm logic: 
Mục đích của việc tối ưu hoá hàm logic → thực hiện mạch: kinh tế đơn giản, vẫn bảo 
đảm chức năng logic theo yêu cầu. 
→Tìm dạng biểu diễn đại số đơn giản nhất có các phương pháp  sau: 
0.4.1.  Phương pháp  tối thiểu hàm logic bằng biến đổi đại số: 
Dựa vào các biểu thức ở phần 0.3 của chương này . 
  y =a (b c + a) + (b + c  )ab  = a b c + a + bab + c ab  = a     
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Phương pháp  1 : 
  y = a (b c + a) + (b + c  )ab  = a b c + a + bab + c ab  = a 
 hoặc   y = a (b c + a) + (b + c  )ab  = a b c + a(b+b )(c+ c )+ab c   
    = a b c + abc  + ab c + a b c  + ab c +ab c   
             m5       m7      m6      m5       m4        m4 
(Phương pháp 2: dùng bảng sẽ đề cập ở phần sau) 

 
 
 
 
Ví dụ 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ví dụ 2: 
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Ví dụ 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
  Ví dụ 4:                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Ví dụ 5:    
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0.4.2. Phương pháp  tối thiểu hoá hàm logic bằng bảng Karnaugh: 
     Tiến hành thành lập bảng cho tất cả các ví dụ ở phần (1) bằng cách biến đổi biểu 
thức  đại số sao cho 1 tổ hợp có mặt đầy đủ các biến. 
Ví dụ: Cho hệ thống có sơ đồ như sau hệ thống này điều khiển hai lò sưởi  L1, L2 và 
cửa sổ S. Các thông số đầu vào của lò nhiệt ở hai mức 10oC & 20oC và độ ẩm ở mức 
2%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hình 0.1: Mô tả hoạt động của hệ thống lò sưởi  
 
A tác động khi t0 < 10oC (đầu đo a) 
B tác động khi t0 > 20oC (đầu đo b) 
C tác động khi độ ẩm ≥ 2% (đầu đo c) 
(+) tác động  
(-) không tác động 
Điều kiện cụ thể được cho ở bảng sau: 
 

              Độ ẩm 
Nhiêt độ W < 2% W ≥ 2% 

t0 ≥ 20oC  - + + - - + 
20oC  > t0 >10oC + - + - + - 
t0 < 10oC + + + + - - 
Thiết bị chấp 
hành L1 L2 S L1 L2 S 

 Lò L1 Lò L2 Cửa sổ Lò L1 Lò L2 Cửa sổ 
 
 

A B C L1 L2 S 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 0 0 
0 1 0 x x x 
0 1 1 x x x 
1 0 0 1 0 1 
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1 0 1 0 1 0 
1 1 0 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 

Lập bảng Karnaugh cho ba hàm L1 ,L2 ,S 
L1 = B .C  + A   ;  L2 = A C  +A B C  + BC  ; S = B +C  

0.4.3. Phương pháp  tối thiểu hàm logic bằng thuật toán Quire MC.Cluskey: 
a) Một số định nghĩa: 
+ Là tích đầy đủ của các biến. 
  - Đỉnh 1 là hàm có giá trị bằng 1. 

- Đỉnh 0 là hàm có giá trị bằng 0. 
- Đỉnh không xác định là hàm có giá trị không xác định x (0 hoặc1). 
 + Tích cực tiểu: tích có số biến là cực tiểu (ít biến tham gia nhất) Để hàm có giá 
trị bằng “1” hoặc  là không  xác định “x”. 
 + Tích quan trọng: là tích cực tiểu để hàm có giá trị bằng “1” ở tích này. 
Ví dụ: Cho hàm f(x1,x2,x3) có L = 2,3,7 (tích quan trọng)  

N =1,6 (tích cực tiểu) 
 Có thể đánh dấu theo nhị phân hoặc thập phân. 
b) Các bước tiến hành: 
Bước 1: Tìm các tích cực tiểu  
(1) Lập bảng biểu diễn các giá trị hàm bằng 1 và các giá trị không  xác định x 
ứng với mã nhị phân của các biến. 
(2) Sắp xếp các tổ hợp theo thứ tự tăng dần (0,1,2,...), tổ hợp đó gồm: 

1 chữ  số 1 
2 chữ  số 1         
3 chữ  số 1 

(3) So sánh  tổ hợp thứ i và i+1 & áp dụng tính chất   xy +x y = x. Thay  bằng  
dấu “-“ & đánh dấu “v” vào hai tổ hợp cũ. 
(4) Tiến hành tương tự như (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 12 



Chương 0: Lý thuyết cơ sở             Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa  Điện 
 

Bảng a Bảng b Bảng c Bảng d 
số 

thập  
phân 

số nhị 
phân 

x1x2x3x4 

số 
chữ 
số 1 

số 
thập 
phân 

số cơ số 
2 

x1x2x3x4 

Liên 
kết 

 

x1x2x3x4 
 
 

 
 

2 0010 1 2 0010v 2,3 001-v 2,3,6,7 0-1- 
3 0011  3 0011v 2,6 0-10v 2,6,3,7  
6 0110 2 6 0110v 3,7 0-11v 6,7,14,15 -11- 
12 1100  12 1100v 6,7 011-v 6,14,7,15  
7 0111  7 0111v 6,14 -110v 12,14,13,15 11-- 
13 1101 3 13 1101v 12,13 110-v   
14 1110  14 1110v 7,15 -111v   
15 1111 4 15 1111v 13,15 11-1v   
     14,15 111-v   
         

 
Tổ hợp cuối cùng không còn khả năng liên kết nữa, đáy chính là các tích cực 
tiểu của hàm f đã cho & được viết như sau: 
0-1- (phủ các đỉnh 2,3,6,7): 1x x3  
-11- (phủ các đỉnh 6,7,14,15): x2,x3. 
11-- (phủ các đỉnh 12,13,14,15): x1,x2.  
Ví dụ sau :( Ở ví dụ này sẽ giải thích các bước trên ). 
  Tối thiểu hoá hàm logic bằng phương pháp  Quire MC.Cluskey với 
f(x1,x2,x3,x4), với các  đỉnh 1 là L = 2,3,7,12,14,15; đỉnh có giá trị  không  xác 
định  là N = 6,13. 
Bước 2: Tìm tích quan trọng tiến hành theo i bước (i =0 ÷n ) cho đến khi tìm 
được dạng tối thiểu. 
Li : Tập các đỉnh 1 đang xét ở bước nhỏ i (không  quan tâm đến đỉnh không  xác 
định  “x” nữa). 
Zi: Tập các tích cực tiểu sau khi đã qua các bước  tìm tích cực tiểu ở bước 1  
Ei : Là tập các tích quan trọng. 
 Được thực hiện theo thụât toán sau: 
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*Tiếp tục ví dụ trên: ( Bước 2) 

 Kết thúc

3. Viết ra các hàm cực tiểu  

  2.Tìm các tích cực tiểu để tối thiểu đỉnh 1

          1.Tìm các tích cực tiểu 

        Cho hàm với tập L&N 

Bắt đầu  

L0 = (2,3,7,12,14,15) 
Z0 =( 1x x3,x2x3,x1x2 ) 
  Tìm E0 ?  
Lập bảng E0: 
 

          L0 
Z0  2 3 7 12 14 15 

1x x3 (x) (x) x    
x2x3   x  x x 
x1x2    x x  

 
Lấy những cột chỉ có 1 dấu “x” vì đây là tích quan trọng. 
→ Tìm L1 từ L0 sau khi đã loại những đỉnh 1của L0.  
    Z1 từ Z0 sau khi đã loại những  tích không cần thiết. 
→ f = 1x x3 +x1x2  

0.5. Bài tập: 
1) Dùng hai phương pháp tối thiểu bằng Quire MC.Cluskey & Karnaugh để tối thiểu 
hoá các hàm sau: 

1) f (x1x2x3x4) = Σ[2,3,7,(1,6)] 
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2) f (x1x2x3x4) = Σ[2,3,7,12,14,15(6,13)] 
3) f (x1x2x3x4) = Σ[0,2,3,10,11,14,15] 
4) f (x1x2x3x4) = Σ[1,6,(3,5,7,12,13,14,15)] 
5) f (x1x2x3x4) = Σ[(3,5,12,13,14,15),6,9,11] 
6) f (x1x2x3x4) = Σ[0,2,3,4,6] 

        (*)Đơn giản biểu thức sau dùng bảng Karnaugh: 
 1) f = 1x 2x x3 +x1x2 3x  + x1x2 x3+ x1 2x x3 

 2) f = 1x 2x 3x  + 1x 2x x3 + 1x x2 x3+ x1 2x x3 
3) f = 1x 2x 3x 4x + 1x x2 3x 4x + 1x 2x  x3 4x + 1x x2x3 +x1 2x 3x 4x  +x1 2x 3x x4                          

+     x1 2x x3 4x  

  4) f = ( 43 xx + )+ 1x x3 4x +x1 2x  x3 + 1x 2x x3x4 +x1x3 4x   
(*) 
1) Mạch điều khiển ở máy photocopy có 4 ngõ vào & 1 ngõ ra. Các ngõ vào đến các 
công tắc nằm dọc theo đường di chuyển của giấy. Bình thường công tắc hở và các ngõ 
vào A, B, C, D được giữ ở mức cao. Khi giấy chạy qua một công tắc thì nó đóng và 
ngõ vào tương ứng xuống thấp. Hai công tắc nối đến A & D không bao giờ đóng cùng 
lúc (giấy ngắn hơn khoảng cách giữa hai công tắc này). Thiết kế mạch để có ngõ ra lên 
cao mỗi khi có hai hoặc ba công tắc đóng cùng lúc, cùng bản đồ k và lợi dụng các tổ 
hợp “không cần quan tâm “. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 Hình 0.2: Mô tả hoạt động của máy in 
 

• Các bài tập này được trích từ bài tập kết thúc chương 2. 
                 (Mạch số _Ng.Hữu Phương) 
2) Hình vẽ chỉ giao điểm của trục lộ chính với đường phụ. Các cảm biến để phát hiện 
có xe được đặt ở lối C,D (trục lộ chính ) & lối A ,B (trục phụ). Tín hiệu của cảm biến 
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là thấp khi không có xe và cao khi có xe đèn giao thông được kiểm soát theo quy luật 
sau: 

a) Đèn xanh cho trục lộ chính mỗi khi cả hai lối D & C.  
b) Đèn xanh cho trục lộ chính mỗi khi  lối  C hoặc  D có xe nhưng cả hai lối A 
& B không có xe. 
c) Đèn xanh cho trục lộ phụ mỗi khi lối A hoặc B có xe nhưng trong khi cả hai 
lối C & D không có xe.  
d) Đèn xanh cho trục lộ chính khi các lối  đều không có xe. Các ngõ ra của cảm 
biến là các ngõ vào của mạch điều khiển  đèn giao thông. Mạch có ngõ ra T để 
làm đèn trục lộ chính xanh khi lên cao và ngõ ra  P để làm đèn trục lộ chính 
xanh khi đơn giản biểu thức tối đa trước khi thực hiện mạch. 
(*) Bài tập dạng giản đồ xung: 

a 0

y

1 10 0 0 0 1 00 1 1 1 0

0 1 1 0 0 0 0 1 11

000

00 0

11111100 1

0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1

1

b

b

c

 
 

1) y = ab c +ab  
2) y = ab+ ac +b c   
3) S = a1 + b 2a 3a  + b ( 1a a2 + a3) 
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CHƯƠNG 1: MẠCH TỔ HỢP VÀ MẠCH TRÌNH TỰ 

 
1.1. Mô hình toán học của mạch tổ hợp: 

- Mạch tổ hợp là mạch mà trạng thái đầu ra của mạch chỉ phụ thuộc và tổ hợp các 
trạng thái đầu vào ở cùng thời điểm mà không phụ thuộc vào thời điểm trước đó. 

- Mạch tổ hợp thường có nhiều tín hiệu đầu vào (x1 ,x2 ,x3…) và nhiều tín hiệu 
đầu ra (y1 ,y2 ,y3 …). Một cách tổng quát có thể biểu diễn theo mô hình toán học 
như sau: 

 
 
Với:   y1 =f(x1 ,x2 ,…,xn ) 
          y2 =f(x1 ,x2 ,…,xn )     
          . 
          .                 
          ym =f(x1 ,x2 ,…,xn )     

Hình 1.1: Mô hình toán học của mạch tổ hợp 

- Cũng có thể trình bày dưới dạng vector như sau: Y =F(X) 
 1.2. Phân tích mạch tổ hợp:  

- Từ yêu cầu nhiệm vụ đã cho ta biến thành các vấn đề logic, để tìm ra bảng 
chức năng ra bảng chân lý. 

- Được thực hiện theo các bước sau: 

1. Phân tích yêu cầu:              

Biểu thức logic 

Bảng karnaugh Bảng chân lýBảng chức năng Vấn đề logic thực

Hình 1.2: Bước phân tích mạch tổ hợp  

♦ Xác định nào là biến đầu vào. 
♦ Xác định nào là biến đầu ra. 
♦ Tìm ra mối liên hệ giữa chúng với nhau.  

 Điều này đòi hỏi người thiết kế phải nắm rõ yêu cầu thiết kế, đây là một việc khó 
khăn nhưng rất quan trọng trong quá trình thiết kế. 
2. Kẻ bảng chân lý: 
  - Liệt kê thành bảng về mối quan hệ tương ứng với nhau giữa trạng thái tín hiệu 
đầu vào với trạng thái hàm số đầu ra  Bảng này gọi là bảng chức năng. 
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- Tiến hành thay giá trị logic (0 ,1) cho trạng thái đó ta được bảng chân lý. 
Ví dụ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
          

Hình 1.3: Sơ đồ điều  khiển bóng đèn Y thông qua 2 công tắc A&B 

 
Bảng chức năng:    Bảng chân lý:  
 
 
 
 
 
 
 

Khóa 
A Khóa B Khóa C 

Ngắt Ngắt Tắt 
Ngắt Đóng Tắt 
Đóng Ngắt Tắt 
Đóng Đóng Sáng 

A B C 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

 
1.3. Tổng hợp mạch tổ hợp: 

Nếu số biến tương đối ít thì dùng phương pháp hình vẽ.  
Nếu số biến tương đối nhiều  thì dùng phương pháp đại số. 
Được tiến hành theo sơ đồ sau: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.  Một số mạch tổ hợp thường gặp trong hệ thống: 

 
sơ đồ  
mạch điện

 
sơ đồ 
logic 

 
biểu thức 
tối thiểu  

 
biểu thức logic 
  

Bảng  karnaugh 
hoặc 
PP. Mc.cluskey 

Hình 1.4: Phương pháp tổng hợp mạch logic 

Các mạch tổ hợp hiện nay thường gặp là: 
 Bộ mã hóa (mã hóa nhị phân, mã hóa BCD) thập phân, ưu tiên. 
 Bộ giải mã (giải mã nhị phân, giải mã BCD_ led 7 đoạn) hiển thị kí tự. 
 Bộ chọn kênh. 
 Bộ cộng, bộ so sánh. 
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 Bộ kiểm tra chẳn lẻ. 
 ROM , EPROM… 
 Bộ dồn kênh, phân kênh. 
1.5. Khái niệm về mạch trình tự (hay mạch dãy) _ sequential circuits: 

-  Đầu ra chỉ bị kích hoạt 
khi các đầu vào được 
kích hoạt theo một trình 
tự nào đó. Điều này 
không thể thực hiện bằng 
mạch logic tổ hợp thuần 
túy mà cần đến đặc tính 
nhớ của FF. 

m

τ2

τ1

x1
x2
y1
y2

Z1

Z2

Y1

Y2

¹ch
tæ hîp

mạch 
trình tự 

Hình 1.5: Mô hình toán học của mạch điều khiển trình tự   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6. Một số phần tử nhớ  
trong mạch trình tự: 
1. Rơle thời gian: 
 
 
 
 
 
 
 

A

B
Y

A

Y Y

A

B B

A

Hình 1.6: Nguyên lý làm việc của cổng AND 

Y Y

A B 

cuûa FF

ệ
R

S

T

S2LS1L

Hình 1.7: Nguyên lý làm vi c của FF_JK Y

τ τ >thôøi gian 
thieát laäp yeâu caàu A

B

QJ

CLK

K

Y

lªn cao tröôùc Alên cao trước A lªn cao tröôùc Blên cao trước B 

B B

A

S3L
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2.Các mạch lật:  

Loại 
FF 

Đồng bộ Không 
đồng bộ 

Bảng chân 
lý 

Bảng kích Đồ hình trạng thái Giản đồ xung 

Qn R S Qn+1 QnQn+1R S 
0  0  0  0 0  0   x   0 
0  0  1  1 0  1   0   1 
0  1  0  0 1  0   1   0 
0  1  1  x 1  1   0   x 
1  0  0  1  
1  0  1  1   
1  1  0  0  
1  1  1  x  
Q'= S+ R Q   

R-S 

Pr

Clr

Q

S

R

Q

CL

 

Q

R

S

Q

Clr

Pr

 

RS=0  

0 1
X0

01
0X

10  

Qn D Qn+1 QnQn+1D 
 0  0  0 0  0    0 
 0  1  1 0  1    1 
 1  0  0 1  0    0 
 1  1  1 1  1    1  
  

D 

  
Q'n+1=D  

1

1

0 10

0  
D

Q

Q

CL

Qn J K Qn+1 QnQn+1J K
0  0  0  0  0  0    0 x 
0  0  1  0  0  1    1 x 
0  1  0  1  1  0    x 1 
0  1  1  1  1  1    x 0 
1  0  0  1  
1  0  1  0   
1  1  0  1  
1  1  1  0  
  

J-K  

Khi J = 1 
& K =1 thì 
Q luôn thay
đổi trạng 
thái nghĩa 
là mạch bị 
dao động 
nên JK chỉ 
làm việc ở 
chế độ 
đồng bộ Q'n+1=  

X1

0X
1X

X0
10

 
Q

Q

K

J

CL

Qn T Qn+1 QnQn+1T 
 0  0  0 0  0    0 
 0  1  1 0  1    1 
 1  0  1 1  0    1 
 1  1  0 1  1    0 
  

T 

 

Cũng 
không có 
chế độ 
không 
đồng bộ 

Q'n+1=T⊕Q  

10

1

1

0 0

 Q

Q

T

CL

 

CL

R

S

Q

Q

CL Q

D Q

Clr

Pr

Q

D Q

Clr

Pr

Pr

Clr

Q

K

J

Q

CL

CL Q

T Q

Clr

Pr
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1.7. Phương pháp mô tả mạch trình tự: 
Sau đây là một vài phương pháp nêu ra để phân tích và tổng hợp mạch trình tự. 
1.7.1.Phương pháp bảng chuyển trạng thái: 
Sau khi khảo sát kỹ quá trình công nghệ,  ta tiến hành lập bảng. ví dụ ta có bảng như 
sau:  

Trạng 
thái Tín hiệu vào Tín hiệu ra 

 x1 x2 x3 ... Y1 Y2 ... 
S1 S1 S2 S3  0 1  
S2 S1 S2   0 0  
S3  S2 S3  1 1  
S4        
S5        
...        

 
- Các cột của bảng ghi: biến đầu vào (tín hiệu vào): x1, x2, x3 …; hàm đầu ra y1, 

y2, y3…  
- Số hàng của bảng ghi rõ số trạng thái trong cần có của hệ (S1 ,S2 ,S3…). 
- Ô giao giữa cột tín hiệu vào xi với hàng trạng thái Sj → ghi trạng thái của  mạch. 

Nếu trạng thái mạch trùng với trạng thái hàng → đó là trạng thái ổn định. 
- Ô giao giữa cột tín hiệu ra Yi và hàng trạng thái Sj chính là tín hiệu ra tương 

ứng. 
* Điều quan trọng là ghi đầy đủ và đúng các trạng thái ở trong các ô của bảng, có 
hai cách: 
Cách 1:   

• Nắm rõ dữ liệu vào, nắm sâu về quy trình công nghệ → ghi trạng thái ổn 
định hiển nhiên.  

• Ghi các trạng thái chuyển rõ ràng (các trạng thái ổn định 2 dễ dàng nhận 
ra). 

• Các trạng thái không biết chắc chắn thì để trống và sẽ bổ sung sau. 
Cách 2: 

• Phân tích xem từng ô để điền trạng thái. Việc này là logic, chặt chẽ, rõ 
ràng. 

• Tuy nhiên rất khó khăn, nhiều khi không phân biệt được các trạng thái 
tương tự như sau. 
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Ví dụ ta có bảng sau: 
 

       Biến(x) 
Trạng 
 thái(S) 

α β γ 

S1 S2/1 S4/1 S3/0 
S2 S4/1 S2/0 S4/1 
S3 S1/1 S1/1 S1/1 
S4 S3/1 S4/0 S2/0 
S5 S5/0 S3/0 S4/0 

 
1.7.2. Phương pháp hình đồ trạng thái: 
 Mô tả các trạng thái chuyển của một mạch logic tương tự. Đồ hình gồm: các 
đỉnh, cung định hướng, trên cung này ghi tín hiệu vào/ra & kết quả. Phương pháp này 
thường dùng cho hàm chỉ một đầu ra. 
a. Đồ hình Mealy: 
Đồ hình Mealy chính là sự chuyển  trạng thái thành đồ hình. 
ta thực hiện chuyển từ bảng trạng thái sang đồ hình: 

 Bảng có 5 trạng thái; đó là năm đỉnh của đồ hình. 
 Các cung định hướng trên đó ghi hai thông số:  biến tác động, kết quả hàm khi 
chịu sự tác động của biến. 
 
  

  
 

1 2
α/

β

3 4

5

1

(α+γ)/1β
0γ

0

α/1(α
+β

+γ
)/1 γ

0

β
0

γ
0

α/0

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hình 1.10: Đồ hình Mealy 
 
b. Đồ hình Moore: 

 Đồ hình Moore cũng thực hiện chuyển bảng trạng thái thành đồ hình. Từ bảng 
trạng thái hay từ đồ hình Moore  ta chuyển sang đồ hình như sau: 
  Với đỉnh là các giá trị trạng thái: cung định hướng; biến ghi tác động.  
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Bước 1: Từ các ô ở bảng trạng thái ta tìm ra các trạng thái & giá trị tương ứng. 
Ví dụ: Ở bảng bên có 5 trạng thái từ S1÷ S5 nhưng chỉ có: S1 có giá trị S1/1; S5 có giá trị 
S5/0 
 Còn các trạng thái: S2 , S3  , S4 có 2 giá trị 0 & 1 nên ta có 6 đỉnh. 
Vậy tổng cộng, đồ hình  Moore có 8 đỉnh. Ở đỉnh này gán tương ứng với các Q, từ Q1 
đến Q8 . 
 Q1 = S2/0 ;  Q2 = S3/0 ; Q3 = S4/0 ;Q4 = S5/0 ; Q5 = S1/1 ; Q6 = S2/1 ; Q7 = S3/1              
Q8 = S4/1 
Bước 2:  
Tiến hành thành lập bảng như sau: 
(Từ bảng trạng thái ta tiến hành điền đỉnh Qi vào ô ví dụ ô ở góc đầu bên trái, gióng α 
với S2

  bên bảng trạng thái ta được S4 /1  Q8   điền Q8 vào ô này, tương tự như vậy 
cho đến hết). 
Ở cột tín hiệu ra là kết quả của từng đỉnh Q tương ứng. 
Bước 3: Tiến  hành vẽ đồ thị Moore tương tự đồ hình Mealy. 
* Đồ thị Moore có nhiều đỉnh hơn đồ hình Mealy. Nhưng biến đầu ra đơn giản hơn 
Mealy. 
 

Q1/0 Q2/0 Q4/0Q3/0

Q7/1 Q8/1Q6/1Q5/1
α α

(α
+β

+γ
)

(α+β+γ)

β

β

γ
(α+γ)

α

β

β

γ

β

γ
β

γ

(β+γ)

Hình 1.11: Đồ hình Moore 

1.7.3. Phương pháp lưu đồ:  
Phương pháp này mô tả hệ thống một cách trực quan, bao gồm các khối cơ bản sau: 

1)  Khối này biểu thị giá trị ban đầu để chuẩn bị sẵn sàng hoặc cho hệ thống 
hoạt động. 
2)  Thực hiện công việc (xử lý, tính toán ...). 
3)  Khối kiểm tra điều kiện và đưa ra một trong hai quyết định. 
4)  Kết thúc công việc. 

Ví dụ ta có sơ đồ thuật toán sau: 
Chuyển a) sang đồ hình Moore; đồ hình có sáu đỉnh, năm đỉnh là trạng thái của z, một 
đỉnh còn lại là trạng thái bắt đầu và kết thúc. 
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1.8 Grafcet_Công cụ để mô tả mạch trình tự trong công nghiệp:  
1.8.1. Hoạt động theo logic trình tự của thiết bị trong công nghiệp: 
 Trong dây chuyền sản xuất công nghiệp máy móc thường hoạt động theo trình 
tự logic chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn cho người và thiết bị. 
Cấu trúc hoạt động trình tự của dây chuyền đã đưa ra yêu cầu cho điều khiển đồng thời 
cũng gợi ý cho ta sự phân nhóm logic của hoạt động trình tự bởi các tập hợp con của 
máy móc và các thuật toán điều khiển bằng chương trình con. Sơ đồ khối của hệ điều 
khiển quá trình được thể hiện theo sơ đồ sau: 

 
Tín hiệu 

vào  
Quá trình

Cấu trúc 
điều khiển 

trình tự 

Hình 1.12: Sơ đồ khối của hệ điều khiển quá trình 

Một quá trình công nghệ bao gồm ba hình thức hoạt động sau: 
+ Hoàn toàn tự động 
+ Bán tự động 
+ Bằng tay 

Trong quá trình hệ thống làm việc, để đảm bảo an toàn và linh hoạt, hệ điều khiển cần 
phải có sự chuyển đổi dễ dàng từ “tự động” → “bán tự động” hoặc “bằng tay” và 
ngược lại → như vậy hệ mới đáp ứng được yêu cầu thực tế.  
 Trong quá trình làm việc, sự “không bình thường” (sự cố) của hệ thống có rất 
nhiều loại; vì vậy trong quá trình phân tích hệ thống cố gắng mô tả chúng một cách đầy 
đủ nhất, nghĩa là các sự kiện về lỗi đa số phải được định nghĩa trước. Trong vấn đề về 
sự cố người ta thường phân ra làm 3 nhóm sau: 
 + Hư hỏng “một bộ phận” trong cấu trúc điều khiển. 
 + Hư hỏng “cấu trúc trình tự” điều khiển. 
 + Hư hỏng “bộ phận chấp hành”. 

Khi thiết kế hệ thống phải tính đến các phương án khác nhau như: việc dừng 
máy khẩn cấp, xử lý tắc ngẽn vật liệu và nhiều hiện tượng nguy hiểm khác đồng thời 
cho phép người vận hành can thiệp ngay điểm xảy ra sự cố hoặc cô lập vùng xảy ra sự 
cố đó.  

Grafcet là cộng cụ rất hữu ích để thiết kế và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của 
hệ thống tự động hoá các quá trình công nghệ.  
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1.8.2. Định nghĩa Grafcet: 
 Grafcet là từ viết tắt của tiếng Pháp “Graphe fontionnel de commande étape 
transition”, là đồ hình chức năng cho phép mô tả các trạng thái hoạt động của hệ thống 
và biểu diễn quá trình điều khiển với các trạng thái chuyển biến từ trạng thái này sang 
trạng thái khác, đó là một graphe định hướng và xác định bởi các phần tử sau: 
 G :=  {E, T, A, M} 
Trong đó:  
+ E = {E1, E2, E3, ... , Em} là một tập hữu hạn các trạng thái (giai đoạn ) của hệ thống, 
được kí hiệu bằng hình vuông. Ứng với mỗi trạng thái sao cho hành vi điều khiển là 
không thay đổi, hành vi đó có thể hoạt động hoặc là không hoạt động. ⇒ Điều khiển 
chính là thực hiện các mệnh đề logic chứa các biến vào/ra để hệ thống có được trạng 

thái xác định trong hệ và đây cũng chính là một trong các 
trạng thái của Grafcet.  (P, M: a.Ek)  Ej Trạng thái Ej  ở hình 1.13 là sự phối hợp giữa biến ra P và 
M, với M =  a.Ek , trong đó Ek là biến đặc trưng cho hoạt 
động của trạng thái Ek còn a là biến đầu vào của hệ. Hình 1.13 
 

+ T = {t1, t2, t3, ... ti} là tập hữu hạn các chuyển trạng thái, biểu diễn bằng dấu “gạch 
ngang”. Giữa hai trạng thái luôn tồn tại một chuyển trạng thái, chuyển trạng thái này 
có dạng hàm Bool gắn với một chuyển trạng thái → “một tiếp nhận” . 

Việc thực hiện chuyển trạng thái tj ở hình 1.14 được thực 
hiện bởi tích Ev.a. c , trong đó Ev là biến đặc trưng cho sự 
hoạt động  trạng thái Ev, còn a, c là các biến vào. Điều kiện 
để chuyển trạng thái tj là tj = Ev.a. c . 

ctj  Ev.a.   

    Hình 1.14 
 

tj  
Việc chuyển trạng thái tj ở hình 1.15 được thực hiện bởi 
điều kiện logic: Ev.(↑a), trong đó Ek là biến đặc trưng cho 
sự hoạt động  trạng thái Ek, còn ↑a biễu diễn sự thay đổi từ 
0 lên 1của biến đầu vào a. 

Ev.(↑a)  

Hình 1.15  
 

+ A = {a1, a2, a3, ... ai} là tập các cung định hướng nối giữa 1 trạng thái với 1 chuyển 
trạng thái hoặc 1 chuyển trạng thái với một trạng thái. 
+ M = {m1, m2, m3, ... mi} là tập các giá trị (0,1). Nếu mi = 1 thì trạng thái i là hoạt 
động, ngược lại trạng thái i không hoạt động.  
1.8.3. Một số kí hiệu dùng trong Grafcet: 

a) Hình vuông có đánh số như hình 1.16 a), b) biểu thị trạng thái; hình chữ nhật 
bên phải dùng để mô tả hoạt động của trạng thái đó. 

b) Hai hình chữ nhật lồng vào nhau có đánh số, biểu thị trạng thái khởi đầu. 
c) Hình vuông đánh số có kèm theo dấu chấm “.” biểu thị trạng thái hoạt động. 
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 2.3 3  Khởi động 

quạt hút 
dừng băng tải 

phụ gia
1

 
 

 a) b) 
     c)            d)  

 
Hình 1.16 

a, b ký hiệu trạng thái ; c trạng thái khởi đầu; d trạng thái hoạt động 
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Hình 1.17 
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d) 

10 

9 

d↓

c) 

8 

7 

c
↑

b) 

6 

5 

b 

a) 

4 

3 

a)  OR 

c)  AND 

1 

2 

t123 

3 

Hình 1.18 
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d) Dấu gạch ngang biểu thị cho việc chuyển trạng thái. Trạng thái được chuyển 
khi điều kiện chuyển được thoả mãn. Xem hình 1.17 

e) Các kí hiệu phân nhánh ở hình 1.18: 
Hình 1.18 a) khi TT1 đang hoạt động nếu t12 thoả mãn thì TT2 hoạt động; nếu 
t13 thoả mãn thì TT3 hoạt động; nếu t12 và t13 cùng thoả mãn thì TT2 và TT3 
cùng hoạt động gọi là TT OR. Tương tự cho hình 1.18 b). 
Hình 1.18 c) TT1 đang hoạt động nếu t123 thoả mãn thì cả hai TT2 và TT3 hoạt 
động gọi là trạng thái  AND. 
Hình 1.18 d) TT7 và TT8 đang hoạt động nếu t789 thoả mãn thì TT9 hoạt động 
trạng thái này gọi là TT AND.   

f)  Hình 1.19 a) cho phép thực hiện bước nhảy, nếu đang hoạt động ở TT2, điều 
kiện a thoả mãn thì hệ thống sẽ chuyển hoạt động từ TT2 sang TT5 bỏ qua TT3 
và TT4; ngược lại nếu a không thoả mãn thì các trạng thái 3, 4, 5 lần lượt sẽ 
được thực hiện.  
 

a

 
2 6 

 a d  
3 7 

 e b  
4 8 

 c f  
5 9 

 a) b)
 
 Hình 1.19  
Hình 1.19 b) nếu điều kiện f chưa thoả mãn thì TT8 sẽ quay về lại TT7, nếu f thoả mãn 
thì TT8 mới chuyển sang TT9. 
1.8.4. Ứng dựng Grafcet: 
 Ta xét một ví dụ cụ thể để mô tả hoạt động của hệ thống tự động điều khiển quá 
trình. Hệ thống trộn có sơ đồ công nghệ ở hình 1.20. Thùng X dùng để chứa nước 
chuẩn bị cho hệ thống trộn. Trước khi động cơ M kéo cánh khuấy để trộn yêu cầu 
thùng Y phải có đủ nước; cân 1 và 2 đã cân đủ vật liệu; lúc động cơ M khởi động cánh 
khuấy cũng là lúc hai băng tải C1, C2 được khởi động để đưa hai vật liệu A, B vào 
thùng trộng Y. 
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Y 
Sản phẩm ra Ev 

P V1 

M Nmin

Nlim
Nma

x

2 

1 

C1 

C2 

V5 

V3 V4 

V2 

B 

A 

Hình 1.20: Sơ đồ công  nghệ của hệ thống trộn  

Trình tự khuấy trộn như sau: 
- Nếu mức vật liệu ở thùng trộn là min (Nmin) thì hệ thống làm việc ở chế độ tự 

động (AUT) → Cấp tín hiệu cho mở các van V1, V2, V3.  
- Bơm P được khởi động để bơm nước từ thùng X vào thùng Y. 
- Khi khối lượng cân trên các cân 1, 2 đã đủ thì van V2, V3 đóng lại. 
- Nước trong thùng Y tăng dần cho đến khi đạt mức max (Nmax) thì bơm P dừng 

và van V1 đóng lại. 
- Khi việc chuẩn bị nguyên vật liệu trên đã xong, động cơ khuấy M bắt đầu hoạt 

động đồng  thời các van V4, V5 mở, băng tải C1, C2 hoạt động để đưa liệu vào 
thùng Y. 

- Quá trình trộn được tính bằng thời gian t2, sau thời gian t2 thì có tín hiệu Ft2 xuất 
hiện và cắt động cơ khuấy M để kết thúc quá trình trộn.  

- Nlim là tín hiệu cực hạn trên để cấm hoạt động khi thùng trộn Y đã quá đầy. 
- Trước khi động cơ M hoạt động thì van Ev mở để tháo hết vật liệu trong thùng Y 

ra ngoài đến mức min (Nmin đóng), đồng thời vật liệu trên cân 1, 2 đã hết thì van 
V4, V5 tự động đóng lại nhưng băng tải C1, C2 còn phải quay thêm một đoạn nữa 
để đưa hết vật liệu trên băng tải xuống thùng Y.  

- Vì lý do an toàn, hệ thống còn có nút dừng khẩn cấp (AU) khi hệ thống có sự cố 
bất thường, đồng thời trước khi hệ thống hoạt động lại cần có tín hiệu đặt lại cho 
hệ thống (REP). 
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Sơ đồ cấu trúc của hệ thống: 
 
 

REP

AUTT

AU

B
A

Nmin 
Nmax 

Nlim

Ev 
V5 
V4 
V3 
V2 
V1 
C2 
C1 
P
M

 
 
 
 
 

Các thiết bị 
của quá trình 

 
 
 
 
 

Cấu trúc của 
hệ điều khiển

Hình 1.21: Sơ đồ cấu trúc chung của hệ thống trộn 

 
Ở đây: 
M, P, C1, C2, V1, V2, V3, V4, V5, Ev là biến điều khiển quá trình: AUT, AU, REP. 
A, B, Nmin, Nmax, Nlim là tín hiệu quá trình đưa về điều khiển trạng thái. 
Với ví dụ cụ thể này chúng ta cần lưu ý đến hai phương thức điều khiển sau: 

1. Phương thức làm việc tự động theo chu kỳ. Chu kỳ ở đây là chu kỳ trộn, nghĩa 
là hệ thống đã thực hiện xong mỗi mẽ trộn. Một mẽ trộn được bắt đầu bằng tín 
hiệu điều khiển AUT (điều kiện bắt đầu là P, M, V1, V2... trạng thái chưa làm 
việc). 

2. Phương thức khoá khi có sự cố, khi có sự cố ngẫu nhiên thì hệ thống phải được 
dừng khẩn cấp bằng lệnh AU. Lúc này phải chốt lại ngay kết quả đang xử lý, 
đến khi nào sự cố được khắc phục xong thì được hoạt động theo trình tự đặt lại 
bằng lệnh REP với việc tính đến hoặc không tính đến điều kiện khởi động ban 
đầu.  

Ban đầu chúng ta bắt đầu đi vào thiết kế hệ thống chưa có lệnh AU và REP tham gia, 
đó là Grafcet ở hình 1.22. Trạng thái khởi đầu trong trường hợp này là TT1. Giả sử các 
điều kiện đầu là thùng ở mức min, cơ cấu chấp, hành ở trạng thái tốt (sẵn sàng làm 
việc) 
thì trạng thái 2, 3, 4 được thực hiện (van V1 mở, bơm P quay, van V2, V3 mở để đưa vật 
liệu xuống cân 1, 2). Khi nước trong thùng dâng lên đến mức max (Nmax) thì hệ thống 
chuyển sang trạng thái 5. Khi khối lượng trên cân 1 (tín hiệu báo đủ A), khối lượng 
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trên cân 2 (tín hiệu báo đủ B) thì hệ thống chuển sang trạng thái 6, 7. Trạng thái 5, 6, 7 
biểu hiện cho nguyên liệu trong một mẽ trộn đã chuẩn bị xong. Khi các điều kiện Nmax, 
A, B đã thỏa mãn thì hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái 8, tương ứng động cơ trộn M 
hoạt động, thời gian t2 được tính, van V4, V5 mở, băng tải C1, C2 hoạt động. Khi xả hết 
liệu trên hai cân 1, 2 thì van V1, V2 dừng và thời gian t1 được tính để hai băng tải chạy 
thêm 1 thời gian nữa (t1). Sau thời gian này băng tải dừng và tín hiệu Ft1 xuất hiện và 
hệ thống chuyển sang trạng thái 9, tại đây M vẫn còn hoạt động đến khi thời gian t2  kết 
thúc hệ thống sẽ chuyển về trạng thái nghỉ để chuẩn bị cho chu kỳ tiếp theo. 
 

