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TẬP LỆNH PLC S7-300
Cấu trúc và trạng thái kết quả lệnh.

Nhóm lệnh logic.

Nhóm lệnh tiếp điểm đặc biệt.

Nhóm lệnh so sánh.

Nhóm lệnh toán học.

Nhóm lệnh chuyển đổi.

Lệnh về Timer.

Lệnh về Counter.

Thư viện hàm S7-300.
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CẤU TRÚC LỆNH

Lệnh STL của PLC S7-300 có dạng:
Tên lệnh + Toán hạng

Xét 2 lệnh trong ví dụ sau:
A I0.0
<> D

A, <> là tên lệnh.
I0.0, D là toán hạng.
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CẤU TRÚC LỆNH

Tên lệnh: xét cụ thể trong mục tập lệnh.
Toán hạng: có 2 dạng

Toán hạng là địa chỉ: phần chữ + phần số
Toán hạng là dữ liệu:

Dữ liệu logic
Số nhị phân
Số thập lục phân
Số nguyên kiểu INT
Số thực kiểu REAL
Dữ liệu về thời gian
Dữ liệu của bộ đếm, định thời
Dữ liệu kiểu ký tự

Vị trí và kích 
thước vùng nhớ

Địa chỉ vùng nhớ 
đã xác định
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THANH GHI TRẠNG THÁI

Định nghĩa: là thanh ghi đặc biệt dài 16 bit, dùng để
ghi lại trạng thái của các phép tính trung gian, kết 
quả tính toán khi thực hiện lệnh.
Cấu trúc: chỉ sử dụng 9 bit thấp

8 7 6 5 4 3 2 1 0
BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO FC
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THANH GHI TRẠNG THÁI

FC – First Check: bit kiểm tra khi thực hiện các 
lệnh logic ^ (AND), v (OR), NOT.
Đang thực hiện lệnh: FC=1
Thực hiện xong lệnh: FC=0

RLO – Result of Logic Operation: bit thể hiện kết 
quả tức thời của phép tính logic vừa thực hiện.

FC=0: ghi giá trị logic của tiếp điểm trong lệnh vào RLO
FC=1: thực hiện lệnh, ghi giá trị logic vào RLO.
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STA – Status: bit trạng thái, luôn có giá trị logic của 
tiếp điểm được chỉ ra trong lệnh.
OR: bit ghi lại giá trị logic của phép tính ^ cuối cùng 
để thực hiện phép v tiếp theo. (vì thực hiện ^ trước v)
OS - Overflow Store: bit ghi kết quả phép tính bị tràn.
OV – Overflow: bit báo kết quả phép tính bị tràn.
CC0 và CC1 – Condition Code: bit báo trạng thái kết 
quả phép tính với số nguyên, thực, hoặc trong ACCU.
BR – Binary Result: cho phép liên kết giữ STL và LAD

THANH GHI TRẠNG THÁI
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NHÓM LỆNH LOGIC
1. Lệnh And:

Cú pháp: A <toán hạng>
Toán hạng: dữ liệu kiểu Bool 

địa chỉ bit: I, Q, M, L, D, T, C
FC=0: gán giá trị logic toán hạng vào RLO.
FC=1: RLO ^ toán hạng, lưu kết quả vào RLO
Thanh ghi trạng  thái:
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Ví dụ:
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2. Lệnh And Not:
Cú pháp: AN <toán hạng>
Toán hạng: dữ liệu kiểu Bool 

địa chỉ bit: I, Q, M, L, D, T, C
FC=0: gán giá trị logic đảo của toán hạng vào RLO.
FC=1: RLO ^ đảo toán hạng, lưu kết quả vào RLO.
Thanh ghi trạng  thái:

NHÓM LỆNH LOGIC
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Ví dụ:
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3. Lệnh Or
Cú pháp: O <toán hạng>
Toán hạng: dữ liệu kiểu Bool 

địa chỉ bit: I, Q, M, L, D, T, C
FC=0: gán giá trị logic toán hạng vào RLO.
FC=1: RLO v toán hạng, lưu kết quả vào RLO
Thanh ghi trạng  thái:

NHÓM LỆNH LOGIC
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Ví dụ:
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4. Lệnh Or Not:
Cú pháp: ON <toán hạng>
Toán hạng: dữ liệu kiểu Bool 

địa chỉ bit: I, Q, M, L, D, T, C
FC=0: gán giá trị logic đảo của toán hạng vào RLO.
FC=1: RLO v đảo toán hạng, lưu kết quả vào RLO.
Thanh ghi trạng  thái:

NHÓM LỆNH LOGIC
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Ví dụ:
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NHÓM LỆNH LOGIC
5. Lệnh Gán: 

gán giá trị của RLO đến ô nhớ được chỉ ra trong toán hạng
Cú pháp: =  <toán hạng>
Toán hạng là địa chỉ bit: I, Q, M, L, D, T, C
Thanh ghi trạng thái:

Dấu “-”: nội dung bit không thay đổi.
Dấu “x”: nội dung bit thay đổi theo lệnh.



10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 16

Ví dụ:
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6. Lệnh Gán 1:
Gán giá trị 1 vào ô nhớ có địa chỉ xác định trong toán 
hạng
Cú pháp: S <toán hạng>
Toán hạng là địa chỉ bit: I, Q, L, M, D.
Thanh ghi trạng thái

NHÓM LỆNH LOGIC
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Ví dụ:
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NHÓM LỆNH LOGIC

7. Lệnh Gán 0
Gán giá trị 0 vào bit có địa chỉ được xác định.
Cú pháp: R <toán hạng>
Toán hạng là địa chỉ bit: I, Q, M, L, D.
Thanh ghi trạng thái:
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Ví dụ:
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8. Lệnh And tổ hợp và đóng tổ hợp:
AND giữa bit RLO với giá trị logic của biểu thức 
trong dấu ngoặc sau nó và ghi lại kết quả vào RLO 
Cú pháp: A(

)
Toán hạng: không có toán hạng.
Thanh ghi trạng thái:

NHÓM LỆNH LOGIC

A(

)
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Ví dụ:
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Thực hiện: Q4.0 = (I0.2 v I0.3) ^ (I0.4 v I0.5)

A(
O I0.2
O I0.3
)
A(
ON I0.4
O I0.5
)
= Q4.0
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9. Lệnh Or tổ hợp và đóng tổ hợp:
Thực hiện phép OR giữa bit RLO với giá trị của biểu 
thức trong dấu ngoặc sau nó và ghi kết quả vào RLO
Cú pháp: O(

)
Toán hạng: không có
Thanh ghi trạng thái:

NHÓM LỆNH LOGIC

O(

)
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Thực hiện Q4.0 = I0.2 v (I0.4 ^ I0.5)

A I0.2

O(

A I0.4

A I0.5

)

= Q4.0
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Ví dụ: chuyển sang LAD
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LỆNH VỀ TIẾP ĐIỂM ĐẶC BIỆT

Lệnh Set:
Cú pháp: SET
Toán hạng: không có toán hạng.
Ý nghĩa: ghi giá trị 1 vào bit RLO.
Thanh ghi trạng thái:

LAD: không thực hiện.
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Lệnh Clear:
Cú pháp: CLR
Toán hạng: không có toán hạng.
Ý nghĩa: ghi giá trị 0 vào bit RLO.
Thanh ghi trạng thái:

LAD: không thực hiện.

LỆNH VỀ TIẾP ĐIỂM ĐẶC BIỆT
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Lệnh Not:
Cú pháp: NOT
Toán hạng: không có toán hạng.
Ý nghĩa: đảo giá trị bit RLO.
Thanh ghi trạng thái:

LAD:

LỆNH VỀ TIẾP ĐIỂM ĐẶC BIỆT
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Lệnh phát hiện xung cạnh lên:
Cú pháp: FP <toán hạng>
Toán hạng: I, Q, M, L, D
Ý nghĩa: kiểm tra khi bit RLO chuyển từ 0 lên 1 thì
cho RLO=1.
Thanh ghi trạng thái:

LỆNH VỀ TIẾP ĐIỂM ĐẶC BIỆT
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Ví dụ:
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Lệnh phát hiện xung cạnh xuống:
Cú pháp: FN <toán hạng>
Toán hạng: I, Q, M, L, D
Ý nghĩa: kiểm tra khi bit RLO chuyển từ 1 xuống 0 
thì cho RLO=1.
Thanh ghi trạng thái:

LỆNH VỀ TIẾP ĐIỂM ĐẶC BIỆT
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Ví dụ:
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LỆNH NẠP VÀ TRUYỀN DỮ LIỆU

Lệnh Load:
Cú pháp: L <toán hạng>
Toán hạng: địa chỉ của byte, word, Dword.

Ý nghĩa: nạp dữ liệu của byte, word, Dword có địa 
chỉ xác định trong toán hạng vào thanh ghi ACCU1 
sau khi dữ liệu cũ của thanh ghi này được lưu vào 
thanh ghi ACCU2 và ACCU1 bị xóa về 0.

LAD: không thực hiện.
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Ví dụ:
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LỆNH NẠP VÀ TRUYỀN DỮ LIỆU

Lệnh Transfer:
Cú pháp: T <toán hạng>
Toán hạng: địa chỉ của byte, word, Dword.

Ý nghĩa: truyền (copy) nội dung của thanh ghi 
ACCU1 đến địa chỉ của byte, word, Dword xác định 
trong toán hạng. Số lượng các byte của thanh ghi 
ACCU1 được truyền đi phụ thuộc vào toán hạng 
khai báo.

LAD: không thực hiện.
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NHÓM LỆNH SO SÁNH

Giới thiệu:
Thực hiện so sánh 2 thanh ghi ACCU1 và ACCU2
Gồm các phép so sánh: ==, <>, >, <, >=, <=.
Nếu phép so sánh đúng thì RLO=1.

Có 3 lệnh so sánh.
So sánh số nguyên 16 bit.
So sánh số nguyên 32 bit.
So sánh số thực.
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NHÓM LỆNH SO SÁNH
Lệnh so sánh số nguyên 16 bit:
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Ví dụ:
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NHÓM LỆNH SO SÁNH
Lệnh so sánh số nguyên 32 bit:
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NHÓM LỆNH SO SÁNH
Lệnh so sánh số thực:
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NHÓM LỆNH TOÁN HỌC
Thực hiện với số nguyên 16 bit:
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NHÓM LỆNH TOÁN HỌC
Thực hiện với số nguyên 32 bit:
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NHÓM LỆNH TOÁN HỌC
Thực hiện với số thực:
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LỆNH CHUYỂN ĐỔI BCD - INTEGER
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LỆNH VỀ TIMER

Giới thiệu:
Timer là bộ tạo thời gian trễ giữa tín hiệu logic vào 
và ra, được đặt tên là Tx (0<x<255).

Timer có 2 thông số sử dụng: T-word và T-bit.

Khai báo thời gian trễ bằng word 16 bit. 
Độ phân giải – R: 10ms, 100ms, 1s và 10s

Giá trị đặt – PV: số BCD từ 0 đến 999.

Thời gian trễ T = R*PV 
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LỆNH VỀ TIMER

Hoạt động:
Khi Timer được kích, giá trị PV sẽ được chuyển vào 
T-word của Timer.
T-word là thanh ghi chứa giá trị tức thời của Timer 
(gọi là giá trị CV)
Nội dung T-word sẽ giảm theo thời gian hoạt động của 
Timer.
Timer đạt được thời gian trễ đặt trước tương ứng với 
giá trị CV=0.
Báo hiệu thời gian trễ qua giá trị T-bit=1.



10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 49

LỆNH VỀ TIMER
Cấu trúc word khai báo thời gian trễ:
Gồm 2 phần: giá trị đặt trước PV và độ phân giải.
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LỆNH VỀ TIMER

Đọc nội dung thanh ghi T-word:
Nội dung T-word được đọc vào ACCU1: có 2 cách đọc

Đọc số đếm tức thời:

cú pháp: L <timer>

ý nghĩa: chỉ đọc số đếm tức thời của timer (ở dạng 
số nguyên nhị phân) vào thanh ghi ACCU1, không 
đọc giá trị của độ phân giải.
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LỆNH VỀ TIMER

Đọc nội dung thanh ghi T-word:
Đọc thời gian trễ tức thời:
cú pháp: LC <timer>
ý nghĩa: đọc nội dung T-word vào thanh ghi ACCU1, 
bao gồm số đếm tức thời (ở dạng số BCD) và độ
phân giải.
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LỆNH VỀ TIMER

Khai báo sử dụng Timer:
Khai báo tín hiệu enable (nếu muốn sử dụng 
tín hiệu chủ động kích).

Khai báo tín hiệu ngõ vào.

Khai báo tín hiệu trễ mong muốn.

Khai báo loại timer được sử dụng.