AU AU REP_  

10

11 

P, V1 

Mmin 

Ft2

M, t2

Ft1

M, V4, V5, C1, C2, t1

A BNmax 

V3V2

9 

8 

5 

2 

6 

3 

7

4

1

AU_Nmin 

Hình 1.22 

Hình 1.22 b) để xét cho trường hợp sự cố và khắc phục xong sự cố để tiến hành chạy 
lại hệ thống. 
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Hình 1.23 và 1.24 tính đến các trường hợp sự cố và đặt lại.  
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Hình 1.23  
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 Hình 1.24 
 

 
Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh  32 



Chương 2: Bộ điều khiển lập trình PLC          Bộ môn Tự Động - Đo Lường _ Khoa  Điện 
 

CHƯƠNG 2: BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC 
 

2.1. Đặc điểm bộ điều khiển logic khả trình (PLC): 
 Programmable Control Systems  
 Programmable Logic Controller (PLC) 
Sự ra đời của bộ điều khiển PLC: 
- Năm 1642, Pascal đã phát minh ra máy tính cơ khí dùng bánh răng. 
Đến năm 1834 Babbage đã hoàn thiện máy tính cơ khí "vi sai" có khả năng tính toán 
với độ chính xác tới 6 con số thập phân. 
- Năm 1808, Joseph M.Jaquard đã dùng các lỗ trên tấm bìa thẻ kim loại mỏng, sắp xếp 
chúng trên máy dệt theo nhiều chiều khác nhau để điều khiển máy dệt tự động thực 
hiện các mẫu hàng phức tạp. 
- Trước năm 1904, Hoa Kỳ và Đức đã sử dụng mạch rơle để triển khai chiếc máy tính 
điện tử đầu tiên trên thế giới. 
- Năm 1943, Mauhly và Ackert chế tạo "cái máy tính" đầu tiên gọi là "máy tính và tích 
phân số điện tử" viết tắt là ENIAC. Máy có: 

• 18.000 đèn điện tử chân không. 
• 500.000 mối hàn thủ công. 
• Chiếm diện tích 1613 ft2. 
• Công suất tiêu thụ điện 174 kW. 
• 6000 nút bấm. 
• Khoảng vài trăm phích cắm. 

Chiếc máy tính này phức tạp đến nỗi chỉ mới thao tác được vài phút lỗi và hư hỏng đã 
xuất hiện. Việc sửa chữa lắp đặt lại đèn điện tử để chạy lại phải mất đến cả tuần. 
Chỉ tới khi áp dụng kỹ thuật bán dẫn vào năm 1948, đưa vào sản xuất công nghiệp vào 
năm 1956 thì những máy tính điện tử lập trình lại mới được sản xuất và thương mại 
hoá.  
Sự phát triển của máy tính cũng kèm theo kỹ thuật điều khiển tự động. 

•   Mạch tích hợp điện tử - IC - năm 1959. 
•   Mạch tích hợp gam rộng - LSI - năm 1965. 
•   Bộ vi xử lý - năm 1974. 
•   Dữ liệu chương trình - điều khiển. 
•   Kỹ thuật lưu giữ... 
Những phát minh này đã đánh dấu một bước rất quan trọng và quyết định trong 

việc phát triển ồ ạt kỹ thuật máy tính và các ứng dụng của nó như PLC, CNC,... lúc này 
khái niệm điều khiển bằng cơ khí và bằng điện tử mới được phân biệt. 
Đến cuối thập kỷ 20, người ta dùng nhiều chỉ tiêu để phân biệt các loại kỹ thuật điều 
khiển, bởi vì trong thực tế sản xuất đòi hỏi điều khiển tổng thể những hệ thống máy 
tính chứ không điều khiển đơn lẻ từng máy. 
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→ Sự phát triển của PLC đã đem lại nhiều thuận lợi và làm cho nó các thao tác máy trở 
nên nhanh, nhạy, dễ dàng và tin cậy hơn. Nó có khả năng thay thế hoàn toàn cho các 
phương pháp điều khiển truyền thống dùng rơle (loại thiết bị phức tạp và cồng kềnh); 
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khả năng điều khiển thiết bị dễ dàng và linh hoạt dựa trên việc lập trình trên các lệnh 
logic cơ bản; khả năng định thời, đếm; giải quyết các vấn đề toán học và công nghệ; 
khả năng tạo lập, gởi đi, tiếp nhận những tín hiệu nhằm mục đích kiểm soát sự kích 
hoạt hoặc đình chỉ những chức năng của máy hoặc một dây chuyền công nghệ. 
 Như vậy những đặc điểm làm cho PLC có tính năng ưu việt và thích hợp trong 
môi trường công nghiệp:  

• Khả  năng kháng nhiễu rất tốt. 
• Cấu trúc dạng module rất thuận tiện cho việc thiết kế, mở rộng, cải tạo nâng 
cấp... 
• Có những modul chuyên dụng để thực hiện những chức năng đặc biệt hay 
những modul truyền thông để kết nối PLC với mạng công nghiệp hoặc mạng 
Internet... 
• Khả năng lập trình được, lập trình dễ dàng cũng là đặc điểm quan trọng để xếp 
hạng một hệ thống điều khiển tự động . 
• Yêu cầu của người lập trình không cần giỏi về kiến thức điện tử mà chỉ cần 
nắm vững công nghệ sản xuất và biết chọn thiết bị thích hợp là có thể lập trình 
được. 
• Thuộc vào hệ sản xuất linh hoạt do tính thay đổi được chương trình hoặc thay 
đổi trực tiếp các thông số mà không cần thay đổi lại chương trình. 

 
2.2. Các khái niệm cơ bản về PLC: 
Các thành phần của một PLC thường có các modul phần cứng sau: 
1. Modul nguồn. 
2. Modul đơn vị xử lý trung tâm. 
3. Modul bộ nhớ chương trình và dữ liệu. 
4. Modul đầu vào. 
5. Modul đầu ra. 
6. Modul phối ghép (để hỗ trợ cho vấn đề truyền thông nội bộ). 
7. Modul chức năng (để hỗ trợ cho vấn đề truyền thông mạng). 
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Hình 2.1: Mô hình tổng quát của một PLC  
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2.2.1. PLC hay PC: 
  Để thực hiện một chương trình điều khiển số thì yêu cầu PLC phải có tính năng 
như một máy tính (PC). 

• CPU (đơn vị xử lý trung tâm). 
• Bộ nhớ chính (RAM, EEPROM, EPROM...), bộ nhớ mở rộng. 
• Hệ điều hành. 
• Port vào/ra (giao tiếp trực tiếp với thiết bị điều khiển). 
• Port truyền thông (trao đổi thông tin với môi trường xung quanh). 
• Các khối chức năng đặc biệt như: T, C, các khối chuyên dụng khác. 

2.2.2. So sánh với hệ thống điều khiển khác: 
 

ph m

PLC xử lý một bit. 
PLC xử lý từ ngữ 

Rơle, linh kiện điện tử, mạch 
điện tử, cơ - thuỷ khí 

Liên kết cứng Liên kết 
ích cắ

RAM - 
EEPROM

ROM - 
EPROM 

Bộ nhớ thay 
đổi được 

Khả lập trình 
tự do

Thay đổi 
được

Không thay 
đổi 

    Quy trình cứng     Quy trình mềm 

Bộ nhớ khả lập trình     Tếp xúc vật lý 

                Với chức năng được lưu trữ bằng : 

    Điều khiển  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hình 2.2: Những đặc trưng lập trình của các loại điều khiển  
PLC có ưu điểm vượt trội so với các hệ thống điều khiển cổ điển như rơle, mạch tổ hợp 
điện tử, IC số. 

• Thiết bị cho phép thực hiện linh hoạt các thuật toán điều khiển số thông qua 
ngôn ngữ lập trình. 
• Bộ điều khiển số nhỏ gọn. 
• Dễ dàng trao đổi thông tin với môi trường xung quanh như: TD (text display), 
OP (operation), PC, PG hay mạng truyền thông công nghiệp, kể cả mạng 
internet. 
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• Thực hiện chương trình liên tục theo vòng quét. 
2.3. Cấu trúc phần cứng của PLC: 
2.3.1. Đơn vị xử lý trung tâm (CPU Central Procesing Unit): 
  Thường trong mỗi PLC có một đơn vị xử lý trung tâm, ngoài ra còn có một số 
loại lớn có tới hai đơn vị xử lý trung tâm dùng để thực hiện những chức năng điều 
khiển phức tạp và quan trọng gọi là hot standby hay redundant. 
a) Đơn vị xử lý "một -bit": Thích hợp cho những ứng dụng nhỏ, chỉ đơn thuần là logic 
ON/OFF, thời gian xử lý dài, nhưng kết cấu đơn giản nên giá thành hạ vẫn được thị 
trường  chấp nhận. 
b) Đơn vị xử lý "từ - ngữ":  

• Xử lý nhanh các thông tin số, văn bản, phép tính, đo lường, đánh giá, kiểm tra. 
• Cấu trúc phần cứng phức tạp hơn nhiều. 
• Giá thành cao. 

* Nguyên lý hoạt động: 
- Thông tin lưu trữ trong bộ nhớ chương trình → gọi tuần tự (do đã được điều khiển và 
kiểm soát bởi bộ đếm chương trình do đơn vị xử lý trung tâm khống chế). 
- Bộ xử lý liên kết các tín hiệu (dữ liệu) đơn lẻ (theo một quy định nào đó - do thuật 
toán điều khiển) → rút ra kết quả là các lệnh cho đầu ra. 
- Sự thao tác tuần tự của chương trình đi qua một chu trình đầy đủ rồi sau đó lại bắt đầu 
lại từ đầu  → thời gian đó gọi là "thời gian quét". 
- Đo thời gian mà bộ xử lý xử lý 1 Kbyte chương trình để làm chỉ tiêu đánh giá giữa các PLC. 
⇒ Như vậy bộ vi xử lý quyết định khả năng và chức năng của PLC. 
  Bảng 2.1: So sánh bộ vi xử lý 1 bít và bộ vi xử lý từ ngữ 
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Bộ xử lý một - bit Bộ xử lý từ - ngữ 
Xử lý trực tiếp các tín hiệu đầu vào 
(địa chỉ đơn). 

Các tín hiệu vào/ra chỉ có thể được 
địa chỉ hoá thông qua từ ngữ. 

Cung cấp lệnh nhỏ hơn, thông 
thường chỉ là một quyết định 
có/ không. 

Cung cấp tập lệnh lớn hơn, đòi hỏi 
phải có những kiến thức về vi tính. 

Ngôn ngữ đầu vào đơn giản, không 
cần kiến thức tính toán. 

Ngôn ngữ đầu vào phức tạp dùng 
cho việc cung cấp lệnh lớn. 

Khả năng hạn chế trong việc xử lý 
dữ liệu số (không có chức năng 
toán học và logic). 

Thu thập và xử lý dữ liệu số. 

Chương trình thực hiện liên tiếp, 
không bị gián đoạn, thời gian của 
chu trình tương đối dài. 

Các quá trình thời gian tới hạn 
được địa chỉ hoá qua các lệnh gián 
đoạn hoặc chuyển đổi điều khiển 
khẩn cấp. 

Chỉ phối được với máy tính đơn 
giản. 

Phối ghép với máy tính hoặc hệ 
thống các máy tính. 

Khả năng xử lý các tín hiệu tương 
tự bị hạn chế. 

Xử lý tín hiệu tương tự ở cả đầu 
vào và đầu ra. 
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2.2.3. Bộ nhớ:  Bao gồm cả RAM, ROM, EEPROM. 
 Một nguồn điện dự phòng là cần thiết cho RAM để duy trì dữ liệu ngay cả khi 
mất nguồn điện chính. 
 Bộ nhớ được thiết kế thành dạng modul để cho phép dễ dàng thích nghi với các 
chức năng điều khiển với các kích cỡ khác nhau. Muốn rộng bộ nhớ chỉ cần cắm thẻ 
nhớ vào rãnh cắm chờ sẵn trên modul CPU. 
2.3.4. Khối vào/ra: 
 Hoạt động xử lý tín hiệu bên trong PLC: 5VDC, 15VDC (điện áp cho họ TTL & 
CMOS). Trong khi đó tín hiệu điều khiển bên ngoài có thể lớn hơn. khoảng 24VDV 
đến 240VDC hay 110VAC đến 220VAC với dòng lớn. 
 Khối giao tiếp vào ra có vai trò giao tiếp giữa mạch vi điện tử của PLC với 
mạch công suất bên ngoài.Thực hiện chuyển mức điện áp tín hiệu và cách ly bằng 
mạch cách ly quang (Opto-isolator) trên các khối vào ra. Cho phép tín hiệu nhỏ đi qua 
và ghim các tín hiệu có mức cao xuống mức tín hiệu chuẩn. Tác dụng chống nhiễu tốt 
khi chuyển công tắc bảo vệ quá áp từ nguồn cung cấp điện lên đến điện áp 1500V. 

• Ngõ vào: nhận trực tiếp tín hiệu từ cảm biến. 
• Ngõ ra: là các transistor, rơle hay triac vật lý. 

2.3.5. Thiết bị lập trình:  Có 2 loại thiết bị có thể lập trình được đó là 
• Các thiết bị chuyên dụng đối với từng nhóm PLC của hãng tương ứng. 
• Máy tính có cài đặt phần mềm là công cụ lý tưởng nhất. 

2.3.6. Rơle: Rơle là bộ nhớ 1 bít, có tác dụng như rơle phụ trợ vật lý như trong mạch 
điều khiển dùng rơle truyền thống gọi là các rơ le logic. Theo thuật ngữ máy tính thì 
rơle còn được gọi là cờ, kí hiệu là M. Có rất nhiều loại rơle chúng ta sẽ khảo sát kỹ hơn 
đối với loại các PLC của hãng. 
2.3.7. Modul quản lý việc phối ghép: Dùng để phối ghép bộ PLC với các thiết bị bên 
ngoài như máy tính, thiết bị lập trình, bảng vận hành và mạng truyền thông công 
nghiệp. 
2.3.8. Thanh ghi (Register): là bộ nhớ 16 bit hay 32 bit để lưu trữ tạm thời khi PLC 
thực hiện quá trình tính toán. 
- Thanh ghi chốt (Latch register) duy trì nội dung cho đến khi nó được chồng lên bằng 
nội dung mới. 
- Thanh ghi chuyên dùng (Special register). 
- Thanh ghi tập tin hay thanh ghi bộ nhớ chương trình (Program memory registers). 
- Thanh ghi điều chỉnh giá trị được từ biến trở bên ngoài (External adjusting register). 
- Thanh ghi chỉ mục (Index register). 
2.3.9. Bộ đếm (Counter): kí hiệu là C. 
a) Phân loại theo tín hiệu đầu vào: 
- Bộ đếm lên. 
- Bộ đếm xuống. 
- Bộ đếm lên - xuống, bộ đếm này có cờ chuyên dụng chọn chiều đếm. 
- Bộ đếm pha phụ thuộc vào sự lệch pha giữa hai tín hiệu xung kích. 

 
Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh   37
   



Chương 2: Bộ điều khiển lập trình PLC          Bộ môn Tự Động - Đo Lường _ Khoa  Điện 
 
- Bộ đếm tốc độ cao (high speed counter), xung kích có tần số cao khoảng vài  kHz đến 
vài chục kHz. 
b) Phân loại theo kích thước của thanh ghi và chức năng của bộ đếm: 
- Bộ đếm 16 bit: thường là bộ đếm chuẩn, có giá trị đếm trong khoảng -32768 ÷ 32767. 
- Bộ đếm 32 bit: cũng có thể là bộ đếm chuẩn nhưng thường là bộ đếm tốc độ cao. 
- Bộ đếm chốt: duy trì nội dung đếm ngay cả khi PLC bị mất điện. 
2.3.10. Bộ định thì (timer): kí hiệu là T, được dùng để định các sự kiện có quan tâm 
đến vấn đề thời gian, bộ định thì trên PLC được gọi là bộ định thì logic. Việc tổ chức 
định thì thực chất là một bộ đếm xung với chu kỳ có thể thay đổi được. Chu kỳ của 
xung tính bằng đơn vị ms gọi là độ phân giải. Tham số của bộ định thì là khoảng thời 
gian định thì, tham số này có thể là biến hoặc là hằng nhập vào là số nguyên. 
2.4. Giới thiệu một số nhóm PLC phổ biến hiện nay trên thế giới: 
1. Siemens: có ba nhóm 

•  CPU S7 200:  
    CPU 21x: 210; 212; 214; 215-2DP; 216. 
    CPU 22x: 221; 222; 224; 224XP; 226; 226XM. 
•  CPU S7300: 312IFM; 312C; 313; 313C; 313C-2DP+P; 313C-2DP; 314; 
314IFM; 314C-2DP+P; 314C-2DP;  315; 315-2DP; 315E-2DP; 316-2DP; 318-2 
•  CPU S7400: Liên hệ cataloge Siemens. 

2. Mitsubishi: Họ FX 
3. Omron: Họ CMQ 
4. Controtechnique: Họ Compact TWD LCAA 10DRP; TWD LCAA 16DRP; TWD 
LCAA 24DRP... 
5. ABB: Ba nhóm 

• AC 100M 
• AC 400M 
• AC 800M, đây là loại có 2 module CPU làm việc song song theo chế độ dự 
phòng nóng. 

2.5. Tổng quan về họ PLC S7-200 của hãng Siemens: 
 Có hai series: 21x (loại cũ không còn sản xuất nữa) và 22x (loại mới). Về mặt 
tính năng thì loại mới có ưu điểm hơn nhiều. Bao gồm các loại CPU sau: 221, 222, 
224, 224XP, 226, 226XM trong đó CPU 224XP có hỗ trợ analog 2I/1O onboard và 2 
port truyền thông.  
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    Bảng 2.2: Các loại CPU S7-200  

 
 

               Bảng 2.3: So sánh các thông số và đặc điểm kỹ thuật của series 22x 
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 Bảng 2.4: Mã số và các thông số về điện áp nguồn và I/O 

   
 Bảng 2.5: Các thông số về công suất tiêu thụ và dòng điện I/O 

 
2.6. Cấu trúc phần cứng của S7-200: 
2.6.1. Hình dáng bên ngoài: 
1. Các đèn trạng thái: 

• Đèn RUN-màu xanh: Chỉ định PLC ở chế độ làm việc và thực hiện chương 
trình đã được nạp vào bộ nhớ chương trình. 
• Đèn STOP-màu vàng: Chỉ định PLC ở chế độ STOP, dừng chương trình đang 
thực hiện lại (các đầu ra đều ở chế độ off). 
• Đèn SF-màu đỏ, đèn báo hiệu hệ thống bị hỏng có nghĩa là lỗi phần cứng hoặc 
hệ điều hành. Ở đây cần phân biệt rõ lỗi hệ thống với lỗi chương trình người 
dùng, khi lỗi chương trình người dùng thì CPU không thể nhận biết được vì 
trước khi download xuống CPU, phần mềm lập trình đã làm nhiệm vụ kiểm tra 
trước khi dịch sang mã máy. 
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Hình 2.3: CPU S7-200 module 

• Đèn Ix.x-màu xanh: Chỉ định trạng thái On/Off của đầu vào số. 
• Đèn Qx.x-màu xanh: Chỉ định trạng thái On/Off của đầu vào số. 
• Port truyền thông nối tiếp: RS 485 protocol, 9 chân sử dụng cho việc 

phối ghép với PC, PG, TD200, TD200C, OP, mạng biến tần, mạng công 
nghiệp. 

   Tốc độ truyền - nhận dữ liệu theo kiểu PPI ở tốc độ chuẩn là 9600 baud. 
 Tốc độ truyền - nhận dữ liệu theo kiểu Freeport là 300 ÷ 38400 baud. 

Hình 2.4: Cấu trúc của port RS 485 
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    Bảng  2.6: Mô tả chức năng của các chân của port RS 485 

      
 

2. Công tắc chọn chế độ: 
• Công tắc chọn chế độ RUN: Cho phép PLC thực hiện chương trình, khi 
chương trình gặp lỗi hoặc gặp lệnh STOP thì PLC sẽ tự động chuyển sang chế 
độ STOP mặc dù công tắc vẫn ở chế độ RUN (nên quan sát đèn trạng thái). 
• Công tắc chọn chế độ STOP: Khi chuyển sang chế độ STOP, dừng cưỡng bức 
chương trình đang chạy, các tín hiệu ra lúc này đều về off. 
• Công tắc chọn chế độ TERM: cho phép người vận hành chọn một trong hai 
chế độ RUN/STOP từ xa, ngoài ra ở chế độ này được dùng để download chương 
trình người dùng. 

3. Vít chỉnh định tương tự: Mỗi CPU có từ 1 đến 2 vít chỉnh định tương tự, có thể xoay 
được một góc 270°, dùng để thay đổi giá trị của biến sử dụng trong chương trình.  
4. Pin và nguồn nuôi bộ nhớ: Sử dụng tụ vạn năng và pin. Khi năng lượng của tụ bị cạn 
kiệt PLC sẽ tự động chuyển sang sử dụng năng lượng từ pin. 
2.6.2. Giao tiếp với thiết bị ngoại vi: 
a) Thiết bị lập trình loại PGxx được trang bị sẵn phần mềm lập trình, chỉ lập trình được 
với ngôn ngữ STL. 
b) Máy tính PC: Hệ điều hành Win 95/98/ME/2000/NT4.x. 
Trên đó có cài đặt phần mềm Step7 Micro/Win 32 và Step7 Micro/Dos. Hiện nay hầu 
hết sử dụng  Step7 Mcro/Win 32 version 3.0, 3.2, 4.0. V4.0 cho phép người lập trình có 
thể xem được giá trị, trạng thái cũng như đồ thị của các biến. Nhưng chỉ sử dụng được 
trên máy tính có cài đặt hệ điều hành Window 2000/ WinNT và PLC loại version mới 
nhất hiện nay. Sau đây là cách cài đặt và giao tiếp giữa PC-PLC: 
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              Hình 2.6: Cài đặt phần mềm STEP7 trên Window 95/98/ME/2000/NT 
 
Sau khi thực hiện xong, trên màn hình sẽ xuất hiện: 
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   Hình 2.7: Giao tiếp giữa PC/PG với PLC thông qua PC/PPI cable 
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Sau khi đã tiến hành lắp đặt phần cứng xong, ta tiến hành thiết lập truyền thông giữa 
PC/PG với PLC. Đó là thiết lập tốc độ, số bit dữ liệu truyền/nhận, bit chẵn lẽ, cổng 
COM, địa chỉ PLC, thời gian Time out... được tiến hành như sau: 

 

 
                 Hình 2.8: Thiết lập kết nối giữa PC/PG  tới PLC 
 

1. Kích chuột vào biểu tượng Communications trên Group bar. 
2. Kiểm tra việc thiết lập truyền thông. 
3. Kích double vào biểu tượng Refresh để dò tìm địa chỉ và các thông số 
của PLC. 
4. Nếu không nhận được phản hồi từ PLC hoặc Window vẫn không thiết lập 
được truyền thông thì kích vào Set PG/PC interface sau đó kích double vào 
PC/PPI cable. 
5. Đánh dấu vào PC/PPI cable và chọn properties... 
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6. Vào PPI/Addres đặt địa chỉ 2 (địa chỉ mặc định) và tốc độ truyền là 9.6 
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(COM1/COM2/USB), chấp nhận việc lựa chon này bằng nút OK. 
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7. Vào kích double biểu tượng Refresf lần nữa để xem sự kết nối giữa PC 
và PLC. 

c) Giao tiếp với mạng công nghiệp: 
• Nếu là mạng PPI thì chỉ cần đầu nối và nối trực tiếp vào Port truyền thông của 
CPU. 
• Nếu là mạng Profibus - DP phải có thêm modul EM 277. 
• Nếu là mạng Ethernet hoặc internet phải có thêm modul CP 243-1/ CP 243-
1IT. 
• Nếu là mạng AS-I phải có thêm modul CP 243-2. 
• Ngoài ra còn có thêm TD200 (Text Display) dùng để hiển thị và thông báo 
bằng text, có thể điều chỉnh trực tiếp giá trị của biến trong chương trình người 
dùng, đóng vai trò như một panel vận hành. 

TP070 loại này là Touch panel, được thiết kế đặc biệt cho S7-200, có chức năng như 
HMI (Human Mechanical Interface). 
Tip!:  Gói phần mềm STEP 7 Micro/Win32 V3.x cũng được chia ra nhiều modul. 
Modul chính dùng để thực hiện nhữnh chức năng cơ bản, một số modul chuyên dụng 
như: USS  hay Modbus, S7-200 Toolbox: TP_Desinger cho OP 070 (để cấu hình cho 
TO 070), Microcomputing limited, ActiveX components để hỗ trợ việc truyền thông 
giữa PC với PLC qua các ngôn lập trình khác. S7-200 OPC server for random OPC 
clients cũng sủ dụng cho việc truy xuất dữ liệu với S7-200. 
2.6.3. Giao tiếp giữa sensor và cơ cấu chấp hành: 
S7-200 có hai loại cơ bản:  
AC/DC/RLY_loại này điện áp nguồn cung cấp từ 85 ÷ 264VAC, tần số 47 ÷ 63 Hz;  
Điện áp vào: có nguồn cung cấp điện áp chuẩn cho sensor là 24VDC. 
Điện áp ra: loại này sử dụng nguồn điện ngoài, có thể là DC hoặc AC nhưng không 
vượt quá 220V. Nếu sử dụng đối với những  thiết bị tiêu thụ có công suất bé khoảng 
chừng vài Woat thì có thể lấy trực tiếp nguồn của cảm biến. 
Sau đây là thí dụ về mạch điện giao tiếp giữa PLC với cảm biến và cơ cấu chấp hành là 
động cơ 1 chiều có đảo chiều quay. 
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    Hình 2.9: Sơ đồ mạch điện giao tiếp giữa CPU 221 

 loại AC/DC/RLY và cơ cấu chấp hành 
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 Hình 2.10: Sơ đồ mạch giao tiếp giữa CPU 224 AC/DC/RLY  
      với sensor và cơ cấu chấp hành 

 
 

 

Hình 2.11: Sơ đồ mạch giao tiếp giữa CPU 224 DC/DC/DC 
 với sensor và cơ cấu chấp hành 

 DC/DC/DC_Nguồn nuôi 24VDC. 
        Nguồn nuôi cảm biến 24VDC. 
                      Đầu ra Transitor hở colector nguồn cung cấp 24VDC.  
2.7. Cấu trúc bộ nhớ S7-200: 
2.7.1. Phân chia bộ nhớ: Bộ nhớ được chia làm 4 vùng cơ bản, hầu hết các vùng nhớ 
đều có khả năng đọc/ghi chỉ trừ vùng nhớ đặc biệt SM (Special Memory) là vùng nhớ 
có số chỉ đọc, số còn lại có thể đọc/ghi được. 

• Vùng nhớ chương trình: Là miền bộ nhớ được dùng để lưu giữ các lệnh. 
chương trình. Vùng này thuộc kiểu non-valatie đọc/ghi được. 
• Vùng nhớ tham số: Là miền lưu giữ các tham số như từ khoá, địa chỉ trạm... 
cũng giống như vùng chương trình, vùng này thuộc kiểu (non-valatile) đọc/ghi 
được. 
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• Vùng dữ liệu: Được sử dụng để cất các dữ liệu của chương trình bao gồm kết 
quả của các phép tính, hằng số được định nghĩa trong chương trình, bộ đệm 
truyền thông... 
• Vùng đối tượng: Timer, bộ đếm, bộ đếm tốc độ cao và các cổng vào/ra tương 
tự được đặt trong vùng nhớ cuối cùng. Vùng này không thuộc kiểu non-valatile 
nhưng đọc/ghi được. 

Hai vùng nhớ cuối cùng có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện một chương trình. 
Do vậy sẽ được trình bày chi tiết ở mục tiếp theo. 
 

Hình 2.12: Bộ nhớ trong và ngoài của S7200

Tụ 

Miền nhớ ngoài EEPROM Đối tượng 

   Tham số 

    Dữ liệu 

Chương trình 

     Dữ liệu 

    Tham số 

Chương trình 

     Dữ liệu 

    Tham số 

Chương trình 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
2.7.2. Vùng nhớ dữ liệu và đối tượng và cách truy cập: 
Vùng nhớ dữ liệu là vùng nhớ động, nó có thể truy cập theo từng bit, byte, từ đơn 
(worrd), từ kép (double word) và cũng có thể truy nhập được với mảng dữ liệu. Được 
sử dụng làm miền lưu trữ dữ liệu cho các thuật toán, các hàm truyền thông, lập bảng, 
các hàm dịch chuyển, xoay vòng thanh ghi, con trỏ địa chỉ... 
Vùng đối tượng được sử dụng để lưu giữ dữ liệu cho các đối tượng lập trình như các 
giá trị tức thời, giá trị đặt trước của Counter hay Timer. Dữ liệu kiểu đối tượng bao 
gồm các thanh ghi của counter, Timer, các bộ đếm tốc độ cao, bộ đệm vào/ra tương tự 
và các thanh ghi AC (Accumulator).  
Vùng nhớ dữ liệu và đối tượng được chia ra nhiều miền nhớ nhỏ với những ứng dụng 
khác nhau. Chúng được ký hiệu bằng chữ cái đầu của tên tiếng Anh. Thông số, chức 
năng, giới hạn của các vùng nhớ tương ứng với từng CPU được mô tả qua các bảng 
sau: 
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       Bảng  2.7: Đặc điểm và giới hạn vùng nhớ của CPU S7 22x. 

 
 

  
 
Địa chỉ truy nhập được quy ước với công thức: 

• Truy nhập theo bit:  
 - Viết: tên miền (+) địa chỉ byte (+).(+) chỉ số bit (từ 0÷7). 
 - Đọc: ngược lại, ví dụ: V12.7_bit 7 của byte 12 trong vùng nhớ V. 
                M8.2_bit 2 của byte 8 trong vùng nhớ M. 
• Truy nhập theo byte: 
 - Viết: tên miền (+) B (+) địa chỉ của byte trong miền. 
 - Đọc: ngược lại, ví dụ: VB32_byte 32 trong vùng nhớ V. 
• truy nhập theo Word (từ đơn): 
 - Viết: tên miền (+) W (+) địa chỉ byte cao của từ trong miền. 
- Đọc: ngược lại, ví dụ: VW180_Word 180 trong vùng nhớ V, từ này gồm  có 
2 byte 180 và 181. 
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      15    14    13    12    11    10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0  

 VW180       VB180 (byte cao)                       VB181(byte thấp) 
 
• Truy nhập theo double Word (từ kép): 
 - Viết: tên miền (+) D (+)địa chỉ byte cao của từ cao trong miền. 
- Đọc: ngược lại, ví dụ: VD8_double Word 8 trong vùng nhớ V, từ kép này 
bao gồm 4 byte 8, 9, 10, 11. 

31                           24    23                                     16     15                                  8      7                                 0  
VD8    Byte 8   Byte 9      Byte 10 Byte 11 

 
 Tất cả các byte thuộc vùng dữ liệu đều có thể truy nhập bằng con trỏ. Con trỏ 
quy định trong vùng nhớ V, L hoặc các thanh ghi AC1, AC2, AC3. Mỗi con trỏ gồm 
4 byte, dùng lệnh MOVD. Quy ước sử dụng con trỏ để truy nhập như sau: 

• Truy nhập con trỏ địa chỉ: 
&địa chỉ byte (cao) là toán hạng lấy địa chỉ của byte, từ hoặc từ kép mà con trỏ đang 
chỉ vào. Ví dụ: 

-  AC1=&VB10, thanh ghi AC1 chứa đại chỉ của byte 10 thuộc vùng nhớ V. 
-  VD100=&VW110, từ kép VD100 chứa địa chỉ byte cao (VB110) của từ đơn    
VW110. 
 -  AC2=&VD150, thanh ghi AC2 chứa địa chỉ của byte cao (VB150) của từ       
kép VD150. 
• Truy nhập con trỏ dữ liệu: 
*con trỏ dữ liệu là toán hạng lấy nội dung của byte, từ hoặc từ kép mà con trỏ 
đang chỉ vào. Ví dụ như đối phép gán địa chỉ trên thì: 
-  *AC1 = VB10, lấy nội dung của byte VB10. 
-  *VD100 = VW110, lấy nội dung của từ đơn VW110. 
-  *AC1 = VD150, lấy nội dung của từ kép VD150. 

 Phép gán địa chỉ và sử dụng con trỏ như trên cũng có tác dụng với những 
thanh ghi 16 bit của Timer, bộ đếm thuộc vùng đối tượng hay các vùng nhớ I, Q, V, M, 
AI, AQ, SM. 
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AC1 

VB109 
VB110 
VB111 
VB112 
VB113 AC0 

               5   6   7   8

   địa chỉ  VW112  
1   2 
3   4 
5   6 
7 8

AC1 

VB109 
VB110 
VB111 
VB112 
VB113 

AC0 

          1   2   3   4

   địa chỉ  VW110  
1   2 
3   4 
5   6 
7 8

 MOVD &VW110, AC1 tạo con trỏ địa chỉ bằng cách
đưa địa chỉ của byte cao VB110 vào thanh ghi AC1.
  
 
MOVD *AC1, AC0, đưa giá trị trong word VW110 
vào trong thanh ghi AC0.  

 
 
 
 
 

+D  +2, AC1 cộng 2 vào giá trị địa chỉ của con trỏ 
VW110 rồi lưu giữ trong thanh ghi AC1. 
  
 
MOVD *AC1, AC0, đưa giá trị trong word VW112 
vào trong thanh ghi AC0.  

 
 
 
 
 

 Hình 2.13: Cách tạo và sử dụng con trỏ địa chỉ  
2.7.3 Mở rộng cổng vào ra: 
 Số module mở rộng tuỳ thuộc vào từng loại CPU, số module tương ứng với 
từng loại CPU được trình bày theo bảng 2.3. Cách mắc nối các module mở rộng được 
mắc nối tiếp (theo một móc xích) về phía bên phải của module CPU.  
 Các module số hoặc tương tự đều chiếm chỗ trên bộ đệm vào/ra tương ứng 
với đầu vào/ra của module. Ví dụ về cách khai báo địa chỉ trên các module mở rộng: 

 
Hình 2.14: Ghép nối CPU 224XP với module mở rộng 
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   Hình 2.15: Ghép nối CPU 212 với module mở rộng  
 

 
 

Hình 2.16: Ghép nối CPU 214 hoặc 215 với module mở rộng  
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CHƯƠNG 3: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VÀ ỨNG DỤNG 
 
3.1.Giới thiệu các ngôn ngữ lập trình: 
 Lập trình cho S7 200 và các PLC khác của hãng Siemens dựa trên 3 phương 
pháp cơ bản: 
 Phương pháp hình thang (Ladder logic _ LAD).  
 Phương pháp khối hàm (Function Block Diagram _ FBD). 
 Phương pháp liệt kê câu lệnh (Statement List _ STL). 
Chương này sẽ giới thiệu các thành phần cơ bản của ba phương pháp và cách sử dụng 
chúng trong lập trình. 
Nếu chương trình được viết theo ngôn ngữ LAD (hoặc FBD) thì có thể chưyển sang 
ngôn ngữ STL hay FBD (hoặc LAD) tương ứng. Nhưng không phải bất cứ chương 
trình viết theo STL nào cũng chuyển sang ngôn ngữ LAD hay FBD được. Bộ tập lênh 
STL được trình bày trong giáo án này đều có một chức năng như các tiếp điểm, cuộn 
dây, các hộp (trong LAD) hay IC số trong FBD. 
 Những lệnh này phải phối hợp được trạng thái các tiếp điểm để quyết định về 
giá trị trạng thái đầu ra hoặc giá trị logic cho phép hoặc không cho phép thực chức 
năng của một (hay nhiều) cuộn dây hoặc hộp. Trong lập trình lôgic thường hay sử dụng 
hai ngôn ngữ LAD và STL vì nó gần gũi hơn đối với chuyên ngành điện. Sau đây là 
những định nghĩa cần phải nắm khi bắt tay vào thiết kế một chương trình: 
3.1.1. Định nghĩa về LAD: LAD là ngôn ngữ lập trình bằng đồ họa. Nhữnh thành phần 
cơ bản dùng trong LAD tương ứng với những thành phần cơ bản dùng trong bảng 
mạch rơle. 
 + Tiếp điểm có hai loại: Thường đóng 
    
           Thường hở   
 + Cuộn dây (coil):                              (  ) 

+ Hộp (box): Mô tả các hàm khác nhau, nó làm việc khi có tín hiệu đưa đến 
hộp. Có các nhóm hộp sau: hộp các bộ định thời, hộp các bộ đếm, hộp di chuyển 
dữ liệu, hộp các hàm toán học, hộp trong truyền thông mạng... 
+ Mạng LAD: Là mạch nối các phần tử thành một mạng hoàn thiện, các phần tử 
như cuộn dây hoặc các hộp phải được mắc đúng chiều. Nguồn điện có hai 
đường chính, một đường bên trái thể hiện dây nóng, một đường bên phải là dây 
trung tính (neutral) nhưng không được thể hiện trên giao diện lập trình. Một 
mạch làm việc được khi các phần tử được mắc đúng chiều và kín mạch. 

3.1.2. Định nghĩa về STL: Là phương pháp thể hiện chương trình dưới dạng tập hợp 
các câu lệnh. Để tạo ra một chương trình bằng STL, người lập trình cần phải hiểu rõ 
phương thức sử dụng 9 bit trong ngăn xếp (stack) logic của S7 200.  
 Ngăn xếp là một khối 9 bit chồng lên nhau từ S0÷S8, nhưng tất cả các thuật toán 
liên quan đến ngăn xếp đều làm việc với bit đầu tiên và  bit thứ  hai (S0 và S1) của 
ngăn xếp. giá trị logic mới có thể được gởi hoặc nối thêm vào ngăn xếp. Hai bit S0 và 
S1 phối hợp với nhau thì ngăn xếp được kéo lên một bit. 
Ngăn xếp của S7 200 (logic stack): 
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S0 
 S1 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
S7 
S8 

 
 
3.2.Vòng quét (thực hiện chương trình) và cấu trúc của một chương trình: 

 

Stack0 bit đầu tiên của ngăn xếp. 
Stack1 bit thứ hai của ngăn xếp. 
Stack2 bit thứ ba của ngăn xếp. 
Stack3 bit thứ tư của ngăn xếp. 
Stack4 bit thứ năm của ngăn xếp. 
Stack5 bit thứ sáu của ngăn xếp. 
Stack6 bit thứ bảy của ngăn xếp. 
Stack7 bit thứ tám của ngăn xếp. 
Stack8 bit thứ chín của ngăn xếp. 

PLC thực hiện chương trình theo vòng lặp. Mỗi vòng lặp được gọi là vòng quét (scan). 
Các giai đoạn của vòng quét: 

 

 
   Khi gặp lệnh vào/ra tức thời ngay lập tức hệ thống dừng tất cả mọi công việc 
khác, ngay cả chương trình xử lý ngắt để thực hiện chương trình này trực tiếp với cổng 
vào/ra.  

Nếu sử dụng các chế độ ngắt, chương trình con tương ứng với từng tín hiệu 
ngắt được soạn thảo và cài đặt như một bộ phận của chương trình. Chương trình 
xử lý ngắt chỉ được thực hiện trong vòng quét khi xuất hiện tín hiệu báo ngắt và có 
thể xảy ra ở bất cứ thời điểm nàơ trong vòng quét.  
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3.3.Tập lệnh S7-200:  
Tập lệnh của S7-200 được chia làm 3 nhóm: 

1. Các lệnh mà khi thực hiện thì làm việc độc lập không phụ thuộc vào giá trị 
logic  của bit đầu tiên trong ngăn xếp (gọi là nhóm lệnh không điều kiện). 
2. Các lệnh chỉ thực hiện khi bit  đầu tiên trong ngăn xếp có giá trị bằng 1 (gọi 
là nhóm lệnh có điều kiện). 
3. Các nhãn lệnh đánh dấu vị trí trong tập lệnh (gọi là nhóm lệnh điều khiển 
chương trình). 

! Các ngôn ngữ sử dụng chữ I (Immediately) để chỉ ý nghĩa tức thời. 
 Cây lệnh 

Tập lệnh Bit 
Tập lệnh can thiệp vào thời gian hệ thống 
Tập lệnh truyền thông 
Tập lệnh so sánh 
Tập lệnh biến đổi 
Tập các bộ đếm 
Tập lệnh toán học 
Tập lệnh toán học 
Tập lệnh điều khiển ngắt 
Tập lệnh các phép tính logic biến đổi 
Tập lệnh di chuyển dữ liệu 
Tập lệnh điều khiển chương trình 
Tập lệnh thao tác với thanh ghi (dịch/quay vòng thanh ghi) 
Tập lệnh làm việc với chuỗi 
Tập lệnh làm việc với bảng dữ  liệu 
Tập các bộ định thời  
Tập lệnh gọi chương trình con và chương trình ngắt 
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2
2
2
2
3

 Hình 3.4: Mô tả cây lệnh bit 
 

 

2 
2 

Hình 3.5: Mô tả cây lệnh can thiệp vào thời gian hệ thống  

 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
 Hình 3.6: Mô tả cây lệnh truyền thông 
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Hình 3.7: Mô tả cây lệnh so sánh 
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Hình 3.8: Mô tả cây lệnh biến đổi 

2 
2 
2 
2 
2 
2  

 Hình 3.9: Mô tả cây lệnh các bộ đếm 
 

2 
2 
2 

 
 Hình 3.10: Mô tả cây lệnh các bộ định thời 

2 
2 
2 
2 
2  
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      Hình 3.12: Mô tả cây lệnh học kiểu Floating-Point 
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Hình 3.13: Mô tả cây lệnh toán học kiểu Integer 
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Hình 3.15: Mô tả cây lệnh di chuyển dữ liệu  
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 Hình 3.16: Mô tả cây lệnh điều khiển chương trình 
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Hình 3.17: Mô tả cây lệnh điều khiển chương trình  
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Hình 3.18: Mô tả cây lệnh làm việc với chuỗi 
 

 

 

2 
2 
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2 

 
! 1_Các lệnh không điều kiện. 
Hình 3.19: Mô tả cây lệnh làm việc với bảng dữ liệu 

   2_Các lệnh có điều kiện. 
   3_Các lệnh điều khiển chương trình.  

3.4. Cú pháp và cách ứng dụng SIMATIC struction S7-200: 
3.4.1. Toán hạng và giới hạn cho phép: 
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 Bảng 3.1: Giới hạn toán hạng của CPU S7-200 series CPU 22x 

 

 
 

 
3.4.2. SIMATIC instructions: 
1. SIMATIC Bit Logic Instructions: 
 

STL LAD Mô tả 
(Description) 

Toán hạng 
(Operands) 

Kiểu dữ 
liệu 

(Data 
Types) 
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N

LD 

A 
O 

 
Tiếp điểm thường mở sẽ được 

đóng khi  bit = 1 
bit: I, Q, M, V, SM, 

T, C, S, L Bool 

LDN 
 

AN 
ON 

 
Tiếp điểm thường đóng sẽ được 

mở khi  bit = 1 
bit: I, Q, M, V, SM, 

T, C, S, L Bool 

LDI 

AI 
OI 

 Tiếp điểm thường mở sẽ đóng 
tức thời (không phụ thuộc vào 

chu kỳ vòng quét) 
bit: I Bool 

LDNI 

AIN 
OIN 

 Tiếp điểm thường đóng sẽ mở 
tức thời (không phụ thuộc vào 

chu kỳ vòng quét) 
bit: I Bool 

NOT  Đảo giá trị logic của bit đầu tiên 
trong ngăn xếp Không Không 

 
 
EU 

 
 

Bit đầu tiên trong ngăn xếp có 
giá trị bằng 1 (trong khoảng thời 
gian đúng bằng 1 chu kỳ vòng 
quét) khi phát hiện sườn lên của 
tín hiệu đầu vào. 

bit: I, Q, M, V, SM, 
T, C, S, L 

  
 
Bool 

 
 
ED 

 Bit đầu tiên trong ngăn xếp có 
giá trị bằng 1 (trong khoảng thời 
gian đúng bằng 1 chu kỳ vòng 
quét) khi phát hiện sườn xuống 
của tín hiệu đầu vào. 

bit: I, Q, M, V, SM, 
T, C, S, L 

Bool 

bit 

bit 

bit 

bit 

NOT 

P

 

 
 Hình 3.20: Ví dụ minh hoạ lệnh LD, NOT, ED trong chương trình LAD và STL 
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S
bit 

n 

  SI 
bit

n

STL LAD Mô tả 
Description 

Toán hạng 
Operands 

Kiểu dữ 
liệu 

Data Types 
  
=  bit 

 
 

Cuộn dây đầu ra ở trạng thái ON 
khi có dòng điện điều khiển đi 
qua. 

bit: I, Q, M, V, SM, 
T, C, S, L 

 
Bool 

 
=I bit 

 
 

Cuộn dây đầu ra ở trạng thái ON 
tức thời (không phụ thuộc vào  
chu kỳ vòng quét) khi có dòng 
điện điều khiển đi qua. 

bit: Q  
Bool 

 
 
S  bit,  n    

 
 
 

Set 1 mảng gồm n tiếp điểm, 
tính từ tiếp điểm "bit" (n <= 
128 tiếp điểm).   

bit: I, Q, M, V, SM, 
T, C, S, L 
n:  IB, QB, MB, 
VB, SMB, SB, LB, 
AC, Constant, ∗VD, 
∗AC,∗ LD 
 

 
 
Bool 

 
 
 
R  bit,  n    

 
 
 

Reset 1 mảng gồm n tiếp 
điểm, tính từ tiếp điểm "bit" (n 
<= 128 tiếp điểm).   

bit: I, Q, M, V, SM, 
T, C, S, L 
n:  IB, QB, MB, 
VB, SMB, SB, LB, 
AC, Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 
 

 
 
 
Bool 

 
 
SI bit, n 

 Set tức thời 1 mảng gồm n tiếp 
điểm, tính từ tiếp điểm "bit" (n 
<= 128 tiếp điểm).   

bit: Q 
n:  IB, QB, MB, 
VB, SMB, SB, LB, 
AC, Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 
 

 
 
Bool 

 
 
RI bit, n 
 
 

 Reset tức thời 1 mảng gồm n 
tiếp điểm, tính từ tiếp điểm 
"bit" (n <= 128 tiếp điểm).   

bit: Q 
n:  IB, QB, MB, 
VB, SMB, SB, LB, 
AC, Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 
 

 
 
Bool 

 
NOP 

 
 
 
 

Lệnh rỗng, không hoạt động n 
lần. 

  
n: 0 ÷255 

 
 Byte 

bit

bit

 R 
n 

bit 

n 

bit 
RI 

NOP
n
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2. SIMATIC Compare Byte Instructions: 
Hình 3.21: Ví dụ minh hoạ lệnh =, S, R trong chương trình LAD và STL 

STL LAD Mô tả 
(Description) 

Toán hạng 
(Operands) 

Kiểu dữ liệu 
(Data Types) 

COMPARE BYTE 

LDB= 

AB= 
OB= 

 Lệnh so sánh giá trị của hai byte 
IN1 và IN2. 
Trạng thái tiếp điểm là đóng khi 
lệnh so sánh IN1= IN2 là đúng. 

IB, QB, MB, 
VB, SMB, SB, 
LB, AC, 
Constant, 
∗VD, ∗AC, 
∗LD 

Byte 

LDB<> 
 

AB<> 
OB<> 

 Lệnh so sánh giá trị của hai byte 
IN1 và IN2. 
Trạng thái tiếp điểm là đóng khi 
lệnh so sánh IN1<> IN2 là đúng. 

IB, QB, MB, 
VB, SMB, SB, 
LB, AC, 
Constant, 
∗VD, ∗AC, 
∗LD 

Byte 

LDB< 

AB< 
OB< 

 Lệnh so sánh giá trị của hai byte 
IN1 và IN2. 
Trạng thái tiếp điểm là đóng khi 
lệnh so sánh IN1< IN2 là đúng. 

IB, QB, MB, 
VB, SMB, SB, 
LB, AC, 
Constant, 
∗VD, ∗AC, 
∗LD 

Byte 

LDB<=  Lệnh so sánh giá trị của hai byte IB, QB, MB, Byte 
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AB<= 
OB<= 

IN1 và IN2. 
Trạng thái tiếp điểm là đóng khi 
lệnh so sánh IN1<= IN2 là đúng. 

VB, SMB, SB, 
LB, AC, 
Constant, 
∗VD, ∗AC, 
∗LD 

LDB> 

AB> 
OB> 

 Lệnh so sánh giá trị của hai byte 
IN1 và IN2. 
Trạng thái tiếp điểm là đóng khi 
lệnh so sánh IN1> IN2 là đúng. 

IB, QB, MB, 
VB, SMB, SB, 
LB, AC, 
Constant, 
∗VD, ∗AC, 
∗LD 

Byte 

LDB>= 

AB>= 
OB>= 

 Lệnh so sánh giá trị của hai byte 
IN1 và IN2. 
Trạng thái tiếp điểm là đóng khi 
lệnh so sánh IN1>= IN2 là đúng. 

IB, QB, MB, 
VB, SMB, SB, 
LB, AC, 
Constant, 
∗VD, ∗AC, 
∗LD 

Byte 

COMPARE WORD (COPARE INTEGER) 
LDW= 

AW= 
OW= 

 Lệnh so sánh giá trị của hai 
Word IN1 và IN2. 
Trạng thái tiếp điểm là đóng khi 
lệnh so sánh IN1= IN2 là đúng. 

IW, QW, MW, VW, 
SMW, SW, LW, 
AC, Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

Word 

LDW<> 

AW<> 
OW<> 

 Lệnh so sánh giá trị của hai 
Word IN1 và IN2. 
Trạng thái tiếp điểm là đóng khi 
lệnh so sánh IN1<> IN2 là đúng. 

IW, QW, MW, VW, 
SMW, SW, LW, 
AC, Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

Word 

LDW> 

AW> 
OW> 

 Lệnh so sánh giá trị của hai 
Word IN1 và IN2. 
Trạng thái tiếp điểm là đóng khi 
lệnh so sánh IN1 > IN2 là đúng. 

IW, QW, MW, VW, 
SMW, SW, LW, 
AC, Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

Word 

LDW>= 

AW>= 
OW>= 

 Lệnh so sánh giá trị của hai 
Word IN1 và IN2. 
Trạng thái tiếp điểm là đóng khi 
lệnh so sánh IN1 >= IN2 là đúng.

IW, QW, MW, VW, 
SMW, SW, LW, 
AC, Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

Word 

LDW< 

AW< 
OW< 

 Lệnh so sánh giá trị của hai 
Word IN1 và IN2. 
Trạng thái tiếp điểm là đóng khi 
lệnh so sánh IN1 < IN2 là đúng. 

IW, QW, MW, VW, 
SMW, SW, LW, 
AC, Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

Word 

LDW<= 

AW<= 
OW<= 

 Lệnh so sánh giá trị của hai 
Word IN1 và IN2. 
Trạng thái tiếp điểm là đóng khi 
lệnh so sánh IN1 <= IN2 là đúng.

IW, QW, MW, VW, 
SMW, SW, LW, 
AC, Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

Word 

COMPARE DOUBLEWORD 

  

>B 
IN2 

IN1 

>=B 
IN2 

IN1 

==I 
IN2 

IN1 

<>I 
IN2 

IN1 

>I 
IN2 

IN1 

>=I 
IN2 

IN1 

<=I 
IN2 

IN1 

<I 
IN2 

IN1 
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LDDW= 

ADW= 
ODW= 

 Lệnh so sánh giá trị của hai 
DoubleWord IN1 và IN2. 
Trạng thái tiếp điểm là đóng khi 
lệnh so sánh IN1 = IN2 là đúng. 

ID, QD, MD, VD, 
SMD, SD, LD, AC, 
Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

Double
Word 

LDDW<> 

ADW<> 
ODW<> 

 Lệnh so sánh giá trị của hai 
DoubleWord IN1 và IN2. 
Trạng thái tiếp điểm là đóng khi 
lệnh so sánh IN1 <> IN2 là đúng.

ID, QD, MD, VD, 
SMD, SD, LD, AC, 
Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

Double
Word 

LDDW> 

ADW> 
ODW> 

 Lệnh so sánh giá trị của hai 
DoubleWord IN1 và IN2. 
Trạng thái tiếp điểm là đóng khi 
lệnh so sánh IN1 > IN2 là đúng. 

ID, QD, MD, VD, 
SMD, SD, LD, AC, 
Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

Double
Word 

LDDW>= 

ADW>= 
ODW>= 

 Lệnh so sánh giá trị của hai 
DoubleWord IN1 và IN2. 
Trạng thái tiếp điểm là đóng khi 
lệnh so sánh IN1 >= IN2 là đúng.

ID, QD, MD, VD, 
SMD, SD, LD, AC, 
Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

Double
Word 

LDDW< 

ADW< 
ODW< 

 Lệnh so sánh giá trị của hai 
DoubleWord IN1 và IN2. 
Trạng thái tiếp điểm là đóng khi 
lệnh so sánh IN1 < IN2 là đúng. 

ID, QD, MD, VD, 
SMD, SD, LD, AC, 
Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

Double
Word 

LDDW<= 

ADW<= 
ODW<= 

 Lệnh so sánh giá trị của hai 
DoubleWord IN1 và IN2. 
Trạng thái tiếp điểm là đóng khi 
lệnh so sánh IN1 <= IN2 là đúng.

ID, QD, MD, VD, 
SMD, SD, LD, AC, 
Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

Double
Word 

COMPARE REAL 

LDR= 

AR= 
OR= 

 Lệnh so sánh giá trị của hai số 
thực IN1 và IN2. 
Trạng thái tiếp điểm là đóng khi 
lệnh so sánh IN1 = IN2 là đúng. 

ID, QD, MD, VD, 
SMD, SD, LD, AC, 
Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

Real 

LDR<> 

AR<> 
OR<> 

 Lệnh so sánh giá trị của hai số 
thực IN1 và IN2. 
Trạng thái tiếp điểm là đóng khi 
lệnh so sánh IN1 <> IN2 là đúng 

ID, QD, MD, VD, 
SMD, SD, LD, AC, 
Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

Real 

LDR> 

AR> 
OR> 

 Lệnh so sánh giá trị của hai số 
thực IN1 và IN2. 
Trạng thái tiếp điểm là đóng khi 
lệnh so sánh IN1 > IN2 là đúng 

ID, QD, MD, VD, 
SMD, SD, LD, AC, 
Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

Real 

LDR>= 

AR>= 
OR>= 

 Lệnh so sánh giá trị của hai số 
thực IN1 và IN2. 
Trạng thái tiếp điểm là đóng khi 
lệnh so sánh IN1 >= IN2 là đúng 

ID, QD, MD, VD, 
SMD, SD, LD, AC, 
Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

Real 

LDR<  Lệnh so sánh giá trị của hai số 
thực IN1 và IN2. 

ID, QD, MD, VD, 
SMD, SD, LD, AC, Real 
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<>D 
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IN1 

>D 
IN2 

IN1 
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IN2 

IN1 
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IN1 
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IN1 
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IN1 
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IN1 
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AR< 
OR< 

Trạng thái tiếp điểm là đóng khi 
lệnh so sánh IN1 < IN2 là đúng 

Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

LDR<= 

AR<= 
OR<= 

 Lệnh so sánh giá trị của hai số 
thực IN1 và IN2. 
Trạng thái tiếp điểm là đóng khi 
lệnh so sánh IN1 <= IN2 là đúng 

ID, QD, MD, VD, 
SMD, SD, LD, AC, 
Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

Real 

  

<=R 
IN2 

IN1 

 

 
 
 
Hình 3.22: Ví dụ minh hoạ lệnh so sánh trong chương trình LAD, FBD và STL 

 
 

3. SIMATIC Timer Instructions: 

STL  
LAD 

Mô tả 
(Description) 

Toán hạng 
(Operands) 

Kiểu dữ 
liệu 

(Data 
Types) 

On_Delay_Timer (TON) 
Txxx: Constant word  

 
 Đây là lệnh đếm thời 

gian hoạt khi tín hiệu IN : power flow bool 
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TON Txxx, PT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TONR Txxx, PT 

EN là ON.  
Khi giá trị đếm tức thời 
trong thanh ghi CT >= 
giá trị đặt trước trong 
thanh ghi PT thì bit 
trạng thái Txxx của bộ 
Timer là ON.  
Giá trị đếm tức thời 
trong thanh ghi CT = 
0 và bit trạng thái về 
off khi tín hiệu ở đầu 
vào là off.  Ngược lại 
với bộ TON, thanh 
ghi CV và bit trạng 
thái vẫn giữ nguyên 
trừ khi có lệnh Reset 
bộ TONR. Ngoài ra 
có thể sử dụng lệnh 
Reset để xoá thanh 
ghi tức thời cũng như 
bit trạng thái của bộ 
TON. 
Ta có thể sử dụng 
toán hạng Word (INT) 
tương ứng với lệnh 
INT hay toán hạng bit 
tương ứng với bit 
trạng thái. 

 
 
 
 
 
 
TOF Txxx, PT 

 Trạng thái của bit 
Txxx có cung trạng 
thái với tín hiệu tại 
chân EN ở đầu vào, 
tại thời điểm này giá 
trị trong thanh ghi 
CT= 0. Tại thời điểm 

ố

PT: IW, QW, 
MW, SMW, 

VW, LW, SW, 
AIW, T, C, AC, 
Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

INT 

 

Txxx 
   TON 
EN       
 
PT       

Txxx 
   TONR 
EN       
 
PT       

Txxx 
   TOF 
EN       
 
PT       
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  khi có sườn xuống 
của tín hiệu ở chân 
EN giá trị trong thanh 
ghi CV bắt đầu tăng 
dần đến khi CT = PT 
bit Txxx xuống mức 
thấp và CT giữ 
nguyên giá trị này cho 
đến khi có tín hiệu 
(mức cao mới kích 
vào chân EN). 
Có thể xoá CT và 
Txxx bằng lệnh Reset.
 

  

 
Bảng 3.2: Số Timer và độ phân giải 

 
 

Note: Không thể cùng một lúc sử dụng cả 2 bộ TON và TOF cho cùng 1 địa chỉ  
(ví dụ T37). 
 
Bảng 3.3: Giá trị đặt tối đa cho từng loại và trạng thái làm việc của các loại Timer 

 
Việc sử dụng tiếp điểm thường đóng Q0.0 bên dưới để đảm làm tín hiệu đầu vào cho 
Timer đảm bảo cho Q0.0 sẽ có giá trị logic bằng 1 trong một vòng quét ở mỗi thời 
điểm mà giá trị đếm tức thời của bộ Timer đạt giá trị đặt trước PT. 
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Tạo khoảng thời gian trễ 300ms bằng các loại timer có độ phân giải khác nhau: 

 
 

 
 Hình 3.23: Ví dụ cách sử dụng bộ TON 
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 Hình 3.24: Ví dụ cách sử dụng bộ TONR 
 
 

. 
 Hình 3.25: Ví dụ cách sử dụng bộ TOF 
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4. SIMATIC Counter Instructions (Count Up, Count Up Down, Count Down ): 

STL LAD Mô tả 
Description 

Toán hạng 
Operands 

Kiểu dữ 
liệu 

Data Types 
 

Cxxx: 
Constant word 

EU, R : power 
flow. bool 

 
 
 
 
CTU Cxxx, PV 
 

 Khai báo bộ đếm tiến theo 
sườn lên của tín hiệu đầu vào 
CU. Khi giá trị đếm tức thời C-
Word lớn hơn hoặc bằng  giá 
trị đặt trước PV, thì bit trạng 
thái Cxxx có giá trị bằng 1. Bộ 
đếm được Reset khi R có giá trị 
logic bằng 1. Bộ đếm ngừng 
đếm khi giá trị đếm đạt giá trị 
cực đại 32767. 

PT: IW, QW, 
MW, SMW, 
VW, LW, SW, 
AIW, T, C, 
AC, Constant, 
∗VD, ∗AC, 
∗LD 

      INT 

Cxxx: 
Constant word 

EU, ED, R : 
power flow. bool 

 
 
 
 
 
 
 
CTUD Cxxx, 
PV 

 Khai báo bộ đếm tiến/lùi; đếm 
tiến  theo sườn lên của tín hiệu 
đầu vào CU, đếm lùi theo sườn 
lên của tín hiệu đầu vào CD. 
Khi gí trị đếm tức thời C-Word 
lớn hơn hoặc bằng  giá trị đặt 
trước PV, htì bit trạng thái 
Cxxx có giá trị bằng 1. Bộ đếm 
được Reset khi R có giá trị 
logic bằng 1. Bộ đếm ngừng 
đếm tiến khi giá trị đếm đạt giá 
trị cực đại 32767. Bộ đếm 
ngừng đếm lùi khi giá trị đếm 
đạt giá trị cực đại -32768. 
CTUD reset khi đầu vào R có 
giá trị logic bằng 1. 
 

PT: IW, QW, 
MW, SMW, 
VW, LW, SW, 
AIW, T, C, 
AC, Constant, 
∗VD, ∗AC, 
∗LD 

 
 
 
       INT 

 
 
 
 
CTD Cxxx, PV 

 Khai báo bộ đếm lùi theo sườn 
lên của tín hiệu đầu vào CD. 
Khi có sườn lên tại LD, giá trị 
đặt trước PV được load vào 
thanh tức thời C-Word. Mỗi 
khi có sườn lên tại CD, giá trị 
trong C-Word giảm đi 1 đơn 
vị, cho đến khi C-Word = 0 thì 
bít trạng thái Cbit = 1. 

  

Cxxx 

      CTU 
CU 
 
R 
PV       

Cxxx 

    CTUD 
CU 
CD 
R 
PV       

      CTU 
CD 
 
LD 
PV       

Cxxx 

 
 
 
 

 
Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh  75 



Chương 3: Ngôn ngữ lập trình và ứng dụng          Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa  Điện 

 
 Hình 3.26: Ví dụ cách sử dụng bộ CTD 

 
 Hình 3.27: Ví dụ cách sử dụng bộ CTUD 
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5. SIMATIC Integer Math Instructions: 
 

STL LAD Mô tả 
Description 

Toán hạng 
Operands 

Kiểu dữ 
liệu 
Data 

Types 
Add Integer and Subtract Integer 

MOVW IN1, OUT 
+I           IN2, OUT 

hoặc 
+I           IN1, IN2 

 

 Lệnh cộng hai 
số nguyên 16 
bit IN1 + IN2 
kết quả chứa 
trong OUT (16 
bit) 

MOVW IN1, OUT 
-I            IN2, OUT 

hoặc 
-I            IN1, IN2 

 Lệnh trừ hai số 
nguyên 16 bit 
IN1- IN2 kết 
quả chứa trong 
OUT (16 bit) 

IN1, IN2: IW, QW, MW, 
SMW, VW, LW, SW, 

AIW, T, C, AC, Constant, 
∗VD, ∗AC, ∗LD 

OUT: IW, QW, MW, 
SMW, VW, LW, SW, T, 
C, AC, ∗VD, ∗AC, ∗LD 

INT 

Add Double Integer and Subtract Double Integer 

MOVD   IN1, OUT 
+D          IN2, OUT 

hoặc 
+D            IN1, IN2 

 Lệnh cộng hai 
số nguyên 32 
bit IN1 + IN2 
kết quả chứa 
trong OUT (32 
bit) 

MOVD   IN1, OUT 
-D           IN2, OUT 

hoặc 
-D            IN1, IN2 

 Lệnh trừ hai số 
nguyên 32 bit 
IN1 - IN2 kết 
quả chứa trong 
OUT (32 bit) 

IN1, IN2: ID, QD, MD, 
VD, SMD, SD, LD, 

HC,AC, Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

OUT: ID, QD, MD, VD, 
SMD, SD, LD,AC, ∗VD, 

∗AC, ∗LD 

DINT 

Add Real and Subtract Real 
IN1, IN2: ID, QD, MD, 
VD, SMD, SD, LD, 
HC,AC, Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

MOVR  IN1, OUT 
+R          IN2, OUT 

hoặc 
+R           IN1, IN2 

 Lệnh cộng hai 
số thực 32 bit 
IN1 + IN2 kết 
quả chứa trong 
OUT (32 bit) OUT: ID, QD, MD, VD, 

SMD, SD, LD,AC, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

Real 

MOVR  IN1, OUT 
-R          IN2, OUT 

 Lệnh trù hai số 
thực 32 bit IN1 

IN1, IN2: ID, QD, MD, 
VD, SMD, SD, LD, 

Real 

ADD_R 
EN 
 
IN1   OUT
IN2      

ADD_DI 
EN 
 
IN1   OUT
IN2      

SUB_DI 
EN 
 
IN1   OUT
IN2      

ADD_I 
EN 
 

IN2      
IN1   OUT 

SUB_I 
EN 
 
IN1   OUT 
IN2      
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HC,AC, Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

hoặc 
-R           IN1, IN2 

+ IN2 kết quả 
chứa trong 
OUT (32 bit) OUT: ID, QD, MD, VD, 

SMD, SD, LD,AC, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

Miltiply Integer and Divide Integer 

MOVW  IN1, OUT 
*I          IN2, OUT 

hoặc 
*I           IN1, IN2 

 Lệnh nhân hai 
số nguyên 16 
bit IN1*IN2 
kết quả chứa 
trong OUT (16 
bit) 

MOVW   IN1, UT 
/I          IN2, OUT 

hoặc 
/I           IN1, IN2 

 Lệnh chia hai 
số nguyên 16 
bit IN1/IN2 kết 
quả chứa trong 
OUT (16 bit) 

IN1, IN2: IW, QW, MW, 
SMW, VW, LW, SW, 

AIW, T, C, AC, Constant, 
∗VD, ∗AC, ∗LD 

OUT: IW, QW, MW, 
SMW, VW, LW, SW, T, 
C, AC, ∗VD, ∗AC, ∗LD 

INT 

Miltiply Double Integer and Divide Double Integer 

MOVD   IN1, OUT 
*D          IN2, OUT 

hoặc 
*D           IN1, IN2 

 Lệnh nhân hai 
số nguyên 32 
bit IN1*IN2 
kết quả chứa 
trong OUT (32 
bit) 

MOVD   IN1, OUT 
/D          IN2, OUT 

hoặc 
/D           IN1, IN2 

 Lệnh chia hai 
số nguyên 32 
bit IN1/IN2 kết 
quả chứa trong 
OUT (32 bit) 

IN1, IN2: ID, QD, MD, 
VD, SMD, SD, LD, 

HC,AC, Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

OUT: ID, QD, MD, VD, 
SMD, SD, LD,AC, ∗VD, 

∗AC, ∗LD 

DINT 

Multiply Integer to Double Double Integer and Divide Integer to Double Double Integer 
IN1, IN2: IW, QW, MW, 

SMW, VW, LW, SW, AIW, 
T, C, AC, Constant, ∗VD, 

∗AC, ∗LD 
 

INT MOVW  IN1, OUT 
MUL    IN2, OUT 

hoặc 
MUL    IN1, IN2 

 Lệnh nhân hai 
số nguyên 16 
bit IN1*IN2 
kết quả chứa 
trong OUT (32 
bit) OUT: ID, QD, MD, VD, 

SMD, SD, LD,AC, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

DINT 

  
SUB_R 
EN 
 
IN1   OUT 
IN2      

MULL_I 
EN 
 
IN1   OUT 
IN2      

DIV_I 
EN 
 
IN1   OUT 
IN2      

    MUL 
EN 
 
IN1   OUT 
IN2      

DIV_DI 
EN 
 
IN1   OUT 
IN2      

MUL_DI 
EN 
 
IN1   OUT 
IN2      
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IN1, IN2: IW, QW, MW, 
SMW, VW, LW, SW, AIW, 
T, C, AC, Constant, ∗VD, 

∗AC, ∗LD 
 

INT MOVW  IN1, OUT 
DIV    IN2, OUT 

hoặc 
DIV    IN1, IN2 

 Lệnh chia hai 
số nguyên 16 
bit IN1*IN2 
kết quả chứa 
trong OUT (32 
bit) OUT: ID, QD, MD, VD, 

SMD, SD, LD,AC, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

DINT 

Miltiply Real and Divide Real 

 
MOVR  IN1, OUT 
*R       IN2,  OUT 

hoặc 
*R        IN1, IN2 

 Lệnh nhân hai 
số thực 32 bit 
IN1*IN2 kết 
quả chứa trong 
OUT (32 bit) 

MOVR  IN1, OUT 
/R       IN2,  OUT 

hoặc 
/R        IN1, IN2 

 Lệnh chia hai 
số thực 32 bit 
IN1/IN2 kết 
quả chứa trong 
OUT (32 bit) 

IN1, IN2: IW, QW, MW, 
SMW, VW, LW, SW, AIW, 
T, C, AC, Constant, ∗VD, 

∗AC, ∗LD 
OUT: ID, QD, MD, VD, 
SMD, SD, LD,AC, ∗VD, 

∗AC, ∗LD 

Real 

 
Những lệnh này làm đơn giản hoá các vòng điều khiển bên trong chương trình hoặc là các quá 
trình lặp. Trong LAD hay trong STL các lệnh tăng hoặc giảm đều làm việc với các toán hạng có 
kiểu Byte, từ đơn, kiểu từ kép theo nguyên tắc cộng hoặc trừ toán hạng với số nguyên 1. 
Để tiết kiệm ô nhớ ta có thể sủ dụng đầu vào đồng thời làm đầu ra. 

Increment Byte and Decrement Byte 

INCB  OUT 

 

DECB  OUT 

 Mô tả ở trên. 

IN: IB, QB, MB, VB, 
SMB, SB, LB, AC, 

Constant, ∗VD, ∗AC,∗ LD 
OUT:IB, QB, MB, VB, 
SMB, SB, LB, AC, ∗VD, 

∗AC,∗ LD 
 

Byte 

 
Increment Word and Decrement Word 

 
 

    DIV 
EN 
 
IN1   OUT 
IN2      

    MUL_R 
EN 
 
IN1   OUT 
IN2      

    DIV_R 
EN 
 
IN1   OUT 
IN2      

    INC_B 
EN 
 
IN   OUT 

    DEC_B 
EN 
 
IN   OUT 
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INCW  OUT 

 

DECW  OUT 

 
Mô tả ở trên 

IN: IW, QW, MW, SMW, 
VW, LW, SW, AIW, T, C, 
AC, Constant, ∗VD, ∗AC, 
∗LD 
OUT: IW, QW, MW, 
SMW, VW, LW, SW, AIW, 
T, C, AC, ∗VD, ∗AC, ∗LD 
 

INT 

Increment Double Word and Decrement Double Word 

INCD  OUT 

 

DECB  OUT 

 Mô tả ở trên 

IN: ID, QD, MD, VD, 
SMD, SD, LD, HC,AC, 

Constant, ∗VD, ∗AC, ∗LD 
OUT: ID, QD, MD, VD, 
SMD, SD, LD, HC,AC, 

∗VD, ∗AC, ∗LD 
 

DINT 

 

  INC_W 
EN 
 
IN   OUT 

  DEC_W 
EN 
 
IN   OUT 

  INC_DW 
EN 
 
IN   OUT 

DEC_DW 
EN 
 
IN   OUT 
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 Hình  3.29: Ví dụ về cách sử dụng lệnh  INC. DEC 
 

  

  
Hình  3.30: Ví dụ về cách sử dụng lệnh  ADD, MUL, DIV với số thực
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6. SIMATIC Numerical Function Instructions: 

STL LAD Mô tả 
(Description) 

Toán hạng 
(Operands) 

Kiểu dữ 
liệu 

(Data 
Types) 

Square Root 

SQRT IN, OUT 

 Lệnh thực hiện phép 
lấy căn bậc hai của số 
thực 32 bit. Kết quả 
cũng là số 32 bit được 
ghi vào từ kép OUT. 

IN: ID, QD, MD, 
VD, SMD, SD, LD, 
HC,AC, Constant, 
∗VD, ∗AC, ∗LD 
OUT: ID, QD, MD, 
VD, SMD, SD, LD, 
HC,AC, ∗VD, ∗AC, 
∗LD 

Real 

Natural Logarithm (logarit tự nhiên) 

LN IN, OUT 

 Lệnh Natural 
Logarithm thực hiện 
phép logirit tự nhiên 
của số thực 32 bit, Kết 
quả được lưu vào từ 
kép OUT. 
Lệnh này cũng được 
sử dụng để thực hiện 
phép logarit cơ số 10 
từ phép lấy logarit tự 
nhiên. 

IN: ID, QD, MD, 
VD, SMD, SD, LD, 
HC,AC, Constant, 
∗VD, ∗AC, ∗LD 
OUT: ID, QD, MD, 
VD, SMD, SD, LD, 
HC,AC, ∗VD, ∗AC, 
∗LD 

Real 

Natural Exponential (phép lấy tự nhiên) 

EPX IN, OUT 

  IN: ID, QD, MD, 
VD, SMD, SD, LD, 
HC,AC, Constant, 
∗VD, ∗AC, ∗LD 
OUT: ID, QD, MD, 
VD, SMD, SD, LD, 
HC,AC, ∗VD, ∗AC, 
∗LD 

Real 

 

   SQRT 
EN 
 
IN   OUT 

   SQRT 
EN 
 
IN   OUT 

   EPX 
EN 
 
IN   OUT 
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Sine, Cosine and Tangent 

SIN IN, OUT 

 

COS IN, OUT 

 

TAN IN, OUT 

 

Lệnh Sine, Cosine và 
Tangent định giá trị 
hàm lượng giác của 
góc IN (số thực 32 
bit). Kết quả được lưu 
vào doubleword OUT. 
Với điều kiện: IN tính 
bằng radian, nếu là độ 
thì phải thực hiện 
phép chuyển từ độ 
sang radian bằng cách 
thực hiện lệnh 
MUL_R để nhân giá 
trị IN Với 1.745329E-
2 (π/180) 
 

IN: ID, QD, MD, 
VD, SMD, SD, LD, 
HC,AC, Constant, 
∗VD, ∗AC, ∗LD 

OUT: ID, QD, MD, 
VD, SMD, SD, LD, 
HC,AC, ∗VD, ∗AC, 

∗LD 

Real 

TBL: 
VB BYTE 

PID TBL, LOOP 

 Lệnh thực  hiện tính 
toán vòng lặp, với số 
thứ tự là LOOP 
(0<=LOOP<=7) và 
bảng tham chiếu của 
quá trình là TBL. 
! Trước khi thực hiện 
quá trình tính toán 
vòng lặp PID này cần 
phải thực hiện một số 
thủ tục quy định trước 
khi quá trình tính toán 
diễn ra như: việc khai 
báo tham số của hàm, 
địa chỉ của mảng dữ 
liệu, lấy mẫu tín hiệu 
vào analog đầu vào, 
thực hiện quá trình 
tính toán, chuẩn hoá, 
hiệu chỉnh... Phần này 
sẽ được trình bày cụ 
thể ở chương sau.  

LOOP: 
Constant (0 ÷7) BYTE 

   SIN 
EN 
 
IN   OUT 

   COS 
EN 
 
IN   OUT 

   TAN 
EN 
 
IN   OUT 

    PID 
EN 
 
TBL   OUT 
LOOP      
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7. SIMATIC Move Instructions: 
STL LAD Mô tả 

Description 
Toán hạng 
Operands 

Kiểu dữ liệu 
Data Types 

Move Byte, Move Word, Move Double Word and Move Real 

MOVB IN, OUT 

 Lệnh thực hiện 
việc chuyển dữ 
liệu từ byte IN vào 
byte OUT khi có 
sườn lên của tín 
hiệu vào. 

IN: IB, QB, MB, VB, 
SMB, SB, LB, AC, 
Constant, ∗VD, 
∗AC,∗ LD 
OUT:IB, QB, MB, 
VB, SMB, SB, LB, 
AC, ∗VD, ∗AC,∗ LD 

Byte 

MOVW IN,OUT 

 Lệnh thực hiện 
việc chuyển dữ 
liệu từ Word IN 
vào Word OUT 
khi có sườn lên 
của tín hiệu vào. 

IN: IW, QW, VW, 
LW, SW, AIW, T, C, 
AC, Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 
OUT: IW, QW, MW, 
SMW, VW, LW, SW, 
AIW, T, C, AC, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 
 

Word, INT 

MOVD IN, OUT 

 Lệnh thực hiện 
việc chuyển dữ 
liệu từ kép IN vào 
từ kép OUT khi có 
sườn lên của tín 
hiệu vào. 

IN: ID, QD, MD, 
VD, SMD, SD, LD, 
HC,AC, &VB, &IB, 
&QB, &SB, &MB, 
&T, &C, Constant, 
∗VD, ∗AC, ∗LD 
OUT: ID, QD, MD, 
VD, SMD, SD, LD, 
HC,AC, ∗VD, ∗AC, 
∗LD 

DoubleWord, 
DINT 

MOVR IN, OUT 

 Lệnh thực hiện 
việc chuyển dữ 
liệu là số thực từ 
từ kép IN vào từ 
kép OUT khi có 
sườn lên của tín 
hiệu vào. 