Khai báo tín hiệu xoá timer (tùy chọn).
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Khai báo sử dụng Timer:

Khai báo tín hiệu Enable:
Cú pháp: (A <địa chỉ bit>)

FR <tên Timer>

<địa chỉ bit>: xác định tín hiệu chủ động kích.

<tên Timer>: loại Timer sử dụng, dạng Tx
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Ví dụ:
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Khai báo sử dụng Timer:

Khai báo tín hiệu ngõ vào
Cú pháp A <Địa chỉ bit>

<địa chỉ bit>: xác định tín hiệu đầu vào cho timer. 
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Khai báo word thời gian trễ:
Cú pháp: L <constant>

<constant> xác định thời gian trễ mong muốn, 

Có 2 dạng constant:

Dạng dữ liệu thời gian trực tiếp:

S5T#aHbMcSdMS 

Dạng theo độ phân giải: 

L W#16#txyz

Khai báo sử dụng Timer:

t:      giá trị của 2 bit tính độ phân giải.

xyz: giá trị thời gian theo mã BCD.
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Ví dụ:

Lệnh: L S5T#0h0m3s200ms

khai báo thời gian trễ 3200ms.

Lệnh: L W#16#0320

khai báo thời gian trễ 3200ms.

Nội dung word thời gian trễ:

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

- - 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0



10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 58

Khai báo sử dụng Timer:

Khai báo loại Timer: có 5 loại
Timer đóng chậm

Timer đóng chậm có nhớ

Timer xung

Timer giữ độ rộng xung

Timer mở chậm
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Timer đóng chậm – On-delay Timer

Cú pháp: SD <tên timer>
Hoạt động: 
Khởi động timer khi RLO chuyển từ 0 lên 1. 
Thời gian trễ bắt đầu tính khi RLO=1. 
Trong khoảng thời gian này T-bit =0, khi thời gian trôi 
qua hết thời gian này thì T-bit=1.
Thời gian trễ là khoảng thời gian giữa RL0=1 và T-bit=1.
Khi tín hiệu ngõ vào =0 thì T-bit và T-word =0
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Ví dụ:
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Ví dụ:
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Timer đóng chậm có nhớ – Retentive 
On-delay Timer

Cú pháp: SS <tên timer>
Hoạt động: 
Khởi động timer khi RLO chuyển từ 0 lên 1. 
Thời gian trễ bắt đầu tính khi RLO=1. 
Trong khoảng thời gian này T-bit =0, khi thời gian trôi 
qua hết thời gian này thì T-bit=1.
Thời gian trễ là khoảng thời gian giữa RL0=1 và T-bit=1.
Thời gian trễ vẫn được nhớ khi RLO chuyển về 0.
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Ví dụ:
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Ví dụ:
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Timer mở chậm – Off-delay Timer

Cú pháp: SF <tên timer>
Hoạt động: 
Khởi động timer khi RLO chuyển từ 1 xuống 0. 
Thời gian trễ bắt đầu tính khi RLO=0. 
Khi RLO=1 thì T-bit =1, cho đến khi hết thời gian trễ thì
T-bit =0.
Thời gian trễ được tính từ khi RL0 về 0 cho đến lúc T-bit 
về 0.
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Ví dụ:
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Ví dụ:
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Timer xung – Pulse-delay Timer

Cú pháp: SP <tên timer>
Hoạt động: 
Khởi động timer khi RLO chuyển từ 0 lên 1. 
Thời gian trễ bắt đầu tính khi RLO=1. 
Trong khoảng thời gian trễ thì T-bit =1, đến khi hết thời 
gian trễ thì T-bit =0.
Thời gian trễ được tính từ khi RL0 lên 1 cho đến lúc T-
bit về 0.
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Ví dụ:
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Ví dụ:



Khai báo Timer dạng LAD
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LỆNH VỀ COUNTER
Giới thiệu:

Counter là bộ đếm sườn xung của các tín hiệu ngõ vào, 
được đặt tên là Cx (0<x<255).

Counter có 2 thông số sử dụng: C-word và C-bit.

C-word chứa giá trị đếm tức thời (CV≥0), 

C-bit báo trạng thái của C-word: 

CV<>0 thì C-bit=1; CV=0 thì C-bit=0.

Khai báo số đếm đặt trước PV bằng word 16 bit.

Giá trị PV được chuyển vào C-word khi có tín hiệu Set
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LỆNH VỀ COUNTER
Nội dung C-word sau khi nạp số đếm đặt trước:

4 bit cao nhất: không sử dụng.
12 bit thấp chứa mã BCD của 3 số từ 0 đến 999
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LỆNH VỀ COUNTER

Đọc nội dung thanh ghi C-word:
Nội dung C-word được đọc vào ACCU1: có 2 cách đọc

Đọc số đếm tức thời dạng số nguyên nhị phân:

cú pháp: L <counter>

ý nghĩa: đọc số đếm tức thời của counter ở dạng số
nguyên nhị phân vào thanh ghi ACCU1.
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LỆNH VỀ COUNTER

Đọc nội dung thanh ghi C-word:
Đọc số đếm tức thời dạng mã BCD:
cú pháp: LC <counter>
ý nghĩa: đọc nội dung C-word vào thanh ghi ACCU1, 
ở dạng mã số BCD.
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LỆNH VỀ COUNTER

Khai báo sử dụng Counter:
Khai báo tín hiệu enable nếu muốn sử dụng tín 
hiệu chủ động kích đếm.

Khai báo tín hiệu đầu vào CU đếm lên.

Khai báo tín hiệu đầu vào CD đếm xuống.

Khai báo tín hiệu đặt set và giá trị đặt trước PV.

Khai báo tín hiệu xóa reset.
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Khai báo sử dụng Counter:

Khai báo tín hiệu Enable:
Cú pháp: (A <địa chỉ bit>)

FR <counter>

<địa chỉ bit>: xác định tín hiệu chủ động kích.

<counter>: loại Counter sử dụng – dạng Cx
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Khai báo sử dụng Counter:

Khai báo tín hiệu vào CU:
Cú pháp: (A <địa chỉ bit>)

CU <counter>

<địa chỉ bit>: tín hiệu làm xung đếm.

<counter>: loại Counter đếm lên – tăng giá trị
CV mỗi khi có xung đếm.
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Khai báo sử dụng Counter:

Khai báo tín hiệu vào CD:
Cú pháp: (A <địa chỉ bit>)

CD <counter>

<địa chỉ bit>: tín hiệu làm xung đếm.

<counter>: loại Counter đếm xuống – giảm 
giá trị CV mỗi khi có xung đếm.
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Khai báo sử dụng Counter:
Khai báo tín hiệu đặt SET:

Cú pháp: (A <địa chỉ bit>

L C#<hằng số>)

S <counter>

Ý nghĩa: nạp giá trị đếm từ thanh ghi ACCU1 vào 
<counter> khi RLO chuyển từ 0 lên 1.

Giá trị đếm dạng mã BCD từ 0 đến 999.
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Khai báo sử dụng Counter:
Khai báo tín hiệu xóa RESET:

Cú pháp: (A <địa chỉ bit>)

R <counter>

Ý nghĩa: xóa giá trị của <counter> về 0 khi RLO=1



Khai báo Counter dạng LAD



CHÖÔNG 6
ÖÙNG DUÏNG PLC VAØ CAÛM BIEÁN ÑEÅ ÑIEÀU KHIEÅN DAÂY 

CHUYEÀN ÑOÙNG HOÄP

III.1. Sô ñoà coâng taéc :
              

2

1

SM0.1

I1.0

M0.1

M1.0 K1

S

M0.1    K1  
S

I0.0

M0.1
6

I0.3
P

K1M0.2

S

Q0.0M0.1
5

SM0.1

M0.2

4
I0.1

M0.1
3

M0.1 K1
R

S
K1



     

CO

K1

MEND

SM0.1

M0.1

I0.1

M0.2 C0

R
K1M0.3

S
K1M0.3

M0.3

I0.2 CTU
CU

PV

R

K10

Q0.1
M0.2

SM0-1

M0-3

I0-1 M0.2
R

12

11

10

9

8

7



III.2. Lieät keâ leänh :

NETWORK1
0 LD I0.0
2 S M1.0 K1

NETWORK2
9 LDN I0.1
11 0 SM0.1
13 R M1.0 K1

 NETWORK3
20 LD M1.0
22 S M0.1 K1

NETWORK4
29 LDN I0.1
31 0 M0.2
33 0 SM0.1
35 R M0.1 K1

NETWORK5
42 LD M0.1
44 = Q0.0

NETWORK6
46 LD M0.1
48 A I0.3
50 EU
51 S M0.2 K1

NETWORK7
58 LDN I0.1
60 0 M0.3
62 0 SM0.1
64 R   M0.2 K1



NETWORK8
71 LD I0.2
73 = Q0.1

NETWORK9
75 LD I0.2
77 LD M0.3
79 CTU C0 K10

NETWORK10
  85 LD M0.2

87 A C0
89 S M0.3 K1

NETWORK11
96 LDN I0.1

98 0 M0.1
100 0 SM0.1
102 R M0.3

NETWORK12
109 MEND

Moâ taû caùc toaùn haïng :

I0.0  : Nuùt khôûi ñoäng Start .
I0.0  : Nuùt döøng Stop .
I0.2  : Caûm bieán soá löôïng .
I0.3  : Caûm bieán thuøng .
Q0.0: Ñoäng cô cuûa baêng chuyeàn thuøng .



Q0.1: Ñoäng cô cuûa baêng chuyeàn taùo .

III.3. Moâ taû hoaït ñoäng:

Khi aán nuùt khôûi ñoäng (Start) thì baêng chuyeàn thuøng vaän 
haønh. Ñeá khi caûm bieán nhaän bieát coù thuøng tôùi thì baêng Chuyeàn 
döøng laïi vaø baêng chuyeàn taùo baét ñaàu hoaït ñoäng ñeå cho taùo vaøo 
thuøng. Luùc naøy caûm bieán ñaàu vaøo boä ñeám seõ ñeám, khi ñeám ñuû 
möôøi quaû taùo thì baêng chuyeàn, vaø baêng chuyeàn thuøng tieáp tuïc 
vaän haønh. Boä ñeám ñöôïc daët laïi vaø quaù trình vaän haønh ñöôïc laäp 
laïi cho ñeán khi aán nuùt döøng (Stop).

THI COÂNG MOÂ HÌNH

Sau  khi vieát chöông trình vaø kieåm tra, em thaáy chöông trình 
ñaõ chaïy toát neân em ñaõ tieán haønh thi coâng moâ hình thí nghieäm.

Trình töï tieán haønh nhö sau:
 Chuaån bò vaät tö thieát bò.
 Tieán haønh keát noái ñi daây ñeå hoaøn thaønh moâ hình thí 

nghieäm.



KEÁT LUAÄN

Tuy thôøi gian coù haïn heïp, nhöng ñöôïc söï höôùng daãn taän tình 
cuûa thaày Nguyeãn Vaên Maïnh cuøng vôùi söï coá gaéng cuûa baûn thaân, 
em ñaõ hoaøn thaønh luaän vaên toát nghieäp cuûa mình ñuùng theo thôøi 
gian qui ñònh.

Sau khi hoaøn thaønh taäp luaän vaên naøy, em cuõng ñaõ tìm hieåu 
vaø naém vöõng hôn kieán thöùc veà PLC, veà caûm bieán aùnh saùng vaø 
öùng duïng thöïc teá cuûa chuùng.

Vôùi thôøi gian coù haïn, hôn nöõa ñeà taøi laïi ñöôïc laøm ñoäc laäp 
bôûi moät sinh vieân neân khoù traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt trong quaù 
trình thi coâng moâ hình vaø hoaøn taát ñeà taøi.

Thoâng qua ñeà taøi naøy, ta thaáy PLC ñöôïc öùng duïng raát roäng 
raõi vaø ña daïng trong raát nhieàu lónh vöïc saûn xuaát.