IN: ID, QD, MD, 
VD, SMD, SD, LD, 
HC,AC, Constant, 
∗VD, ∗AC, ∗LD 
OUT: ID, QD, MD, 
VD, SMD, SD, LD, 
HC,AC, ∗VD, ∗AC, 
∗LD 

Real 

Block Move Byte, Block Move Word, Block Move Double Word and Block Move Real 

BMB IN, OUT, 
N 

 Lệnh thực hiện 
việc chuyển N 
byte dữ liệu tính từ 

IN, OUT: IB, QB, 
MB, VB, SMB, SB, 
LB, ∗VD, ∗AC, ∗LD. 

Byte 
 

   MOV_B 
EN 
 
IN   OUT 

  MOV_W 
EN 
 
IN   OUT 

MOV_DW 
EN 
 
IN   OUT 

   MOV_R 
EN 
 
IN   OUT 

BLKMOV_B 
EN 
 
IN           OUT 
N      
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  byte IN vào vùng 
địa chỉ tính từ byte 
OUT khi có sườn 
lên của tín hiệu 
vào. 

N:  IB, QB, MB, VB, 
SMB, SB, LB, AC, 
Constant, ∗VD, ∗AC, 
∗LD 
1 <= N <= 255 

Byte 

IN: IW, QW, VW, 
LW, SW, SMW, AIW, 
T, C, AC, ∗VD, ∗AC, 
∗LD 
OUT: IW, QW, VW, 
LW, SW, SMW, AQW, 
T, C, AC, ∗VD, ∗AC, 
∗LD 

Word 

BMW IN, OUT, 
N 

 Lệnh thực hiện 
việc chuyển N từ 
đơn dữ liệu tính từ 
từ đơn IN vào 
vùng địa chỉ tính 
từ từ đơn OUT khi 
có sườn lên của tín 
hiệu vào. 

N:  IB, QB, MB, VB, 
SMB, SB, LB, AC, 
Constant, ∗VD, ∗AC, 
∗LD 
1 <= N <= 255 

Byte 

IN, OUT: ID, QD, 
MD, VD, SMD, SD, 
LD, ∗VD, ∗AC, ∗LD. 

DWord 

BMD IN, OUT, 
N 

 Lệnh thực hiện 
việc chuyển N từ 
kép dữ liệu tính từ  
từ kép IN vào 
vùng địa chỉ tính 
từ từ kép OUT khi 
có sườn lên của tín 
hiệu vào. 

N:  IB, QB, MB, VB, 
SMB, SB, LB, AC, 
Constant, ∗VD, ∗AC, 
∗LD 
1 <= N <= 255 

Byte 

Swap Byte 

SWAP IN 

 Lệnh đảo dữ liệu 
của 2 byte trong từ 
đơn IN. 

IN: IW, QW, VW, 
LW, SW, SMW, AIW, 

T, C, AC. 
Word 

Move Byte Immedieate Read/ Write 

BIR  IN, OUT 

 Lệnh đọc tức thời 
giá trị ở byte đầu 
vào ở cổng vật lý 
IN và ghi trực tiếp 
vào byte OUT. 

IN: IB 
 
OUT: IB, QB, MB, 
VB, SMB, SB, LB, 
AC, ∗VD, ∗AC, ∗LD 

Byte 

BIW  IN, OUT 

 Lệnh đọc tức thời 
giá trị ở byte IN và 
ghi trực tiếp ra đầu 
ra ở cổng vật lý 
byte OUT. 

IN: IB, QB, MB, VB, 
SMB, SB, LB, AC, 
Constant,  ∗VD, ∗AC, 
∗LD 
OUT: QB 

Byte 

BLKMOV_W 
EN 
 
IN           OUT 
N      

BLKMOV_D 
EN 
 
IN           OUT 
N      

   SWAP 
EN    ENO 
 
IN    

MOV_BIR 
EN 
 
IN     OUT 

MOV_BIW 
EN 
 
IN     OUT 

 
 

 
Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh  85 



Chương 3: Ngôn ngữ lập trình và ứng dụng                 Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa  Điện 

 

  
 Hình 3.31: Ví dụ minh hoạ về cách sử dụng lệnh khối hàm 

 
 

  
  Hình 3.32: Ví dụ minh hoạ về cách sử dụng lệnh khối hàm 
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8. SIMATIC Table Instructions: 

Các lệnh làm việc với bảng dữ liệu gọi tắc là lệnh bảng, cho phép nhập dữ liệu vào 
một bảng, sắp xếp số lượng theo thứ tự đã được nhập vào hoặc theo thứ tự ngược lại.  
 Bảng được định nghĩa là một mảng từ đơn xếp liền nhau từ địa chỉ thấp nhất tính 
từ đầu bảng đến địa chỉ cao nhất tính đến cuối bảng. Hai từ đơn đầu tiên của bảng dùng 
để quản lý bảng. Dữ liệu được ghi vào trong bảng bắt đầu từ từ đơn thứ 3 trong bảng, mỗi 
dữ liệu chiếm một từ đơn, một bảng chỉ chứa tối đa 100 dữ liệu. Có nghĩa là bảng lớn 
nhất có 204 byte. 
 Hai từ đơn đầu bảng có ý nghĩa như sau:  

 
Hình 3.33: Mô tả bảng dữ liệu 

 + Từ đầu ký hiệu bằng TL, chứa kích thước của bảng không kể hai từ đơn quản lý. 
 + Từ đơn thứ hai ký hiệu bằng EC, để quản lý số các dữ liệu hiện có trong bảng. 
 Bit SM1.4 được dùng để báo trạng thái đầy bảng. 
Các lệnh làm việc với bảng gồm có các lệnh: 

+ Nhập thêm dữ liệu vào bảng: ATT - Add to Table (AT_T_TBL). 
+ Lấy dữ liệu ra khỏi bảng theo thứ tự vào trước ra trước: First - In - First - Out 

(FIFO). 
+ Lấy dữ liệu ra khỏi bảng theo thứ tự vào sau ra trước: Last - In - First - Out 

(LIFO). 
Tip: Lệnh bảng được thực hiện liên tục (một từ trong một vòng quét) khi đầu vào vẫn còn 
được kích. Bởi vậy trước khi gọi lệnh làm việc với bảng nên thực hiện lệnh phát hiện 
sườn lên (EU) cho tín hiệu đầu vào. 
 

STL LAD Mô tả 
Description 

Toán hạng 
Operands 

Kiểu 
dữ liệu 
Data 

Types 
Add to Table 

ATT DATA, 
TABLE 

 Lệnh ghi thêm vào bảng một 
dữ liệu kiểu từ đơn, được xác 
định bằng nội dung của toán 
hạng DATA trong lệnh. Bảng 
được chỉ định trong lệnh bằng 
toán hạng TBL xác định từ đầu 
tiên của bảng tức là TL Nếu

DATA: 
IW, QW, VW, 
LW, SW, MW, 

SMW, AIW, T, C, 
AC, Constant, 

∗VD, ∗AC, ∗LD 
 

INT 
AD_T_TBL 
EN          ENO 
 
DATA           
TBL 

 
Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh  87 



Chương 3: Ngôn ngữ lập trình và ứng dụng                 Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa  Điện 

  tiên của bảng, tức là TL. Nếu 
bảng đã đầy tức là EC=TL, Bit 
SM1.4=1.  
Dữ liệu mới được đưa vào sẽ 
nằm trong từ chưa dùng đầu 
tiên, tức là ngay sau dữ liệu 
được nhập trước đó. Khi lệnh 
thực hiên xong thì nội dung của 
từ EC tăng thêm 1 đơn vị.  

TBL: 
IW, QW, VW, 
LW, SW, MW, 

SMW, T, C, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

Word 

 

   
   Hình 3.34: Ví dụ về cách thực hiện lệnh ATT 

Sử dụng lệnh tìm kiếm để tìm dữ liệu theo mẫu cho trước trong một bảng. Mẫu dữ 
liệu định trước là nội dung của toán hạng PTN của lệnh. Tham số CMD là luật tìm kiếm, 
có 4 luật tìm kiếm: =, <>, <, >. 

Bảng được chỉ định trong lệnh tìm kiếm được chỉ định bằng nội dung của toán 
hạng TBL chỉ ô nhớ nằm ngay trước vùng chứa dữ liệu của bảng (ô này chính là ô từ đơn 
EC). 

Bảng quy định cho lệnh tìm kiếm bao gồm bộ đếm EC tức thời có kiểu từ đơn ghi 
số các dữ liệu có trong bảng và vùng dữ liệu của bảng. Số lượng lớn nhất các dữ liệu của 
bảng có thể có của bảng là 100. 
Mỗi dữ liệu trong bảng có kích thước bằng từ đơn. Dữ liệu trong bảng được đánh số từ 
0÷n với n có giá trị cực đại bằng 99. Số các dữ liệu có trong bảng là nội dung của từ đơn 
EC, không bắt buộc lệnh tìm kiếm phải bắt đầu từ đầu bảng. Lệnh có thể bắt đầu công 
việc tìm kiếm tại một điểm bất kỳ trong vùng dữ liệu. Toán hạng INDX xác định điểm 
xuất phát của công việc tìm kiếm bằng việc chỉ ra chỉ số (0÷99) của dữ liệu đầu tiên trong 
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vùng định tìm kiếm. Như vậy muốn tìm từ đầu bảng INDX phải có giá trị bằng 0. Nội 
dung của INDX là số nguyên trong khoảng từ 0 đến EC. 
 Nếu sử dụng lệnh tìm kiếm với bảng được tạo bởi các lệnh ATT, FIFO, LIFO thì ô 
nhớ EC là ô nhớ đầu bảng phải được chỉ định trong lệnh tại toán hạng TBL. Khi sử dụng 
lệnh ATT, FIFO, LIFO đòi hỏi phải thông báo từ số các đầu vào cực đại cho lệnh (ô nhớ 
TL) còn khi sử dụng lệnh tìm kiếm TBL_FIND thì không cần. Toán hạng SRC của lệnh 
tìm kiếm là tên của ô nhớ EC (2 byte). 
  Cú pháp của lệnh tìm kiếm trong LAD và STL khác nhau. Trong khi cả 4 luật tìm 
kiếm CMD trong LAD, thì trong STL tương ứng với mỗi luật tìm kiếm có 1 lệnh tìm 
kiếm riêng. Như vậy trong LAD chỉ có 1 hộp cho 4 lệnh tìm kiếm thì trong STL là: 
FND=, FND<>, FND<, FND>. 
 Nội dung của toán hạng trong LAD được quy định như sau: 
 a) CMD = 1, tìm theo luật = (bằng nhau.). 
 b) CMD = 2, tìm theo luật <> (khác nhau). 

c) CMD = 3, tìm theo luật < (nhỏ hơn). 
 d) CMD = 4, tìm theo luật > (lớn hơn). 

STL LAD Mô tả 
Description 

Toán hạng 
Operands 

Kiểu dữ 
liệu 
Data 

Types 
Table Fine 

TBL: IW, QW, 
VW, LW, SW, 
MW, SMW, AIW, 
T, C, ∗VD, ∗AC, 
∗LD 

Word 

PTN: IW, QW, 
VW, LW, SW, 
MW, SMW, AIW, 
T, C, AC, 
Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

INT 

INDX: LW, SW, 
MW, SMW, AIW, 
T, C, ∗VD, ∗AC, 
∗LD 

Word 

FND=   TBL, 
PARNT, INDX 
 
 
 
 
FND<>   TBL, 
PARNT, INDX 
 
 
 
 
FND<   TBL, 
PARNT, INDX 
 
 
 
 
FND>   TBL, 
PARNT, INDX 

 Thực hiện việc tìm kiếm 
trong bảng xác định bởi 
TBL , bắt đầu từ vị trí 
dữ liệu INDX ô nhớ chứ 
dữ liệu PARNT. Luật 
tìm kiếm được quy định 
bởi CMD có giá trị từ 1 
đến 4 tương ứng =, <>, 
<, >. 
Khi tìm thấy , INDX sẽ 
chỉ vào ô dữ liệu đầu 
tiên tìm được trong bảng 
và lệnh đựơc kết thúc. 
Do đó để tìm kiếm dữ 
liệu tiếp theo, INDX 
phải được tăng giá trị l 
và gọi lại lệnh này. Nếu 
như không tìm thấy 
INDX có giá trị đúng 
bằng giá trị của bộ đếm 
EC. 

CMD: Constant 

Byte 

AD_T_TBL 
EN          ENO 
 
TBL     
 
PTN 
 
INDX 
 
CMD 
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Bảng 3.5: Sự khác nhau giữa bảng dữ liệu định nghĩa bằng lệnh ATT, FIFO, LIFO và 
lệnh FIN 

  
  

  

  
  Hình 3.35: Ví dụ về cách sử dụng lệnh tìm kiếm FND 
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STL LAD Mô tả 
(Description) 

Toán hạng 
(Operands) 

Kiểu dữ 
liệu 

(Data 
Types) 

Fisrt - In - Fisrf - Out 
TBL: IW, QW, 
VW, LW, SW, 

MW, T, C, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

 
 
 

INT 

FIFO TABLE, 
DATA 

 Lệnh lấy dữ liệu đầu 
tiên của bảng ra khỏi 
bảng. Nếu bảng đã trống 
có nghĩa là dữ liệu trong 
đó được lấy ra hết, hay 
EC=0, bit SM1.4=1. Dữ 
liệu lấy ra được ghi vào 
DATA (kiểu từ). Các dữ 
liệu còn lại được dồn lên 
vị trí trên để lấp chỗ 
trống vừa mới bị lấy đi. 
Khi lệnh thực hiện xong 
nội dung của EC giảm 
đi một đơn vị.  

DATA: IW, QW, 
VW, LW, SW, 

MW, SMW, AIW, 
T, C,  AQW, ∗VD, 

∗AC, ∗LD 

Word 

      FIFO 
EN          ENO 
 
TBL       DATA 

 

  
  Hình 3.36: Ví dụ về cách sử dụng lệnh FIFO 
  . 
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STL LAD Mô tả 
Description 

Toán hạng 
Operands 

Kiểu dữ 
liệu 
Data 

Types 
Last - In - Fisrf - Out 

TBL: IW, QW, 
VW, LW, SW, 

MW, T, C, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

 
 
 

INT 

LIFO TABLE, 
DATA 

 Lệnh lấy dữ liệu cuối 
cùng của bảng ra khỏi 
bảng tức là dữ liệu được 
nhập sau cùng. Nếu 
bảng đã trống có nghĩa 
là dữ liệu trong đó được 
lấy ra hết, hay EC=0, bit 
SM1.4=1. Dữ liệu lấy ra 
đượ ghi vào DATA 
(kiểu từ). Các dữ liệu 
còn lại được dồn lên vị 
trí trên để lấp chỗ trống 
vừa mới bị lấy đi. Khi 
lệnh thực hiện xong nội 
dung của EC giảm đi 
một đơn vị.  

DATA: IW, QW, 
VW, LW, SW, 

MW, SMW, AIW, 
T, C,  AQW, ∗VD, 

∗AC, ∗LD 

Word 

      LIFO 
EN          ENO 
 
TBL       DATA 

 

  
  Hình 3.37: Ví dụ về cách sử dụng lệnh LIFO 
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STL LAD Mô tả 
Description 

Toán hạng 
Operands 

Kiểu dữ 
liệu 

Data Types 
Memory Fill 

IN: IW, QW, VW, 
LW, SW, MW, SMW, 
AIW, T, C, AC, 
Constant, ∗VD, ∗AC, 
∗LD 

Word 

N: IB, QB, MB, VB, 
SMB, SB, LB, AC, 
Constant,  ∗VD, ∗AC, 
∗LD 

Byte 
FILL IN, OUT, 

N 

  
 
Lệnh điền giá trị 
chứa trong Word IN 
vào mảng bắt đầu từ 
địa chỉ Word OUT. 
N là số từ đơn của 
mảng, 1<=N<=255  

OUT: IW, QW, VW, 
LW, SW, MW, SMW, 
AIW, T, C, ∗VD, ∗AC, 
∗LD 

Word 

 

  
  Hình 3.38: Ví dụ về cách sử dụng lệnh FILL 
 
9. SIMATIC Logical Operation Instructions: 

STL LAD Mô tả 
Description 

Toán hạng 
Operands 

Kiểu dữ 
liệu 
Data 

Types 
And Byte, Or Byte, Exclusive Or Byte 

ANDB IN1, 
OUT 

  
Lệnh thực hiện AND giữa các 
bit tương ứng của hai Byte 
IN1 và IN2, kết quả ghi vào 
Byte OUT. 

IN1, IN2: 
IB, QB, MB, 
VB, SMB, 
SB, LB, AC, 
Constant,  
∗VD, ∗AC, 
∗LD 

Byte 

FILL 
EN     ENO 
 
IN      OUT 
N    

WAND_B 
EN     ENO 
 
IN1    OUT 
IN2    
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ORB IN1, OUT 

 Lệnh thực hiện OR giữa các 
bit tương ứng của hai Byte 
IN1 và IN2, kết quả ghi vào 
Byte OUT. 

a hai Byte 
IN1 và IN2, kết quả ghi vào 
Byte OUT. 

XORB IN1, 
OUT 

 Lệnh thực hiện XOR giữa các 
bit tương ứng của hai Byte 
IN1 và IN2, kết quả ghi vào 
Byte OUT. 

OUT: 
IB, QB, MB, 
VB, SMB, 
SB, LB, AC, 
∗VD, ∗AC, 
∗LD 

Byte 

And Word, Or Word, Exclusive Or Word 

ANDW IN1, 
OUT 

 Lệnh thực hiện AND giữa các 
bit tương ứng của hai Word 
IN1 và IN2, kết quả ghi vào 
Word OUT. 

ORW IN1, OUT 

 Lệnh thực hiện OR giữa các 
bit tương ứng của hai Word 
IN1 và IN2, kết quả ghi vào 
Word OUT. 

IN1, IN2: 
IW, QW, VW, 
LW, SW, MW, 
SMW, AIW, T, 
C,  AC, 
Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

XORW IN1, 
OUT 

 Lệnh thực hiện XOR giữa các 
bit tương ứng của hai Word 
IN1 và IN2, kết quả ghi vào 
Word OUT. 

OUT: 
IW, QW, VW, 
LW, SW, MW, 
SMW, T, C, 
AC, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

Word 

And DWord, Or DWord, Exclusive Or DWord 

ANDD IN1, 
OUT 

 Lệnh thực hiện AND giữa các 
bit tương ứng của hai từ kép 
IN1 và IN2, kết quả ghi vào từ 
kép OUT. 

ORD 1, OUT 
 

 Lệnh thực hiện OR giữa các 
bit tương ứng của hai từ kép 
IN1 và IN2, kết quả ghi vào từ 
kép OUT. 
 

IN1, IN2: 
ID, QD, VD, 
LD, SD, MD, 
SMD, HD, AC, 
Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

XORD IN1, 
OUT 

 Lệnh thực hiện XOR giữa các 
bit tương ứng của hai từ kép  
IN1 và IN2, kết quả ghi vào từ 
kép OUT. 

OUT: 
 ID, QD, VD, 
LD, MD, SMD, 
AC, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

Double 
Word 

WOR_B 
EN     ENO 
 
IN1    OUT 
IN2    

WXOR_B 
EN     ENO 
 
IN1    OUT 
IN2    

WAND_W 
EN     ENO 
 
IN1    OUT 
IN2    

WOR_W 
EN     ENO 
 
IN1    OUT 
IN2    

WXOR_W 
EN     ENO 
 
IN1    OUT 
IN2    

WAND_DW 
EN     ENO 
 
IN1    OUT 
IN2    

WOR_DW 
EN     ENO 
 
IN1    OUT 
IN2    

WXOR_DW 
EN     ENO 
 
IN1    OUT 
IN2    
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  Hình 3.39: Ví dụ về cách sử dụng lệnh AND, OR, XOR 

STL LAD Mô tả 
Description 

Toán hạng 
Operands 

Kiểu dữ 
liệu 
Data 

Types 
Invert Byte, Invert Word, Invert DWord  

INVB     OUT 

 Lệnh đảo từng bit của 
byte đầu vào IN, kết qủa 
đưa ra đầu ra OUT. 
Thường thì đầu vào và 
ra cùng địa chỉ. 

IN:IB, QB, MB, 
VB, SMB, SB, LB, 
AC, Constant,  
∗VD, ∗AC, ∗LD 
OUT:IB, QB, MB, 
VB, SMB, SB, LB, 
AC, Constant,  
∗VD, ∗AC, ∗LD 

Byte 

INV_B 
EN     ENO 
 
IN1    OUT 
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INVW     OUT 

 Lệnh đảo từng bit của từ 
đơn đầu vào IN, kết qủa 
đưa ra đầu ra OUT. u ra OUT. 
Thường thì đầu vào và 
ra cùng địa chỉ. 
Thường thì đầu vào và 
ra cùng địa chỉ. 
  
  
  
  

IN: IW, QW, VW, 
LW, SW, MW, 
SMW, AC, AIW , T, 
C, Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 

IN: IW, QW, VW, 
LW, SW, MW, 
SMW, AC, AIW , T, 
C, Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD 
 OUT: IW, QW, 
VW, LW, SW, MW, 
SMW, AC, T, C, 
∗VD, ∗AC, ∗LD 

 OUT: IW, QW, 
VW, LW, SW, MW, 
SMW, AC, T, C, 
∗VD, ∗AC, ∗LD 

Word Word 

INVD     OUT 

 Lệnh đảo từng bit của từ 
kép đầu vào IN, kết qủa 
đưa ra đầu ra OUT. 
Thường thì đầu vào và 
ra cùng địa chỉ. 
 

IN: ID, QD, VD, 
LD, SD, MD, SMD, 
HD, AC, Constant, 
∗VD, ∗AC, ∗LD 
OUT: ID, QD, VD, 
LD, SD, MD, SMD,  
AC, ∗VD, ∗AC, ∗LD 

DWord 

INV_W 
EN     ENO 
 
IN1    OUT 

INV_DW 
EN     ENO 
 
IN1    OUT 

 

  
  Hình 3.40: Ví dụ về cách sử dụng lệnh INVB, INVW, INVD 
10. SIMATIC Stack Logic Instructions: 
 Các lệnh tiếp điểm trong đại số Boolean cho phép tạo lập được các mạch logic 
(không có nhớ). Trong LAD các mạch này biểu diễn thông qua cấu trúc mạch, mắc nối 
tiếp hay song song các mạch tiếp điểm thường đóng và các tiếp điểm thường mở. STL có 
thể sử dụng các lệnh A (And) và O (Or) cho các tiếp điểm mắc nối tiếp và song song là 
thường hở  hoặc các lệnh AN (And Not) và ON (Or Not) cho các tiếp điểm mắc nối tiếp 
và song song là thường đóng. Giá trị của các bit trong ngăn xếp thay đổi tuỳ thuộc vào 
từng lệnh. Trong phần này chúng ta sẽ  đi sâu hơn về sự làm việc của các bit trong ngăn 
xếp, việc hiểu và nắm bắt về ngăn xếp là điều rất cần thiết trong vấn đề lập trình dùng 
ngôn ngữ STL. 
 Ngoài những lệnh làm việc trực tiếp với tiếp điểm, S7-200 còn có 5 lệnh đặc biệt 
biểu diễn các phép tính của đại số Boolean cho các bit trong ngăn xếp, được gọi là các 
lệnh stack logic. Trong LAD không dùng những lệnh này. STL sử dụng các lệnh này để 
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thực hiện những phép toán của phương trình có nhiều biểu thức con. Sau đây là bảng tóm 
tắt cú pháp và hướng dẫn cách sử dụng lệnh. 

STL LAD Mô tả 
Description 

Toán hạng 
Operands 

Kiểu dữ 
liệu 
Data 

Types 
And Load 

 
ALD 

 
none 

Lệnh tổ hợp giá trị đầu tiên và giá trị của bit 
thứ hai trong ngăn xếp bằng phép tính ∧. 
Kết quả được ghi lại vào bit đầu tiên của 
ngăn xếp. Giá trị còn lại được kéo lên 1 bit. 

 
none 

 
none 

Or LoaD 

 
OLD 

 
none 

Lệnh tổ hợp giá trị đầu tiên và giá trị của bit 
thứ hai trong ngăn xếp bằng phép tính ∨. 
Kết quả được ghi lại vào bit đầu tiên của 
ngăn xếp. Giá trị còn lại được kéo lên 1 bit. 

 
none 

 
none 

Logic PuSh 

LPS none 
Sao chép giá trị của bit đầu tiên vào bit thứ 
hai trong ngăn xếp. Gía trị còn lại bị đẩy 
xuống 1 bit. Bit cuối cùng bị đẩy ra ngoài. 

none none 

Logic ReaD 

LRD none 
Lệnh sao chép giá trị của bit thứ hai vào bit 
đầu tiên của ngăn xếp, các giá trị còn lại 
của ngăn xếp vẫn giữ nguyên. 

none none 

Logic PoP 

LPP none Lệnh kéo ngăn xếp lên 1 bit theo nguyên 
tắc bit sao đè lên bit trước. none none 

LoaD Stack 

LDS   n none 

Lệnh sao chép giá trị của bit thứ n (ngăn 
xếp có 9 bit thì bit thứ nhì được tính là 
1...đến bit cuối cùng là 8) của ngăn xếp lên 
bit đầu tiên. Các giá trị còn lại của ngăn xếp 
bị đẩy lùi xuống 1 bit, bit cuối cùng bị đẩy 
ra khỏi ngăn xếp. 

n: 1÷8 Byte 

   
   Hình 3.41: Mô tả hoạt động của lệnh LDS 
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  Hình 3.42: Mô tả hoạt động của lệnh ALD và OLD 

           
  Hình 3.43: Mô tả hoạt động của lệnh LPS, LRD, LPP 

           
        Hình 3.44: Ví dụ về cách sử dụng lệnh ALD, OLD, LPP, LPS, LRD 
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11. SIMATIC Conversion  Instructions: 
Các hàm đổi kiểu dữ liệu cho phép thực hiện việc đổi kiểu dữ liệu từ kiểu này sang kiểu 
khác. Sau đây là các lệnh biến đổi kiểu dữ liệu trong STL và LAD: 

STL LAD Mô tả 
Description 

Toán hạng 
Operands 

Kiểu dữ 
liệu 
Data 

Types 
BCD to Integer and Integer to BCD 

 
 
BCDI   OUT 

 
 
 
 
 

Lệnh chuyển đổi một số 
nhị_thập phân IN sang số 
nguyên và lưu kết quả 
vào OUT. 
Giới hạn của  IN: 
0÷9999. 

IN: IW, QW, VW, 
LW, MW, SMW, 
AIW ,AC, T, C, 
Constant, ∗VD, ∗AC, 
∗LD, SW. 
OUT: IW, QW, VW, 
LW, MW, SMW, AC, 
T, C, ∗VD, ∗AC, 
∗LD, SW. 

 
 
 
Word 

 
 
IBCD   OUT 

 
 
 
 
 

Lệnh chuyển đổi một số 
nguyên IN sang số 
nhị_thập phân và lưu kết 
quả vào OUT. 
Giới hạn của  IN: 
0÷9999. 

IN: IW, QW, VW, 
LW, MW, SMW, 
AIW ,AC, T, C, 
Constant, ∗VD, ∗AC, 
∗LD. 
OUT: IW, QW, VW, 
LW, MW, SMW, AC, 
T, C, ∗VD, ∗AC, 
∗LD. 

 
 
 
Word 

Double Integer to Real 
 
 
DTR IN, OUT 

 
 
 
 
 

Lệnh chuyển đổi số 
nguyên 32 bit IN sang số 
thực (32 bit) và lưu kết 
quả vào OUT. 

IN: ID, QD, VD, LD, 
MD, SMD, AC, HD, 
Constant, ∗VD, ∗AC, 
∗LD, SD. 
OUT:ID, QD, VD, 
LD, MD, SMD, AC, 
HD, ∗VD, ∗AC, ∗LD, 
SD. 

 
 
DWord 
 

Round 
 
 
 
ROUND   IN, 

 
 
 
 

Lệnh chuyển đổi số thực 
IN thành số nguyên 
double Integer (làm tròn 
số) và kết qủa lưu vào 

IN: ID, QD, VD, LD, 
MD, SMD, AC, 
Constant, ∗VD, ∗AC, 
∗LD, SD. 

 
Real 

  BCD_I 
EN      ENO 
 
IN    OUT 

  I_BCD 
EN      ENO 
   
IN      OUT 

    DI_R 
EN      ENO 
 
IN      OUT 

  RONUD 
EN      ENO 
 
IN    OUT 
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OUT  OUT. 
Nếu phần lẻ >= 0.5 thì 
được làm tròn về phía lớn 
hơn 1 đơn vị. 

OUT:ID, QD, VD, 
LD, MD, SMD, AC, 
HD, ∗VD, ∗AC, ∗LD, 
SD. 
 
 
 

 
DINT 

Truncate 
IN: ID, QD, VD, LD, 
MD, SMD, AC, 
Constant, ∗VD, ∗AC, 
∗LD, SD. 

 
Real 

 
 
 
TRUNC IN, 
OUT 

 
 
 
 
 

Hàm chuyển đổi số thực 
32 bit có dấu sang số 
nguyên 32 bit có dấu. OUT:ID, QD, VD, 

LD, MD, SMD, AC, 
HD, ∗VD, ∗AC, ∗LD, 
SD. 

 
DINT 

Double Integer to Integer and Integer to Double Integer 
IN: IW, QW, VW, 
LW, MW,SW, SMW, 
AIW ,AC, T, C, 
Constant, ∗VD, ∗AC, 
∗LD. 

INT 

ITD  IN, OUT 

 
 
 

Lệnh chuyển đổi số 
nguyên 16 bit sang số 

nguyên 32 bit. OUT: ID, QD,VD, 
LD, MD,SD, SMD, 
AC, ∗VD, ∗AC, ∗LD. 

DINT 

IN: ID, QD,VD, LD, 
MD,SD, SMD, 
AC,Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD. 

DINT 

DTI  IN, OUT 

 
 
 
 
 

Lệnh chuyển đổi số 
nguyên 32 bit sang số 

nguyên 16 bit. OUT: IW, QW, VW, 
LW, MW,SW, SMW, 
AC, T, C, ∗VD, ∗AC, 
∗LD. 

INT 

Integer to Real, Byte to Integer and Integer to Byte 

(Integer to 
Real) 

 
none 

Không có lệnh chuyển 
đổi trực tiếp này. Ta có 
thể thực hiện được bằng 
cách dùng lệnh ITD 
(chuyển số nguyên 16 bit 
thành số nguyên 32 bit) 
sau đó dùng tiếp lệnh 
DTR (chuyển số nguyên 
32 bit sang số thực ). 

 
 

none 
 

 
 

none 
 

  TRUNC 
EN      ENO 
 
IN    OUT 

     I_DI 
EN      ENO 
 
IN    OUT 

     DI_I 
EN      ENO 
 
IN    OUT 
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IN: IB, QB, MB, 
SMB, VB, SB, LB, 
AC, Constant, ∗VD, 

∗AC, ∗LD. 

Byte 

BTI  IN, OUT 

 
 
 
 
 

Lệnh chuyển đổi giá trị 
của Byte IN thành giá trị 
Integer 16 bit và lưu vào 

OUT. 
 
 
 

OUT: IW, QW, VW, 
LW, MW,SW, SMW, 
AC, T, C, ∗VD, ∗AC, 

∗LD. 
 
 

INT 

IN: IW, QW, VW, 
LW, MW,SW, SMW, 

AC, T, C, AIW, 
Constant, ∗VD, ∗AC, 

∗LD. 

INT 

IBT  IN, OUT 

 
 
 
 
 

Lệnh chuyển đổi giá trị  
trong Word IN thành giá 
Byte và lưu giá trị này 

vào OUT. 
 
 
 

OUT: IB, QB, MB, 
SMB, VB, SB, LB, 

AC, ∗VD, ∗AC, ∗LD. 
Byte 

     I_B 
EN      ENO 
 
IN    OUT 
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     Hình 3.45: Ví dụ minh hoạ cách sử dụng các lệnh chuyển đổi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STL LAD Mô tả 
Description 

Toán hạng 
Operands 

Kiểu dữ 
liệu 
Data 

Types 
Decode 

IN: IB, QB, MB, 
SMB, VB, SB, 
LB, AC, Constant, 
∗VD, ∗AC, ∗LD 

Byte 

DECO IN, OUT 

 Lệnh đặt giá trị logic 1 vào 
bit của từ đơn OUT có chỉ 
số (trọng số của bit thuộc 

Word) bằng số nguyên 
nằm trong nibble (4 bit) 

thấp của byte đầu vào IN. 
Các bit còn lại của từ đơn 

có giá trị logic bằng 0. 

OUT: IW, QW, 
VW, LW, 
MW,SW, SMW, 
AC, T, C, AIW, 
∗VD, ∗AC, ∗LD. 

Word 

IN: IW, QW, VW, 
LW, MW,SW, 
SMW, AC, T, C, 
AIW, ∗VD, ∗AC, 
∗LD. 

 
Word 

ENCO IN, OUT 

 

Lệnh xác định chỉ số của 
bit thấp nhất trong từ đơn 
IN có giá trị logic 1và ghi 

kết quả này vào nibble 
thấp nhất của byte đầu ra 

OUT. 

OUT: IB, QB, 
MB, SMB, VB, 
SB, LB, AC, ∗VD, 
∗AC, ∗LD. 

Byte 

    ENCO 
EN   ENO 
 
IN   OUT 

    DECO 
EN   ENO 
 
IN   OUT 
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  Hình 3.46: Ví dụ về cách sử dụng lệnh DECO 
 
 
 
 
 
 
 

  
  Hình 3.47: Ví dụ về cách sử dụng lệnh ENCO 
 

STL LAD Mô tả 
(Description) 

Toán hạng 
(Operands) 

Kiểu dữ 
liệu 

(Data 
Types) 

Segment 
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IN: IB, QB, MB, 
SMB, LB, VB, AC, 
Constant, ∗VD, ∗AC, 
SB, ∗LD. SEG IN, OUT 

 Lệnh xuất các bit cho 
thanh ghi 7 đoạn tương 
ứng với nội dung của 4 
bit thấp nhất của byte 
đầu vào IN. Kết quả 
được chi vào byte đầu 
ra. 

OUT: IB, QB, MB, 
SMB, LB, VB, AC,  
∗VD, ∗AC, SB, ∗LD. 

Byte 

ASCII to Hexa and Hexa to ASCII 
IN, OUT: 
IB, QB, MB, SMB, 
LB, VB, ∗VD, ∗AC, 
SB, ∗LD. 
 

Byte 

ATH     IN, 
OUT, LEN 

 
 
 
 
 
 

Thực hiện phép biến đổi 
một chuỗi kí tự có độ 
dài được chỉ thị trong 
toán hạng LEN, bắt đầu 
bằng kí tự chỉ định trong 
toán hạng IN, sang số 
nguyên hệ cơ số 16 và 
ghi vào vùng nhớ kể từ 
byte được chỉ định bởi 
OUT. Độ dài cực đại 
của chuỗi kí tự là 255. 
Những kí tự hợp lệ là 
những kí tự có mã 
ASCII từ 30÷39 và 
41÷46 (cơ số 16, ứng 
với các kí tự từ 0÷9, 
A÷F ). Nếu mã hoá một 
kí tự bị sai thì quá trình 
mã hoá bị dừng lại và bit 
SM1.7 có giá trị logic 
bằng 1. 

LEN: 
IB, QB, MB, SMB, 
LB, VB, AC, 
Constant, ∗VD, ∗AC, 
SB, ∗LD. 

Byte 

IN, OUT: 
IB, QB, MB, SMB, 
LB, VB, ∗VD, ∗AC, 
SB, ∗LD. 
 
 HTA     IN, 

OUT, LEN 

 
 
 
 
 
 

Thực hiện đổi một dãy 
chữ viết trong hệ cơ số 
16 thành chuỗi kí tự mã 
ASCII. Dãy số đầu vào 
được lưu trong mảng bắt 
đầu bằng IN và có độ 
dài là LEN. Độ dài cực 
đại của dãy số là 255. 
Chuỗi kí tự đầu ra được 
ghi vào mảng có byte 
đầu là OUT. 

LEN:  
IB, QB, MB, SMB, 
LB, VB, AC, 
Constant, ∗VD, ∗AC, 
SB, ∗LD. 

Byte 

    SEG 
EN   ENO 
 
IN   OUT 

   ATH 
EN 
 
IN     OUT 
LEN      

   ATH 
EN 
 
IN     OUT 
LEN      
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  Hình 3.48: Ví dụ về cách sử dụng lệnh ATH, HTA 

  
  Hình 3.49: Ví dụ về cách sử dụng lệnh SEG 

  
  Hình 3.50: Mã hiển thị thanh ghi 7 đoạn 
12. SIMATIC Clock Instrutions: 

Tuyệt đối không sử dụng lệnh đọc/ghi (TODR/TODW) thời gian thực cùng một 
lúc trong chương trình chính và chương trình xử lý ngắt. Khi một lệnh TODR hoặc 
TODW đã thực hiện thì khi gọi chương trình xử lý ngắt, các lệnh làm việc với đồng hồ 
thời gian thực trong chương trình xử lý ngắt sẽ không được thực hiện nữa. Bit SM4.5 sẽ 
có mức logic 1 trong những trường hợp như vậy. 
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Đồng hồ thời gian thực chỉ có đối với CPU214 trở lên. Để có thể làm việc với 
đồng hồ thời gian thực thì CPU sẽ cung cấp 2 lệnh đọc/ghi giá trị cho đồng hồ. Những giá 
trị đọc được hoặc ghi được với đồng hồ thời gian thực là các giá trị về ngày, tháng, năm 
và  các giá trị về giờ, phút, giây. 

Các dữ liệu đọc/ghi với đồng hồ thời gian thực trong LAD, STL có độ dài 1 byte 
và phải được mã hoá theo kiểu số nhị thập phân BCD (Ex: 16#95 cho năm 95). 
Chúng nằm trong bộ đệm gồm 8 byte liền nhau theo thứ tự như sau:  

   
        Hình 3.51: Bộ đệm 8 byte của lệnh đồng hồ thời gian thực 

Các giá trị của các thông số phải nằm trong giới hạn: 
 

   
CPU S7-200 không thực hiện kiểm tra lại ngày tháng, ngày của tuần để điều chỉnh 

lại ngày tháng. Giá trị về ngày tháng như là February 30 có thể được chấp nhận. Do đó 
bạn sẽ phải chắc chắn rằng ngày tháng của bạn đưa vào đó là đúng. 

STL LAD Mô tả 
Description 

Toán hạng 
Operands 

Kiểu dữ 
liệu 
Data 

Types 
Read Real-Time Clock and Set Real-Time Clock 

 
 
 

TODR   T 
 

 
 
 
 

Lệnh đọc nội dung 
của đồng hồ thời 
gian thực vào bộ 
đệm 8 byte được chỉ 
định trong lệnh bằng 
toán hạng T. 

TODW   T 

 
 
 
 
 

Lệnh ghi nội dung 
của bộ đệm 8 byte 
được chỉ định trong 
lệnh bằng toán hạng 
T vào đồng hồ thời 
gian thực. 

 
 
 

T: VB,IB, QB, MB, 
SMB, SB, LB, ∗VD, 

∗AC, ∗LD. 
 
 
 
 
 
 
 

Byte 

READ_RTC 
EN      ENO 
 
T    

SET_RTC 
EN      ENO 
 
T    
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13. SIMATIC Program Control Instrutions: 
Các lệnh của chương trình, nếu không có những lệnh điều khiển riêng, sẽ được 

thực hiện tuần tự từ trên xuống dưới trong một vòng quét. Lệnh điều khiển chương trình 
cho phép thay đổi thứ tự thực hiện lệnh. Chúng cho phép chuyển thứ tự như: Đáng lẽ ra 
là lệnh tiếp theo, tới một lệnh bất cứ nào khác của chương trình; trong đó nơi điều khiển 
chuyển đến phải được đánh dấu trước bằng nhãn chỉ đích. Nhóm lệnh điều khiển chương 
trình gồm: lệnh nhảy, lệnh gọi chương trình con, nhãn chỉ đích (hay gọi đơn giản là 
nhãn), phải được đánh dấu trước khi thực hiện lệnh nhảy hay lệnh gọi chương trình con. 
 Việc đặt nhãn cho lệnh nhảy phải nằm trong chương trình. Nhãn của chương trình 
con hay nhãn của chương trình xử lý ngắt phải được khai báo ở đầu chương trình. Không 
thể dùng lệnh JMP để chuyển điều khiển từ chương trình chính vào nhãn bất kỳ trong 
chương trình con hoặc chương trình xử lý ngắt. Ngược lại cũng không được phép từ một 
chương trình con hay chương trình xử lý ngắt nhảy ra ngoài chương trình chính đó. 
 Lệnh gọi chương trình con là lệnh chuyển quyền điều khiển đến chương trình con. 
Sau khi chương trình con thực hiện xong thì quyền điều khiển lại được chuyển về lệnh 
tiếp theo trong chương trình chính ngay sau lệnh gọi chương trình con. Từ một chương 
trình con có thể gọi một chương trình con khác trong nó, có thể gọi như vậy nhiều nhất là 
8 lần. Phép đệ quy cũng có thể thực hiện được trong S7-200, mặc dù không bị cấm song 
phải chú ý đến giới hạn trên. 
 Trạng thái của ngăn xếp: Nếu lệnh nhảy hay lệnh gọi chương trình con được thực 
hiện thì đỉnh ngăn xếp luôn có giá trị logic bằng 1. Như vậy trong chương trình con các 
lệnh có điều kiện được thực hiện như lệnh không có điều kiện. Sau các lệnh LBL (lệnh 
đặt nhãn) và SBR, lệnh LD trong STL sẽ bị vô hiệu hoá. 
 Khi một chương trình con được gọi, toàn bộ nội dung trong ngăn xếp sẽ được cất 
đi, đỉnh của ngăn xếp nhận giá trị logic mới là 1, các bit khác còn lại của ngăn xếp nhận 
giá trị logic là 0 và điều khiển được chuyển đến chương trình con đã được gọi. Khi thực 
hiện xong chương trình con và trước khi quyền điều khiển được chuyển đến chương trình 
đã gọi nó thì nội dung của ngăn xếp đã được cất giữ trước đó sẽ được chuyển trở lại cho 
ngăn xếp. 
 Nội dung của thanh ghi AC không được cất giữ khi gọi chương trình con, nhưng 
khi một chương trình xử lý ngắt được gọi, nội dung thanh ghi AC sẽ được cất giữ trước 
khi thực hiện chương trình xử lý ngắt và trả lại sau khi chương trình xử lý ngắt vừa thực 
hiện xong. Bởi vậy chương trình xử lý ngắt có thể tự do sử dụng 4 thanh ghi AC của S7-
200.  
 

STL LAD Mô tả 
(Description) 

Toán hạng 
(Operands) 

Kiểu dữ 
liệu 

(Data 
Types) 

Jump to Label and Label 
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JMP            n 

 
 
 
 

Lệnh nhảy thực hiện 
chuyển quyền điều 
khiển đến nhãn n 
trong một chương 
trình. 

LBL            n 

 
 
 

Lệnh khai báo nhãn n 
trong một chương 
trình. 
 

n: 
CPU 212:0 đến 63 
CPU 21x khác từ 

0 đến 255. 

none 

  
 
   
 
 
 
 

   
   Hình 3.52: Ví dụ cách sử dụng lệnh JMP, LBL 
 

STL  
LAD 

Mô tả 
Description 

Toán hạng 
Operands 

Kiểu dữ 
liệu 
Data 

Types 
Subroutine and Return Subroutine 
 

n
JMP 

n
JMP 

   SBRn 
EN 
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SBR       n 

 
 
 
 

Lệnh gọi chương trình 
con, thực hiện phép 
chuyển quyền điều 
khiển đến chương trình 
con có nhãn n. 

n: 
CPU 212:0 đến 15 
CPU 21x khác từ 

0 đến 255. 

none 

RET 

 
 
 
 
 
 

Lệnh trở về chương 
trình đã gọi chương 
trình con không điều 
kiện. 

CRET 

 
 
 
 
 

Lệnh trở về chương 
trình đã gọi chương 
trình con có điều kiện. 

none none 

CRET  

RET  
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    Hình 3.53: Ví dụ cách sử dụng lệnh gọi và thoát khỏi chương trình con 
 Các lệnh sau sẽ can thiệp vào thời gian vòng quét, nó được dùng để kết thúc 
chương trình đang thực hiện hoặc kéo dài thêm thời gian của vòng quét. 
 Trong chương trình chính, kết thúc chương trình bằng lệnh MEND, nhưng trong 
soạn thảo chương trình chúng ta không cần lệnh kết thúc này mà Step 7 MicroWin đã 
mặc định rồi. Lệnh END cũng là lệnh kết thúc chương trình nhưng là lệnh kết thúc có 
điều kiện. 
 Khi chương trình chính hoặc chương trình con gặp lệnh STOP thì chương trình sẽ 
kết thúc ngay tại cuối vòng quét hiện thời và CPU chuyển sang chế độ STOP. 
 Nếu trong chương trình xử lý ngắt gặp lệnh STOP thì ngắt cũng được dừng lại 
ngay lập tức, các tín hiệu xử lý ngắt đang còn nằm trong hàng đợi sẽ bị huỷ bỏ, phần còn 
lại của chương trình sẽ không thực hiện.Việc thực sự chuyển sang chế độ STOP xảy ra ở 
cuối chu kỳ vòng quét hiện thời sau giai đoạn xuất tín hiệu cho đầu ra. 
 Lệnh WDR sẽ khởi động lại đồng hồ quan sát (Watchdog Timer), chương trình 
tiếp tục thực hiện trong vòng quét ở chế độ quan sát. Nên cẩn thận khi sử dụng lệnh này. 
Khi trong chương trình sử dụng lệnh lặp, hoặc thời gian trễ quá lớn thì những quá trình 
sau bị hạn chế: 
 - Truyền thông (loại trừ kiểu Freeport). 
 - Cập nhật vào ra (trừ những lệnh vào ra tức thì). 
 - Cập nhật cưỡng bức. 
 - Cập nhật các bit kiểu SM. 
 - Chuẩn đoán thời gian chạy. 
 - Với các vòng quét lớn hơn 25 giây thì các bộ Timer có độ phân giải10ms và 
100ms sẽ không được chính xác. 
 Nếu thời gian của vòng quét lớn hơn 300ms, hoặc khi gặp một ngắt có chương 
trình xử lý ngắt với thời gian chạy chương trình lâu hơn 300ms thì cần phải sử dụng lệnh 
WDR để khởi động lại đồng hồ quan sát.   
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 Việc chuyển công tắc phần cứng sang chế độ STOP hoặc thực hiện lệnh STOP 
trong chương trình sẽ là nguyên nhân đặt chế độ điều khiển vào chế độ dừng trong 
khoảng thời gian 1.4s. 

STL  
LAD 

Mô tả 
(Description) 

Toán hạng 
(Operands) 

Kiểu dữ 
liệu 

(Data 
Types) 

End and Stop and Watchdog Timer 

END 
 
 
 

Lệnh kết thúc chương 
trình hiện hành có điều 
kiện. 

STOP 

 
 
 

Lệnh kết thúc chương 
trình hiện hành và 
chuyển sang chế độ 
STOP. 

WDR 

 
 
 
 

 
Lệnh khởi động lại đồng 
hồ quan sát. 

none none 

  END 

STOP

WDR 

 

  
       Hình 3.54: Ví dụ về cách sử dụng lệnh STOP, WDR, END 
Để xây dựng cấu trúc vòng lặp nhằm thực hiện lặp một khối lệnh riêng biệt trong 

chương trình. Sử dụng lệnh FOR...NEXT để thiết kế một vòng lặp với số lần có thể định 
trước bằng hai toán hạng INIT kiểu từ đơn chỉ điểm khởi phát và FINAL cũng kiểu từ 
đơn chỉ điểm kết thúc. Ngoài ra lệnh còn sử dụng một từ đơn INDX để lưu số vòng lặp 
tức thời. 

Mỗi một câu lệnh FOR đòi hỏi phải có một câu lệnh NEXT đứng cuối khối lệnh 
được lặp. Các vòng FOR...NEXT có thể được lồng vào nhau nhưng số lệnh lồng vào 
nhau không được vượt quá 8 lần. 
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Tại thời điểm bắt đầu thực hiện lệnh vòng lặp FOR, từ đơn INDX nhận giá trị của 
INIT. Sau đó, mỗi khi kết thúc một vòng lặp, tức là khi gặp lệnh NEXT, nội dung của 
INDX được tăng lên 1 đơn vị và được so sánh với nội dung của FINAL. Nếu nội dung 
của INDX chưa lớn hơn nội dung của FINAL thì chương trình sẽ tiếp tục thực hiện lại 
vòng lặp, ngược lại khi nội dung của INDX đã lớn hơn nội dung của FINAL thì chương 
trình sẽ kết thúc lệnh FOR...NEXT và tiếp tục thực hiện lệnh kế tiếp nằm ngay sau lệnh 
NEXT. 

Khi lệnh NEXT thực hiện thì bit đầu tiên trong ngăn xếp có giá trị logic bằng 1.   

STL LAD Mô tả 
(Description) 

Toán hạng 
(Operands) 

Kiểu dữ 
liệu 

(Data 
Types) 

FOR...NEXT 
INDX: IW, QW, VW, LW, 
MW,SW, SMW, AC, T, C, 
∗VD, ∗AC, ∗LD. 

INT 

INIT: IW, QW, VW, LW, 
MW,SW, SMW, AC, T, C, 
AIW, Constant, ∗VD, ∗AC, 
∗LD. 

INT 
FOR 

INDX, 
INIT, 

FINAL 

 Ví dụ đưa vào INIT 
giá trị 1, FINAL giá 
trị là 10. Lệnh sẽ 
thực hiện lặp đúng 
10 lần, số lần lặp 
được quản lý trong 
từ đơn INDX. Vượt 
quá 10 lần lệnh sẽ 
kết thúc và chương 
trình tiếp tục thực 
hiện các lệnh kế tiếp. 

FINAL: IW, QW, VW, LW, 
MW,SW, SMW, AC, T, C, 
AIW, Constant, ∗VD, ∗AC, 
∗LD. 

INT 

NEXT 
 

 
 
Lệnh kết thúc vòng 
lặp.  

none none 

     FOR 
EN      ENO 
INDX 
 
INIT 
 
FINAL 

NEXT 

   

 
 Hình 3.55: Ví dụ về cách sử dụng lệnh  FOR...NEXT 
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14. SIMATIC Shift and Rotate Register Instrutions: 
Làm việc với thanh ghi có nhóm lệnh sau:  

Lệnh dịch chuyển thanh ghi, trong này cũng có hai nhóm: 
 + Lệnh dịch chuyển thanh ghi 8 bit, 16 bit, 32 bit. 
 + Lệnh dịch chuyển thanh ghi có độ dài tuỳ ý, được định nghĩa trong lệnh. 
Lệnh quay vòng thanh ghi, trong này cũng có hai nhóm : 
 + Lệnh quay vòng thanh ghi 8 bit, 16 bit, 32 bit. 
 + Lệnh quay vòng thanh ghi có độ dài tuỳ ý, được định nghĩa trong lệnh. 

Khi sử dụng lệnh dịch chuyển các bit của thanh ghi (Byte, Word, DWord) cần chú ý 
các điểm sau đây: 

1. Không thực hiện việc dịch chuyển nếu số lần đẩy bằng 0. 
2. Nếu số lần đẩy có giá trị lớn hơn 0, bit nhớ tràn SM1.1 sẽ có giá trị của bit cuối  
cùng được đẩy ra. 
3. Nếu số lần đẩy lớn hơn hoặc bằng 8 đối với byte, 16 đối với Word, 32 đối với 
từ kép thì lệnh sẽ thực hiện lệnh đẩy lớn nhất chỉ bằng 8, 16, 32. 
4. Lệnh SLB (đẩy các bit của byte sang trái), SLW (đẩy các bit của Word sang 
trái) và  SLD (đẩy các bit của từ kép sang trái) sẽ chuyển giá trị 0 vào bit thấp 
nhất của Byte, Word hoặc DWord sau mỗi lần đẩy. Sau lệnh thực hiện, bit SM1.1 
sẽ có giá trị logic của bit thứ 8-N, 16-N hoặc 32-N, trong đó N là số lần đẩy.  
5. Lệnh SRB (đẩy các bit của byte sang phải), SRW (đẩy các bit của Word sang 
phải) và  SRD (đẩy các bit của từ kép sang phải) sẽ chuyển giá trị 0 vào bit thấp 
nhất của Byte, Word hoặc DWord sau mỗi lần đẩy. Sau lệnh thực hiện, bit SM1.1 
sẽ có giá trị logic của bit thứ N-1, trong đó N là số lần đẩy.  
6. Bit báo kết quả 0 (bit SM1.0) sẽ có giá trị logic bằng 1 nếu như sau khi thực 
hiện lệnh đẩy nội dung của Byte, Word, DWord bằng 0.  

Khi sử dụng lệnh quay vòng các bit của thanh ghi (Byte, Word, DWord) cần chú ý các 
điểm sau đây: 

1. Lệnh quay thực hiện phép đẩy vòng tròn sang trái hoặc sang phải các bit của  
một Byte, Word, DWord. Tại mỗi một lần quay, giá trị của các bit bị đẩy ra ở một 
đầu của thanh ghi lại được đưa vào đầu kia của thanh ghi đó. 
2. Không thực hiện việc quay vòng nếu số lần quay bằng 0. Hay bằng một bội số 
của 8 (đối với byte), của 16 (đối với word) và của 32 (đối với DWord). 
3. Đối với các giá trị của số đếm lần quay lớn hơn 8 (đối với byte), của 16 (đối với 
word) và của 32 (đối với DWord) lệnh sẽ thực hiện với số đếm lần quay mới bằng 
phần dư của của phép chia tương ứng. 
4. Khi thực hiện lệnh quay sang phải RRB (quay các bit của byte sang phải), 
RRW (quay các bit của Word sang phải) và  RRD (quay các bit của từ kép sang 
phải), tại mỗi lần quay giá trị của bit thấp nhất được ghi vào bit báo tràn SM1.1. 
Sau khi lệnh thực hiện, bit SM1.1 sẽ có giá trị logic của bit thứ  N - 1, trong đó N 
là số đếm lần quay.  
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5. Khi thực hiện lệnh quay sang trái RLB (quay các bit của byte sang trái), RLW 
(quay các bit của Word sang trái) và  RLD (quay các bit của từ kép sang trái), tại 
mỗi lần quay giá trị của bit cao nhất được ghi vào bit boá tràn SM1.1.Sau khi lệnh 
thực hiện, bit SM1.1 sẽ có giá trị logic của bit thứ N - 8, N – 16, N – 32, trong đó 
N là số đếm lần quay.  
6. Bit báo kết quả 0 (bit SM1.0) sẽ có giá trị logic bằng 1 nếu như sau khi thực 
hiện lệnh quay nội dung của Byte, Word, DWord bằng 0.  

Các lệnh dich chuyển hoặc quay vòng ảnh hưởng đến kết quả của các bit 
đặc biệt như sau: 

Lệnh Kiểu lệnh SM1.0 
(kết quả 0) 

SM1.1 
(báo tràn) 

SM1.2 
(kết qủa âm) 

SM1.3 
(chia cho 0) 

SRB không dấu có có không không 
SLB không dấu có có không không 
SRW không dấu có có không không 
SLW không dấu có có không không 
SRD không dấu có có không không 
SLD không dấu có có không không 
RRB không dấu có có không không 
RLB không dấu có có không không 
RRW không dấu có có không không 
RLW không dấu có có không không 
RRD không dấu có có không không 
RLD không dấu có có không không 

SHRB không dấu không có không không 
Những điều sau đây chỉ đúng với các hàm dịch chuyển bit của byte, từ đơn và từ kép: 

+ Nếu bộ đếm chuyển dịch có giá trị lớn hơn 0 thì bit nhớ tràn SM1.1 có giá trị 
logic của bit cuối cùng được đẩy ra. 
+ Bit báo kết quả 0 SM1.0 có giá trị logic 1 nếu sau khi lệnh được thực hiện, byte, 
từ hoặc từ kép có nội dung bằng 0.  

Những điều sau đây chỉ đúng với các hàm dịch chuyển bit của byte, từ đơn và từ kép: 
+ Nếu bộ đếm chuyển dịch không phải là bộ số nguyên của 8, 16, 32 đối với byte, 

Word, DWord thì giá trị của bit cuối cùng bị đẩy ra ngoài sẽ được gán cho bit 
nhớ tràn SM1.1. 

+ Nếu bit báo kết quả 0 có giá trị logic bằng 1 thì giá trị của byte, từ hay từ kép 
bằng 0.  

STL LAD Mô tả 
Description 

Toán hạng 
Operands 

Kiểu dữ liệu 
Data Types 

Shift Right Byte and Shift Left Byte 

 
 

 
 

Lệnh dịch phải hay 
lệnh dịch trái thực 

ể

 
 Byte 
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SRB  OUT, 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLB   OUT, 
N 

 

hiện dịch chuyển 
các bit của Byte 
đầu vào IN đi N 
lần sang phải hay 
trái. kết quả được 
lưu vào đầu ra 
OUT.  
Lệnh shift điền giá 
trị zero vào các bit 
vừa bị dịch chuyển 
đi, bit cuối cùng bị 
dịch chuyển ra sẽ 
được đưa vào bit 
báo tràn SM1.1. 
Bit báo kết quả 0 
sẽ được set lên 1 
nếu giá trị của byte 
dịch chuyển là 0.  

 
IN: IB, QB, MB, SMB, 
VB, SB, LB, AC, 
Constant, ∗VD, ∗AC, 
∗LD. 
 
 
OUT: IB, QB, MB, 
SMB, VB, SB, LB, AC, 
∗VD, ∗AC, ∗LD. 
 
 
N: IB, QB, MB, SMB, 
VB, SB, LB, AC, 
Constant, ∗VD, ∗AC, 
∗LD. 
 
 

Shift Right Word and Shift Left Word 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SRW   OUT, 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLW   OUT, 
N 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lệnh dịch phải hay 
lệnh dịch trái thực 
hiện dịch chuyển 
các bit của Word 
đầu vào IN đi N 
lần sang phải hay 
trái. kết quả được 
lưu vào đầu ra 
OUT.  
Lệnh shift điền giá 
trị zero vào các bit 
vừa bị dịch chuyển 
đi, bit cuối cùng bị 
dịch chuyển ra sẽ 
được đưa vào bit 
báo tràn SM1.1. 
Bit báo kết quả 0 
sẽ được set lên 1 
nếu giá trị của 
Word dịch chuyển 
là 0.  

IN: IW, QW, VW, LW, 
MW,SW, SMW, AIW 
,AC, T, C, Constant, 
∗VD, ∗AC, ∗LD. 
 
 
 
OUT: IW, QW, VW, 
LW, MW,SW, SMW, 
AC, T, C, ∗VD, ∗AC, 
∗LD. 
 
 
 
N: IB, QB, MB, SMB, 
VB, SB, LB, AC, 
Constant, ∗VD, ∗AC, 
∗LD. 
 

 
 
 
 
 
   Word 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Byte 

 

  SHL_W 
EN    ENO 
 
IN    OUT 
N    

  SHR_W 
EN    ENO 
 
IN    OUT 
N    

SHR_B 
EN    ENO 
 
IN    OUT 
N    

SHL_B 
EN    ENO 
 
IN    OUT 
N    
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STL LAD Mô tả 
Description 

Toán hạng 
Operands 

Kiểu dữ liệu 
Data Types 

Shift Right Double Word and Shift Left Double Word 

 
 
 
SRD  OUT, 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLD   OUT, 
N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lệnh dịch phải hay 
lệnh dịch trái thực 
hiện dịch chuyển 
các bit của từ kép 
đầu vào IN đi N 
lần sang phải hay 
trái. kết quả được 
lưu vào đầu ra 
OUT.  
Lệnh shift điền giá 
trị zero vào các bit 
vừa bị dịch chuyển 
đi, bit cuối cùng bị 
dịch chuyển ra sẽ 
được đưa vào bit 
báo tràn SM1.1. 
Bit báo kết quả 0 
sẽ được set lên 1 
nếu giá trị của từ 
kép dịch chuyển là 
0.  

 
 
 
IN: VD, ID, QD, MD, 
LD, SD, HC, SMD, AC, 
Constant, ∗VD, ∗AC, 
∗LD. 
 
 
OUT: VD, ID, QD, 
MD, LD, SD, SMD, 
AC, ∗VD, ∗AC, ∗LD. 
 
 
N: IB, QB, MB, SMB, 
VB, SB, LB, AC, 
Constant, ∗VD, ∗AC, 
∗LD. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
DWord 
 
 
 
 
 
 
 
   Byte 

Rotate Right Byte and Rotate Left Byte 
 
 
 
RRB   OUT, 
N 
 
 
 
 
 
 
 
RLB   OUT, 
N 

 Lệnh quay vòng sang 
phải hay lệnh quay vòng 
sang trái thực hiện dịch 
chuyển các bit của byte 
đầu vào IN đi N lần sang 
phải hay trái. kết quả 
được lưu vào đầu ra 
OUT. Tại mỗi lần quay, 
giá trị của bit cuối cùng 
(bit 0) được đưa vào bit 
SM1.1 đồng thời đưa vào 
bit đầu tiên (bit 7) của 
byte đó nếu là quay phải, 
còn ngược lại đối với lệnh 
quay trái. Bit báo kết quả 
0 sẽ có giá trị bằng 1 nếu 
giá trị trong byte đó bằng 
0. 
 

IN: IB, QB, MB, 
SMB, VB, SB, 
LB, AC, ∗VD, 
∗AC, ∗LD. 
 
 
OUT: IB, QB, 
MB, SMB, VB, 
SB, LB, AC, 
∗VD, ∗AC, ∗LD. 
 
 
N: IB, QB, MB, 
SMB, VB, SB, 
LB, AC, 
Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD. 

Byte 

 

SHR_DW 
EN    ENO 
 
IN    OUT 
N    

SHL_DW 
EN    ENO 
 
IN    OUT 
N    

  ROR_B 
EN    ENO 
 
IN    OUT 
N    

  ROL_B 
EN    ENO 
 
IN    OUT 
N    
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Rotate Right Word and Rotate Left Word 
 
 
 
RRW OUT, 
N 
 
 
 
 
 
 
RLW OUT, 
N 

 Lệnh quay vòng sang 
phải hay lệnh quay vòng 
sang trái thực hiện dịch 
chuyển các bit của từ đơn 
đầu vào IN đi N lần sang 
phải hay trái. kết quả 
được lưu vào đầu ra 
OUT. Tại mỗi lần quay, 
giá trị của bit cuối cùng 
(bit 0) được đưa vào bit 
SM1.1 đồng thời đưa vào 
bit đầu tiên (bit 7) của 
byte đó nếu là quay phải, 
còn ngược lại đối với lệnh 
quay trái. Bit báo kết quả 
0 sẽ có giá trị bằng 1 nếu 
giá trị trong từ đơn đó 
bằng 0. 

IN: IW, QW, 
VW, LW, 
MW,SW, SMW, 
AIW ,AC, T, C, 
Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD. 
OUT: IW, QW, 
VW, LW, 
MW,SW, SMW, 
AC, T, C, ∗VD, 
∗AC, ∗LD. 
 
N: IB, QB, MB, 
SMB, VB, SB, 
LB, AC, 
Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD. 

 
 
 
 
 
   Word 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Byte 

Rotate Right Double Word and Rotate Left Double Word 
 
 
 
 
RRD   OUT, 
N 
 
 
 
 
 
RLD   OUT, 
N 

 Lệnh quay vòng sang 
phải hay lệnh quay vòng 
sang trái thực hiện dịch 
chuyển các bit của từ kép 
đầu vào IN đi N lần sang 
phải hay trái. kết quả 
được lưu vào đầu ra 
OUT. Tại mỗi lần quay, 
giá trị của bit cuối cùng 
(bit 0) được đưa vào bit 
SM1.1 đồng thời đưa vào 
bit đầu tiên (bit 7) của từ 
kép đó nếu là quay phải, 
còn ngược lại đối với lệnh 
quay trái. Bit báo kết quả 
0 sẽ có giá trị bằng 1 nếu 
giá trị trong từ kép đó 
bằng 0. 

IN: VD, ID, QD, 
MD, LD, HC, 
SMD, AC, 
Constant, ∗VD, 
∗AC, ∗LD. 
 
 
OUT: VD, ID, 
QD, MD, LD, 
SMD, AC, ∗VD, 
∗AC, ∗LD. 
 
 
N: IB, QB, MB, 
SMB, VB, LB, 
AC, Constant, 
∗VD, ∗AC, ∗LD. 
 

 
 
 
 
 
 
    DWord 
 
 
 
 
 
    Byte 

  ROL_W 
EN    ENO 
 
IN    OUT 
N    

  ROL_W 
EN    ENO 
 
IN    OUT 
N    

ROL_DW 
EN    ENO 
 
IN    OUT 
N    

ROL_DW 
EN    ENO 
 
IN    OUT 
N    
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  Hình 3.56: Ví dụ về cách sử dụng lệnh dịch chuyển và quay vòng thanh ghi 
Lệnh làm việc với thanh ghi có độ dài tuỳ ý: 
 Lệnh thuộc nhóm này cung cấp một phương pháp nối tiếp và điều khiển dòng sản 
phẩm hoặc dữ liệu. Thanh ghi được xác định trong lệnh bởi toán hạng S_BIT chỉ địa chỉ 
bit thấp của thanh ghi và độ dài là giá trị tuyệt đối của toán hạng N trong lệnh (nghĩa là 
thanh ghi có độ dài |N| bit). Dữ liệu được chuyển vào trong thanh ghi có tên là DATA 
(DATA = Bool), một lần trong một vòng quét. 
 S_BIT là bit thấp nhất của thanh ghi, nếu gọi cao nhất trong thanh ghi là MSB.b 
thì MSB.b sẽ được tính theo công thức sau: 
MSB.b = [(byte của S_BIT) + phần nguyên của(|N| - 1 + bit của S_BIT)/8].[phần còn 
thừa của phép chia 8]  
Lý do trừ đi 1 bởi vì S_BIT đã chiếm mất 1 bit của thanh ghi. 
Ví dụ S_BIT là V33.4 và N = 14 thì MSB.b sẽ là: 
 MSB.b = [(33) + (|14| - 1 + 4)/8]*remainder of the division by 8 
   = (33 + 2)*remainder of the division by 8 
   = 35.1 
MSB.b là: V35.1 
 Chiều thực hiện phép dịch chuyển phụ thuộc vào dấu của toán hạng N trong lệnh. 
Miền giá trị cho phép của toán hạng N là: -64 ≤ N ≤ 64. 
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 Nếu N dương thì phép dịch chuyển là phép dịch trái, giá trị của DATA được 
chuyển vào bit thấp nhất, giá trị logic trong bit cao nhất bị đẩy ra ngoài (vào bit báo tràn 
SM1.1). Ngược lại N là âm thì phép dịch chuyển là phép dịch phải, giá trị của DATA 
được chuyển vào bit cao nhất, giá trị logic trong bit thấp nhất bị đẩy ra ngoài (vào bit báo 
tràn SM1.1).  
SHRB  Lệnh dịch chuyển các bit của thanh ghi một vị trí trong một vòng quét. Thanh ghi 
được xoá trong lệnh bằng các toán hạng S_BIT chỉ địa chỉ bit thấp trong thanh ghi và |N| 
chỉ độ dài thanh ghi. Giá trị logic của bit bị đẩy ra khỏi thanh ghi được ghi vào bit báo 
tràn SM1.1. 

STL LAD Toán hạng 
Operands 

Kiểu dữ liệu 
Data Types 

Shift Register Bit 

SHRB        DATA, 
S_BIT,  N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA, S_BIT: 
I, Q, V, M, SM, T, 
C, S, L. 
 
N: IB, QB, MB, 
SMB, VB, LB, AC, 
Constant, ∗VD, ∗AC, 
∗LD. 
 
 

           
            Bool 
 
 
 
            Byte 

ROL_DW 
EN       ENO
 
S_BIT  OUT
DATA    
 
N   

 

   
       Hình 3.57: Mô tả hướng dịch chuyển của thanh ghi với toán hạng âm và dương 
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         Hình 3.58: Ví dụ về cách sử dụng lệnh dịch chuyển thanh ghi có độ dài bất kỳ 
15. SIMATIC Interupt and Comunication Instrutions: 
 Các chế độ ngắt và xử lý ngắt cho phép thực hiện các quá trình tốc độ cao, phản 
ứng kịp thời với các sự kiện ở bên trong và bên ngoài. 
 Nguyên tắc cơ bản của một chế độ ngắt cũng giống như thực hiện việc gọi một 
chương trình con, chỉ khác nhau ở đây là chương trình con được gọi chủ động bằng lệnh 
gọi chương trình con CALL, còn chương trình xử lý ngắt được gọi bị động bằng tín hiệu 
báo ngắt. 
 Khi có một tín hiệu báo ngắt, hệ thống sẽ tổ chức thực hiện gọi và thực hiện 
chương trình con tương ứng với tín hiệu ngắt đó, hay nói cách khác là hệ thống sẽ tổ chức 
xử lý tín hiệu báo ngắt đó. Chương trình con này được gọi là chương trình xử lý ngắt. 
 Do việc gọi chương trình xử lý ngắt bằng một tín hiệu báo ngắt mà thời điểm xuất 
hiện tín hiệu báo ngắt hoàn toàn bị động, bởi vậy hệ thống sẽ phải hỗ trợ thêm cho công 
việc xử lý ngắt như: cất giữ nội dung ngăn xếp, nội dung thanh ghi AC và các bit nhớ đặc 
biệt; tổ chức xếp hàng ưu tiên cho các tín hiệu xử lý ngắt trong trường hợp chúng chưa 
kịp thời xử lý. 
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Bảng3.7:Liệt kê các tín hiệu báo ngắt tương ứng với từng loại CPU 21x 
Kiểu 
ngắt Mô tả tín hiệu ngắt CPU 

212 
CPU 
214 

CPU 
215_2DP 

CPU 
216 

0 Ngắt theo sườn lên của I0.0∗ Y Y Y Y 
1 Ngắt theo sườn xuống của I0.0∗ Y Y Y Y 
2 Ngắt theo sườn lên của I0.1  Y Y Y 
3 Ngắt theo sườn xuống của I0.1  Y Y Y 
4 Ngắt theo sườn lên của I0.2  Y Y Y 
5 Ngắt theo sườn xuống của I0.2  Y Y Y 
6 Ngắt theo sườn lên của I0.3  Y Y Y 
7 Ngắt theo sườn xuống của I0.3  Y Y Y 
8 Ngắt để nhận kí tự ở Port 0 Y Y Y Y 

9 Ngắt để báo việc truyền dữ liệu đã hoàn tất ở 
Port 0 Y Y Y Y 

10 Ngắt thời gian 0 Y Y Y Y 
11 Ngắt thời gian 1  Y Y Y 

12 Ngắt theo HSC0, khi giá trị tức thời bằng giá 
trị đặt trước∗.  Y Y Y Y 

13 Ngắt theo HSC1, khi giá trị tức thời bằng giá 
trị đặt trước∗.  Y Y Y Y 

14 Ngắt theo HSC1, khi có tín hiệu báo đổi 
hướng đếm từ bên ngoài.  Y Y Y 

15 Ngắt theo HSC1, khi có tín hiệu Reset từ 
ngoài  Y Y Y 

16 Ngắt theo HSC2, khi giá trị tức thời bằng giá 
trị đặt trước∗.   Y Y Y 

17 Ngắt theo HSC2, khi có tín hiệu báo đổi 
hướng đếm từ bên ngoài.  Y Y Y 

18 Ngắt theo HSC2, khi có tín hiệu Reset từ 
ngoài  Y Y Y 

19 PLS0 Ngắt báo hoàn tất việc đếm xung  Y Y Y 
20 PLS1 Ngắt báo hoàn tất việc đếm xung  Y Y Y 

21 Ngắt theo bộ định thời T32, khi giá tức thời 
CT=PT.   Y Y 

22 Ngắt theo bộ định thời T96, khi giá tức thời 
CT=PT.   Y Y 

23 Ngắt báo hoàn tất việc nhận 1 gói tin ở Port 0   Y Y 
24 Ngắt báo hoàn tất việc nhận 1 gói tin ở Port 1    Y 
25 Ngắt để nhận kí tự ở Port 1    Y 

26 Ngắt để báo việc truyền dữ liệu đã hoàn tất ở 
Port 1    Y 

∗Nếu khai báo kiểu ngắt 12 (HSC0, PV=CV) thì hai kểu ngắt 0 và 1 bị vô hiệu hoá. 
 Ngược lại, nếu sử dụng kiểu ngắt 0 và 1 thì kiểu ngắt 12 bị vô hiệu hoá. 
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Bảng 3.8: Liệt kê các tín hiệu báo ngắt tương ứng với từng loại CPU 22x 
Kiểu 
ngắt Mô tả tín hiệu ngắt CPU 

221 
CPU 
222 

CPU 
214, 

224XP 

CPU 
226, 

226XM 
0 Ngắt theo sườn lên của I0.0 Y Y Y Y 
1 Ngắt theo sườn xuống của I0.0 Y Y Y Y 
2 Ngắt theo sườn lên của I0.1 Y Y Y Y 
3 Ngắt theo sườn xuống của I0.1 Y Y Y Y 
4 Ngắt theo sườn lên của I0.2 Y Y Y Y 
5 Ngắt theo sườn xuống của I0.2 Y Y Y Y 
6 Ngắt theo sườn lên của I0.3 Y Y Y Y 
7 Ngắt theo sườn xuống của I0.3 Y Y Y Y 
8 Ngắt để nhận kí tự ở Port 0 Y Y Y Y 
9 Ngắt để báo việc truyền dữ liệu đã hoàn tất ở Port 0 Y Y Y Y 
10 Ngắt thời gian 0, SNB34 Y Y Y Y 
11 Ngắt thời gian 1, SMB35 Y Y Y Y 

12 Ngắt theo HSC0, khi giá trị tức thời bằng giá trị đặt 
trước CV=PV.  Y Y Y Y 

13 Ngắt theo HSC1, khi giá trị tức thời bằng giá trị đặt 
trước CV=PV.    Y Y 

14 Ngắt theo HSC1, khi có tín hiệu báo đổi hướng đếm 
từ bên ngoài.   Y Y 

15 Ngắt theo HSC1, khi có tín hiệu Reset từ ngoài   Y Y 

16 Ngắt theo HSC2, khi giá trị tức thời bằng giá trị đặt 
trước CV=PV.    Y Y 

17 Ngắt theo HSC2, khi có tín hiệu báo đổi hướng đếm 
từ bên ngoài.   Y Y 

18 Ngắt theo HSC2, khi có tín hiệu Reset từ ngoài   Y Y 
19 PLS0 Ngắt báo hoàn tất việc đếm xung Y Y Y Y 
20 PLS1 Ngắt báo hoàn tất việc đếm xung Y Y Y Y 
21 Ngắt theo bộ định thời T32, khi giá tức thời CT=PT. Y Y Y Y 
22 Ngắt theo bộ định thời T96, khi giá tức thời CT=PT. Y Y Y Y 
23 Ngắt báo hoàn tất việc nhận 1 gói tin ở Port 0 Y Y Y Y 
24 Ngắt báo hoàn tất việc nhận 1 gói tin ở Port 1    Y 
25 Ngắt để nhận kí tự ở Port 1    Y 
26 Ngắt để báo việc truyền dữ liệu đã hoàn tất ở Port 1    Y 

27 Ngắt theo HSC0, khi có tín hiệu báo đổi hướng đếm 
từ bên ngoài. Y Y Y Y 

28 Ngắt theo HSC0, khi có tín hiệu Reset từ ngoài Y Y Y Y 

29 Ngắt theo HSC4, khi giá trị tức thời bằng giá trị đặt 
trước CV=PV.  Y Y Y Y 

30 Ngắt theo HSC4, khi có tín hiệu báo đổi hướng đếm 
từ bên ngoài. Y Y Y Y 

31 Ngắt theo HSC4, khi có tín hiệu Reset từ ngoài Y Y Y Y 
32 Ngắt theo HSC3, khi giá trị tức thời bằng giá trị đặt Y Y Y Y 
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trước CV=PV.  