Cuoái cuøng, moät laàn nöõa em xin gôûi lôøi caûm ôn ñeán taát caû 
caùc Thaày, Coâ cuûa tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät ñaõ daïy doã 
vaø cung caáp cho em nhieàu kieán thöùc quí baùu trong quaù trình em 
theo hoïc taïi tröôøng.
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Chöông trình hoïc S7_200 
A.Oân taäp kyõ thuaät soá: 
I/ Caùc kieåu soá: 
1/ Soá nhò phaân(cô soá 2):  
Laø soá maø haøng ñôn vò chæ coù 2 giaù trò laø 0 ( sai ) vaø 1 ( ñuùng) . 
VD : theo chieàu taêng daàn ta coù 0,1,10,11,100,101,110,111,1000,… 
 Soá 8 bieåu dieãn trong heä nhò phaân laø:  1000 
2/ Heä cô soá 8:   
Laø soá maø haøng ñôn vò coù 8 giaù trò laø 0,1,2,3,4,5,6,7. 
VD : theo chieàu taêng daàn ta coù 0,1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,20,… 
 Soá 15 bieåu dieãn trong heä cô soá 8 laø : 17 
3/ Heä cô soá 10:  
Laø soá maø haøng ñôn vò coù 10 giaù trò laø 0,1,2,3,…,9 
VD :Theo chieàu taêng daàn ta coù: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,… 
 Soá 15 bieåu dieãn trong heä cô soá 10 laø 15 
4/ Soá hex( cô soá 16):  
Laø soá maø haøng ñôn vò chæ coù 16 giaù trò laø 0,1,2,3,4,5,…,9,A,B,C,D,E,F. 
VD :Theo chieàu taêng daàn ta coù 0,1,2,3,…,A,B,C,D,E,F,10,11,…,19,1A,1B,1C,1E,1F,20….. 
 Soá 20 bieåu dieãn trong heä cô soá 16 laø14 
5/ Maõ BCD soá nguyeân döông: 
Maõ BCD laø daïng duøng bieán hai trò ( 0 hoaëc 1) ñeå theå hieän  nhöõng chöõ soá. 
VD:  Maõ BCD soá 259 laø:    0010   0101   1001 
                                                 2         5         9 
6/ Caùch qui ñoåi giaù trò moät soá heä cô soá n sang heä thaäp phaân: 
Giaû söû moät soá heä cô n coù (m+1) chöõ soá toång quaùt nhö sau: 
XmXm-1Xm-2…..X2X1X0 

Trong ñoù, caùc giaù trò m,(m-1), (m-2)… 2,1,0 ñöôïc goïi laø troïng soá caùc chöõ soá. 
Soá ñöùng ôû vò trí cao nhaát (bieân traùi) goïi laø soá coù troïng soá cao nhaát, soá ñöùng ôû vò trí thaáp nhaát 
(bieân phaûi) goïi laø soá coù troïng soá thaáp nhaát . 
Caùch qui ñoåi giaù trò thaäp phaân nhö sau: 
Giaù trò thaäp phaân = Xm.nm + Xm-1.nm-1 + Xm-2.nm-2 +…+ X1.n1 + X0.n0  
n1 = n  
n0 = 1 
VD: ñoåi soá 24B3 trong heä cô 16 sang heä thaäp phaân 
   24B3 
troïng soá   3210 
ñoåi sang heä thaäp phaân: 
Giaù trò  = 2.163+4.162+11.161+3 =9395  ( B=11) 
VD: ñoåi soá 1011 trong heä nhò phaân sang heä thaäp phaân 
   1011 
troïng soá   3210 
ñoåi sang heä thaäp phaân: 
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Giaù trò  = 1.23+0.22+1.21+1 =11 
Caùch qui ñoåi giaù trò moät soá heä nhò phaân sang soá HEX: 
Ñeå bieåu dieãn moät soá haøng ñôn vò cuûa soá HEX baèng soá nhò phaân, ta caàn moät soá nhò phaân 4 bit, 
cuï theå nhö sau: 
 Heä nhò phaân    Soá HEX 
 0000     0 
 0001     1 
 0010     2 
 0011     3  
 0100     4 

0101     5 
 0110     6 
 0111     7 
 1000     8 
 1001     9  
 1010     A 
 1011     B 
 1100     C 
 1101     D 
 1110     E  

1111 F 
Nhö vaäy, ñeå ñoåi moät soá nhò phaân sang soá HEX, ta coù qui taéc nhö sau: 
4 bit thaáp nhaát trong soá nhò phaân töông ñöông haøng ñôn vò trong heä HEX 
4 bit keá tieáp töông ñöông haøng chuïc trong heä HEX 
… 
VD: 1011 1000 0101 = B85 
1000 0100 1111 1100 = 84FC 
Qui taét ñoåi ngöôïc laïi cuõng töông töï. 
Baøi taäp baøi 1: 
a/ Ñoåi soá HEX 12AB sang soá thaäp phaân  
b/ Ñoåi soá nhò phaân 1011010 sang heä thaäp phaân 
c/ Ñoåi soá HEX A9C sang heä thaäp phaân vaø nhò phaân. Ñoåi soá nhò phaân treân sang soá thaäp phaân 
ñeå kieåm tra keát quaû. 
Tính giaù trò thaäp phaân cao nhaát cuaû soá nhò phaân 4 bit. Ruùt ra qui luaät tính giaù trò cao nhaát cuaû 
soá nhò phaân n bit.  
II/ Caùc khaùi nieäm veà soá: 
1/ Bit: 
 Chæ coù 2 giaù trò: 1 ( ñuùng) hoaëc 0 (sai) 
Ví duï: Bieán Motor baèng 1 thì Motor chaïy 
 Ngöôïc laïi bieán Motor baèng 0 thì Motor döøng. 
2/ Byte:  
 Laø soá coù giaù trò 8 bit,do vaäy giaù trò nhoû nhaát cuûa Byte laø 0 (00000000),vaø giaù trò lôùn nhaát laø 
255 (11111111) 



Höôùng daãn söû duïng S7-200  Duy Minh Software 
 
 

 
www.minh.webhop.net 

3

3/ Word: 
Laø soá coù giaù trò 16 bit,do vaäy giaù trò nhoû nhaát cuûa Word laø 0 ,vaø giaù trò lôùn nhaát laø 216-1  
4/Double Word: 
Laø soá nguyeân coù giaù trò 32 bit,do vaäy giaù trò nhoû nhaát cuûa Double Word laø 0 ,vaø giaù trò lôùn 
nhaát laø 232-1 
5/ Soá Int: 
Laø soá coù giaù trò 16 bit,nhöng bit coù troïng soá lôùn nhaát laø bit daáu,do vaäy giaù trò cuûa soá daïng naøy 
coù giaù trò töø –(215-1) ñeán (215-1). 
6/ Soá Double Int: 
Laø soá nguyeân coù giaù trò 32 bit,nhöng bit coù troïng soá lôùn nhaát laø bit daáu,do vaäy giaù trò cuûa soá 
daïng naøy coù giaù trò töø –(231-1) ñeán (231-1). 
 
6/ Soá Real: 
Laø soá thöïc coù giaù trò 32 bit,nhöng bit coù troïng soá lôùn nhaát laø bit daáu,do vaäy giaù trò cuûa soá 
daïng naøy coù giaù trò töø –(231-1) ñeán (231-1). 
III/ Caùc pheùp toaùn Logic: 
1/ Pheùp AND 
Baûng giaù trò pheùp toaùn And: 

   X1         X2 X1 AND X2 
     0            0 0 
     0            1 0 
     1            0 0 
     1            1 1 

2/ Pheùp OR:  
Baûng giaù trò pheùp toaùn OR: 

   X1         X2 X1 OR X2 
     0            0 0 
     0            1 1 
     1            0 1 
     1            1 1 

3/ Pheùp XOR: 
Baûng giaù trò pheùp toaùn XORø: 

   X1         X2 X1 XOR X2 
     0            0 0 
     0            1 1 
     1            0 1 
     1            1 0 

3/ Pheùp NOT: 
Baûng giaù trò pheùp toaùn NOTø: 

X1 NOT X1 
0 1 
1 0 
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Khi thöïc hieän pheùp toaùn AND,OR hay XOR cho 2 soá coù n bit thì caùc bit coù troïng soá baèng 
nhau seõ ñöôïc AND, OR hay XOR töøng ñoâi moät. 
VD1:  1001 
And 
  1101 
Keát quaû 
  1001 
 
VD2:  1001 
Xor 
  1101 
Keát quaû 
  0100 
Baøi taäp baøi 2 : 
Thöïc hieän pheùp tính And,Or,Xor,Not 2 soá sau: 
 1100 0110 0010 0011 
 1100 1010 1011 0001 

4/ Caùc Tín hieäu keát noái vôùi PLC: 
a/Tín hieäu soá : Laø caùc tín hieäu thuoäc daïng haøm Boolean, daïng tín hieäu chæ coù 2 trò 0 hoaëc 

1. 
Ñoái vôùi PLC Siemens : 
 Möùc 0 : töông öùng vôùi 0V hoaëc hôû maïch 
Möùc 1 : Töông öùng vôùi 24V  
Vd: Caùc tín hieäu töø nuùt nhaán ,töø caùc coâng taéc haønh trình….. ñeàu laø nhöõng tín hieäu soá  
b/ Tín hieäu töông töï : Laø tín hieäu lieân tuïc, töø 0-10V hay töø 4-20mA…. 
Vd: Tín hieäu ñoïc töø Loadcell,töø caûm bieán löu löôïng… 
c/ Tín hieäu khaùc :  Bao goàm caùc tín hieäu giao tieáp vôùi maùy tính ,vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi 

khaùc baèng caùc giao thöùc khaùc nhau nhö giao thöùc RS232,RS485,Modbus….  

B. Nhaäp Moân PLC: 
I/ Thieát bò ñieàu khieån Logic khaû trình: 
1/ Giôùi thieäu PLC: 
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Thieát bò ñieàu khieån Logic khaû trình PLC ( Programmable Logic Control) laø loaïi thieát bò cho 
pheùp thöïc hieän linh hoaït caùc thuaät toaùn ñieàu khieån soá thoâng qua moät ngoân ngöõ laäp trình ,thay 
cho vieäc phaûi theå hieän thuaät toaùn ñoù baèng caùc maïch soá .Nhö vaäy vôùi chöông trình ñieàu khieån 
trong mình .PLC trôû thaønh boä ñieàu khieån soá nhoû goïn ,deã daøng thay ñoåi thuaät toaùn vaø ñaëc bieät 
deã daøng trao ñoåi thoâng tin vôùi moâi tröôøng xung quanh ( Vôùi caùc PLC khaùc hoaëc vôùi maùy 
tính). 
Toaøn boä chöông trình ñöôïc löu nhôù trong boä nhôù cuûa PLC döôùi daïng caùc khoái chöông trình 
con hoaëc chöông trình ngaét ( Khoái chính OB1). Tröôøng hôïp dung löôïng nhôù cuûa PLC khoâng 
ñuû cho vieäc löu tröõ chöông trình thì ta coù theå söû duïng theâm boä nhôù ngoaøi hoã trôï cho vieäc löu 
chöông trình vaø löu döõ lieäu ( Catridge). 
Ñeå coù theå thöïc hieän ñöôïc moät chöông trình ñieàu khieån ,taát nhieân PLC phaûi coù tính naêng nhö 
moät maùy tính ,nghóa laø phaûi coù moät boä vi xöû lí (CPU) ,moät heä ñieàu haønh ,moät boä nhôù ñeå löu 
chöông trình ñieàu khieån ,döõ lieäu vaø taát nhieân laø phaûi coù caùc coång vaøo ra ñeå giao tieáp vôùi caùc 
ñoái töôïng ñieàu khieån vaø ñeå trao ñoåi thoâng tin vôùi moâi tröôøng xung quanh .Beân caïnh ñoù nhaèm 
phuïc vuï caùc baøi toaùn ñieàu khieån soá ,PLC coøn caàn phaûi coù theâm nhöõng khoái chöùc naêng ñaëc 
bieät khaùc nhö boä ñeám ( Counter),boä ñònh thôøi gian ( Timer) ….Vaø nhöõng khoái haøm chuyeân 
duïng. 

2/ Boä nhôù PLC: goàm 3 vuøng chính. 

Khoái vi xöû kí  
trung taâm + Heä 
ñieàu haønh 

Timer 

Boä ñeám 

Bit côø 

Boä nhôù chöông trình

Boä ñeäm 
vaøo ra 

Quaûn lí gheùp 
noái 

Coång vaøo 
ra

Coång ngaét vaø 
ñeám toác ñoä cao
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a/Vuøng chöùa chöông trình öùng duïng : Vuøng chöùa chöông trình ñöôïc chia thaønh 3 mieàn 
: 

i/ OB1 ( Organisation block) : mieàn chöùa chöông trình toå chöùc,chöùa chöông trình chính,caùc 
leänh trong khoái naøy luoân ñöôïc queùt. 

ii/ Subroutine ( Chöông trình con) : Mieàn chöùa chöông trình con ,ñöôïc toå chöùc thaønh haøm vaø 
coù bieán hình thöùc ñeå trao ñoåi döõ lieäu,chöông trình con naøy seõ ñöôïc thöïc hieän khi noù ñöôïc 
goïi trong chöông trình chính. 

iii/ Interrup ( Chöông trình ngaét) : Mieàn chöùa chöông trình ngaét ,ñöôïc toå chöùc thaønh haømvaø 
coù khaû naêng trao ñoåi döõ lieäu vôùi baát cöù 1 khoái chöông trình naøo khaùc .Chöông trình naøy 
seõ ñöôïc thöïc hieân khi coù söï kieän ngaét xaûy ra. Coù raát nhieàu söï kieän ngaét nhö: Ngaét thôøi 
gian,ngaét xung toác ñoä cao… 

b/ Vuøng chöùa tham soá cuûa heä ñieàu haønh: Chia thaønh 5 mieàn khaùc nhau 
I ( Process image input ) : Mieàn döõ lieäu caùc coång vaøo soá,tröôùc khi baét ñaàu thöïc hieän 

chöông trình ,PLC seõ ñoïc giaù trò logic cuûa taát caû caùc coång ñaàu vaøo vaø caát giöõ chuùng trong 
vuøng nhôù I.Thoâng thöôøng chöông trình öùng duïng khoâng ñoïc tröïc tieáp traïng thaùi logic cuûa 
coång vaøo soá maø chæ laáy döõ lieäu cuûa coång vaøo töø boä ñeäm I. 