33 Ngắt theo HSC5, khi giá trị tức thời bằng giá trị đặt 
trước CV=PV.  Y Y Y Y 

 
Thứ tự ưu tiên (priority) và hàng đợi (Queuing) của các kiểu ngắt: 
 Thứ tự ưu tiên của các kiểu ngắt khác nhau đã được cứng hoá từ trước theo 
nguyên tắc tín hiệu nào có trước thì xử lý trước. Nếu cùng một lúc có nhiều tín hiệu báo 
ngắt thì hệ thống sẽ sắp hàng đợi theo thứ tự ưu tiên sau: 
 Nhóm ngắt truyền thông (nối tiếp). 
 Nhóm ngắt vào ra (kể cả ngắt cho bộ đếm HSC và ngắt truyền xung). 
 Nhóm các tín hiệu báo ngắt thời gian. 
 Tại mỗi thời điểm chỉ có 1 chương trình xử lý ngắt được thực hiện. Cũng nói thêm 
rằng, nhóm ngắt truyền thông có vị trí ưu tiên cao nhất và ngắt thời gian có vị trí ưu tiên 
thấp nhất nhưng khi hệ thống đang xử lý ngắt thời gian mà có tín hiệu báo nhắt thời gian 
thì hệ thống vẫn tiếp tục xử lý đến khi kết thúc mới tiếp tục xử lý ngắt truyền thông. 
 Bảng hàng đợi lớn nhất mà từng CPU có thể có: 

Nhóm ưu tiên 212 215 216 221 222 224 226
Ngắt truyền thông 4 4 4 8 4 4 4 8 

Ngắt vào ra 4 16 16 16 16 16 16 16 
Ngắt thời gian 2 4 8 8 8 8 8 8 

214 

 Riêng đối với tín hiệu báo ngắt truyền thông, mặc dù chưa được xử lý, nhưng kí tự 
nhận được cùng bit kiểm tra chẵn lẻ vẫn được ghi nhớ lại trong bộ đệm kèm theo đúng 
thứ tự của tín hiệu báo ngắt. 
 bit Start 7 hoặc 8 bit của kí tự Parity Stop  
Khi hàng đợi đã đầy thì bit báo tràn tương ứng cho từng nhóm ngắt sẽ set lên 1:  

Nhóm ưu tiên Bit báo tràn 
Ngắt truyền thông SM4.0 

Ngắt vào ra SM4.1 
Ngắt thời gian SM4.2 

Cùng với việc chuyển vào chế độ RUN của PLC, tất cả các chế độ ngắt trước đã 
khai báo trước đó sẽ tự động huỷ (vô hiệu hoá). Nó được kích lại bằng lệnh ENI (kích 
ngắt toàn cục). 

Khai báo một chế độ ngắt phải thực hiện hai việc: 
1. Kích tín hiệu báo ngắt cho chế độ ngắt tương ứng (bằng cách khai báo tại toán 
hạng EVENT) bằng lệnh ATCH. 
2. Sau đó soạn thảo nội dung của chương trình ngắt trong khối INT_x. 

 Có thể gọp nhiều tín hiệu báo ngắt vào cùng một chương trình (chính hoặc con) 
nhưng một tín hiệu báo ngắt chỉ có duy nhất một chương trình xử lý ngắt. Khi huỷ tín 
hiệu ngắt bằng lệnh DISI thì các ngắt vẫn tiếp tục nằm vào hàng đợi cho đến khi chúng 
được kích klại bằng lệnh ENI. 
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STL LAD Mô tả 
Description 

Toán hạng 
Operands 

Kiểu dữ liệu 
Data Types 

Attach Interupt 

ATCH  INT, 
EVENT 

 
 
 
 
 
 
 

Lệnh khai báo 
ngắt mã hiệu 
INT (khối ngắt), 
Kiểu ngắt 
EVENT 

INT: 0 ÷ 127 
EVENT: xem 
bảng liệt kê các 
tín hiệu báo ngắt 
tương ứng với 
từng loại CPU 

Byte 

Detach Interupt 

DTCH   EVENT 

 
 
 
 
 

Lệnh huỷ ngắt 
cục bộ tương ứng 
với kiểu ngắt 
EVENT. 

EVENT: xem 
bảng liệt kê các 
tín hiệu báo ngắt 
tương ứng với 
từng loại CPU 

Byte 

Enable Interupt 

ENI 
 
 
 

Lệnh kích ngắt 
toàn cục. none none 

Disable Interupt 

DISI 
 
 
 

Lệnh huỷ tất cả 
các ngắt cùng 
một lúc. 

none none 

Conditional Return from Interupt 

CRETI 

 
 
 

Lệnh thoát tức 
thời khỏi chương 
trình ngắt khi 
chương trình 
ngắt chưa kết 
thúc. 

none none 

Return from Interupt 

RETI 

 
 
 

Lệnh kết thúc 
chương trình xử 
lý ngắt, ở cuối 
chương trình. 
 

none none 

  ATCH 
EN   
 
INT     
EVENT    

DTCH 
EN   
 
EVENT    

ENI 

DISI 

CRETI 

RETI 

 
Chương trình xử lý ngắt: 

Cũng như chương trình con, mỗi chương trình xử lý ngắt có một nhãn riêng được 
đánh dấu tại điểm đầu của chương trình. Nhãn này được khai báo bắng lệnh INT. 

Tất cả các lệnh nằm giữa nhãn của chương trình xử lý ngắt và lệnh quay về không 
điều kiện RETI của chương trình xử lý ngắt đều thuộc về nội dung của chương trình xử lý 
ngắt. Có thể kết thúc chương trình xử lý ngắt sớm hơn bằng lệnh CRETI, nhưng lệnh 
RETI vẫn là lệnh kết thúc của chương trình xử lý ngắt. Nhưng lệnh này không cần khai 
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báo vì chương trình STEP đã tự động khai báo giống như lệnh MEND (kết thúc chương 
trình chính), lệnh RET (lệnh kết thúc chương trình con). 

Chương trình xử lý ngắt cần phải được viết tối ưu, càng nhanh càng tốt, không nên 
thực hiện chương trình xử lý ngắt quá lâu. 

Không được sử dụng các lệnh sau trong CTXLN: DISI, ENI, CALL, HDEF, 
FOR...NEXT, END. 

  
     Hình 3.59: Ví dụ về cách tổ chức một chương trình xử lý ngắt 

Ngắt tryền thôngnối tiếp: 
 Cổng truyền thông nối tiếp của PLC có thể điều khiển bằng chương trình viết 
trong LAD, STL. Chương trình điều khiển này gọi là điều khiển cổng tự do (Freeport 
Control). Trước khi thực hiện quá trình truyền thông, các vấn đề sau đây cần phải được 
thực hiện: 
 Kiểu biên bản truyền/nhận (giao thức truyền_Protocol). 
 Tốc độ truyền/nhận tín hiệu.   
 Số bit được truyền cho 1 kí tự (7 or 8 bit). 
 Chế độ kiểm tra lỗi (cho kí tự nhận) chẵn lẻ Parity. 
Tất cả các vấn đề này được định nghĩa trong byte đặc biệt SMB30 sau: 
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Hình 3.60: Mô tả byte định nghĩa việc truyền thông nối tiếp 

! Khi truyền thông ở chế độ Freeport thì PLC không làm việc với máy lập trình PG. 
• Byte SMB2 làm bộ đệm ghi nhớ kí tự nhận được. 
• Bit SM3.0 dùng để kiểm tra lỗi chẵn lẻ kí tự nhận được, nếu có lỗi chẵn lẻ 

được phát hiện thì SM3.0 set lên 1. 
• Sử dụng để thông báo việc truyền thông đã hoàn tất. 

Các vấn đề về gởi/nhận message được mô tả như sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

gởi dữ liệu 

Trạm A 
 
 
 
 
 

 
Vùng mong 

muốn 
Port 
RS485 

SM3.0 
Parity  test

SMB2 
Bufer Recive

chương trình xử lý ngắt
EVENT 8

Trạm B 

 
Hình 3.61: Mô tả cách nhận message của PLC 
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CHƯƠNG 4 

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH LADDER  
   (Phần này sẽ được nhắc ở các chương trước ) 
 
4.1. Thiết kế chương trình. 

4.1.1. Các khối chức năng hệ thống.   
4.1.2. Ví dụ về mạch khoá lẫn. 
4.1.3. Ví dụ về mạch điều khiển trình tự. 

4.2. Thiết kế mạch logic tổ hợp. 
4.2.1. Ví dụ một mạch logic tổ hợp. 
4.2.2. Ví dụ nhiều mạch logic tổ hợp. 

4.3. Thiết kế mạch điều khiển trình tự. 
4.3.1. Phương pháp lập trình trình tự. 
4.3.2. Ví dụ điều khiển cơ cấu cấp phôi cho máy dập. 
4.3.3. Phân nhánh trong điều khiển trình tự. 
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CHƯƠNG 5 
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TRÌNH TỰ  

 
5.1. Điều khiển trình tự dùng thanh ghi. 

5.1.1. Nguyên lý cơ bản điều khiển trình tự dùng thanh ghi. 
5.1.2. Ví dụ về điều khiển tay máy dùng thanh ghi. 

(Liên hệ lại chương 3) 
5.2 Sequence Control Relay (Relay điều khiển tuần tự):  
5.2.1. Lệnh STL và lập trình SCR: 

+ Lệnh SCR: Lệnh  đánh dấu vị trí bắt đầu của 
đoạn điều khiển trình tự. Khi n có giá trị logic 

bằng 1 thì cờ được phất cho phép đoạn điều khiển 
trình tự bắt đầu làm việc. Đoạn điều khiển trình tự 
phải được kết thúc bằng lệnh SCRE. 
+ Lệnh  SCRT:Lệnh thực hiện việc chuyển bit điều 
khiển trình tự sang một trạng thái kế tiếp khác (set 
bit kế tiếp). Khi có tín hiệu truyền đến lệnh thì S 
bit được tham chiếu sẽ set lên và relay điều khiển 
trình tự này bắt đầu hoạt động. Đoạn SCR đang 
được thực hiện lập tức trở về off. 
+ Lệnh SCRE: Lệnh đánh dấu sự kết thúc của 
đoạn chương trình điều khiển trình tự được bắt đầu 
bằng lệnh SCR. 

Trong STL, LAD, FBD các relay điều khiển 
trình tự được sử dụng để quản lý các hoạt động của máy móc hoặc những đoạn chương 
trình điều khiển theo từng bước. 
Lệnh LSCR chuyển trạng thái logic của SCR vào trong ngăn xếp (stacks) tương ứng 
với giá trị của S bit được tham chiếu bởi lệnh. Đoạn chương trình có hoạt động hay 
không là phụ thuộc vào kết quả của SCR stack. Đỉnh ngăn xếp được đưa kết quả của S 

bit (được tham chiếu trong lệnh) 
ra trực tiếp cuộn dây (LAD) hay 
hộp (FBD). Hình 1 mô tả sự hoạt 
động của S stack và logic stack 
và kết quả của việc thực hiện 
lệnh LSCR. 
+ Các vấn đề cần lưu ý trong khi 
sử dụng relay điều khiển trình tự: 
- Tất cả các vấn đề logic giữa 

lệnh LSCR và SCRE tạo ra bởi 
relay điều khiển trình tự tuỳ 
thuộc vào kết quả của S stack Hình 5.1: Kết quả của việc thực hiện lệnh 
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của quá trình thực hiện lệnh. Còn các vấn đề logic giữa lệnh SCRE và lệnh LSCR 
(bên ngoài nội dung của chương trình điều khiển trình tự) không phụ thuộc vào kết 
quả cuả S stack.  

- Lệnh SCRT set S bit cho phép thực hiện đoạn lệnh SCR kế tiếp và cũng reset S bit 
được thực hiện trước đó. 

+ Các vấn đề hạn chế khi sử dụng lệnh điều khiển trình tự: 
- Bạn không thể sử dụng nhiều S bit giống nhau cho nhiều hơn một chương trình. Ví 

dụ, nếu bạn sử dụng S0.1 trong chương trình chính, bạn không thể sử dụng nó trong 
chương trình con hoặc chương trình xử lý ngắt. 

- Không sử dụng lệnh nhảy JMP và lệnh khai báo nhãn LBL trong đoạn SSR. Nghĩa là 
không cho phép nhảy vào trong đoạn SCR từ bên ngoài hoặc bên trong hoặc từ bên 
trong nhảy ra. Bạn có thể thực hiện cặp lệnh JMP và LBL xung quanh đạon SCR. 

- Bạn không thể sử dụng lệnh FOR...NEXT và lệnh END trong đoạn chương trình 
SCR. 

5.2.2. AND nhánh SCR: 
 Ví dụ cách sử dụng lệnh SCR (đây cũng là ví dụ về cách sử dụng lệnh AND nhánh): 

Trong ví dụ này, bit SM0.1 được sử dụng để set bit S0.1 tương ứng với trạng 
thái SCR1 hoạt động trong vòng quét đầu tiên.  

Sau thời gian delay 2s, bit T37 sẽ chuyển tiếp đến trạng thái SCR2. Trong quá 
trình chuyển tiếp này, nó sẽ làm ngưng trạng thái SCR1 và bắt đầu hoạt động ở trạng 
thái SCR2 (S0.2).  
 Trong vùng nhớ dữ liệu của PLC S7-200 có vùng nhớ S 32 byte dành cho điều 
khiển trình tự.  

 
 

 
 
Biên
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5.2.3. Điều khiển phân kỳ: 
Trong nhiều ứng dụng, dòng trạng thái đơn phân đồng thời thành hai hoặc nhiều dòng. 
Khi đó các dòng trong điều khiển phân kỳ cùng đi ra từ một dòng đơn phải hoạt động 
đồng thời. Xem mô tả hai dòng phân kỳ ở hình 2. 
  
 
 

Transition Condition 

State L State L 

State L  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hình 5.2: Dòng điều khiển phân kỳ 
 
Dòng điều khiển phân kỳ có thể được thực hiện bằng cách bổ sung cùng một lúc nhiều 
lệnh SCRT vào trong một chương trình SCR. Xem ví dụ sau: 
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5.2.4. Điều khiển hội tụ: 
Cũng nhiều trường hợp tương tự phát sinh khi hai hoặc nhiều dòng “trạng thái tuần tự” 
phải kết hợp lại thành dòng đơn. Sự kết hợp đó gọi là hội tụ. Tất cả các dòng đến phải 
hoàn tất trước khi trạng thái tiếp theo được thực hiện. Xem mô tả hai dòng phân kỳ ở 
hình 5.3. 
  

State N 

Transition Condition 

State L State M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hình 5.3: Dòng điều khiển phân kỳ 
 
 
Điều khiển dòng hội tụ có thể bổ sung vào trong chương trình SCR bằng cách truyền từ 
trạng thái L đến trạng thái L’ và từ trạng thái M đến trạng thái M’. Khi hai bit trạng 
thái được trình diễn là đúng thì trạng thái N tiếp theo được cho phép, xem ví dụ sau: 
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Ứng dụng: Dùng để kết thúc một hoặc nhiều thiết bị của quá trình điều khiển khi không 
muốn nó tiếp diễn trong chu trình. 
5.2.5. Sự lặp lại hoạt động trình tự: 
Được ứng dụng trong những bài toán công nghệ hoạt động theo từng bước (step) và 
theo một chu trình nhất định không được phép thay đổi. Ví dụ điều khiển máy “gắp-
đặt”; đèn giao thông; điều khiển máy trộn nhiên liệu ...có thể mô tả như sau: 
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 Hình 5.4: Điều khiển trình tự theo chu trình lặp lại 
 
Ví dụ 1: Điều khiển hoạt động của cánh tay máy một bậc tự do để gắp chi tiết máy từ 
băng chuyền A chuyển sang băng chuyền B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 5.5: Sơ đồ công nghệ của máy “gắp- đặt” 
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 CHƯƠNG 6: CÁC CHỨC NĂNG CHUYÊN DÙNG TRÊN PLC S7-200 
 
6.1. Đo lường và giám sát nhiệt độ với module EM235 nhận cảm biến nhiệt điện trở 
Pt100: 
Yêu cầu phần cứng: 
 1 S7-200 CPU 
 1 Pt100 Temperature Sensor 
 1 TD200 Operator Interface 
 1 EM235 Analog Expansion Module 
Chọn dãy điện áp trong giới hạn 0V÷10V cho EM235, bật các công tắc trên module theo 
các vị trí đã được ấn định tương ứng với từng dãy điện áp đầu và độ phân dải của tín hiệu 
vào theo bảng dưới đây: 
Không đảo dấu 
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 

Giới hạn dãy 
điện áp đầu vào Độ phân dải 

ON OFF OFF ON OFF ON 0 ÷ 50 mV 12.5 µV 
OFF ON OFF ON OFF ON 0 ÷ 100 mV 25 µV 
ON OFF OFF OFF ON ON 0 ÷ 500 mV 125 µV 
OFF ON OFF OFF ON ON 0 ÷ 1 V 250 µV 
ON OFF OFF OFF OFF ON 0 ÷ 5 V 12.5 mV 
ON OFF OFF OFF OFF ON 0 ÷ 20 mA 5 µA 
OFF ON OFF OFF OFF ON 0 ÷ 10 V 2.5 mV 
Đảo dấu 
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 

Giới hạn dãy 
điện áp đầu vào Độ phân dải 

ON OFF OFF ON OFF OFF ±25 mV 12.5 µV 
OFF ON OFF ON OFF OFF ± 50mV 25 µV 
OFF OFF ON ON OFF OFF ± 100mV 50 µV 
ON OFF OFF OFF ON OFF ± 250 mV 125 µV 
OFF ON OFF OFF ON OFF ± 500 mV 250 µV 
OFF OFF ON OFF ON OFF ± 1V 500 µV 
ON OFF OFF OFF OFF OFF ± 2.5V 12.5 mV 
OFF ON OFF OFF OFF OFF ± 5V 25 mV 
OFF OFF ON OFF OFF OFF ± 10V 50 mV 
SW6: chọn điện áp và dòng vào có dấu hoặc không dấu; SW4, SW5: chọn hệ số khuyếch 
đại; SW3,2,1: chọn hệ số suy giảm. 
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Giá trị chuyển đổi ADC 12 bit của từ đơn đối với tín hiệu vào có/không có dấu: 

   
       

 
   Hình 6.1: Cấu trúc của module EM235 

Tuỳ thuộc vào số kênh sử dụng trên module analog  EM235 tương ứng với địa chỉ 
đầu vào (từ đơn) phải sử dụng trong quá trình lập trình: AWI0_cho channel 1, AWI2_cho 
channel 2, AWI4_cho channel 3. 

Sau đây là chương trình gợi mở cho người sử dụng trong quá trình đo lường và 
giám sát nhiệt độ dựa trên hệ thống 1 module CPU, 1 module EM235, 1 cảm biến nhiệt 
điện Pt100 và 1 TD200 (Text Display).  
 Module tiến hành đọc giá trị nhiệt điện trở được biến thành giá trị điện áp theo bậc. 
Đầu đầu ra analog được sử dụng như hằng số của nguồn dòng. Dòng cung cấp cho Pt100 
là 12.5 mA nguồn dòng. 
 Với mạch này đầu vào là tuyến tính của 5mV/1°C. Giá trị analog của đầu vào được 
số hoá qua hệ thống biến đổi ADC và được đọc đều đặn theo chu kỳ. Từ giá trị này, 
chương trình sẽ thực hiện tính toán và chuyển đổi theo công thức sau: 
  T[°C] =  (Digital value - 0°C offset)/ 1°C value 
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Digital value: giá trị đầu vào analog đã được chuyển đổi. 
0°C offset: giá trị số, được đo ở 0°C; trong ví dụ này giá trị offset là 4000. 
1°C value: giá trị tương ứng với 1°C, trong ví dụ này thì 1°C =16. 

Chương trình tính toán giá trị thập phân và ghi kết quả vào biến của  
message1: "Temperature = xxx.x°C" giá trị này được hiển thị trên TD200. Trước khi khởi 
tạo chương trình này, phải xác định được giới hạn nhiệt độ thấp nhất và nhiệt cao nhất. 
 Nếu nhiệt độ vượt quá ngưỡng thì sẽ xuất hiện dòng cảnh báo trên TD200. Xuất 
hiện dòng thông báo Message 2: "Temperature > xxx.x°C" nếu nhiệt độ vượt quá ngưỡng. 
Message 3: "Temperature < xxx.x°C" nếu nhiệt độ dưới ngưỡng. 

         

          
  Hình 6.2: Cách lắp TD200 với CPU và module EM235 

  
Hình 6.3: Cách lắp ghép cảm biến với module EM235 
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Chương trình viết trên Step 7 bằng ngôn ngữ STL: 
Network 1: Set the High and Low Temperature Limits 
LD     First_Scan_On:SM0.1        // In the first scan cycle, 
MOVD   +0, VD196                   // clear VW196 and VW198. 
MOVW   +16, VW250                   // Load 1° C = 16 in VW250 
MOVW   +4000, VW252               // Set the 0° C offset = 4000. 
MOVW   +300, VW260                 // Set the high temperature 
                                     // limit = 30° C. 
MOVW   +200, VW262                 // Set the low temperature 
                                     // limit = 20° C. 
MOVW   +20000, AQW0              // Initialize a 12.5 mA current 
                                     // at analog output word AQW0. 
Network 2:  Calculate the Value and Enable Message 1 
LD     Always_On:SM0.0              // Every scan cycle, 
MOVW   AIW4, VW200               // move the value in analog 
                                    // input word AIW4 to VW200. 
-I     VW252, VW200               // Subtract the 0° C offset. 
DIV    VW250, VD198                  // Divide the result by the 1° C 
                                    // value. 
MUL    +10, VD196                  // Multiply the remainder by 10. 
DIV    VW250, VD196                  // Divide the value in variable 
                                     // double word VD196 (remainder x 10) 
                                     // by the 1° C value. 
MOVW   VW198, VW160            // Shift the quotient by 1 decimal 
                                    // point to the left. 
MOVW   +0, VW198                    // Clear VW198. 
MUL    +10, VD198                   // Multiply the temperature value 
                                     // by 10. 
+I     VW160, VW200                   // Add the result of temperature 
                                      // value x 10 with the value that 
                                     // is stored as the digit following 
                                     // the decimal point. 
MOVW   VW200, VW116            // Transfer the result to VW116 
                                    // (embedded value on the TD 200) 
                                     // for display. 
S      V12.7, 1                      // Enable message 1 for display 
                                     // on the TD 200. 
Network 3:  If Temperature Exceeds High Limit, Enable Message 2 and Turn Off Furnace 
LDW>=  VW200, VW260                // If the temperature value >= 
                                     // the high temperature limit 
                                     // stored in VW260, 
=      V12.6                         // enable message 2 on the TD 200. 
R      Q0.0, 1                       // Turn off the furnace. 
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MOVW   VW260, VW136                // Move the high temperature limit 
                                     // value to VW136 (embedded value 
                                     // on the TD 200) for display 
                                     // in message 2. 
Network 4: If Temperature Drops Below Low Limit, Enable Message 3 and Turn On 
Furnace 
LDW<=  VW200, VW262                // If the temperature value <= 
                                       // the low temperature limit 
                                     // stored in VW262, 
=      V12.5                         // enable message 3 on the TD 200. 
S      Q0.0, 1                       // Turn on the furnace. 
MOVW   VW262, VW156                // Move the low temperature limit 
                                     // value to VW156 (embedded value 
                                     // on the TD 200) for display in 
                                     // message 3. 
Network 5:  Main Program End 
6.2. Đo lường và giám sát nhiệt độ với module EM235 nhận cảm biến truyến tính nhiệt 
điện Pt100: 
Yêu cầu phần cứng: 
 1 S7-200 CPU 
 1 Pt100 Temperature Detector 
 1 TD200 Operator Interface 
 1 EM235 Analog Expansion Module 
Đây là chương trình gợi mở làm thế nào để có thể đo và giám sát trong phạm vi giới hạn 
theo danh nghĩa lý thuyết sử dụng module mở rộng analog EM235. Nhờ đó đầu dò nhiệt 
độ Pt100 là được kết nối tới kênh vào analog của module. 
 Qúa trình chuyển đổi điện trở trên Pt100 thành nhiệt độ dựa trên sự chuyển đổi 
điện áp. Nguồn nôi Pt100 được sử dụng như 1 nguồn dòng. Tín hiệu cung cấp có dòng ổn 
định ở mức 2.5mA cho đầu dò Pt100. Với mạch điện này, điện áp đầu vào thay đổi tuyến 
tính của 1mV/°C.  
 EM235 chuyển đổi giá trị analog (áp) thành digital được thực hiện tuần tự theo chu 
kỳ. Chương trình tính toán nhiệt độ dựa tren công thức sau: 
  T[°C] = (te - to)/t1 

te : giá trị số đọc trực tiếp từ kênh đầu vào AWIx(x = 0,2,4) 
 to : giá trị số, đo ở 0°C (°C offset) 
 t1 : số nguyên tương ứng với 1°C 
 Chương trình tính toán giá trị thập phân và ghi kết quả vào biến nhớ của Message 
1: "Temperature xxx.x°C" kết quả này được hiển thị trên TD200. 
 Trong quá trình khởi tạo, phải chỉ định rõ vùng giới hạn (giá trị thấp nhất và giá trị 
cao nhất). Ngoài ra trên TD200 còn xem được cảnh báo nếu nhiệt độ vượt quá giới hạn ấn 
định trước. Cách lắp TD200 với CPU và module EM23 xem hình 2. 
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 Đo điện trở shunt của Pt100 sử dụng ở ví dụ này là phù hợp trong giới hạn nhiệt độ 
từ -200°C÷100°C. Đường đặc tính của Pt100 xem bên dưới, nó không hoàn toàn tuyến 
tính. Sai khác một ít so với đường thẳng, hầu hết sự sai lệch này đều nằm trong giới hạn. 

   
                Hình 6.4: Đường đặc tính nhiệt điện trở của Pt100 

 Nhiệt độ trong giới hạn từ -200°C  ÷ -130°C và từ 0°C ÷ 100°C.Nhiệt độ đo được ít 
hơn giá trị thực tế một ít và phải bù thêm.  
 Sự sai lệch về điện trở phụ thuộc vào nhiệt độ, xem hình bên dưới. Trong trường 
hợp này ta phân dãy nhiệt độ ra làm 30 đoạn, 10°C cho mỗi đoạn. Nhờ đó ta mới tìm được 
giá trị độ lệch trung bình cho từng đoạn. Kết quả độ lệch trong 30 đoạn này sẽ được sử 
dụng trong suốt quá trình "tuyến tính hoá" của chương trình bằng cách bù giá trị nhiệt độ 
tương ứng cho từng đoạn. 
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           Hình 6.5: Bù giá trị nhiệt tương ứng cho từng đoạn 

Điện trở thay đổi 0.4 Ω tương ứng với nhiệt độ thay đổi 1°C. Giá trị bù có thể 
chuyển đổi sang °C và có thể đưa trực tiếp vào chương trình tính toán nhiệt độ. Giá trị bù 
được liệt kê theo bảng sau: 

  
 Trong suốt quá trình thiết lập, giá trị hiệu chỉnh được lưu lại trong vùng nhớ đệm 
và sau đó chương trình sẽ thêm vào trong giá trị nhiệt độ đo được. Giá trị điện trở đo được 
của Pt100 ở 0°C  là 100Ω. Điện trở thay đổi tuyến tính theo nhiệt độ theo hệ số 0.4Ω/°C. 
Nguồn nuôi cung cấp cho cảm biến phải là nguồn dòng ổn định 2.5mA. 
 Dãy điện áp lựa chọn từ 0V ÷ 1V, trong đó độ phân dải là 10µA/đơn vị. Như vậy 
2.5mA được quy đổi thành 250 đơn vị. Chọn giá trị ngưỡng thấp tương ứng với 2.5mA là 
4000, từ phương trình biến đổi sau: (32000*2.5mA)/20mA = 4000. 
 Lựa chọn điện áp trong giới hạn từ 0V ÷ 1V bằng cách lựa chọn các công tắc theo 
các chế độ như sau:  
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 Switch:  1    3   5    7   9   11 
   ON OFF ON OFF ON OFF 
Cách lắp ghép cảm biến với module EM235 xem hình 3. 
Chương trình viết trên Step 7 bằng ngôn ngữ STL: 
Network 1:  Initialize the Current for the Pt100 
LD     First_Scan_On:SM0.1         // In the first scan cycle, 
MOVW   +4000, AQW0                 // move 4000 into analog output 
                                     // word AQW0 to initialize a 
                                     // 2.5 mA current for the Pt100. 
Network 2: Load the Measured Value and Calculate the Temperature 
 MOVW   AIW4, VW200           // load measured value from AIW4 
                                     // in VW200. 
-I     VW252, VW200                 // Subtract the 0º C offset from 
                              // the temperature value. 
DIV    VW250, VD198                // Divide the result by ºC. 
MUL    +10, VD196                  // Multiply the remainder by 10. . . 
DIV    VW250, VD196              // Divide the result by the ºC 
                                            // value and add the resulting 
                                          // value to the first 
                                          // position after decimal. 
MOVW   VW198, VW160        // Move VW198 to temporary 
                                          // location VW160. 
MOVW   +0, VW198                // Clear VW198. 
MUL    +10, VD198                  // Multiply the temperature value 
                                          // by 10. 
+I     VW160, VW200                // Add the temperature value and 
                                    // the value in the first position 
                                    // after the decimal to determine 
                                    // the exact temperature. 
Network 3: Enable Message 2 On the TD 200 
LDW>=  VW200, VW260   // If the temperature value measured 
                                    // >= the high limit, 
R      V12.5, 3                    // reset all three TD 200 messages. 
=      V12.6                       // Enable the TD 200 message, 
                                        // "Temperature>". 
MOVW   VW260, VW136    // Move the high limit into the 
                                    // TD 200 embedded value display. 
JMP    1                           // Jump to Label 1. 
Network 4: Enable Message 3 On the TD 200 
 LDW<=  VW200, VW262    // If the temperature value measured 
                                             // <= the low limit, 
R      V12.5, 3                    // reset all three TD 200 messages. 
=      V12.5                       // Enable the TD 200 message, 
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                                            // "Temperature<". 
MOVW   VW262, VW156         // Move the low limit into the 
                                              // TD 200 embedded value display. 
JMP    1                            // Jump to Label 1. 
  
 
 
 
Network5: Find the Compensation Value and Display the Temperature 
LD     Always_On:SM0.0             // Every scan cycle, 
MOVD   +0, AC1                     // load the starting address for 
                                              // the temperature table B 
                                              // into accumulator AC1. 
FND>   VW398, VW200, AC1           // Begin searching table B at 
                                              // VW398 until the value stored 
                                             // in VW200 is found. 
                                            // Then, place the index value 
                                          // in accumulator AC1. 
MOVD   &VB300, AC2        // Load the starting address of 
                                               // table A into AC2. 
MUL    +2, AC1                     // Multiply the index by 2. 
+D     AC1, AC2                    // Add the index to the starting 
                                     // address. 
MOVW   *AC2, VW116        // Move the adjustment value into 
                                    // VW116. 
+I     VW200, VW116        // Add the adjustment value to 
                                   // the measured temperature to 
                                   // get the true value. 
S      V12.7, 1                // Enable the first TD 200 message, 
                                     // "Temperature=". 
Network 6: Label One 
LBL    1            // This is the destination for 
                         // the Jump to Label instruction 
                         // in Network 3 and Network 4. 
Network 7: Main Program End 
6.3. Cách sử dụng bộ đêm tốc độ cao để ghi lại giá trị analog bằng cách chuyển đổi giá 
trị analog sang tần số: 
Yêu cầu phần cứng: 

• Trong phần này có sử dụng đầu ra xung để phục vụ cho mục đích điều khiển 
nên phải sử dụng PLC DC/DC/DC CPU loại 214, 215, 216, 221, 222, 224, 
224XP, 226, 226XM. 

• Bộ chuyển đổi điện áp sang tần số loại SFW01 (Trnker Commpany), có tiêu 
chuẩn kỹ thuật như sau: 
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+ Nguồn cung cấp:  24VDC 
+ Áp vào: 0VDC ÷ 10VDC 
+ Đầu ra: Sóng xung vuông, 24VDC-GND 
+ Giới hạn đo: 0VDC ÷10VDC ≈ 0Hz ÷ 2000Hz 
+ Ratio (độ tăng tuyến tính): 200Hz/V 

Mô tả: Với sự trợ giúp của bộ chuyển đổi điện áp sang tần số, bộ đếm tốc độ cao (HSC) 
của PLC 214 được sử dụng để ghi lại giá trị điện áp này. Bộ chuyển đổi sử dụng điện áp 
vào từ 0V ÷ 10V. Giá trị này được chuyển đổi sang dãy xung vuông có tần số tương ứng 
0Hz ÷ 2000Hz. Tín hiệu này được đưa vào bộ đếm tốc độ cao của CPU 214. Dãy xung 
này sẽ được đếm, sau khoảng thời gian định trước, lượng xung sẽ được ghi và giá trị điện 
áp được tính toán.  
 

 
Hình 6.6: Cách lắp bộ biến đổi điện áp sang tần số với đầu vào của bộ đếm tốc độ cao 
Chương trình viết trên Step 7 bằng ngôn ngữ STL: 
Main Program (OB1): 
Network 1: Call Subroutine SBR0 
LD     First_Scan_On:SM0.1         // Load SM0.1. 
CALL   SBR_0:SBR0                  // Call SBR0. 
Network 2: Main Program End 
 
Subroutine  Program (SBR0): 
Network 1: Subroutine SBR0 
Network 2: Initialize High-Speed Counter and Enable Timed Interrupt 
LD     Always_On:SM0.0             // Load SM0.0. 
MOVB   16#FC, HSC1_Ctrl:SMB47      // Load control bits for HSC1. 
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HDEF   1, 0                        // Assign mode 0 to HSC1. 
MOVD   +0, HSC1_CV:SMD48           // Set the new current value of 
                                   // HSC1. 
MOVD   16#0000FFFF, HSC1_PV:SMD52  // Set the new preset value of 
                                   // HSC1 (not used in this example). 
MOVB   100, Time_0_Intrvl:SMB34    // Set the time interval for 
                                   // timed INT0 = 100 ms. 
ATCH   INT_0:INT0, 10              // Attach interrupt event 10 to 
                                   // INT0. 
ENI                                // Enable all interrupt events. 
HSC    1                           // Start HSC1. 
Network 3: End of Subroutine SBR0 
 
Interupt Program (INT0): 
Network 1:  Interrupt Routine INT0 
Network 2:   Evaluate High-Speed Counter HSC1 
LD     Always_On:SM0.0             // Load SM0.0. 
MOVD   HC1, VD100                  // Move the value in HSC1 to 
                                   // VD100 to store the current 
                                   // count. 
MOVD   +0, HSC1_CV:SMD48           // Reset the current value (CV) 
                                   // of HSC1 = 0. 
MOVB   16#C0, HSC1_Ctrl:SMB47      // Enable HSC1 and update current 
                                   // value (CV). 
HSC    1                           // Start HSC1. 
SRD    VD100, 1                    // Divide the count stored in 
                                   // VD100 in half. 
MOVB   VB103, Display_Voltage:QB0  // Display the result at QB0. 
                                   // (10 times the voltage). 
Network 3:    End of Interrupt Routine INT0 
6.4. Cách đo mức từ đầu vào analog: 
Yêu cầu phần cứng:  

• EM235 mudule, vị trí các DIP Switching như sau: 
1 3 5 7 9 

off off on off off 
• TD200 (Text Display) 

Đây là chương trình đọc giá trị analog từ kênh vào của S7-200 và cung cấp cho giá trị đầu 
ra mức. Tất cả các giá trị yêu cầu phải được cung cấp với giá trị được thiết lập trong 
chương trình. Các biến sau đây được đưa vào vị trí thích hợp trong công thức: 
 Ov    : giá trị đầu ra mức 
 Iv     : giá trị đầu vào analog 
 Osh   : giới hạn mức cao cho giá trị đầu ra 
 Osl    : giới hạn mức thấp cho giá trị đầu ra 
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 Ish : giới hạn trên của giá trị dầu vào analog 
 Isl  : giới hạn dưới của giá trị dầu vào analog 
Sự quan hệ giữa giá trị đầu vào analog và giá trị đầu ra mức được thể hiện theo đồ thị sau: 

   
  Hình 6.7: Đồ thị biểu diễn quan hệ giữa đầu vào analog và đầu ra mức 
Công thức sau tính toán giá trị mức có thể say ra từ đồ thị: 
 Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl 
Thuật toán của chương trình: 

Hiển thị message trên TD200 

SBR0: giá trị mức cho TD200 

Làm tròn và đưa tới đầu ra Word 
(analog) 

SBR0: giá trị mức cho đàu ra analog 

Khai báo tham số trong vùng nhớ V và 
chuẩn bị gọi chương trình con SBR0 

Khối dữ liệu: Thiết lập cấu hình cho 
TD200, thiết lập mức thấp và mức cao 

Kết thúc chương 
trình chính

Bắt đầu chương 
trình chính
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Chương trình viết trên Step 7 bằng ngôn ngữ STL: 
Main Program (OB1): 
Network 1:  Read the Analog Input Value and Convert to Real 
LD     Always_On:SM0.0             // Load SM0.0. 
MOVD   +0, AC1                     // Move 0 to AC1 to clear AC1. 
MOVW   AIW0, AC1                   // Move the value in AIW0 into AC1. 
DTR    AC1, VD500                  // Convert the value in AC1 from 
                                     // decimal to real and store the 
                                     // real number in VD500. 
Network 2:  Store the Maximum and Minumum Scaling Values 
LD     Always_On:SM0.0             // Load SM0.0. 
MOVD   VD500, VD1000               // Move the value in VD500 into 
                                     // VD1000. 
MOVD   VD200, VD1004               // Move the value in VD200 into 
                                     // VD1004. 
MOVD   VD204, VD1008               // Move the value in VD204 into 
                                     // VD1008. 
MOVW   VW208, VW1012               // Move the value in VW208 into 
                                     // VW1012. 
MOVD   VD212, VD1016               // Move the value in VD212 into 
                                     // VD1016. 
CALL   SBR_0:SBR0                  // Call SBR0. 
Network 3: Truncate the Value Received from Subroutine SBR0 
LD     Always_On:SM0.0             // Load SM0.0. 
TRUNC  VD2000, AC1                 // Truncate the value in VD2000 
                                     // and store the result in AC1. 
MOVW   AC1, AQW0                   // Move the value in AC1 to 
                                     // AQW0. 
Network 4:  Store the TD 200 Maximum and Minimum Scale Values 
LD     Always_On:SM0.0             // Load SM0.0. 
MOVD   VD216, VD1012               // Move the value in VD216 into 
                                     // VD1012. 
MOVD   VD220, VD1016               // Move the value in VD220 into 
                                     // VD1016. 
CALL   SBR_0:SBR0                  // Call SBR0. 
Network 5:   Enable the TD 200 Message to Display the Liquid Level Value 
LD     Always_On:SM0.0             // Load SM0.0. 
MOVR   VD2000, AC1                 // Move the value in VD2000 into 
                                     // accumulator AC1. 
*R     100.0, AC1                   // Multiply the value in AC1 
                                     // by 100. 
TRUNC  AC1, AC1                    // Truncate value in AC1. 
MOVW   AC1, VW116                  // Move the value in AC1 into 
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                                    // VW116 for TD 200 display. 
=      V12.7                        // Enable 'Liquid Level = ' message 
                                    // on the TD 200. 
Network 6:  Enable Max. Level Reached Message on the TD 200 
LDR>=  VD2000, VD224               // If VD2000 >= VD224, 
=      V12.6                        // enable 'Max. Level Reached' 
                                     // message on the TD 200. 
Network 7:   Enable Min. Level Reached Message on the TD 200 
LDR<=  VD2000, VD228               // If VD2000 <= VD228, 
=      V12.5                         // enable 'Min. Level Reached' 
                                     // message on the TD 200. 
Network 8:   Open the Inlet Valve 
LDN    V12.6                       // Load variable memory bit V12.6 
                                    // as a Normally Closed contact. 
                                    // If V12.6 is not set 
A      I0.0                        // and input I0.0 is set 
AN     Q0.1                        // and output Q0.1 is not set, 
=      Q0.0                        // set output Q0.0. 
Network 9:   Open the Outlet Valve 
LDN    V12.5                       // Load variable memory bit V12.5 
                                    // as a Normally Closed contact. 
                                    // If V12.5 is not set 
A      I0.1                         // and input I0.1 is set 
AN     Q0.0                        // and output Q0.0 is not set, 
=      Q0.1                        // set output Q0.1. 
Network 10:   End of Main Program 
 
Subroutine  Program (SBR0): 
Network 1: Subroutine SBR0 
 
Network 2: Subtract Minimum Scale Values from Maximum Scale Values 
LD     Always_On:SM0.0             // Load SM0.0. 
MOVR   VD1012, AC1                 // Move the value in VD1012 into 
                                    // AC1. 
-R     VD1016, AC1                 // Subtract the value in VD1016 
                                    // from the value in AC1. 
MOVR   VD1004, AC2                 // Move the value in VD1004 into 
                                    // AC2. 
-R     VD1008, AC2                 // Subtract the value in VD1008 
                                     // from the value in AC2. 
MOVR   VD1000, AC3                 // Move the value in VD1000 into 
                                     // AC3. 
-R     VD1008, AC3                  // Subtract the value in VD1008 
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                                     // from the value in AC3. 
Network 3: Perform Final Mathematical Calculations 
LD     Always_On:SM0.0             // Load SM0.0. 
/R     AC2, AC3                      // Divide the value in AC3 by 
                                     // the value in AC2. 
*R     AC1, AC3                     // Multiply the value in AC1 
                                     // by the value in AC3. 
MOVR   AC3, VD2000                 // Add the value in AC3 to 
                                     // the value in VD1016 
+R     VD1016, VD2000              // and place the sum in VD2000. 
Network 4:  End of Subroutine SBR0 
6.5. Module điều khiển vị trí một trục: 
Yêu cầu phần cứng: 

• Một CPU-221 or 222 or 224 or 224XP or 226 or 226XM  
• Bởi vì đầu ra xung được sử dụng trong  phần gợi ý này nên CPU loại 

DC/DC/DC được lựa chọn.  
• Một cáp PC/PPI. 
• Một bộ lập trình (PG) hoặc máy tính (PC). 
• Một motor bước loại SIMOSTEP với độ tăng trưởng moment là 2Nm, độ 

tăng trưởng dòng điện là 1.8A.  Để tra thông số kỹ thuật của các lọai động 
cơ bước này dựa vào trang web sau: ht//www.ad.siemens.de/. 