Q ( Process Image Output): Mieàn boä ñeäm caùc döõ lieäu coång ra soá .Keát thuùc giai ñoaïn 
thöïc hieän chöông trình,PLC seõ chuyeån giaù trò logic cuûa boä ñeäm Q tôùi caùc coång ra 
soá.Thoâng thöôøng chöông trình khoâng tröïc tieáp gaùn giaù trò tôùi taän coång ra maø chæ chuyeån 
chuùng tôùi boä ñeäm Q. 

M ( Mieàn caùc bieán côø): Chöông trình öùng duïng söû duïng nhöõng bieán naøy ñeå löu giöõ caùc 
tham soá caàn thieát vaø coù theå truy nhaäp noù theo Bit (M) ,byte (MB),töø (MW) hay töø keùp 
(MD). 

T ( Timer): Mieàn nhôù phuïc vuï boä thôøi gian ( Timer) bao goàm vieäc löu tröõ giaù trò thôøi gian 
ñaët tröôùc ( PV-Preset Value ),giaù trò ñeám thôøi gian töùc thôøi ( CV –Current Value) cuõng 
nhö giaù trò Logic ñaàu ra cuûa boä thôøi gian. 

C ( Counter): Mieàn nhôù phuïc vuï boä ñeám bao goàm vieäc löu tröõ giaù trò ñaët tröôùc ( PV- Preset 
Value),giaù trò ñeám töùc thôøi  ( CV _ Current Value)vaø giaù trò logic ñaàu ra cuûa boä ñeäm. 

 
c/ Vuøng chöùa caùc khoái döõ lieäu: ñöôïc chia laøm 2 loaïi: 

DB(Data Block):Mieàn chöùa döõ lieäu ñöôïc toå chöùc thaønh khoái .Kích thöôùc cuõng nhö soá 
löôïng khoái do ngöôøi söû duïng quy ñònh ,phuø hôïp vôùi töøng baøi toaùn ñieàu khieån.Chöông trình coù 
theå truy nhaäp mieàn naøy theo töøng bit (DBX),byte (DBB),töø (DBW) hoaëc töø keùp (DBD). 
L (Local data block) : Mieàn döõ lieäu ñòa phöông ,ñöôïc caùc khoái chöông trình OB1,Chöông 
trình con,Chöông trình ngaét toå chöùc vaø söû duïng cho caùc bieán nhaùp töùc thôøi vaø trao ñoåi döõ lieäu 
cuûa bieán hình thöùc vôùi nhöõng khoái chöông trình goïi noù .Noäi dung cuûa moät khoái döõ lieäu trong 
mieàn nhôù naøy seõ bò xoaù khi keát thuùc chöông trình töông öùng trong OB1 ,Chöông trình 
con,Chöông trình ngaét.Mieàn naøy coù theå ñöôïc truy nhaäp töø chöông trình theo bit (L),byte(LB) 
töø (LW) hoaëc töø keùp (LD). 

3/ Voøng queùt chöông trình: 
PLC thöïc hieän chöông trình theo chu kì laëp .Moãi voøng laëp ñöôïc goïi laø voøng queùt (Scan) .Moãi 

voøng queùt ñöôïc baét ñaàu baèng giai ñoaïn chuyeån döõ lieäu töø caùc coång vaøo soá tôùi vuøng boä ñeäm aûo 
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I,tieáp theo laø giai ñoaïn thöïc hieän chöông trình .Trong töøng voøng queùt chöông trình thöïc hieän töø 
leänh ñaàu tieân ñeán leänh keát thuùc cuûa khoái OB ( Block End).Sau giai ñoaïn thöïc hieän chöông 
trình laø giai ñoaïn chuyeån caùc noäi dung cuûa boä ñeäm aûo Qtôùi caùc coång ra soá .Voøng queùt ñöôïc keát 
thuùc baèng giai ñoaïn truyeàn thoâng noäi boävaø kieåm tra loãi. 

Chuù yù raèng boä ñeäm I vaø Q khoâng lieân quan tôùi caùc coång vaøo ra töông töï neân caùc leäng truy nhaäp 
coång töông töï ñöôïc thöïc hieän tröïc tieáp vôùi coång vaät lí chöù khoâng thoâng qua boä ñeäm. 

Thôøi gian caàn thieát ñeå PLC thöïc hieän 1 voøng queùt goïi laø thôøi gian voøng queùt (Scan Time).Thôøi 
gian voøng queùt khoâng coá ñònh ,töùc laø khoâng phaûi voøng queùt naøo cuõng ñöôïc thöïc hieän trong moät 
khoaûng thôøi gian nhö nhau .Coù voøng queùt ñöôïc thöïc hieän laâu ,coù voøng queùt ñöôïc thöïc hieän 
nhanh tuyø thuoäc vaøo soá leänh trong chöông trình ñöôïc thöïc hieän vaø khoái döõ lieäu truyeàn thoâng 
trong voøng queùt ñoù. 

Nhö vaäy giöõa vieäc ñoïc döõ lieäu töø ñoái töôïng ñeå xöû lí ,tính toaùn vaø vieäc gôûi tín hieäu ñieàu khieån 
ñeán ñoái töôïng coù moät khoaûng thôøi gian treã ñuùng baèng thôøi gian voøng queùt .Noùi caùch khaùc ,thôøi 
gian voøng queùt quyeát ñònh tính thôøi gian thöïc cuûa chöông trình ñieàu khieån trong PLC .Thôøi 
gian voøng queùt caøng ngaén ,tính thôøi gian thöïc cuûa chöông trình caøng cao. 

  Neáu söû duïng caùc khoái chöông trình ñaëc bieät coù cheá ñoä ngaét ,,ví duï nhö khoái OB40,OB80…, 
chöông trình cuûa caùc khoái ñoù seõ ñöôïc thöïc hieän trong voøng queùt khi xuaát hieän tín hieäu baùo ngaét 
cuøng chuûng loaïi.Caùc khoái chöông trình naøy coù theå ñöôïc thöïc hieän taïi moïi ñieåm trong voøng 
queùt chöù khoâng bò goø eùp laø phaûi ôû trong giai ñoaïn thöïc hieän chöông trình.Chaúng haïn neáu 1 tín 
hieäu baùo ngaét xuaát hieän khi PLC ñang ôû giai ñoaïn truyeàn thoâng vaø kieåm tra noäi boä,PLC seõ 
ngöøng coâng vieäc truyeàn thoâng ,kieåm tra ñeå thöïc hieän khoái chöông trình töông öùng vôùi tín hieäu 
baùo ngaét ñoù .Vôùi hình thöùc xöû lí tín hieäu ngaét nhö vaäy,thôøi gian voøng queùt seõ caøng lôùn khi caøng 
coù nhieàu tín hieäu ngaét xuaát hieän trong voøng queùt .Do ñoù ñeå naâng cao tính thôøi gian thöïc cho 
chöông trình ñieàu khieån ,tuyeät ñoái khoâng neân vieát chöông trình xöû lí ngaét quaù daøi hoaëc quaù 
laïm duïng vieäc söû duïng cheá ñoä ngaét trong chöông trình ñieàu khieån. 

  Taïi thôøi ñieåm thöïc hieän leänh vaøo ra ,thoâng thöôøng leänh khoâng laøm vieäc tröïc tieáp vôùi coång 
vaøo ra maø chæ thoâng qua boä ñeäm aûo cuûa coång trong vuøng nhôù tham soá.Vieäc truyeàn thoâng giöõa 
boä ñeäm aûo vôùi ngoaïi vi trong caùc giai ñoaïn 1 vaø 3 do heä ñieàu haønh CPU quaûn lí .ÔÛ 1 soá modul 
CPU ,khi gaëp leänh vaøo ra ngay laäp töùc,heä thoáng seõ cho döøng moïi coâng vieäc khaùc ,ngay caû 
chöông trình xöû lí ngaét,ñeå thöïc hieän leänh tröïc tieáp vôùi coång vaøo ra.   

 
 

4 / Caáu truùc chöông trình: 
 Chöông trình trong S7_300 ñöôïc löu trong boä nhôù cuûa PLC ôû vuøng giaønh rieâng cho chöông 

trình vaø coù theå ñöôïc laäp vôùi 2 daïng caáu truùc khaùc nhau. 
             a/ Laäp trình tuyeán tính: toaøn boä chöông trình naèm trong moät khoái trong boä nhôù .Loaïi hình 

caáu truùc tuyeán tính naøy phuø hôïp vôùi nhöõng baøi toaùn töï ñoäng nhoû,khoâng phöùc taïp .Khoái ñöôïc 
choïn phaûi laø khoái OB1 ,laø khoái maø PLC luoân queùt vaø thöïc hieän caùc leänh trong ñoù thöôøng 
xuyeân,töø leänh ñaàu tieân ñeán leänh cuoái cuøng vaø quay laïi leänh ñaàu tieân. 

b/ Laäp trình coù caáu truùc: Chöông trình ñöôïc chia thaønh nhöõng phaàn nhoû vaø moãi phaàn thöïc 
thi nhöõng nhieäm vuï chuyeân bieät rieâng cuûa no,töøng phaàn naøy naèm trong nhöõng khoái chöông 
trình khaùc nhau .Loaïi hình caáu truùc naøy phuø hôïp vôùi nhöõng baøi toaùn ñieàu khieån nhieàu nhieäm 
vuï vaø phöùc taïp .PLC S7_200 coù 3 loaïi khoái cô baûn sau: 



Höôùng daãn söû duïng S7-200  Duy Minh Software 
 
 

 
www.minh.webhop.net

8

- Loaïi khoái OB1 ( Organization Block) : Khoái toå chöùc vaø quaûn lí chöông trình ñieàu 
khieån .Khoái naøy luoân luoân ñöôïc thöïc thi,vaø luoân ñöôïc queùt trong moãi chu kì queùt. 

- Loaïi khoái SBR (Khoái chöông trình con): Khoái chöông trình vôùi nhöõng chöùc naêng 
rieâng gioáng nhö 1 chöông trình con hoaëc moät haøm ( chöông trình con coù bieán hình 
thöùc).Moät chöông trình öùng duïng coù theå coù nhieàu khoái chöông trình con vaø caùc khoái 
chöông trình con naøy ñöôïc phaân bieät vôùi nhau baèng teân cuûa chöông trình con ñoù. 

Loaïi khoái INT ( Khoái chöông trình ngaét) :Laø loaïi khoái chöông trình ñaëc bieät coù khaû naêng 
trao ñoåi 1 löôïng döõ lieäu lôùn vôùi caùc khoái chöông trình khaùc .Chöông trình naøy seõ ñöôïc 
thöïc thi moãi khi coù söï kieän ngaét xaûy ra. 

5 / Caùc loaïi PLC S7_200 (Siemens): 
Caùc loaïi PLC thoâng thöôøng:  CPU222, CPU224, CPU224XP ( coù 2 coång giao tieáp), CPU226 ( 
coù 2 coång giao tieáp), CPU226XM 

Thoâng thöôøng S7_200 ñöôïc phaân ra 2 loaïi chính: 
a/ Loaïi caáp ñieän aùp 220VAC : 
Ngoõ vaøo : tích cöïc möùc 1 ôû caáp ñieän aùp +24VDC ( 15VDC – 30VDC) 
Ngoõ ra : Ngoõ ra rô le 
Öu ñieåm cuûa loaïi naøy laø ngoõ ra rô le,do ñoù coù theå söû duïng ngoõ ra ôû nhieàu caáp ñieän aùp ( coù theå söû 

duïng ngoõ ra 0V,24V,220V…. 
Tuy nhieân,nhöôïc ñieåm cuûa noù :do ngoõ ra rô le neân thôøi gian ñaùp öùng cuûa rôle khoâng ñöôïc nhanh cho 

öùng duïng ñieàu roäng xung,hoaëc Output toác ñoä cao… 
a/ Loaïi caáp ñieän aùp 24VDC : 
Ngoõ vaøo : tích cöïc möùc 1 ôû caáp ñieän aùp +24VDC ( 15VDC – 30VDC) 
Ngoõ ra : Ngoõ ra Transistor 
Öu ñieåm cuûa loaïi naøy laø ngoõ ra Transistor,do ñoù coù theå söû duïng ngoõ ra naøy ñeå ñieàu roäng xung,hoaëc 

Output toác ñoä cao.…. 
Tuy nhieân,nhöôïc ñieåm cuûa noù :do ngoõ ra Transistor neân ngoõ ra chæ coù moät caáp ñieän aùp duy nhaát laø 

+24VDC,do vaäy seõ gaëp raéc roái trong nhöõng öùng duïng coù caáp ñieän aùp ra laø 0VDC,trong 
tröôøng hôïp naøy buoäc ta phaûi thoâng qua 1 rôle 24Vdc ñeäm.  

5 / Caùc khoái trong S7_200 Siemens: 
a/ Khoái Program Block:  Coù 3 khoái chính 
i/ Khoái OB1: Laø khoái chöùa chöông trình chính,vaø luoân ñöôïc queùt trong moãi chu kì queùt,laø khoái 

chính trong vieäc thieát keá chöông trình. 
ii/Khoái chöông trình con: Laø khoái chöùa chöông trình con,khoái naøy seõ ñöôïc thöïc thi khi noù ñöôïc goïi 

trong chöông trình chính. 
iii/Khoái chöông trình ngaét: Laø khoái chöùa chöông trình ngaét,khoái naøy seõ ñöôïc thöïc thi khi coù söï 

kieän ngaét xaûy ra. 
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Trong moät chöông trình,luoân maëc ñònh coù moät chöông trình chính Main,chöông trình con SBR_0,vaø 
chöông trình ngaét INT_0,tuy nhieân ta coù theå theâm moät hoaëc nhieàu chöông trình con hay chöông 
trình ngaét cuõng nhö coù theå xoaù noù khi khoâng caàn thieát baèng caùch Click chuoät phaûi ,roài choïn Insert 
Subroutine hay Interrupt. 

Tuy nhieân ta khoâng theå theâm hoaëc bôùt moät chöông trình chính,do chöông trình chính thì chæ coù 1. 
b/ Khoái Data Block:  
Khoái chöùa döõ lieäu cuûa moät chöông trình,ta coù theå ñònh daïng tröôùc döõ lieäu cho khoái naøy,vaø khi 

Download xuoáng PLC, thì toaøn boä döõ lieäu naøy seõ ñöôïc löu trong boä nhôù. 
c/ Khoái System Block:  
Coù 10 khoái chính: 
i/Communication ports: Ñònh daïng cho coång giao tieáp bao goàm: 
 Ñòa chæ PLC ( PLC Address): Ñòa chæ maëc ñònh cho PLC laø 2, ta coù theå thay ñoåi ñòa chæ cho PLC 

khaùc 2.Vieäc ñònh ñòa chæ cho PLC ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc keát noái maïng. 
Ngoaøi ra trong Port giao tieáp ta cuõng caàn choïn,toác ñoä Baud cho vieäc truyeàn thoâng.Toác ñoä Baud maëc 

ñònh laø 9600. 
ii/Retentive Ranges: 
Trong S7_200 cho pheùp ta choïn 5 phaân vuøng coù theå löu tröõ döõ lieäu khi maát ñieän,neáu ta choïn vuøng 

döõ lieäu naøo trong Retentive thì giaù trò cuûa vuøng ñoù seõ vaãn khoâng thay ñoåi khi maát ñieän,ngöôïc laïi 
giaù trò ñoù seõ bò reset veà 0 khi maát ñieän. 

iii/Password: 
 S7_200 coù 3 möùc (Level Password) : ñeå baûo ñaûm baûo maät veà baûn quyeàn thoâng thöôøng ngöôøi söû 

neân choïn möùc Password cao nhaát. Soá kí töï trong Password toái ña laø 8 kí töï. 
Tröôøng hôïp PLC ñaõ caøi Password thì ngöôøi khoâng coù password,khoâng theå upload chöông trình töø 

PLC,nhöng ngöôïc laïi coù theå Download chöông trình môùi xuoáng PLC baèng caùch goõ clearplc khi 
phaàn meàm hoûi Password khi download,tröôøng hôïp khi ta goõ clearplc thì toaøn boä döõ lieäu cuõ seõ 
hoaøn toaøn maát. 

iv/Output table: 
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     Ngoõ ra cuûa PLC cho pheùp ta choïn traïng thaùi ON hay OFF khi PLC chuyeån töø traïng thaùi Run 
sang Stop, cheá ñoä maëc ñònh cuûa phaàn meàm laø taát caû traïng thaùi ngoõ ra OFF khi chuyeån traïng 
thaùi  
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v/ Input Filter:  
S7_200 cho pheùp ta choïn thôøi gian loïc cuûa caùc tín hieäu ngoõ vaøo, thôøi gian loïc laø thôøi gian maø 
ngoõ vaøo phaûi khoâng ñoåi traïng thaùi trong khoaûng thôøi gian loïc ñoù thì PLC môùi cho pheùp nhaän 
traïng thaùi ñoù. 
Thôøi gian loïc maëc ñònh laø: 6.4ms : Ngoõ vaøo phaûi giöõ  On trong khoaûng thôøi gian >= 6.4ms thì 
PLC môùi hieåu ngoõ vaøo ñoù leân 1. 
vi/ Pulse catch Bits:  
PLC cho pheùp ngöôøi söû duïng choïn ngoõ vaøo coù theå baét nhöõng tín hieäu nhanh khi chu kì queùt 
chöa kòp queùt. Tín hieäu ñoù seõ ñöôïc giöõ cho tôùi khi chu kì queùt ñöôïc thöïc hieän. 
vii/ Configure Led:  
PLC cho pheùp ta ñònh daïng traïng thaùi cuûa Led System fault, hoaëc led diagnostics,traïng thaùi 
Led naøy cho pheùp ta ñònh daïng maøu cam,ñoû,….khi chöông trình gaëp söï coá. 
6/ Caùch giao tieáp giöõa maùy tính vaø PLC: 
Ñeå coù theå giao tieáp giöõa maùy tính vaø PLC  cho thöïc hieän vieäc Download hoaëc Upload cho 
PLC, ta phaûi thöïc hieän caùc böôùc sau: 
Choïn coång giao tieáp:   
Tröôøng hôïp caùp giao tieáp laø caùp USB thì coång giao tieáp phaûi choïn USB 
Tröôøng hôïp caùp giao tieáp laø caùp COM thì phaûi choïn ñuùng coång giao tieáp cuûa maùy tính. 
Ñeå coù theå choïn coång giao tieáp,vaøo muïc Communication,choïn Set PG/PC Interface 
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Sau ñoù choïn Properties cuûa PC/PPI cable (PPI)  
Trong Tab PPI: choïn ñuùng toác ñoä Bauds ôû phaàn Transmission Rate: 
Toác ñoä ñeå maëc ñònh laø 9600, toác ñoä Baud maëc ñònh ôû caùp cuõng laø 9600 ( toác ñoä Baud naøy chæ 
aùp duïng ñoái caùp coång COM),treân caùp COM,cho pheùp ta choïn nhieàu möùc toác ñoä Baud khaùc 
nhau. 
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Trong phaàn Local Connection: cho pheùp ta choïn coång COM 
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Sau khi choïn coång COM,böôùc keá tieáp laø phaûi choïn ñòa chæ PLC,thoâng thöôøng ñòa chæ maëc 
ñònh cuûa PLC laø 2,neáu ñòa chæ PLC khaùc 2 thì ta phaûi choïn ñòa chæ ñuùng tröôùc khi thöïc hieän 
vieäc Communication. 
Tröôøng hôïp neáu khoâng bieát ñòa chæ PLC ta coù theå thöïc hieän nhö sau: 
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Vaøo phaàn Communication,choïn Search all baud rate sau ñoù double click vaøo phaàn “ double 
click to refresh,khi ñoù chöông trình seõ töï nhaän ñòa chæ PLC . 
Sau khi choïn xong coång Com cuõng nhö ñòa chæ PLC, ta thöïc hieän vieäc Download cuõng nhö 
Upload 

                      
Choïn muõi teân xuoáng cho vieäc Download,muõi teân leân cho vieäc upload 
Ngoaøi ra vieäc Communication coøn coù theå thöïc hieän baèng caùch: 

                                          
Vaøo CPU click chuoät phaûi,choïn Type 
Choïn Read PLC,neáu lieân thoâng ñöôïc thì chöông trình coù theå ñoïc ñöôïc loaïi PLC,coøn khoâng 
thì noù seõ baùo,ta phaûi choïn laïi coång COM cuõng nhö ñòa chæ PLC trong phaàn Communications. 
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II/ Caùc vuøng nhôù S7_200 
1/ Trong S7_200 coù caùc vuøng nhôù sau: 
I:  Input, caùc ngoõ vaøo soá.  
Q: Output, caùc ngoõ ra soá. 
M: Internal Memory, vuøng nhôù noäi. 
V: Variable Memory, vuøng nhôù bieán 
AIW: Analog Input, ngoõ vaøo analog. 
AQW: Analog Output, ngoõ ra analog. 
T: Timer. 
C: Counter. 
AC: con troû ñòa chæ. 
Giôùi haïn vuøng nhôù trong S7_200: 
CPU  221       222     224            226    
Byte VB 0-2047  0-2047  0-5119 (V1.22) 0-5119(V1.23)  
      0 – 8191(V 2.00) 0-10239(V2.00) 
      0-10239(XP) 
 IB 0-15  0-15  0-15   0-15 
 QB 0-15  0-15  0-15   0-15 
 MB 0-31  0-31  0-31   0-31 
 SMB 0-179  0-299  0-549   0-549 
 AC 0-3  0-3  0-3   0-3 
2/Ñònh daïng döõ lieäu: 
* Kieåu Bool: 

VD:  Q0.0, I0.0, V2.3, M1.7…. 
 
   V2.3 

 
 
 
 
 
  
Moät bieán kieåu Bool chæ coù 2 giaù trò laø 0 hoaëc 1 (True  hoaëc False). 
Ñoái vôùi ngoõ IN : 
Traïng thaùi möùc 0 : Möùc aùp beù hôn 15VDC, hoaëc ôû traïng thaùi ngoõ vaøo toång trôû cao 
Traïng thaùi möùc 1 :24V ( 15V – 30VDC) : so vôùi 0VDC caáp cho chaân M ôû ngoõ Input 
Ñoái vôùi ngoõ OUT: 
Traïng thaùi möùc 0 : Hôû tieáp ñieåm hoaëc ngoõ ra toång trôû cao ( High Z) 
Traïng thaùi möùc 1: xuaát 24V hoaëc ñoùng tieáp ñieåm 
* Kieåu Byte:  
1 Byte = 8 Bit. Suy ra, giaù trò 1 Byte trong khoûang: 0 -(28-1) hay 0-255 
VD: QB0, MB3, VB10, SMB2… 
 

Teân vuøng nhôù  

Soá Byte 

Soá bit cuûa Byte 
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 QB0 
 
 
 

Soá Byte 

Teân vuøng nhôù 

Vieát taét cuûa Byte 
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* Kieåu Word: 
1 Word = 2 Byte = 16 Bit. Suy ra, giaù trò 1 Word trong khoûang: 0 -(216-1)  
VD: IW0, QW0, MW3, VW10,… 
 
 QW0 
 
 
 
 
 
 
QW0 = QB0+QB1, Trong ñoù, QB0 laø byte cao, QB1 laø Byte thaáp.  
* Kieåu DWord: 
1 DWord = 2 Word =  4 Byte = 32 Bit. Suy ra, giaù trò 1 Word trong khoûang: 0 -(232-1)  
VD: ID0, QD0, MD3, VD10, … 
 
 QD0 
 
 
 
 
 
 
MD0=MW0+MW2=MB0+MB1+MB2+MB3, Trong ñoù, MB0 laø byte cao nhaát,MB3 laø Byte 
thaáp nhaát. 
* Kieåu Int:  Soá nguyeân 
Moät bieán kieåu Int töông ñöông moät Word, nghóa laø dung löôïng cuûa 1 bieán kieåu Int cuõng goàm 
16 bit. Tuy nhieân, bieán kieåu Int vaø Word cuõng coù nhöõng ñieåm khaùc nhau nhö sau: 
i/ Bieán kieåu Word laø bieán ko daáu, bieán kieåu Int coù daáu(bit troïng soá cao nhaát laø bit daáu). 
ii/ Giaù trò 1 Word: 0 -(216-1), giaù trò moät Int (-215) – (215-1) ( do coù 1 bit daáu) 
iii/ Ñònh daïng moät bieán kieåu Word phaûi coù 16# ñöùng ñaàu, coøn Int thì khoâng. 
VD: 16#1234, 16#ABCD: moät Word 
        1,5,100,250…: moät Int 
* Kieåu DInt: Soá nguyeân 
Moät bieán kieåu DInt töông ñöông moät DWord, nghóa laø dung löôïng cuûa 1 bieán kieåu Int cuõng 
goàm 32 bit. Tuy nhieân, bieán kieåu DInt vaø DWord cuõng coù nhöõng ñieåm khaùc nhau nhö sau: 
i/ Bieán kieåu DWord laø bieán ko daáu, bieán kieåu DInt coù daáu(bit troïng soá cao nhaát laø bit daáu). 
ii/ Giaù trò 1 DWord: 0 -(232-1), giaù trò moät Int (-231) – (231-1) ( do coù 1 bit daáu) 
iii/ Ñònh daïng moät bieán kieåu DWord phaûi coù 16# ñöùng ñaàu, coøn DInt thì khoâng. 
VD: 16#12345678, 16#ABCDABCD: moät Word 
        1,5,100,250…: moät Dint 
* Kieåu Real: Soá thöïc. 
Moät bieán kieåu Real 32 bit, nghóa laø vuøng nhôù cuõng laø Dword. 