•  Một module FM STEPDRIVE. 
• Một đoạn cáp cho motor khoảng chừng 10m. 
• Điện trở hoặc CALEX module 8502. 
• Một bộ cáp cho tín hiệu điều khiển tới nguồn nuôi. 
• Một bộ mô phỏng cho S7 200. 

CPU 221 sử dụng trong ví dụ này sử dụng hai đầu ra phát xung tốc độ cao để điều khiển 
motor (có thể phát tới tần số 20kHz), nên dùng chức năng ramp up hoặc ramp down của 
các đời CPU 221 trở lên. Sử dụng bộ nguồn đặc biệt FM STEPDRIVE để chuyển đổi 
xung điều khiển thành nguồn dòng để cung cấp cho các cuộn dây của motor. Từ trường 
quay của motor có thể chuyển đổi sang vị trí, cụ thể là số bước tương ứng với góc đo α.A 
do xung điều khiển tạo ra một cách tuần tự. Dãy xung tuần tự tương ứng với tần số của 
những bước giống nhau (xung đồng bộ). Nếu tần số không đủ cao thì sẽ xảy ra hiện tượng 
chuyển động step-to-step của trục động cơ sẽ chuyển thành chuyển động quay liên tục 
(điều này có thể gây ra mất bước).  
 Trong ví dụ mẫu này sử dụng đầu ra phát xung Q0.0 cho motor; I0.0 tín hiệu điều 
khiển motor; việc điều khiển đọc ra số xung vuông được ấn định như là việc đọc số bước 
của motor; đầu vào I0.1 là công tắc off của motor; đầu vào I0.5 để lựa chọn hướng quay 
của motor. 
 Để giảm thiểu lỗi trong quá trình điều khiển ở tần số cao, nên sử dụng đặc tính 
ramp lúc tăng hoặc giảm tốc điều này sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Đặc tính ramp này sẽ 
được giới thiệu ở phần sử dụng hai hàm phát xung tốc độ cao PTO và PWM. 
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+ Module FM STEPDRIVE: 
 Module này có thể điều khiển bằng tín hiệu clock ở mức cao đó là ưu điểm nổi bật. 
Mỗi một xung clock tương ứng với một bước của motor. Người ta có thể ấn định giá trị 
của dòng pha, số bước, độ suy giảm dòng bằng các lựa chọn trên các công tắc của module. 
+ Input Signals: 
PULSE Clock pulse Mỗi sườn lên tạo nên một bước, điện áp 24VDC 

DIR Drection of 
rotation 

Chọn chiều quay thuận ngược 

ENABLE Enable Nếu có tín hiệu vào là cho phép thì bộ phận nguồn sẽ sẵn 
sàng cung cấp 

PWM Current Control Mức dòng pha của motor được set lên, nó có thể thay đổi 
được bằng cách điều biến độ rộng xung. 

+ Out Signals: 
READY1_N      Ready Status    Sau khi đầu vào enable cho phép hoạt động, bộ phận 
nguồn sẽ có báo cáo sẵn sàng hoạt động cho đầu ra READY1_N. 
+ Tín hiệu giao tiếp: 
Tín hiệu của bộ điều khiển ở mức cao được cung cấp bằng xung điều khiển ở đầu vào 
24VDC, có thể cho phép điều khiển motor ở đầu vào GATE_N. 
 

 

 
  Hình 6.8: Sơ đồ ghép nối step motor với bộ điều khiển 
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+ Inputs: 
GATE_N  Enable the clock pulse signal : Khi có 24V ở cổng vào GATE_N, tín hiệu đó 
đang chờ đợi cho việc điều khiển stepper  motor. Nếu cho 0V, tín hiệu chờ đó bị huỷ bỏ. 
+ Outputs:  

ZERO Zero signal right counter Vị trí zero của bộ đếm vòng quay bên trong, điện 
áp 24V được cấp cho đầu ra zero này. 

READY2 Ready status Sau khi đầu vào cho phép hoạt động, bộ phận 
nguồn báo cáo là đọc được bởi đầu ra ready2. 

MSTILL Motor Stepped 
Nếu tín hiệu clock bị huỷ bởi đầu vào GATE_N 
và motor dừng lại, sự dừng lại này là sự chấp nhận 
bởi tín hiệu MSTILL. 

+ Bộ chuyển đổi điện áp cho bộ điều khiển Stepper Motor: 
 Xem hình sau đây bạn có thể dễ dàng tạo một mạch điện để kết nối bộ điều khiển 
lập trình tới bộ drive của stepper motor. Tất cả các đầu vào của bộ FM STEPDRIVE là 
5V. 

  

   
 Hình 6.9: Sơ đồ ghép nối giữa đầu ra của PLC với module FM STEPDRIVE 
Cũng có thể lựa chọn bộ chuyển đổi Callex (như là module 8502) để tạo ra nguồn tín hiệu 
5V. 

    
 

Hình 6.10: Sơ đồ ghép nối giữa đầu ra của PLC với Calex 
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Mô tả chương trình: 
Trong vòng quét đầu tiên (SM0.1=1) các giá trị quan trọng cho việc tạo xung được 

đặt lại. Ở đây tốc độ hoạt động cũng như số bước theo danh nghĩa lý thuyết. 
Cách lựa chọn hưóng quay của motor: 

Bạn có thể sử dụng công tắc I0.5 để lựa chọn hướng quay. Nếu đầu vào I0.5 = 1 
đầu ra Q0.2 được set lên mức cao và chiều quay của động cơ lúc này là ngược chiều kim 
đồng hồ. Nếu đầu vào I0.5 = 0, đầu ra Q0.2 được reset xuống mức thấp và chiều quay của 
motor lúc này là cùng chiều kim đồng hồ. Trong trường hợp để tránh motor mất bước, 
hướng quay chỉ có thể thay đổi được khi bit nhớ trạng thái hoạt động của motor là off 
(M0.1 = 0). 
Các bước khởi động motor: 

1. Ấn nút Start, điều đó có nghĩa là có sườn lên truyền tới đầu vào I0.0. 
2. Không có khoá liên động, điều đó có nghĩa là bit nhớ liên động đã bị reset. 
3. Bộ điều khiển chuyển sang chế độ off, có nghĩa là bit nhớ hoạt động đã bị 

reset. 
Nếu các yếu tố đã được hội tụ, bit nhớ M0.1 được reset và bộ điều khiển sử dụng 

lệnh PLS để khởi động việc phát ra dãy xung ở cổng Q0.0. Điều cần thiết cho việc phát 
xung là phải có dữ liệu được khai báo tương ứng trong vùng nhớ đặc biệt tương ứng với 
lệnh PTO/PWM và đầu ra Q0.3 được set. 
Cách dừng motor: 

1. Ấn nút Stop, điều này tương ứng với việc truyền xung lên đến port I0.1 
2. Bộ điều khiển bật lên on, điều đó tương ứng với M0.1 được set. 

Nếu các yếu tố đã được hội tụ, bit nhớ M0.1 được reset. Sau đó xung ra tại port 
Q0.0 bị ngắt đi bởi vì quá trình điều biến độ rộng xung đã bị giải phóng kết nối với lệnh 
PLS0. Khi điều này xảy ra, độ rộng xung bị giảm xuống zero. Sau đó ngắt 0 được xử lý, 
bit nhớ M0.1 được reset lần nữa để chuẩn bị cho việc khởi động bộ điều khiển lần tiếp 
theo. 
Cấu trúc chương trình điều khiển: 
 

No 

Yes

 
Bật motor sang 

off?

 
Chỉ định độ rộng và chu kỳ xung, cho 

phép INT0 hoạt động. 

Khởi động CT chính  
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Mo và 

No 

No 

Yes 

Yes 

 
Ngắt dãy xung ra tại cổng Q0.0 

Stop motor, nut 
I0.1 hoạt động ? 

 
Phát dãy xung ra tại cổng Q0.0 

Nút khởi động 
tor hoạt động 

removebit liên động?

 
Lựa chọn chiều quay  

I0.5 

Kết thúc 
 CT chính

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chương trình thể hiện dưới dạng ngôn ngữ STL: 
 Network 1: ***MAIN PROGRAM***   Specify Pulse Width and Cycle Time 
 LD     First_Scan_On               // Load SM0.1. 
MOVW   +500, PLS0_Cycle            // Specify cycle time of 500 
                                     // microseconds for PWM. 
MOVW   +0, PWM0_PW                 // Specify pulse width of 0. 
MOVD   +40000, PTO0_PC             // Read out 40,000 pulses. 
S      Enable_Drive, 1             // Enable the FM STEPDRIVE. 
ATCH   INT_0, 19                   // Attach interrupt event 19 to 
                                    // INT0. 
ENI                                 // Enable interrupt. 
Network 2: Enable Counterclockwise Rotation 
LDN    Drive_ON                    // Load M0.1 as a Normally Closed 
                                    // contact. 
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                                    // If M0.1 is not set 
A      Direction                   // and input I0.5 is set, 
S      Q0.2, 1                     // set output Q0.2. 
 Network 3:  Enable Clockwise Rotation 
LDN    Drive_ON                    // Load M0.1 as a Normally Closed 
                                    // contact. 
                                    // If M0.1 is not set 
AN     Direction                   // and input I1.5 is not set, 
R      Q0.2, 1                     // reset output Q0.2. 
Network 4:  Activate Interlock 
LD     Motor_STOP                  // Load input I0.1. 
                                    // If input I0.1 is set, 
S      Interlock, 1                // set memory bit M0.2. 
 Network 5:  Cancel Interlock 
LDN    Motor_START                 // Load input I0.0 as a Normally 
                                    // Closed contact. 
                                    // If input I0.0 is not set 
AN     Motor_STOP             // and input I0.1 is not set, 
R      Interlock, 1                // reset memory bit M0.2. 
 Network 6: Set PWM/PTO Control for Output Q0.0 and Start Drive 
LD     Motor_START                 // Load input I0.0 
EU                                  // If there is a positive transition 
                                    // (Edge Up) at input I0.0 
AN     Interlock                   // and memory bit M0.2 is not set 
AN     Drive_ON                    // and memory bit M0.1 is not set, 
MOVB   16#85, PLS0_Ctrl            // load the control bits for pulse 
                                    // train output at output Q0.0. 
PLS    0                           // Enable pulse function at output 
                                    // Q0.0. 
S      Drive_ON, 1                 // Set memory bit M0.1. 
 Network 7:  Stop Drive and Set PWM/PTO Control for Output Q0.0 
LD     Motor_STOP          // Load input I1.1 
EU                                 // If there is a positive transition 
                                    // (Edge Up) at input I0.1 
A      Drive_ON                    // and memory bit M0.1 is set, 
R      Drive_ON, 1                 // reset memory bit M0.1. 
MOVB   16#CB, PLS0_Ctrl            // Load control bits for pulse width 
                                    // modulation at output Q0.0. 
PLS    0                            // End pulse output at Q0.0. 
 Network 8: Kết thúc chương trình chính. 
Network 1: Bắt đầu chương trình con ( Interrupt Routine INT0) 
Network 2:  Reset Memory Bit M0.1 (drive ON) 
LD     Always_On                   // Load SM0.0. 
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R      Drive_ON, 1                 // Reset memory bit M0.1. 
Network 3:  End of Interrupt Routine INT0. 
 RETI                               // End INT0. 
6.6. Các ứng dụng truyền thông trên Step 7-200: 
6.6.1. Kết nối PLC với máy in qua cổng song trong chế độ truyền thồng Freeport: 
 
 
 
 
 

   
   Hình 6.11: Kết nối PLC với máy in qua cổng song 
6.6.2. Truyền thông giữa S505 và S7 trong mạng qua module giao diện trường MIF: 
 
 

  
 
            Hình 6.12: Kết nối S505 và S7 trong mạng qua module giao diện trường MIF 
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6.6.3. Truyền thông S7-200 ở chế độ Freeport sử dụng modem điện thoại telephone 
network:  
 

  
Hình 6.12: Kết nối S7-200 ở chế độ Freeport sử dụng modem điện thoại 

   
Hình 6.13: Kết nối port truyền thông giữa S7 và modem 
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6.6.4. Truyền thông Freeport để kết nối mạng vài S7-200 CPUs trong trường hợp I/O ở 
xa: 
 
 
 
 

 
Hình 6.14: Truyền thông giữa các S7-200  với nhau 

 
6.6.5. Sử dụng trình ứng dụng Hyper Terminal window kết nối giữa PC và PLC: 
 

   
Hình 6.15: Truyền thông giữa S7 và PC 
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6.6.6. Kết nối giữa S7-200 với encoder sử dụng port truyền thông RS485: 
   

  
 

  
Hình 6.16: Kết nối Encoder vào port truyền thông 
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6.6.7. Truyền thông theo giao thức Mudbus để kết nối các S7-200 slave: 

 
 

Hình 6.17: Kết nối truyền thông theo giao thức Mudbus 
6.6.8. Sử dụng modem Radio để kết nối mạng S7-200: 
 

  
     Hình 6.18: Kết nối truyền thông sử dụng Radio modem 
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6.6.9. Sử dụng TD-200 để điều khiển và giám sát S7-200: 
 

 
Hình 6.19: Kết nối truyền thông S7-200 và TD200 
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6.6.10. Tích hợp mạng AS-I với S7-200: 
 

 
 

Hình 6.20: Kết nối truyền thông S7-200 với sensor và cư cấu chấp hành qua mạng AS-I 
 

6.6.11. Kết nối S7-300 với S7-200  theo chuẩn Profibus và với máy lập trình: 
 

    
Hình 6.21: Truyền thông S7-200 và S7-300 theo chuẩn Profibus 
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6.6.12. Kết nối S7-200 với mạng Ethernet: 
 

 
 

Hình 6.22: Truyền thông S7-200 trong mạng Ethernet 
 
 

 
Hình 6.23: Các modem kết nối S7-200 với mạng Ethernet 
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CHƯƠNG 7 
NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA PLC 

 
7.1. Ứng dụng PLC trong lãnh vực điều khiển robot: 
 Về vấn đề robot công nghiệp chủ yếu là các cánh tay máy làm việc trong các nhà máy 
lắp ráp và sản xuất ôtô, mô tô, tại các bến cảng, kho bãi chứa hàng…thì PLC  có những 
vai trò rất lớn. 

Ở đây chỉ giới thiệu đến bạn đọc chủ yếu là các bạn sinh viên tham dự các cuộc 
thi robocon. Đây là chương trình thường xuyên tổ chức hàng năm, việc cho robot tự 
động dò theo các vạch trắng là đề tài chính mà rất nhiều bạn trong cuộc tốn rất nhiều thời 
gian. Sau đây tôi sẽ đưa ra một giải pháp để các bạn tham khảo trong quá trình ứng dụng 
PLC vào lĩnh vực này. Đây là mô hình sơ đồ sân đấu: 

                 
           

 
      

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 
      

 
           

 

 Hình 7.1: Sơ đồ sân đấu và hành trình mà robot cần phải thực hiện 
Bảng 1: Mô tả hành trình làm việc của Robot 
Số 

vạch 4 5 8 9 10 12 13 16 17 23 24 27 28 29 30 

Bánh 
trái T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 L1 T1 L1 T1 T1 T1 

Bánh 
phải T2 L2 T2 

cộng 
thêm 1 
vạch L2 T2 L2 T2 T2 T2 T2 T2 L2 T2 

cộng 
thêm 

1 
vạch

chế độ 
làm 
việc 

chạy 
thẳng rẽ phải chạy 

thẳng 
bỏ 

bóng 
rẽ 

phải 
chạy 
thẳng

rẽ 
phải 

chạy 
thẳng 

rẽ 
trái 

chạy 
thẳng 

rẽ 
trái 

chạy 
thẳng 

rẽ 
phải

chạy 
thẳng

bỏ 
bóng
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Số 
vạch 31 33 36 41 42 43 >43 

Bánh 
trái L1 T1 L1 T1 T1 T1 

Bánh 
phải T2 T2 T2 T2 L2 T2 

chế độ 
làm 
việc 

rẽ trái chạy 
thẳng rẽ trái chạy 

thẳng 
rẽ 

phải 
chạy 
thẳng

ngừng & bỏ bóng 

 
7.2. Ứng dụng PLC trong hệ thống sản xuất linh hoạt:  
  Hiện nay, hệ thống cân băng định lượng được ứng dụng rất rộng rãi trong các 

nhà máy xí nghiệp công nghiệp. Ở nơi đâu có sự phối trộn các chất theo tỉ lệ định trước 
(bài toán phối liệu) thì ở đó có sự tham gia của cân băng định lượng, đặc biệt là các nhà 
máy chế biến vật liệu xây dựng, nhà máy phân bón, cao su... Hệ thống này có khả năng 
điều chỉnh tự động được từng chất ứng với tỉ lệ đặt trước dựa trên cơ sở các vòng lặp 
điều chỉnh ví dụ PI, PID.  

   
   
   

 Đặt vấn đề: 

 

 Làm thế nào để phối 
liệu theo giá trị đặt trước 
của 3 chất clanhke, thạch 
cao, phụ gia tương ứng 
là 70%, 20%,10% để 
nghiền xi thành xi măng. 
Trong đó tổng khối 
lượng cần phải đổ vào 
máy nghiền là A tấn/h. 
Ngoài ra, hệ thống làm 
việc còn phụ thuộc vào 
cân liệu hồi về ở đầu vào 
của máy nghiền (sau khi 
ra khỏi máy nghiền 
những hạt có khối lượng 
lớn được hồi về nhờ 
phân ly động) và độ điền 
đầy của máy nghiền. Có 

nghĩa là lúc nào hệ thống làm việc cũng phải đảm bảo được yếu tố đầu tiên là độ điền 
dầy của máy nghiền 80%. Nếu lượng liệu từ hệ thống phối liệu đưa đến cộng với liệu 
hồi về làm cho độ điền đầy của máy nghiền vượt mức 80%B tấn/h thì hệ sẽ tự động 

 

Hình 7.2: Sơ đồ công nghệ của hệ thống phối liệu  
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giảm lượng liệu cung cấp đến nhưng vẫn đảm bảo được tỉ lệ phần trăm của bài toán 
phối liệu mặc dù khối lượng xuất không đạt A tấn/h, ngoài ra vòng lặp điều chỉnh còn 
phải nhận biết được sự thay đổi tham số của Clanhke để kịp thời điều chỉnh phụ gia và 
thạch cao. Sự thay đổi thông số trên thạch cao và phụ gia là hàm bậc nhất với biến là 
clanhke. Như vậy mỗi băng tải có một vòng lặp điều chỉnh PI với thông số phản hồi là 
tín hiệu tổng hợp từ hai tín hiệu của loadcell và encoder, đầu ra là giá trị setpoint xuống 
biến tần theo đường USS. Ngoài ra hệ thống còn làm việc được ở chế độ Manual, trong 
chế độ này hệ thống không quan tâm đến lượng liệu hồi về và độ điền đầy của máy 
nghiền. Như vậy hệ thống làm việc ở 3 chế độ: ĐĐĐMN≤80%B; ĐĐĐMN>80%B; 
Manual. giả sử ở 80% lượng liệu trong máy nghiền là 270 tấn. Có thể mô tả sơ đồ khối 
điều khiển hệ thống như sau: 

 

Phụ gia 

Thạch cao 

Clanhke 

Bộ  tổ 
hợp 

chuyển 
mạch 

 
Manual 

Độ điền 
đầy của  

MN 

Cân liệu 
hồi về 

270 – B 

A 
Băng tải 

chuẩn 
hoá 

MMM4

  PID_0 
PV 
CV    SP

Băng tải 

chuẩn 
hoá 

MMM4

  PID_1 
PV 
CV    SP

Băng tải 

chuẩn 
hoá 

MMM4

  PID_2 
PV 
CV    SP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.3: Sơ đồ mô tả hệ thống điều khiển CBĐL cho hệ thống nghiền xi măng 
Đương nhiên là hệ thống phải quản lý trong giới hạn nhất định, nếu một trong 3 băng 
tải gặp sự cố ví dụ lượng liệu vượt mức ngưỡng được đặt tại đầu cân băng, lúc đó dòng 
đưa về vượt mức 20mA thì hệ thống sẽ dừng làm việc thông qua chương trình con xử 
lý sự cố. Hoặc bất cứ 1 băng chuyền nào cũng có giám sát trượt đai, nếu xảy ra thì 
chương trình xử lý sự cố cũng sẽ được gọi.   
Yêu cầu phần cứng của hệ thống:  

+ 1 PLC_CPU 226 
+ 2 EM235 Module 
+ 3 Biến tần MM3 hoặc MM4 (điều chỉnh tốc độ 3 băng tải) 
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+ 4 Load cell (lấy tín hiệu về đầu cân) 
+ 4 Đầu cân (chuẩn hoá tín hiệu về từ 4÷20 mA; cài đặt giá trị giới hạn trên) 
+ 1 Sound Sensor 
+ Bộ cáp đồng trục nối từ RS-485 Port đến PLC 
+ 3 Encoder 

Sơ đồ đấu nối hệ thống như hình 2.   
Qúa trình tính toán, chuẩn hoá, setpoint cho từng vòng lặp được thực hiện như sau: 
Bài toán đặt ra là làm thế nào để tín hiệu phản hồi về được chuyển sang đơn vị tấn/h để 
so sánh với giá trị setpoint.  
Tính tải trọng Q:  

 
2
L.qQ =  

Với:     Q:  Tải trọng điểm [Kg] 
 q:  Tải trọng trên băng tải [Kg/m] 
 L:  Chiều dài tính toán [m] 
Công thức tính trọng lượng P trên băng tải 
theo thời gian : 

Hình 7.4: Mặt cắt dọc của băng 
 V.

L
Q.2V.qP ==  (*) 

Với:  P: Trọng lượng băng tải theo thời gian [Kg/s] 
    V:  Vận tốc dài của băng tải  [m/s] 

Theo (*), tính q bằng cách tính Q vì L đã biết trước. Để chuẩn hoá q từ [0÷1]ta chia q 
cho qmax ; tính qmax ta dựa vào Pmax đó là giá trị đặt tương ứng với % của mỗi chất và 
Vmax của băng tải (dựa vào tốc độ định mức của động cơ). 
Như vậy, tín hiệu phản hồi về chính là P [tấn/h]. Cần phải tìm vận tốc V [m/h] và tải 
trọng trên băng tải q [tấn/m]. 
Xây dựng công thức tính toán tốc độ của băng tải nhờ vào Encoder: 
Giả sử chọn thời gian tính toán là 250ms tương ứng với số xung tính được là x xung 
Nếu ta chọn loại encoder có thông số 500xung/vòng thì sau x xung: 

Bánh xe encoder quay được:  
500
x  (vòng) tương ứng với góc quay 

500
x2π (rad).  

Sau 1ms bánh xe  encoder quay được: 
500.250

2 xπ  (rad). 

Như vậy vận tốc góc của bánh xe là: 

 
500
2.

250
1.1000 xπω =  (

s
rad ) 

Vận tốc dài của bánh xe bằng vận tốc dài của băng tải:  

  
2

.
500
2.

250
1.1000

2
. dxd

edV πω ==   (
s
m ) =  btV
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d: Đường kính của bánh xe: chọn d = 0,1  [m]; L=0.5 [m] 

xdxVV edbt 086,18
500.250

.2.1000.3600 ===
π  (

h
m ) 

Chuẩn hoá về giá trị từ [0÷1] tiến hành chia cho Vmax ; tính  Vmax  dựa vào tốc độ định 
mức của động cơ. 

Hình 7.5: Sơ đồ khối chương trình điều khiển hệ thống cân băng 
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Chuẩn hoá và đưa về đầu vào CV (Current Value) của bộ PID của PLC: 

 [ ] [ ]0,10,0
q

q0
q

q

max

max

max

÷=
÷

=  

  [ ][ ] [ ]0,10,00,10,0.0,10,0
V.q

V.q
P

P

maxmax

bt

max

÷=÷÷==  

Quá trình thực hiện được thực hiện theo sơ đồ khối ở hình 7.5. 
Các quá trình tính toán này thực hiện trong PLC. Để tính Q dựa vào đầu vào 

analog tương ứng, tại đây ta phải thực hiện các bước lấy mẫu. Đối với bộ PID ta phải 
có chương trình khai báo các tham số cần thiết của bộ PID liên hệ chương 3. Để tính 
vận tốc V phải sử dụng bộ đếm tốc độ cao... Điều khiển các biến tần trong mạng dùng 
giao thức USS protocol như trình bày ở phần 7.5.  
7.3. Ứng dụng PLC trong điều khiển quá trình: 
Dưới đây là sơ đồ công nghệ của hệ thống phối liệu, nghiền, phân loại và phân phối xi 
măng vào trong các silô. Ở đây không xét đến việc điều khiển hệ thống phối liệu như 
nêu ở trên phần 7.2. Chỉ thực hiện công việc tương đối đơn giản: 
Chọn silô muốn nhập vào thông qua các van sau: chuyển vị trí của van 3 ngã và chọn 
vị trí của van trên máng khí động 3. Nếu chuyển van 3 ngã sang bên phải thì silô 1 
được nhập. Sang vị trí giữa thì silô 1 và silô 2 hoặc silô 3, nếu van trên máng khí động 
3 đóng thì silô 2 được nhập, van ở trạng thái mở thì silô 3 được nhập. Nếu van 3 ngã 
chuyển sang trái thì silô 2 hoặc silô 3, nếu van trên máng khí động 3 đóng thì silô 2 
được nhập, van ở trạng thái mở thì silô 3 được nhập. Giả sử khi đang nhập cho silô 1 
(van 3 ngã ở vị trí bên trái) mà phát hiện đầy thì hệ thống sẽ tự động chuyển van 3 ngã 
sang bên phải để nhập cho silô 2 hoặc 3 (nếu 2 đã đầy thì nhập vào 3 và ngược lại). 
Điều kiện để khởi động hệ thống: 
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Hình 7.6: Sơ đồ công nghệ  của hệ thống cấp liệu, nhiền, phân loại, phân phối xi măng 

Các silô chưa đầy. 
Dầu thuỷ lực cấp cho máy nghiền đã đủ áp suất. 
Các băng chuyền không bị trượt đai.     
Sau khi đã chọn silô và kiểm tra đủ các điều kiện an toàn cho việc khởi động, hệ thống 
phải được khởi động theo trình tự như sau: MKĐ2, MKĐ3 → MKĐ1 → Mở van → 
Quạt hút (lọc bụi) → Gàu tải → Phân ly động → Mở van dầu  → Máy nghiền → BTC 
→ BTTG → BTCL, BTPG, BTTC. 
Từ yêu cầu công nhệ như trên ta tiến hành thiết kế chương trình như sau: 

1. Vẽ giản đồ thời gian hoặc viết lưu đồ thuật toán. 
2. Tính chọn PLC và module mở rộng. 
3. Phân công I/O. 
4. Quy định các ô nhớ để giám sát lỗi, khởi động hoặc dừng từ xa. 
5. Tiến hành dịch sang ngôn ngữ của PLC từ giản đồ thời gian hoặc viết lưu đồ 

thuật toán. 
7.4. Ứng dụng PLC trong mạng thu nhận dữ liệu từ biến tần: 
Để điều khiển biến tần thông qua PLC người ta thường dùng các cách sau: 
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1. Dùng các dầu vào/ra số của PLC, nhưng chỉ thực hiện được những chức năng 
đơn giản như dừng, khởi động, đảo chiều còn việc thay đổi thời gian khởi động 
họăc dừng, đặt lại tốc độ...không thể thực hiện được ở chế độ này. 

2. Để thay đổi giá trị setpoint trong điều khiển phản hồi, mỗi biến tần mất đi 1 đầu 
vào analog và 1 đầu ra analog . Ngoài ra còn phải dùng các dầu vào/ra số để 
điều khiển biến tần. 

3. Điều khiển biến tần qua mạng Profibus, đối với loại MM3, MM4 của Siemens 
đã có sẵn giao diện Profibus trên RS458 Port. Nhưng đối với những ứng dụng 
nhỏ thì việc thiết kế một mạng Profibus sẽ đưa giá thành lên cao, do đó không 
kinh tế. 

4. Dùng Port 0 của PLC để kết nối tới các Port của  biến tần, 1 PLC có thể đều 
khiển tối đa 1 mạng gồm 31 biến tần. Mạng này gọi là mạng USS. Dạng kết nối 
là điểm-điểm. Ta có thể điều khiển toàn bộ các chức năng của biến tần thông 
qua mạng này, ngoài ra còn còn có thể giám sát được dòng điện, điện áp, tốc độ, 
hướng quay...dựa vào các vùng nhớ mà PLC dành riêng cho mỗi biến tần. Chi 
phí cho mạng này là thấp và tối ưu nhất cho các ứng dụng nhỏ và vừa. 

5. Chuẩn điều khiển mạng biến tần (giao thức USS) 
Sau đây là phương pháp điều khiển mạng biến tần dùng PLC qua giao thức USS: 
7.4.1. Ðiều kiện sử dụng giao thức USS: 
 Thư viện lệnh của STEP 7 - Micro/Win cung cấp 14 chương trình con, 3 thủ tục 
ngắt và một tập lệnh (gồm 8 lệnh) hỗ trợ cho giao thức USS.  
 +  Giao thức USS sử dụng Cổng 0 (Port 0) cho truyền thông USS. 

Sử dụng lệnh USS_INIT để lựa chọn Port 0 cho cả USS hoặc PPI.  Sau khi 
đã lựa chọn Port 0 cho truyền thông với chuẩn USS, không được sử dụng Port 0 cho 
bất kỳ mục đích nào khác.  

Ðể phát triển các chương trình ứng dụng sử dụng giao thức USS, nên sử dụng 
CPU 226, CPU 226XM hoặc module EM 277 PROFIBUS-DP kết nối đến card 
PROFIBUS-CP ở máy tính. Cổng truyền thông thứ hai ở các loại CPU này sẽ cho phép 
STEP 7 - Micro/Win giám sát được ứng dụng trong khi sử dụng giao thức USS.  
 +  Các lệnh USS tác động đến tất cả các bit SM với truyền thông Freeport qua 
Port 0.  
 +   Các lệnh USS sử dụng 14 chương trình con và 3 thủ tục ngắt.  
 +  Các giá trị của các lệnh USS yêu cầu 400 byte của miền nhớ V. Ðịa chỉ bắt 
đầu được ấn định bởi người sử dụng và phần còn lại dành cho các giá trị khác.  
 +  Vài lệnh trong lệnh USS yêu cầu một bộ đệm truyền thông 16 byte. Chẳng 
hạn với một tham số cho lệnh, cần phải cung cấp một địa chỉ bắt đầu trong miền nhớ V 
của bộ đệm này.  
 +   Khi thực hiện các phép tính, các lệnh USS sử dụng thanh ghi AC0 đến AC3. 
Cũng có thể sử dụng các thanh ghi trong chương trình; tuy nhiên, giá trị trong các 
thanh ghi sẽ bị thay đổi bởi lệnh USS.  
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 +  Các lệnh 
USS sẽ làm tăng bộ 
nhớ của chương trình 
lên đến 3450 byte.  
Tuỳ thuộc vào loại 
lệnh USS mà dung 
lượng của bộ nhớ có 
thể tăng từ 2150 byte 
đến 3450 byte.  

 

 +  Các lệnh 
USS không thể sử 
dụng trong chương 
trình con. 
   

Hình 7.7: Kết nối PLC và biến tần theo giao thức USS
 

 * Lưu ý: 
 Ðể thay đổi phương thức truyền thông của Port 0 trở lại PPI để truyền thông với 
STEP 7 - Micro/Win, cần phải sử dụng lệnh USS _ INIT khác để ấn định lại phương 
thức cho Port 0.  
 Cũng có thể định lại phương thức bằng cách chuyển S7-200 sang chế độ STOP, 
việc này sẽ Reset các tham số của Port 0.  
7.4.2. Thời gian yêu cầu cho việc truyền thông với biến tần: 
 Truyền thông với các MicroMaster (MM) không đồng bộ với vòng quét của S7-
200. S7-200 hoàn thành vài vòng quét trước khi một MM hoàn thành việc truyền 
thông. Các yếu tố giúp xác định thời gian yêu cầu: số MM có trong mạng, tốc độ baud, 
và thời gian vòng quét của S7-200.  
 Có vài loại yêu cầu thời gian trễ dài hơn khi sử dụng các lệnh truy xuất thông 
số. Thời gian yêu cầu cho việc truy nhập các tham số tuỳ thuộc loại thiết bị và tham số 
được truy nhập.  

 Sau khi lệnh USS _ INIT ấn định Port 0 cho giao thức USS, S7-200 sẽ thực hiện 
hỏi vòng tất cả các biến tần trong những khoảng thời gian theo dưới đây. 

Bảng 7.1: Thời gian yêu cầu cho truyền thông với MM 
Tốc độ Thời gian hỏi vòng giữa các biến tần 
1200 240 ms (max) 
2400 130  ms (max) 
4800 75 ms (max) 
9600 50 ms (max) 
19200 35 ms (max) 
38400 30 ms (max) 
57600 25 ms (max) 
115200 25 ms (max) 
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7.4.3. Sử dụng các lệnh USS: 
 Ðể sử dụng các lệnh trong chương trình điều khiển S7-200, cần phải theo các 
bước sau: 
 1. Ðưa lệnh USS _INIT vào trong chương trình và thực hiện lệnh này cho mỗi 
một vòng quét. Có thể sử dụng lệnh này để thiết lập các giá trị hoặc thay đổi các thông 
số truyền thông.  
 Khi sử dụng lệnh USS _ INIT sẽ có vài ẩn chương trình con và thủ tục ngắt 
được tự động thêm vào trong chương trình.  
 2. Chỉ thực hiện một lệnh USS _ INIT trong chương trình cho mỗi Drive.  
 Có thể đưa vào nhiều lệnh USS_RPM_x hay USS_WPM_x khi được yêu cầu, 
nhưng chỉ một lệnh được làm việc trong một thời điểm.  
 3. Cấp phát vùng nhớ V cho thư viện lệnh bằng cách kích chuột phải (lấy từ 
menu) trên Program Block trong cây thư mục.  
 4. Cài đặt các tham số về địa chỉ và tốc độ được sử dụng trong chương trình cho 
drive.  
 5. Dùng cáp để kết nối truyền thông từ S7-200 đến các drive.   