Soá Word

Teân vuøng nhôù 

Vieát taét cuûa Word 

Soá DWord

Teân vuøng nhôù 

Vieát taét cuûa DWord 
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Ñònh daïng: phaûi coù daáu “.” Thaäp phaân. 
VD: 1.5, 2.3, 0.09, 1.0, 100.2 … 
 
 
III/ Taäp Leänh Trong S7_200: 
1/ Leänh veà bit:  
 
 : tieáp ñieåm thöôøng hôû. 
 
 
 : tieáp ñieåm thöôøng ñoùng. 
 
 
 : Cuoän coil, ngoõ ra. 
 
 
 NOT  : ñaûo traïng thaùi bit. 
 
 
 S : Set bit 
 
 
 R : Reset bit 
 
 
 P : Vi phaân caïnh leân  
 
 
 N : Vi phaân caïnh xuoáng. 
 
Ví duï: 

 
Neáu ngoõ vaøo I0.0 =1 : Ngoõ ra Q0.0 =1 
 

 
 
Ngoõ ra Q0.1 =1 Neáu Ngoõ vaøo I0.0=1 vaø I0.1=0 hoaëc ngoõ vaøo I0.2 =1 
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Maïch töï giöõ: Ngoõ vaøo I0.0=1 trong 1 chu kì Q0.2 =1 vaø töï giöõ,Q0.2 =0 khi I0.1 =1 trong 1 
chu kì ( Ngoõ vaøo I0.0 : Start  ;  I0.1 : Stop ) 
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 YÙ nghóa Caùc Network töông öùng.
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2/ Timer: TON, TOF, TONR. 
TON: Delay On. 
TOF: Delay Off. 
TONR: Delay On coù nhôù  
a/TON: 

 
IN: BOOL: cho pheùp Timer. 
PT: Int: giaù trò ñaët cho timer(VW, IW, QW, MW, SW, SMW, 
LW, AIW, T, C, AC, Constant, *VD, *LD, *AC) 
Txxx: soá hieäu Timer. 

Trong S7_200 coù 256 Timer, kyù hieäu töø T0-T255 
Caùc soá hieäu Timer trong S7_200 nhö sau: 
 

 

 
Khi ngoõ vaøo I0.0 =1 Timer T37 ñöôïc kích , Neáu sau 10x100ms =1s I0.0 vaãn giöõ traïng thaùi thì 
Bit T37 seõ leân 1 ( Khi ñoù Q0.0 leân 1 ). 
Neáu I0.0 =1 khoâng ñuû thôøi gian 1S thì bit T37 seõ khoâng leân 1.
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b/ TOF: 

 
 
IN: BOOL: cho pheùp Timer. 
PT: Int: giaù trò ñaët cho timer(VW, IW, QW, MW, SW, SMW, 
LW, AIW, T, C, AC, Constant, *VD, *LD, *AC) 
Txxx: soá hieäu Timer. 

 

 
 
 

 
 Khi Ngoõ vaøo I0.0 = 1 thì bit T33 leân 1 ( Ngoõ ra Q0.0 leân 1)  
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Khi I0.0 xuoáng 0,thôøi gian Timer baét ñaàu tính ,ñuû thôøi gian 1s = 100x10ms thì bit T33 seõ taét ( 
Q0.0 taét) 
Neáu I0.0 xuoáng 0 trong khoaûng thôøi gian chöa ñuû 1s ñaõ leân 1 laïi thì bit T33 vaãn giöõ nguyeân 
traïng thaùi
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c/TONR: 
 
 
IN: BOOL: cho pheùp Timer. 
PT: Int: giaù trò ñaët cho timer(VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, 
AIW, T, C, AC, Constant, *VD, *LD, *AC) 
Txxx: soá hieäu Timer. 
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Ngoõ vaøo I0.0 coù taùc duïng kích thôøi gian cho Timer,khi ngoõ I0.0 =1 thôøi gian Timer ñöôïc 
tính,khi I0.0=0 thôøi gian khoâng bò Reset veà 0.Khi ñuû thôøi gian thì Bit T1 seõ leân 1. 
Thôøi gian Timer chæ bò Reset khi coù tín hieäu Reset Timer ( tín hieäu töø ngoõ I0.1) 
4/ Leänh RS vaø SR: 
a/ Leänh SR: 

Ngoõ vaøo: S1,R : Kieåu Bool ( I,Q,M,T,C,V,S,SM,L) 
Ngoõ ra : OUT : Kieåu Bool ( I,Q,M,T,C,V,S,SM,L) 
Caáu truùc:             S1              R                    OUT 

                 0                0             Giöõ nguyeân traïng thaùi 
                 0                1                       0 
                 1                0                       1 
                 1                1                       1 
 

a/ Leänh RS : 
  

Ngoõ vaøo  S,R1 : Kieåu Bool ( I,Q,M,T,C,V,S,SM,L) 
Ngoõ ra : OUT : Kieåu Bool ( I,Q,M,T,C,V,S,SM,L) 
Caáu truùc:             S              R1                    OUT 

                 0                0             Giöõ nguyeân traïng thaùi 
                 0                1                       0 
                 1                0                       1 
                 1                1                       0 
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BAØI TAÄP: 
1/ Söû duïng phöông phaùp maïch töï giöõ ñeå khôûi ñoäng ñoäng cô theo phöông phaùp sao /tam giaùc. 
2/ Söû duïng caùc taäp leänh veà Bit ñeå thöïc hieän vieäc khôûi ñoäng tuaàn töï 4 ñoäng cô theo thöù töï sau: 
 Nhaán Start1 : ñoäng cô 1 khôûi ñoäng ,Stop1 ñoäng cô 1 taét 
 Khi ñoäng cô 1 khoâng ñuû taûi,nhaán Start2 ñoäng cô 2 seõ hoaït ñoäng,nhaán Stop2 ñoäng cô 2 
 seõ taét ( khi ñaõ dö  taûi…) 
 Töông töï cho ñoäng cô 3 vaø 4 ( seõ ñöôïc khôûi ñoäng khi taûi töông öùng khoâng ñuû)  
Trong quaù trình hoaït ñoäng gaëp söï coá ta coù theå nhaán nuùt Emergency ñeå döøng toaøn boä heä 
thoáng. 
3/ Phaùt hieän chieàu di chuyeån cuûa vaät: Ñeå phaùt hieän chieàu di chuyeån cuûa vaät, ta phaûi söû duïng 
2 Sensor keá tieáp nhau. Sensor1 vaø Sensor2 :  
Tröôøng hôïp vaät di chuyeån theo chieàu thuaän : Sensor1 taùc ñoäng roài ñeán Sensor2. 
Chieàu ngöôïc thì Sensor taùc ñoäng theo thöù töï ngöôïc laïi  . 
Gôïi yù : Baøi taäp coù theå söû duïng leänh P,N,Set,Reset Bit 
 Hay coù theå söû duïng leänh RS hay SR 
4/ Ñieàu khieån Ñeøn xanh ñoû taïi ngaõ tö: 
 Xanh A : Trong 15s 
 Vaøng A : Trong 3s 
 Xanh B : Trong 25s 
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 Vaøng B : Trong 4s 
Ta coù theå môû roäng baøi toaùn cho ñieàu khieån coù theâm ñöôøng daønh cho ngöôøi ñi boä. 
5/ Counter: 
Counter Up(ñeám leân): 

 
 
Moâ taû:  
Moãi laàn coù moät söôøn caïnh leân ôû chaân CU, giaù trò boä ñeám (1 Word) ñöôïc taêng leân 1.Khi giaù 
trò hieän taïi lôùn hôn hoaëc baèng giaù trò ñaët PV(Preset value), ngoõ ra seõ ñöôïc baät leân ON. 
Khi chaân Reset ñöôïc kích (söôøn leân) giaù trò hieän taïi boä ñeám vaø ngoõ ra ñöôïc traû veà 0. 
Boä ñeám ngöng ñeám khi giaù trò boä ñeám ñaït giaù trò toái ña laø 32767 (216 – 1). 
 

 
giaûn ñoà xung: 
 

Cxxx: soá hieäu counter (0-255) 
CU: kích ñeám leân    Bool 
R:reset     Bool 
PV:giaù trò ñaët cho counter   INT 
PV: VW, IW, QW, MW, SMW, LW, AIW, AC, T, C, Constant, 
*VD, *AC, *LD, SW  



Höôùng daãn söû duïng S7-200  Duy Minh Software 
 
 

 
www.minh.webhop.net

30

 



Höôùng daãn söû duïng S7-200  Duy Minh Software 
 
 

 
www.minh.webhop.net

31

Counter Down (ñeám xuoáng): 

 
 
Moâ taû:  
Khi chaân LD ñöôïc kích (söôøn leân) giaù trò PV ñöôïc naïp cho boä ñeám. 
Moãi laàn coù moät söôøn caïnh leân ôû chaân CD, giaù trò boä ñeám (1 Word) ñöôïc giaûm xuoáng 1.Khi 
giaù trò hieän taïi cuûa boä ñeám baèng 0, ngoõ ra seõ ñöôïc baät leân ON vaø boä ñeám seõ ngöng ñeám. 
 

 
 
Giaûn ñoà xung:  
 

 
 
 

Cxxx: soá hieäu counter (0-255) 
CD: kích ñeám xuoáng     Bool 
LD:Load      Bool 
PV:giaù trò ñaët cho counter   INT 
PV: VW, IW, QW, MW, SMW, LW, AIW, AC, T, C, Constant, 
*VD, *AC, *LD, SW  
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Counter Up/Down (ñeám leân/xuoáng): 

  
 
Moâ taû:  
Moãi laàn coù moät söôøn caïnh leân ôû chaân CU, giaù trò boä ñeám (1 Word) ñöôïc taêng leân 1. Moãi laàn 
coù moät söôøn caïnh leân ôû chaân CD, giaù trò boä ñeám ñöôïc giaûm xuoáng 1.Khi giaù trò hieän taïi lôùn 
hôn hoaëc baèng giaù trò ñaët PV(Preset value), ngoõ ra seõ ñöôïc baät leân ON. 
Khi chaân R ñöôïc kích (söôøn leân) giaù trò boä ñeám vaø ngoõ Out ñöôïc traû veà 0. 
Giaù trò cao nhaát cuûa boä ñeám laø 32767 vaø thaáp nhaát laø –32768. Khi giaù trò boä ñeám ñaït ngöôõng  

 
 

Cxxx: soá hieäu counter (0-255) 
CU: kích ñeám leân      Bool 
CD: kích ñeám xuoáng     Bool 
R:reset      Bool 
PV:giaù trò ñaët cho counter   INT 
PV: VW, IW, QW, MW, SMW, LW, AIW, AC, T, C, Constant, 
*VD, *AC, *LD, SW  
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6/Leänh Move: 
Trong S7_200 coù caùc haøm Move sau: 
Move_B:Di chuyeån caùc giaù trò cho nhau trong giôùi haïn 1 Byte 
Move_W: Di chuyeån caùc giaù trò nguyeân cho nhau trong giôùi haïn 1 Word 
Move_DW: Di chuyeån caùc giaù trò nguyeân cho nhau trong giôùi haïn 1 DWord 
Move_R: Di chuyeån caùc giaù trò thöïc cho nhau trong giôùi haïn 1 Dint 
a/ Move_B: 

 
 

a/ Move_W: 
 

 
a/ Move_DW: 

EN: ngoõ vaøo cho pheùp 
IN  Ngoõ vaøo: VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, 

Constant, *VD, *LD, *AC  
OUT: Ngoõ ra VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, 

*LD, *AC  
Khi coù tín hieäu ôû ngoõ cho pheùp,leänh seõ chuyeån noäi dung 

cuûa oâ nhôù trong (IN) sang oâ nhôù trong OUT 

EN: ngoõ vaøo cho pheùp 
IN Ngoõ vaøo: VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, 

AIW, Constant, AC, *VD, *AC, *LD  
OUT  Ngoõ ra: VW, T, C, IW, QW, SW, MW, SMW, LW, 

AC, AQW, *VD, *AC, *LD 
Khi coù tín hieäu ôû ngoõ cho pheùp,leänh seõ chuyeån noäi dung 

cuûa oâ nhôù trong (IN) sang oâ nhôù trong OUT 
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a/ Move_R: 

 
Caùc tín hieäu ngoõ vaøo cuõng nhö ngoõ ra cuûa caùc leänh Move phaûi ñöôïc choïn ñuùng loaïi theo ñaõ 
ñònh daïng nhö vuøng Dword ñoái vôùi Move_R vaø Move_DW… 
Neáu choïn sai ñònh daïng thì chöông trình bieân dòch seõ bò sai. 
Ví duï: 

 
Khi I0.0 leân 1 thì chöông trình seõ chuyeån noäi dung oâ nhôù trong VD100 sang oâ nhôù VD200 

EN: ngoõ vaøo cho pheùp 
IN Ngoõ vaøo: VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, HC, &VB, 

&IB, &QB, &MB, &SB, &T, &C, &SMB, &AIW, 
&AQW AC, Constant, *VD, *LD, *AC 

OUT  Ngoõ ra: VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, AC, *VD, 
*LD, *AC  

Khi coù tín hieäu ôû ngoõ cho pheùp,leänh seõ chuyeån noäi dung 
cuûa oâ nhôù trong (IN) sang oâ nhôù trong OUT 

EN: ngoõ vaøo cho pheùp 
IN Ngoõ vaøo: VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, AC, 

Constant, *VD, *LD, *AC  
OUT  Ngoõ ra: VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, AC, *VD, 

*LD, *AC  
Khi coù tín hieäu ôû ngoõ cho pheùp,leänh seõ chuyeån noäi dung 

cuûa oâ nhôù trong (IN) sang oâ nhôù trong OUT 
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7/Leänh chuyeån khoái: 
S7_200 coù caùc leänh chuyeån khoái sau: 
BLKMOVE_B: chuyeån khoái Byte 
BLKMOVE_W: chuyeån khoái Word 
BLKMOVE_D: chuyeån khoái Double Word 
Leänh BLKMOVE_B: 

 
Khi coù tín hieäu ôû ngoõ vaøo (EN) : chöông trình seõ chuyeån noäi dung cuûa N Byte ( coù vò trí Byte 
baét ñaàu ôû (IN) sang N Byte coù vò trí baét ñaàu ôû OUT. 
Leänh BLKMOVE_W: 

 
 

 Khi coù tín hieäu ôû ngoõ vaøo (EN) : chöông trình seõ chuyeån noäi dung cuûa N Word ( coù vò trí 
Word baét ñaàu ôû (IN) sang N Word coù vò trí baét ñaàu ôû OUT. 
Leänh BLKMOVE_W: 
 

 

EN: ngoõ vaøo cho pheùp 
IN: vò trí Byte baét ñaàu ngoõ vaøo  
N: soá byte caàn Move 
OUT: vò trí Byte baét ñaàu ngoõ ra  

EN: ngoõ vaøo cho pheùp 
IN: vò trí Word baét ñaàu ngoõ vaøo  
N: soá byte caàn Move 
OUT: vò trí Word baét ñaàu ngoõ ra  

EN: ngoõ vaøo cho pheùp 
IN: vò trí DWord baét ñaàu ngoõ vaøo  
N: soá byte caàn Move 
OUT: vò trí DWord baét ñaàu ngoõ ra  
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Khi coù tín hieäu ôû ngoõ vaøo (EN) : chöông trình seõ chuyeån noäi dung cuûa N DWord ( coù vò trí 
DWord baét ñaàu ôû (IN) sang N DWord coù vò trí baét ñaàu ôû OUT 
 
 
 
VD: 
 

 
 
  
Leänh Nhaûy: 
  

                      
Khi I0.0 leân 1 chöông trình seõ thöïc hieän leänh nhaûy: Seõ nhaûy tôùi nhaõn töông öùng,khi ñoù ñoaïn 
chöông trình ôû giöõa leänh nhaûy vaø nhaõn seõ ñöôïc boû qua ôû chu kì ñoù. 
Kí hieäu cuûa nhaõn nhaûy phaûi laø moät soá nguyeân n.

Khi I2.1 ON: 
VB20                   VB100 
VB21                   VB101 
VB22                   VB102 
VB23                   VB103  
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8/Voøng leänh For … Next: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voøng leänh For … Next thöïc thi ñoaïn chöông trình giöõa leänh For 
vaø leänh Next trong moät soá laàn ñaët tröôùc. 
INDEX: Löu soá voøng thöïc hieän. 
INIT: giaù trò baét ñaàu. 
FINAL: giaù trò keát thuùc. 
Khi gaëp leänh FOR laàn ñaàu tieân, giaù trò INIT seõ ñöôïc ñöa vaøo 
bieán ñeám INDX. Cöù moãi laàn thöïc hieän xong 1 chu trình 
For…Next, Bieán ñeám INDX seõ taêng 1 ñôn vò.ñeán khi INDX 
baèng giaù trò cuoái FINAL thì voøng laëp keát thuùc. Chöông trình keá 
tieáp voøng leänh For … Next ñöôïc thöïc hieän. 
VD: neáu INIT=1, FINAL=10, voøng laëp seõ thöïc hieän 10 laàn vôùi 
caùc giaù trò INDX 1,2,3 … 10. 

Khi I2.1 ON. Voøng leänh Loop2 ñöôïc 
thöïc hieän 2 laàn. 
Khi I2.0 ON. Voøng leänh Loop1 ñöôïc 
thöïc hieän 100 laàn. 
Neáu caû I2.0 vaø I2.1 ON thì chöông 
trình trong voøng Loop2 seõ thöïc thi 
2x100=200 laàn . . . 
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9/Caùc haøm soá hoïc : 
Leänh coäng tröø: 
ADD_I: Coäng hai soá nguyeân 16 Bit 
SUBB_I:Tröø hai soá nguyeân 16 Bit 

 
Khi ngoõ vaøo cho pheùp leân 1 chöông trình seõ thöïc hieän vieäc coäng ( hay tröø) 2 soá nguyeân 16 
Bit ôû IN1,IN2 töông öùng ,keát quaû ñöa vaøo OUT. 
Töông töï, ta coù: 
ADD_DI: Coäng hai soá nguyeân 32 Bit 
SUBB_DI: tröø hai soá nguyeân 32 Bit 
ADD_R: Coäng hai soá thöïc  
SUBB_R: tröø hai soá thöïc 
 
Leänh nhaân chia: 
MUL_I: Nhaân hai soá nguyeân 16 bit 
DIV_I:chia hai soá nguyeân 16 bit   

  

EN:Ngoõ vaøo cho pheùp 
IN1+IN2=OUT

IN1-IN2=OUT

EN:Ngoõ vaøo cho pheùp 
IN1*IN2=OUT

IN1/IN2=OUT 
Neáu keát quaû chia coù dö thì 
phaàn dö seõ ñöôïc boû.
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Khi ngoõ vaøo EN leân 1 ,chöông trình seõ thöïc hieän vieäc nhaân ( hay chia) 2 soá nguyeân 16 
Bit,keát quaû caát vaøo soá nguyeân 16 Bit 
Tröôøng hôïp chia:do OUT laø soá nguyeân 16 Bit,neân phaàn dö cuûa pheùp chia seõ bò boû. 
 Tröôøng hôïp nhaân:neáu bò traøn boä nhôù thì OUT seõ chöùa phaàn Byte thaáp. 
Töông töï, ta coù: 
MUL_DI: Nhaân hai soá nguyeân 32 bit 
DIV_DI:chia hai soá nguyeân 32 bit   
MUL_R: Nhaân hai soá thöïc  
DIV_R:chia hai soá thöïc  
Leänh MUL,DIV : Töông töï leänh nhaân vaø chia,nhöng trong tröôøng hôïp naøy ngoõ ra OUT laø 32 
Bit 

 
 

 
Ta seõ söû duïng leänh MUL hay DIV khi khoâng bieát ngoõ ra coù bò traøn 16 Bit hay khoâng.
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Ví duï: 

 
Khi I0.0 ON, chöông trình thöïc thi: 

 
Leänh taêng giaûm: 
INC_B: Taêng Byte  
DEC_B: Giaûm Byte 

 
Caùc haøm töông töï: 
INC_W: Taêng Word  
DEC_W: Giaûm Word 

EN:Ngoõ vaøo cho pheùp 
IN1 + 1 = OUT

EN:Ngoõ vaøo cho pheùp 
IN1 - 1 = OUT
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INC_DW: Taêng DWord  
DEC_DW: Giaûm Dword 
Ngoaøi ra coøn moät soá haøm khaùc nhö: SQRT(khai caên), SIN.COS,TAN,LN, EXP… 
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10/Caùc leänh so saùnh: 
a/So saùnh baèng: 
Byte: 

  
 
Töông töï, ta coù caùc haøm so saùnh nhö sau: 
<>: so saùnh khaùc 
>=: so saùnh lôùn hôn hoaëc baèng  
<=: so saùnh nhoû hôn hoaëc baèng 
>  : so saùnh lôùn 
<  : so saùnh nhoû 
Töông töï caùc haøm so saùnh cho Byte, ta cuõng coù caùc leänh so saùnh cho soá Int, Dint, Real 
Khi thöïc hieän caùc haøm so saùnh thì IN1,IN2 phaûi ñöôïc choïn ñuùng kieåu döõ lieäu. 
Ví duï: 

Khi IN1=IN2 thì ngoõ ra ñöôïc tích cöïc.
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11/Caùc haøm chuyeån ñoåi: 
a/Ñoåi Byte sang Int: 

  
 
b/Ñoåi Int sang Byte: 
 
 
 
 

EN: ngoõ vaøo cho pheùp 
Moät soá kieåu Byte ngoõ vaøo ñöôïc chuyeån thaønh moät 
soá kieåu Int ôû ngoõ ra  

EN: ngoõ vaøo cho pheùp 
Moät soá kieåu Int ngoõ vaøo (IN)  ñöôïc chuyeån thaønh 
moät soá kieåu Byte ôû ngoõ ra (OUT) 
Trong tröôøng hôïp ngoõ vaøo naèm ngoaøi khoaûng 
(0,255) thì ngoõ ra khoâng bò aûnh höôûng 
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Töông töï, ta coù caùc haøm chuyeån ñoåi sau: 
I_DI: ñoåi soá nguyeân 16 bit sang soá nguyeân 32 bit 
DI_I: ñoåi soá nguyeân 32 bit sang soá nguyeân 16 bit 
DI_R: ñoåi soá nguyeân 32 bit sang soá thöïc 
BCD_I: ñoåi soá BCD 16 bit sang soá nguyeân 16 bit  
I_BCD: ñoåi soá nguyeân 16 bit sang soá BCD. 
Trong tröôøng hôïp vieäc ñoåi töø soá dung löôïng nhoû sang dung löông lôùn hôn ( nhö töø Byte sang 
Int,töø Int sang Dint..) thì chöông trình luoân thöïc thi. 
Coøn tröôøng hôïp ngöôïc laïi: Neáu giaù trò chuyeån bò traøn oâ nhôù thì chöông trình seõ khoâng thöïc thi 
vaø Bit traøn SM1.1 seõ baät leân 1. 
Ví duï: Khi chuyeån soá Int sang Byte,maø soá Int lôùn hôn 255 (8Bit),thì chöông trình seõ khoâng 
thöïc thi vaø Bit SM1.1 baät leân 1. 
Ví duï: 
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Khi I0.0 ON 

 
Khi I3.0 ON: 

  1234 daïng BCD laø :     0001   0010  0011   0100 
 
   1234 daïng soá Int:        0000 0100 1101  0010 
 

Khi thöïc hieän vieäc chuyeån ñoåi giöõa soá Int vaø soá BCD hoaëc ngöôïc laïi,thì giaù trò lôùn nhaát cuûa 
soá BCD laø 9999 trong khi giaù trò lôùn nhaát soá Int laø 216-1. 
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Leänh ñoåi soá ASCII sang soá HEX vaø ngöôïc laïi: 
ATH: ñoåi soá ASCII sang soá HEX 
HTA: ñoåi soá HEX sang soá ASCII 

  
Ví duï: 

 
Khi I3.2 ON: 

 
x: giaù trò khoâng bò thay ñoåi  
Leänh ñoåi nöûa thaáp cuûa byte sang maõ LED 7 ñoaïn: 

 
 

 
 

EN: ngoõ vaøo cho pheùp 
IN: ngoõ vaøo 
LEN: chieàu daøi caàn chuyeån 
OUT: ngoõ ra 
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Hoaït ñoäng: 

Leänh laøm troøn: ROUND 

 
 

 
 
Leänh laøm troøn xuoáng: TRUNC 

 
 

 
 
Baøi Taäp: 
1/ Kieåm soaùt soá löôïng xe ra vaøo trong 1 traïm xe,ñieàu khieån cöûa ñoùng môû töï ñoäng ,kieåm soaùt 
xe ñöa leân maùy tính. 
Ñeå bieát ñöôïc chieàu xe ra vaøo,ta söû duïng 2 Sensor 
Ñeå môû cöûa töï ñoäng,ta söû duïng 2 Sensor tröôùc sau,vaø caùc Sensor giôùi haïn trong,giôùi haïn 
ngoaøi. 