* Chú ý: 
 Các thiết bị kết nối với điện thế khác nhau có thể là nguyên nhân sinh ra dòng 
điện không mong muốn trong cáp kết nối. Dòng điện này là nguyên nhân dẫn đến các 
lỗi truyền thông hoặc làm hỏng thiết bị.  
 Cần phải chắc chắn rằng các thiết bị được kết nối với cáp đều có cùng dòng điện 
định mức hoặc được cách ly để ngăn ngừa dòng điện không mong muốn.  
7.4.4. Các lệnh trong giao thức USS: 

4.1. Lệnh USS- INIT: 
 Cấu trúc lệnh:  

   
  
 Lệnh USS_ INIT được sử dụng để cho phép thiết lập hoặc không cho phép 
truyền thông với các MM. Trước khi bất kỳ một lệnh USS nào khác được sử dụng, lệnh 
USS_INIT phải được thực hiện trước mà không được xảy ra lỗi nào. Khi lệnh thực 
hiện xong và bit Done được set lên ngay lập tức trước khi thực hiện lệnh kế tiếp.  
 Lệnh này được thực hiện ở mỗi vòng quét khi đầu vào EN được tác động.  
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 Thực hiện lệnh USS_INIT chỉ một lần cho mỗi sự thay đổi trạng thái truyền 
thông. Sử dụng lệnh chuyển đổi dương tạo một xung ở đầu vào EN. Khi thay đổi giá trị 
ban đầu các tham số sẽ thực hiện một lệnh USS_ INIT mới. 
 Giá trị cho đầu vào Mode lựa chọn giao thức truyền thông: đầu vào có giá trị 
010 sẽ ấn định Port 0 dùng cho giao thức USS và chỉ cho phép làm việc theo giao thức 
này. Nếu đầu vào  có giá trị 000 sẽ ấn định Port 0 dùng cho giao thức PPI và không cho 
phép làm việc theo giao thức USS.  
 Tốc độ truyền được đặt ở các giá trị: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 
57600 và 115200 (baud).  
 Ðầu vào Active dùng để xác định địa chỉ của Drive.  Chỉ hỗ trợ số địa chỉ Drive 
từ 0 đến 30.  
 Các tham số sử dụng trong lệnh USS_INIT. 
Bảng 7.2:  Kiểu dữ liệu và toán hạng của các đầu vào/ra trong lệnh USS_INIT 

         

Ðầu vào/ra Kiểu dữ 
liệu Toán hạng 

Mode Byte VB,IB,QB,MB,SB,SMB,LB,AC,Constant,*VD,*AC, 
*LD 

Baud,Activ
e Dword VD,ID,QD,MD,SD,SMD,LD,Constant,AC, 

*VD,*AC,*LD 
Done Bool I, Q, M, S, SM, T, C, V, L 
Error Byte VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC,*VD,*AC,*LD 

Khi lệnh USS_INIT kết thúc, đầu ra Done được set lên. Ðầu ra Error (kiểu byte) 
chứa kết quả thực hiện lệnh.  

4.2. Lệnh USS - CTRL: 
 Cấu trúc lệnh: 

  

       
                      
 
 Lệnh USS_CTRL được sử dụng để điều khiển hoạt 
động của biến tần. Lệnh này được đưa vào bộ đệm truyền 
thông, từ đây, lệnh được gởi tới địa chỉ của biến tần, nếu địa 
chỉ đã được xác định ở tham số Active trong lệnh USS _ 
INIT.  
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 Chỉ một lệnh USS _CTRL được ấn định cho mỗi Drive.  
- Bit EN phải được set lên mới cho phép lệnh USS_CTRL thực hiện. Lệnh 

này luôn ở mức cao (mức cho phép). 
- RUN (RUN/STOP) cho thấy drive là on hoặc off.  Khi bit RUN ở mức cao, 

MM nhận lệnh khởi động ở tốc độ danh định và theo chiều đã chọn trước. Ðể Drive 
làm việc, các điều kiện phải theo đúng như sau: 

+ Ðịa chỉ Drive phải được lựa chọn từ đầu vào Active trong lệnh  USS_INIT.  
+  Ðầu vào OFF2 và OFF3 phải được set ở 0.  
+  Các đầu ra Fault và Inhibit phải là 0.  

- Khi đầu vào RUN là �OFF�, một lệnh được chuyển đến MM để điều khiển 
giảm tốc độ động cơ xuống cho đến khi động cơ dừng.  

- Ðầu vào OFF2 được sử dụng để cho phép điều khiển MM dừng với  tốc độ 
chậm.  

- Ðầu vào OFF3 được sử dụng để cho phép điều khiển MM dừng với tốc độ 
nhanh.  

- Bit Resp_R báo nhận phản hồi từ Drive. Tất cả các hoạt động của MM được 
thăm dò thông tin trạng thái.  Tại mỗi thời điểm, S7-200 nhận một phản hồi từ Drive, 
bit Resp_R được set lên và tất cả các giá trị tiếp theo được cập nhật. 

- Bit F_ACK (Fault Acknowledge) được sử dụng để nhận biết lỗi từ Drive. 
Các lỗi của Drive được xoá khi F_ACK chuyển từ 0 lên 1.  

- Bit Dir (Direction) xác định hướng quay mà MM sẽ điều khiển.  
- Ðầu vào Drive (Drive address) là địa chỉ của MM mà lệnh USS_ CTRL điều 

khiển tới. Ðịa chỉ hợp lệ: 0 đến 31. 
- Ðầu vào Type (Drive type) dùng để lựa chọn kiểu MM. Ðối với  thế hệ MM3 

(hoặc sớm hơn) đầu vào Type được đặt 0; còn đối với MM4 giá trị đặt là 1. 
- Speed-SP (speed setpoint): là tốc độ cần đặt theo tỉ lệ phần trăm. Các giá trị 

âm sẽ làm động cơ quay theo chiều ngược lại.    
       Phạm vi đặt:    -200% ÷ 200%.  
- Error: là một byte lỗi chứa kết quả mới nhất của yêu cầu truyền thông đến 

Drive.  
- Status: là một word thể hiện giá trị phản hồi từ biến tần. 
- Speed là tốc độ động cơ theo tỉ lệ phần trăm. Phạm vi: -200% đến 200%. 
- D-Dir: cho biết hướng quay.  
- Inhibit: cho biết tình trạng của the inhibit bit on the drive (0 - not inhibit, 1-

inhibit ). Ðể xoá bit inhibit này, bit Fault phải trở về off, và các đầu vào RUN, OFF2, 
OFF3 cũng phải trở về off. 

- Fault: cho biết tình trạng của bit lỗi ( 0 - không có lỗi, 1- lỗi ). Drive sẽ hiển 
thị mã lỗi. Ðể xoá bit Fault, cần phải chữa lỗi xảy ra lỗi và set bit F_ACK.  
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Bảng 7.3:   Kiểu dữ liệu và toán hạng của các đầu vào/ra trong lệnh USS _CTRL 
Ðầu vào/ra Kiểu dữ liệu Toán hạng 
RUN, OFF2, OFF3, 
F_ACK, DIR BOOL I, Q, M, S, SM, T, C, V, C, L, Power Flow 

Resp_R, Run_EN, 
D_Dir, Inhibit, Fault BOOL I, Q, M, S, SM, T, C, V, C, L 

Drive, Type BYTE VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, 
*AC, *LD, Constant 

Error BYTE VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, 
*AC, *LD 

Status WORD VW, T, C, IW, QW, SW, MW, SMW, LW, 
AC, AQW, *VD, *AC, *LD 

Speed_SP REAL VD, ID, QD, MD, SMD, LD, AC, *VD, 
*AC, *LD, Constant 

Speed REAL VD, ID, QD, MD, SMD, LD, AC, *VD, 
*AC, *LD 

 
4.3. Lệnh USS_RPM_x: 

Cấu trúc lệnh: 

       
Có 3 lệnh đọc cho giao thức USS.  
 USS_RPM_W:  là lệnh đọc một tham số Word.  
 USS_RPM_D:   là lệnh đọc một tham số Douple Word.  
 USS_RPM_R:   là lệnh đọc một tham số thực.  
Chỉ một lệnh đọc (USS_RPM_x) hoặc ghi (USS_WPM_x) có thể làm việc tại 

một thời điểm.  
Lệnh USS_RPM_x hoàn thành việc thực hiện lệnh khi MM nhận biết cách thức 

của lệnh, hoặc khi một lỗi trạng thái được thông báo. Vòng quét vẫn tiếp tục thực hiện 
trong khi quá trình chờ sự phản hồi.  

- Bit EN phải được set để cho phép truyền đi các yêu cầu, và nên giữ lại ở 
trạng thái đó cho đến khi bit Done được set lên - tín hiệu hoàn thành quá trình (Ví dụ: 
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một lệnh USS_RPM_x truyền đến MM ở mỗi vòng quét khi đầu vào XMT _REQ là  
on). Do đó, đầu vào XMT-REQ nên được kích xung khi nhận được sườn xung lên để 
truyền một yêu cầu cho mỗi chuyển tiếp dương của đầu vào EN.  
   Bảng 7.4: Kiểu dữ liệu và toán hạng của các đầu vào/ra trong lệnh USS_RPM_x  

Ðầu vào/ra Kiểu dữ liệu Toỏn h?ng 
XMT-REQ BOOL I, Q, M, SM, T, C, V, L 
Drive BYTE VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, 

*AC, *LD, Constant  
Param, 
Index 

WORD VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, 
AC, AIW, *VD, *AC, *LD, Constant  

DB-Ptr DWORD &VB 
Value WORD 

             
DWORD,REAL

VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, 
AC, AQW, *VD, *AC, *LD 
VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, *VD, 
*AC 

Done BOOL I, Q, M, S, SM, T, C, V, L 
Error BYTE VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, 

*AC, *LD 
 

- Ðầu vào Drive là địa chỉ của MM mà lệnh USS_RPM_x được chuyển tới.  
Ðịa chỉ hợp lệ là 0 đến 31.  

- Param là số tham số (là giá trị cần đọc từ MM). 
- Index là con trỏ chỉ vào giá trị để đọc.  
- Value là giá trị của thông số phản hồi.  
- Ðầu vào DB_Ptr được cung cấp bởi địa chỉ của bộ đệm 16 byte. Trong lệnh 

USS _RPM_x, bộ đệm này dùng chứa kết quả của lệnh đưa đến từ MM. 
Khi lệnh USS_RPM_x đã hoàn tất, đầu ra Done được set lên và đầu ra Error 

(kiểu byte) và đầu ra Value chứa các kết quả của việc thực hiện lệnh.  Ðầu ra Error và 
Value sẽ không hợp lệ cho đến khi đầu ra Done được set lên. 

4.4. Lệnh USS _WPM _x: 
 Cấu trúc lệnh: 
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  Có 3 lệnh ghi cho giao thức USS: 

 USS_WPM_W:  là lệnh ghi một tham số Word.  
 USS_WPM_D:   là lệnh ghi một tham số Double Word.  

  USS _WPM_R:   là lệnh ghi một tham số thực. 
Chỉ một lệnh đọc (USS_WPM _x) hoặc ghi (USS_WPM_x) có thể làm việc tại 

một thời điểm.  
Lệnh USS_WPM_x hoàn thành việc thực hiện lệnh khi MM nhận biết cách thức 

của lệnh, hoặc khi một lỗi trạng thái được thông báo.Vòng quét vẫn tiếp tục thực hiện 
trong khi quá trình chờ sự phản hồi.  

- Bit EN phải được set để cho phép truyền đi các yêu cầu, và nên giữ lại ở trạng 
thái đó cho đến khi bit Done được set lên - tín hiệu hoàn thành quá trình ( Ví 
dụ: một lệnh USS-WPM-x truyền đến MM ở mỗi vòng quét khi đầu vào 
XMT_REQ là on). Do đó, đầu vào XMT-REQ nên được kích xung khi nhận 
được sườn xung lên để truyền một yêu cầu cho mỗi chuyển tiếp dương của 
đầu vào EN.  

- Ðầu vào Drive là địa chỉ của MM mà lệnh USS_WPM_x được chuyển tới.  
Ðịa chỉ hợp lệ là 0 đến 31.  

- Param là số tham số.  
- Index là biến chỉ vào giá trị để đọc.  
- Value là giá trị của thông số cần ghi đến bộ nhớ RAM trong biến tần. Ðối với 

MM3 cũng có thể ghi giá trị này vào EEPROM, bằng cách cài đặt ở tham số 
P971. 

- Ðầu vào DB-Ptr được cung cấp bởi địa chỉ của bộ đệm 16 byte. Trong lệnh 
USS _WPM_x, bộ đệm này dùng chứa kết quả của lệnh đưa đến từ MM. 
Khi lệnh USS_WPM_x đã hoàn tất, đầu ra Done được set lên và đầu ra Error 
(kiểu byte) chứa các kết quả của việc thực hiện lệnh.   

Khi đầu vào EEPROM được set lên, lệnh sẽ ghi vào cả bộ nhớ RAM và 
EEPROM của biến tần. Khi đầu vào EEPROM không được set thì lệnh này sẽ chỉ ghi 
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vào bộ nhớ RAM vì MM3 không hỗ trợ chức năng này, do đó, cần phải chắc chắn rằng 
đầu vào không được set để lệnh chỉ làm việc với MM3. 

 
    Bảng 7.5:  Kiểu dữ liệu và toán hạng của các đầu vào/ra trong lệnh USS_WPM_x 

Ðầu vào/ra Kiểu dữ liệu Toán hạng 
XMT-REQ BOOL I, Q, M, SM, T, C, V, L 
EEPROM BOOL I, Q, M, S,  SM, T, C, V, L 
Drive BYTE VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, 

*AC, *LD, Constant  
Param, Index WORD VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, 

AC, AIW, *VD, *AC, *LD, Constant  
DB-Ptr DWORD &VB 
Value WORD 

             
DWORD,REAL

VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, 
AC, AQW, *VD, *AC, *LD 
VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, *VD, 
*AC 

Done BOOL I, Q, M, S, SM, T, C, V, L 
Error BYTE VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, 

*AC, *LD 
  
7.4.5. Kết nối và cài đặt MicroMaster Series 3 (MM3): 

5.1. Kết nối MM3: 
 Có thể sử dụng cáp chuẩn PROFIBUS và các đầu nối để kết nối S7-200 với 
MicroMaster Series 3.   

* Chú ý: 
 Các thiết bị kết nối với điện thế khác nhau có thể sẽ là nguyên nhân dẫn tới việc 
phát sinh dòng điện không mong muốn trong cáp kết nối. Dòng điện này là nguyên 
nhân dẫn tới các lỗi truyền thông hoặc làm hỏng thiết bị.  
 Cần phải chắc chắn rằng tất cả các thiết bị được kết nối vào một cáp truyền 
thông đều có cùng dòng điện định mức hoặc được cách ly để ngăn ngừa dòng điện phát 
sinh không mong muốn. 

5.2. Cài đặt MM3: 
 Trước khi kết nối đến S7-200, cần phải chắc chắn rằng có đủ các thông số của 
MM. Sử dụng các keypad có sẵn trên biến tần để cài đặt như sau: 

1. Reset biến tần để cài đặt lại (tuỳ chọn). Nhấn phím P: hiển thị P000. Nhấn 
phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P944. Nhấn P để nhập thông số: 
  P944 = 1 

2. Cho phép truy xuất để đọc/ghi tất cả các thông số. Nhấn P, nhấn phím mũi 
tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P009. Nhấn P để nhập: 
  P009 = 3 
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3. Kiểm tra lại việc cài đặt thông số động cơ cho biến tần. Việc cài đặt này 
phải theo loại động cơ được sử dụng. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho 
đến khi hiển thị thông số cần cài đặt. Nhấn P để nhập: 
  P081 =  Tần số định mức của động cơ (Hz). 
  P082 =  Tốc độ định mức của động cơ (RPM). 
  P083 =  Dòng điện định mức của động cơ (A). 
  P084 =  Ðiện áp định mức của động cơ (V). 
  P085 =  Công suất định mức của động cơ (kW/HP). 
 4. Ðặt chế độ điều khiển tại chỗ hay từ xa ( Local/Remove ). Nhấn P, nhấn phím 
mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P910. Nhấn P để nhập: 
  P910 = 1 ( Remove ) 

5. Ðịnh giá trị tốc độ Baud cho chuẩn RS-485. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên 
hoặc xuống cho đến khi hiển thị P092. Nhấn P để nhập, nhấn phím mũi tên để hiển thị 
đúng giá trị tốc độ Baud cho chuẩn RS-485: 
  P092     3         ( 1200 baud ) 
                                    4        ( 2400 baud ) 

5 ( 4800 baud ) 
6 ( 9600 baud - chuẩn ) 
7 ( 19200 baud ) 

6. Nhập địa chỉ Slave. Mỗi drive (tối đa 31) có thể vận hành qua một bus. 
Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P091. Nhấn P để nhập. 
Nhấn phím mũi tên để hiển thị địa chỉ mong muốn, nhấn P nhập: 
  P091 =  0  31 

7. Ðịnh thời gian tăng tốc (tuỳ chọn). Với thời gian đặt này tốc độ động cơ sẽ 
tăng dần cho đến khi đạt max. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi 
hiển thị P002. Nhấn P để nhập: 
  P002 = 0  650.00 

8. Ðịnh thời gian giảm tốc (tuỳ chọn). Sau khoảng thời gian này động cơ sẽ 
giảm đến tốc độ cho đến khi dừng. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến 
khi hiển thị P003. Nhấn P để nhập: 
  P003 = 0  650.00 

9. Serial Link Time-out. Ðây là khoảng thời gian lớn nhất cho phép giữa hai 
lần truy nhập dữ liệu. 

 Thời gian này được tính sau khi một dữ liệu được nhận. Nếu một dữ liệu của 
bức điện không được nhận, biến tần sẽ ngắt và hiển thị mã lỗi F008. Ðặt giá trị 0 để 
ngừng việc điều khiển. 
 Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P093. Nhấn P 
để nhập. Nhấn phím mũi tên để nhập giá trị mong muốn: 
  P093 = 0 ( 240    (thời gian được tính bằng giây) 

 
Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh                                                                        177
   
  
   



Chương 7: Những ứng dụng của PLC                   Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa  Điện 

10. Serial Link Nominal System Setpoint.  Giá trị này có thể thay đổi, nhưng 
phải tương ứng 50Hz hoặc 60Hz, được định nghĩa tương ứng với giá 100% giá trị cho 
PV hoặc SP. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P094. 
Nhấn P để nhập. Nhấn các phím mũi tên để chọn giá trị mong muốn: 
  P094 = 0  400.00 

11. Tương thích USS (tuỳ chọn). Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống 
cho đến khi hiển thị P095. Nhấn P để nhập: 
  P095 = 0     độ phân giải 0,1Hz 

       độ phân giải 0,01Hz 
12. EEPROM điều khiển (tuỳ chọn). Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc 

xuống cho đến khi hiển thị P971. Nhấn P để nhập: 
P971 = 0:  Thay đổi các thông số cài đặt (bao gồm cả P971) bị mất khi 

mất nguồn. 
1: Tham số cài đặt được lưu lại trong suốt thời gian mất nguồn. 
13: Hiển thị vận hành. Nhấn P để thoát.  

7.4.6. Kết nối và cài đặt MicroMaster Series 4 (MM4): 
1) Kết nối MM4: 

Ðể kết nối với MM4, ta sử dụng cáp RS-485 (nối trực tiếp S7-200 với MM4). 
Ngoài ra, còn có thể dùng cáp chuẩn PROFIBUS và các đầu nối để kết nối.  

* Chú ý: 
 Các thiết bị kết nối với điện thế khác nhau có thể sẽ là nguyên nhân dẫn tới việc 
phát sinh dòng điện không mong muốn chạy trong cáp kết nối. Dòng điện này là 
nguyên nhân dẫn tới các lỗi truyền thông hoặc làm hỏng thiết bị.  
 Cần phải chắc chắn rằng tất cả các thiết bị được kết nối vào một cáp truyền 
thông đều có cùng dòng điện định mức hoặc được cách ly để ngăn ngừa dòng điện phát 
sinh không mong muốn. 

Nếu S7-200 là điểm nút cuối trong mạng, hoặc nếu kết nối là điểm - điểm 
(point-to-point), cần phải sử dụng đầu A1 và B1 (không phải A2 và B2) của đầu cắm.  

2) Cài đặt MM4: 
 Trước khi kết nối đến S7-200, cần phải chắc chắn rằng có đủ các thông số của 
MM. Sử dụng các keypad có sẵn trên biến tần để cài đặt như sau: 

1. Reset để cài đặt lại cho hệ thống (tuỳ chọn): 
  P0010 = 30 
  P0970 = 1 
 Nếu bỏ qua bước này, các thông số tiếp theo sẽ được set theo các giá trị: 
  USS PZD length:           P2012  Index0 = 2 
  USS PKW length:          P2013  Index0 = 127 

2. Cho phép truy nhập đọc/ghi các thông số:        
  P0003 = 3 

3. Kiểm tra cài dặt thông số động cơ cho biến tần: 
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  P0304 = điện áp động cơ (V) 
  P0305 = dòng điện động cơ (A) 
  P0307 = công suất động cơ (W) 
  P0310 = tần số động cơ (Hz) 
  P0311 = tốc độ động cơ (RPM) 
 Các thông số cài đặt này có thể thay đổi tuỳ thuộc vào loại động cơ được sử 
dụng. 

Trước khi cài đặt các thông số P0304, P0305, P0307, P0310, P0311, cần thiết 
phải set thông số P0010 lên 1 trước. Sau khi kết thúc việc cài đặt, đặt thông số P0010 
về 0. Các thông số P0304, P0305, P0307, P0310, P0311 chỉ có thể thay đổi trong chế 
độ quick commissioning. 

4. Ðịnh chế độ điều khiển từ xa hay tại chỗ (Local/Remove): 
 P0700 Index0 = 5 

5. Ðặt lựa chọn tần số setpoint cho USS ở cổng COM 
 P1000 Index0 = 5 

6. Ðịnh thời gian tăng tốc (tuỳ chọn), là thời gian để động cơ tăng tốc đến tốc 
độ max:  

 P1120 = 0  650,00 (s). 
7. Ðịnh thời gian giảm tốc (tuỳ chọn), là thời gian để động cơ giảm dần tốc độ 

cho đến khi dừng: 
 P1121 = 0  650,00 (s). 

8. Ðặt tần số tham chiếu: 
 P2000 = 1 đến 650 Hz  

9. Tiêu chuẩn hoá USS: 
 P2009 Index0 = 0 

10. Ðặt giá trị tốc độ baud cho chuẩn RS-485: 
 P2010    Index0 = 4 (2400 baud) 
           5 (4800 baud) 
           6 (9600 baud) 
           7 (19200 baud) 

                8 (38400 baud)  
                9 (57600 baud) 
                10 (115200 baud) 

11. Nhập địa chỉ Slave:  
 P2011 Index0 = 0 đến 31 

12. Ðặt thời gian trống giữa hai bức điện, đây là khoảng thời gian cho phép 
giữa hai lần truy nhập dữ liệu bức điện. Nó được sử dụng để cắt biến tần trong khoảng 
thời gian xảy ra lỗi truyền thông. Thời gian này tính từ lúc sau khi một dữ liệu hợp lệ 
của bức điện được nhận. Nếu có một dữ liệu không được nhận, biến tần sẽ ngắt và hiển 
thị mã lỗi F0070. Ðặt giá trị 0 để ngừng điều khiển.  
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 P2014 Index0 = 0 đến 65,535 ms 
13. Chuyển dữ liệu từ RAM đến EEPROM: 

 P0971 = 1 (bắt đầu chuyển). 
Lưu cài đặt sự thay đổi các thông số vào EEPROM. 
7.4.7. Chương trình từ PLC để điều khiển và thu thập các thông số từ mạng biến tần: 
  

Network 1: Chương trình cài đặt tham số và truyền thông với biến tần Clanhke. 

// 1_chọn USS Protocol 
// 9600_Tốc độ truyền giữa PLC và 
biến tần 
// 16#00000001_Địa chỉ của biến tần 
// MB3_Chứa kết quả của việc thực 
hiện lệnh (xem bảng mã lỗi) 
// M0.3_bit báo trạng thái làm việc 
của lệnh USS_INIT 
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Network 2: Chương trình điều khiển biến tần.  

// V500.0_Khởi động hoặc dừng động 
cơ. 
// V500.1=1 _Dừng động cơ với thời 
gian lâu hơn ở trường hợp OFF3. 
//F_ACKN Lỗi của biến tần sẽ được 
xoá khi tín hiệu đưa đến từ chân này 
tích cực. 
//SM0.0_luôn bằng 0 có nghĩa là động 
cơ luôn quay thuận. 
//Drive = 0, địa chỉ của biến tần trong 
mạng. 
//Type = 0,  kiểu biến tần là MM3, 
nếu bằng 1 thì tương ứng với MM4. 
// VD88_giá trị setpoint tốc độ của 
động cơ (nằm trong giới hạn từ -      
200%÷+200%)     
        //V501.1_báo đã nhận được tín 
hiệu phản hồi (chỉ set lên trong 1 
vòng quét sau đó các giá trị tiếp theo 
sẽ được cập nhật). 
//VB617_báo kết quả mới nhất của 
việc truyền thông tới Drive. 
//VW618_thanh ghi trạng thái (có hai 
loại tương ứng cho MM3, MM4). 
//MD620_chứa giá trị thực của tốc độ 
động cơ(-200%÷+200%). 
//V601.4_báo trạng thái làm việc hiện 
tại của động cơ (0-Stop, 1-Run). 
//V601.5 cho biết hướng quay.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Network 3:  
 
 //DB_Ptr_dành bộ đệm 

16 byte cho việc ghi các 
dữ liệu từ PLC đến biến 
tần, để ghi được giá trị tại
đây ta phải dùng biến con 
trỏ &VB630. 
//Param=009_cho phép 
đọc/ghi tất cả các giá trị 
từ biến tần. 
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Chương trình cũng được tiến hành tương tự đối với n biến tần trong mạng USS, với  
n = (0 ÷31), từ các bộ đệm, từ kép, từ đơn, byte và bit trạng thái chúng ta có thể dùng 
các phần mềm khác như VisualBasic, Delphi... để thiết kế giao diện, tạo lập cơ sở dữ 
liệu, nhật kí, cảnh báo để có thể hình thành mạng SCADA mini để điều khiển và giám 
sát hệ thống. Ngoài mạng biến tần dùng PLC để điều khiển, chúng ta cũng có thể tích 
hợp mạng bao gồm nhiều PLC và biến tần có sự điều khiển và giám sát từ PC. Để làm 
điều này rất khó khăn nếu như không có sự hỗ trợ của gói phần mềm Microcomputing 
của Siemens. Phần mềm này khi được cài đặt, nó sẽ có các tool, file .ocx, .dll rất hữu 
ích cho việc định nghĩa đường truyền, quét và cập nhật theo sự kiện, tạo lập giao diện, 
truy xuất dữ liệu từ PLC...Phần mềm này chỉ hỗ trợ cho VisualBasic. 
7.5. Ứng dụng PLC trong hệ thống điều khiển giám sát: 
Các bước tiến hành thiết lập hệ thống điều khiển và giám sát từ PC: 
+ Cấp trường: 

1. Thiết kế phần cứng dựa vào yêu cầu của quá trình công nghệ. 
2. Thuật toán điều khiển cho mỗi trạm trong mạng. 
3. Quy định địa chỉ của trạm, giao thức truyền thông, thuật toán truyền thông giữa 

các trạm trong mạng, quy định trạm master/slave nếu là trong mạng PPI; các 
trạm là ngang cấp nếu là mạng Freeport (giao thức này gọi là điều khiển cổng tự 
do_mỗi trạm đều là trạm chủ và cũng đều là trạm tớ). Đây là việc rất cần thiết 
trong quá trình tích hợp mạng. 

4. Lập bảng quy định các địa chỉ, mã hiệu, lỗi... cần thiết cho việc truyền thông.  
5. Viết chương trình điều khiển  tương ứng cho từng trạm. 

+ Cấp điều khiển và giám sát: 
1. Cài đặt các phần mềm hỗ trợ như: Prodave, microcomputing... 
2. Thiết kết giao diện HMI trên các mềm VisualBiasic, Delphi... 
3. Lập trình hướng đối tượng tương ứng với từng thiết bị trên sơ đồ công nghệ kết 

hợp với bảng quy định được tiến hành ở bước 4. 
4. Thiết lập cơ sở dữ liệu, nhật kí vận hành, cảnh báo, báo cáo, vẽ đồ thị, truy xuất 

đến máy in nếu cần thiết. 
5. Kiểm tra toàn bộ và tiến hành thủ tục kết nối. 
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CHƯƠNG 8 
LỰA CHỌN, LẮP ĐẶT, KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG 

 
8.1. Xem xét sự khả thi: 
Khảo sát hệ thống: 

Ở tài liệu này đề cập tới PLC của một số hãng công nghiệp lớn trên 

t
S

h
m

h
l

 
 
 
 
 
 
 
 

 
B

thế giới đặc biệt là hệ CPU S7-200 của Siemens. Đặc điểm của loại 
PLC này là bộ nhớ chương trình và dữ liệu bé, khả năng tính toán, xử 
lý với tốc độ không cao, hỗ trợ các ngắt (thời gian, vào ra, truyền 
thông…) ít. Số module mở rộng tối đa chỉ có 7 module, số đầu vào/ra 

ổng cộng xem bảng chi tiết trích từ catalogue của hãng. 
7-200 gồm có series cũ  và series mới: 

Series cũ 21x bao gồm các loại sau: CPU 210, 212, 214, 215-2DP, 216 loại này 
iện nay không còn được sản xuất nữa, chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng của một số nhà 
áy để phục vụ cho mục đích thay thế. 

Series mới 22x bao gồm các loại sau: CPU 221, 222, 224, 224XP, 226, 226XM 
iện tại hãng đang sản xuất loại này. Do đó trong tài liệu này chủ yếu đề cập đến các 
oại CPU Series 22x. 

Bảng 8.1: Quy định nguồn dòng cung cấp cho các module 
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Bảng 8.2: Cấu hình I/O max của S7-200 series CPU 22x 

 
  
 Từ bảng cấu hình trên cho thấy CPU S7-200 chỉ thích hợp cho những ứng dụng 
nhỏ và vừa. Dựa vào quy mô của hệ thống, nếu hệ thống sản xuất theo dây chuyền thì 
có thể phân dây chuyền ra làm nhiều cụm dựa trên đặc điểm công nghệ. Sao cho mỗi 
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cụm làm việc tương đối độc lập nhau, khoảng cách dây nối đến cảm biến và cơ cấu 
chấp hành không vượt quá chiều dài quy định tương ứng với từng loại, số I/O hợp lý 
nằm trong khoảng mà các loại PLC nhỏ cho phép. 
8.2. Trình tự thiết kế hệ thống PLC: 
Trình tự thiết kế hệ thống thực hiện qua các bước sau: 
1. Từ mỗi cụm đã được chia trong phần xem xét sự khả thi của hệ thống tiến hành 

phân tích chi tiết quy trình công nghệ, hệ truyền động và trang bị điện. Mô tả chi 
tiết sự liên động giữa các phần tử của hệ thống trên cơ sở đó thành lập giản đồ thời 
gian hay lưu đồ thuật toán đặc biệt phải chú ý đến các lỗi có thể xảy ra trong quá 
trình máy đang hoạt động bình thường.  

2. Tính chọn thiết bị cảm biến và cơ cấu chấp hành: 
• Nếu đầu vào chỉ có chức năng logic 0&1 thì tính chọn cho đầu vào số. 
• Nếu có chức năng phân tích tín hiệu để phục vụ cho việc giám sát (nhiệt độ, độ 

ẩm, mức, lưu lượng, khối lượng, lực tác dụng…) hoặc điều khiển có phản hồi 
thì phải tính chọn cho đầu vào analog. 

• Nếu điều chỉnh động cơ theo phương pháp PID loop thì phải tính chọn cho đầu 
ra analog. 

• Cơ cấu chấp hành là Piton thuỷ lực hay khí nén thì phải tính chọn van thuỷ hoặc 
khí tương ứng. Để điều khiển các van này phải tính chọn cho đầu ra số, ngoại 
trừ các van tiết lưu hoặc van phần trăm điều khiển thông qua động cơ thì có thể 
tính chọn biến tần hoặc bộ điều chỉnh tương ứng với động cơ. Ngoài ra có thể 
dùng PID loop để điều khiển các van đó, lúc đó phải tính chọn cho dầu ra 
analog. 

• Cơ cấu chấp hành là động cơ phải xem xét có cần thiết phải điều khiển tốc độ 
không. Nếu có thì phải tính chọn biến tần, bộ điều chỉnh điện áp nếu là động cơ 
một chiều hay module điều khiển vị trí nếu là động cơ bước. Xem xét có cần 
thiết phải kết nối biến tần với PLC không? Nếu chỉ đơn thuần là việc khởi động 
và dừng động cơ thì không nhất thiết phải kết nối qua cổng truyền thông mà chỉ 
cần dùng các đầu ra số là đủ. Nếu cần thiết giám sát dòng điện, điện áp, nhiệt 
độ… hoặc đặt lại giá trị tốc độ thì phải kết nối biến tần với PLC thông qua cổng 
truyền thông theo giao thức riêng của hãng. Hiện hai giao thức được sử dụng 
thông dụng nhất đối với biến tần MicroMaster 430, 440 là USS protocol và 
Mudbus protocol. 

• Tính chọn công tắc, nút ấn trên panel điều khiển bằng tay. 
• Ngoài ra còn phải xem xét dòng ra của cơ cấu chấp hành: Ich > 1.5A đối với PLC 

loại DC/DC/RLY; Ich > 0.2A đối với loại DC/DC/DC thì nhất thiết phải thông 
qua hệ rơ le trung gian, Transistor, Tiristor hay Triac. 

3. Tính chọn PLC: 
• Các ứng dụng sử dụng đầu ra phát xung nhanh thì nhất thiết phải chọn PLC đầu 

ra Transistor (loại DC/DC/DC). 
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• Nếu không sử dụng cho các ứng dụng có đầu ra phát xung nhanh thì nên chọn 
PLC loại đầu ra là rơle (loại DC/DC/RLY). Vì loại này đơn giản hơn trong việc 
giao tiếp với cơ cấu chấp hành. 

• Tính tổng số: 
     - Đầu vào số 

- Đầu ra số 
- Đầu vào analog 
- Đầu ra analog 

     
Tính chọn module Digital. 
Tính chọn muodule analog. 
        (dựa vào bảng 1) 

 
 
 
 

• Xem xét nếu sử dụng cổng truyền thông vào những mục đích như điều khiển 
biến tần, kết nối panel, OPs (Operation), PC hay mạng thì nên sử dụng PLC có 
hai cổng truyền thông PPI như CPU 2224XP, 226, 226XM. 

4.  Nếu hệ thống làm việc dây chuyền thì phải thiết kế mạng để kết nối các PLC lại với 
nhau. Quy trình thiết kế và chạy mạng sẽ nêu rõ hơn ở môn học mạng truyền thông 
công nghiệp, trong giáo trình này chỉ giới hạn trên 1 PLC.   

8.3. Thiết kế chương trình trên PLC: 
Trình tự thiết kế chương trình của PLC thực hiện theo các bước sau đây: 
1. Trên cơ sở giản đồ thời gian hay lưu đồ thuật toán dựa theo bài toán công nghệ đã 

phân tích ở phần 8.2. Tiến hành phân chia địa chỉ vào/ra, thiết lập những vùng nhớ 
để phục vụ cho quá trình xử lý dữ liệu. Liệt kê các bộ đếm, bộ định thời cần thiết 
phải sử dụng trong chương trình, các bit, byte… trong vùng nhớ đặc biệt. Liệt kê 
các chương trình con, chương trình xử lý ngắt...  

2. Sau đó tiến hành biên dịch từ giản đồ thời gian hay lưu đồ thuật toán sang ngôn ngữ 
của PLC.  

3. Có thể dùng các công tắc và đèn Led hay dùng phần mềm PLCsim cho S7-200 để 
chạy thử chương trình ở chế độ offline. Trên cơ sở đó xem xét, đánh giá mức độ tối 
ưu của chương trình. Chương trình cần phải được viết ngắn gọn  (nhất là các 
chương trình xử lý ngắt) và tin cậy, đặc biệt cần phải có các chương trình xử lý sự 
cố. 

8.4. Tổ chức bố trí phần cứng hệ thống: 
Hệ thống PLC bao gồm: Module nguồn, module CPU, Module mở rộng tất cả 

đều được lắp trên giá theo chẩn DIN như trong hình vẽ 1 và 2. 

 
Hình 8.1: Giá lắp đặt PLC theo chuẩn DIN 
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Ở hai mặt giao tiếp với dây nối của cảm biến và cơ cấu chấp hành, không gian tối       

 
Hình 8.2: Khoảng cách lắp đặt cho phép của PLC trong tủ điện 

thỉu phải 25mm. Có thể lắp đặt các Rack theo chiều đứng hoặc ngang. Số rack không 
vượt quá hai rack. Khoảng cách giữa hai mặt trước và sau tủ không được nhỏ hơn 
75mm. PLC phải đặt trong không gian tương đối thoáng, ít bụi. Trong các tủ điện 
thường phải có quạt thông gió. 

  
    Hình 8.3: Mô hình của tủ điện có lắp đặt PLC 
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                   Hình 8.4: Mô hình của tủ điện có lắp đặt PLC và biến tần 
Trên đây là mô hình của vài tủ điện làm ví dụ để chúng ta có thể tham khảo cách bố trí 
phần cứng của hệ thống. 
8.5. Chạy thử chương trình:  
Đây là quá trình chạy thật trên máy ở chế độ online. Trước khi chạy ở chế độ này phải 
thực hiện các bước sau: 

1. Kiểm tra mức độ tiếp xúc dây nối cũng như địa chỉ ở đầu vào của công tắc, nút 
nhấn, công tắc hành trình dựa vào các đèn trạng thái trên đầu vào của PLC. 
Dùng đồng hồ để đo đạc các tín hiệu tương tự. 

2. Kiểm tra dây nối đến các cơ cấu chấp hành lần cuối trước khi cho chạy thử 
nghiệm. Xem xét đã chắc chắn đấu nối đúng theo sơ đồ hay chưa. Kiểm tra điện 
áp trên các cơ cấu chấp hành xem thử đã đạt chưa. 

3. Có thể viết từng đoạn chương trình nhở để kiểm tra trạng thái hoạt động của 
từng đầu ra, nhất là đối với các cơ cấu thuỷ lực và khí nén. Bước này gọi là 
bước chạy đơn động. Thường thực hiện cho những máy móc có công nghệ 
tương đối phức tạp. Các máy đơn giản có thể bỏ qua bước này. Đưa các cơ cấu 
về trở lại trạng thái ban đầu (đúng với quy trình đã thiết kế theo giản đồ thời 
gian hay lưu đồ thuật toán). 

4. Nạp chương trình vào PLC và chạy liên động toàn bộ hệ thống. Xem xét, đánh 
giá mức độ tin cậy của chương trình nếu chưa tốt thì có thể hiệu chỉnh thêm 
một vài lần nữa. 
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8.6. Lập tài liệu cho hệ thống: 
Lập tài liệu theo các gói sau: 

1. Tài liệu chung cho hệ thống như: Tài liệu về phần cứng và phần mềm của PLC, 
động cơ, biến tần…  

2. Tài liệu lắp đặt: Các bản vẽ, tài liệu hướng dẫn lắp đặt cũng như tài liệu về cách 
cài đặt phần mềm và chạy thử nghiệm hệ thống. 

3. Tài liệu vận hành: Hướng dẫn các quy trình vận hành máy. 
4. Tài liệu bảo dưỡng. 
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