EN: ngoõ vaøo cho pheùp 
IN: ngoõ vaøo 
OUT: ngoõ ra 
Moät giaù trò soá thöïc ôû ngoõ vaøo ñöôïc laøm troøn vaø chuyeån thaønh 
soá DInt ôû ngoõ ra. Neáu soá leû >=0.5 thì giaù trò soá thöïc seõ ñöôïc 
laøm troøn leân, ngöôïc laïi thì laøm troøn xuoáng. 

EN: ngoõ vaøo cho pheùp 
IN: ngoõ vaøo 
OUT: ngoõ ra 
Moät giaù trò soá thöïc ôû ngoõ vaøo ñöôïc laøm troøn xuoáng vaø chuyeån 
thaønh soá DInt ôû ngoõ ra. 
VD: 5.9   TRUNC   5 



Höôùng daãn söû duïng S7-200  Duy Minh Software 
 
 

 
www.minh.webhop.net

51

Bit EN : Bit cho pheùp ñoïc thôøi gian thöïc 
T ( 8byte): VB,IB,QB,MB,SB,LB,*AC,*VD,*LD  
Ñöôïc ñònh daïng nhö sau: 
  T (byte)                         Giaù trò ( ñònh daïng BCD) 
       0 (naêm)                          0-99  
       1 (thaùng)                        0 -12 
       2 (ngaøy)                         0 - 31 
       3 (giôø)                            0 - 23 
       4 (phuùt)                          0 - 59 
       5 (giaây)                           0 - 59 
       6  (00)                                00 
       7 (ngaøy trong tuaàn)        1 – 7; 1: Sunday  

Môû roäng: Moãi xe vaøo ra,coù gaén 1 Tag ( Maõ vaïch) Taïi moãi traïm ñoùng môû cöûa,ta gaén 1 boä 
Read,Write ñeå coù theå kieåm soaùt caùc thoâng soá cuûa xe vaøo ra,ñoàng thôøi coù theå laäp report. 
Môû roäng cho baøi toaùn taïi traïm thu phí töï ñoäng,moãi xe mua 1 SimCard,taïi traïm thu phí ñaët 1 
boä Read,Write kieåm soaùt töøng xe ra vaøo. 
2 / ÖÙng duïng trong nghaønh ñaù Granit:  
Ñieàu khieån traïm maøi ñaù: Heä thoáng maøi ñaù coù taát caû 10 ñaàu maøi,khoaûng caùch giöõa moãi ñaàu 
maøi laø coá ñònh,toác ñoä baêng taûi ñöa ñaù vaøo laø coá ñònh (hoaëc ñöôïc nhaäp vaøo baèng maøn hình),do 
vaäy thôøi gian giöõa 2 ñaàu maøi laø bieát tröôùc.Ñaù ñöa vaøo baêng taûi ñöôïc phaùt hieän baèng 1 coâng 
taéc haønh trình. 
Gôïi yù: Baøi toaùn söû duïng Timer ( ñònh thôøi gian). 
Cuõng baøi toaùn naøy,neáu ta söû duïng Encoder ñeå coù theå kieåm soaùt vò trí cuûa baêng taûi ,töø vò trí ñoù 
ta coù theå ñieàu khieån ñaàu maøi cho hôïp lí. 
Ñeå coù theå ñoïc Encoder,Encoder naøy ñöôïc ñöa veà 1 boä ñeám trung gian ñeå Scale laïi thaønh soá 
xung toác ñoä thaáp,ñöa veà PLC. 
3/ Traïm eùp gaïch 1 traïm: 
Heä thoáng eùp gaïch bao goàm caùc coâng ñoaïn : 
Coâng ñoaïn ñoå nguyeân lieäu vaøo khuoân.(khi khuoân naèm ngoaøi) 
Coâng ñoaïn rung khuoân (khi ñaïp rung khuoân) 
Coâng ñoaïn khuoân ñi vaøo traïm eùp 
Coâng ñoaïn eùp gaïch  
Coâng ñoaïn khuoân leân 
Coâng ñoaïn khuoân xuoáng 
Coâng ñoaïn khuoân ñi ra. 
Keát thuùc moät chu trình eùp gaïch. 
12/ Moät soá leänh môû roäng: 
a/Leänh ñoïc thôøi gian thöïc Read_RTC: 

   
 
b/ Leänh Set thôøi gian thöïc Set_RTC: 
Khi coù tín hieäu EN thì thôøi gian thöïc seõ ñöôïc set laï thoâng qua T 
Caùch ñònh daïng Byte T hoaøn toaøn gioáng ôû treân. 
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Bit EN : tín hieäu cho pheùp truyeàn döõ lieäu qua coång 
Com 
TBL : VB,MB,IB,QB.SMB,*LD,*AC,*VD 
Port : 0 cho CPU 221,222,224 
          0,1 cho CPU 224XP,CPU226 

Baøi taäp: 
Söû duïng leänh ñoïc thôøi gian thöïc ñeå öùng duïng trong ñieàu khieån ñeøn giao thoâng töï ñoäng,töôùi 
caây töï ñoäng. 

 Ñieàu khieån ñeøn giao thoâng töï ñoäng:Thôøi gian töø 5g saùng ñeán 11g saùng: hoaït ñoäng 
bình thöôøng 

Töø 11g saùng ñeán 5g saùng ngaøy hoâm sau: Ñeøn vaøng chôùp taét xung 1s. 
 Ñieàu khieån töôùi caây töï ñoäng: Ñeå phuïc vuï cho vieäc töôùi caây ( trong phoøng kieáng ),Lan 

ñoøi hoûi nhu caàu töôùi nöôùc raát khaéc nghieät,ñoøi hoûi caùch 1 khoaûng thôøi gian nhaát ñònh 
cho vieäc töôùi caây,vaø coøn phuï thuoäc theo töøng thaùng.Thaùng muøa noùng nhu caàu töôùi 
nöôùc nhieàu hôn muøa möa. 

c/ Leänh Giao tieáp ( Communication): 
Leänh truyeàn nhaän: Leänh truyeàn ( XMT ); Leänh Nhaän (RCV). 
 

  
TBL :  Byte chöùa soá löôïng byte cuõng nhö vò trí byte baét ñaàu truyeàn qua coång Port giao tieáp 
Port : Chæ Port thöïc hieän vieäc truyeàn nhaän döõ lieäu 
Ví duï : Muoán truyeàn chuoãi “TRI” qua coång Port 0 ta thöïc hieän ñoaïn leänh sau: 
Trong ñoù : 3 laø soá Byte caàn truyeàn ,ñöôïc ñöa vaøo VB200 
  ‘T’ ñöôïc ñöa vaøo Byte VB201 
  ‘R’ ñöôïc ñöa vaøo Byte VB202 
 ‘I’ ñöôïc ñöa vaøo Byte VB203 
Leänh truyeàn ñöôïc thöïc hieän baèng leänh XMT 
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Vieäc nhaän döõ lieäu qua Port giao tieáp ñöôïc thöïc hieän baèng 2 caùch: 

 Coù theå thöïc hieän vieäc nhaän döõ lieäu baèng leänh RCV ( hoaøn toaøn töông töï vieäc truyeàn 
döõ lieäu) 

 Nhaän döõ lieäu baèng caùch duøng ngaét thoâng qua Port giao tieáp,phöông phaùp naøy thöôøng 
ñöôïc duøng nhieàu hôn,do phöông phaùp naøy coù theå quaûn lí ñöôïc soá löôïng Byte truyeàn 
nhaän deã daøng hôn. 

Ñeå thöïc hieän vieäc truyeàn nhaän döõ lieäu thoâng qua phöông phaùp thöù 2 ,tröôùc heát ta phaûi 
thöïc hieän vieäc thöïc hieän ñònh daïng ngaét qua Port giao tieáp baèng leänh: 

   
Trong ñoù SMB30 laø Byte ñònh daïng cho ngaét Port giao tieáp. 
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Bit EN : tín hieäu cho pheùp thöïc hieän leänh ATCH 
INT : Chöông trình ngaét ñöôïc goïi khi coù söï kieän ngaét 
xaûy ra 
EVNT : Soá thöù töï söï kieän ngaét  

AC1 laø con troû ñeå söû duïng cho vieäc nhaän döõ lieäu töø Port giao tieáp. 
Döõ lieäu ñöôïc nhaän thoâng qua Port giao tieáp naèm trong Byte SMB2,do vaäy sau moãi laàn 
nhaän ñöôïc döõ lieäu thoâng qua chöông trình ngaét,thì döõ lieäu ñoù phaûi ñöôïc caát vaøo 1 Byte 
töông öùng naøo ñoù,ñeå giaûi phoùng Byte SMB2. 

   
Döõ lieäu nhaän ñöôïc ñöa vaøo Byte VB300 sau ñoù taêng con troû leân 1,ñeå troû tôùi Byte 
VB301,döõ lieäu nhaän tieáp theo seõ ñöôïc ñöa vaøo Byte keá tieáp,töông töï nhö vaäy khi soá Byte 
nhaän keát thuùc,thì döõ lieäu seõ naèm trong 1 soá Byte töø VB300,töø ñoù ta coù theå söû lí Byte nhaän 
ñöôïc deã daøng. 
d/ Caùc leänh veà ngaét: 
Leänh ATCH:  

 
Ví duï:  

 
Khi gaëp söï kieän ngaét soá 8 ( Söï kieän ngaét Port noái tieáp ) ,chöông trình seõ goïi  chöông trình 
ngaét INT_0. 
Baûng söï kieän ngaét: 
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SMB30 vaø SMB130: 
 SMB30 laø Byte ñieàu khieån giao tieáp cho Coång giao tieáp 0, SMB130 laø Byte ñieàu khieån giao 
tieáp cho Coång giao tieáp 1,Ta coù theå ñònh daïng cho 2 Byte naøy,nhöõng byte naøy coù chöùc naêng 
ñònh daïng cho töøng Port giao tieáp nhö toác ñoä Baud,daïng truyeàn thoâng…. 
Baûng ñònh daïng : 
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Bit EN : tín hieäu cho pheùp thöïc hieän leänh DTCH 
EVNT : Soá thöù töï söï kieän ngaét ,bò caám 

 
ÔÛ ví duï treân: SMB30=05 töông öùng: 

 Port giao tieáp : Port 0 
 No parity (0 0) 
 8 data Bits (0) 
 19200 bps ( 0 0 1) 
 Freeport protocol (0 1) 

Leänh DTCH: Leänh caám ngaét 

 
ví duï: 

 
Caám söï kieän ngaét soá 8,Söï kieän ngaét soá 8 chæ ñöôïc cho pheùp trôû laïi baèng leänh ATCH 
Ngoaøi ra coøn coù caùc leänh cho pheùp ngaét ( ENI) vaø caám ngaét ( DISI ) vaø leänh trôû veà cuûa 
chöông tình ngaét ( RETI). 
Baøi Taäp: 
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1/ Söû duïng leänh giao tieáp vaø söû lí ngaét ñeå giao tieáp giöõa PLC vaø maùy tính thoâng qua coång 0 
(Port 0). 
2/ Söû duïng leänh giao tieáp ñeå giao tieáp PLC vaø ñaàu caân Redlion thoâng qua Port 0 
13/ Caùc leänh veà söû lí logic ( Logical Operation): 
a/Leänh ñaûo Byte INV_B: Thöïc hieän vieäc ñaûo caùc bit trong Byte 

 
Ví duï:                               VB300 :   0100 1001 
Sau leänh INV_B              VB300 :   1011 0110 
b/Leänh ñaûo Word INV_W: Thöïc hieän vieäc ñaûo caùc bit trong Word 
c/Leänh ñaûo DWord INV_DW: Thöïc hieän vieäc ñaûo caùc bit trong Dword 

d/ Leänh WAND_B: Thöïc hieän vieäc AND 2 Byte keát quaû caát vaøo Byte Out 

 
VB300 = VB200 AND VB100 
   VB200   0010 1110 
  VB100   1111 1001 
Keát quaû: VB300   0010 1000 
e/Leänh WAND_W: Thöïc hieän vieäc AND 2 Word keát quaû caát vaøo Word Out 
e/Leänh WAND_DW: Thöïc hieän vieäc AND 2 DWord keát quaû caát vaøo DWord Out 
Hoaøn toaøn töông töï ta coù caùc leänh WOR_B, WOR_W, WOR_DW, WXOR_B , WXOR_W 
WXOR_DW. 

 Caùc leänh veà dòch Bit: 
 Leänh Dòch traùi,phaûi Byte: 

 
 Töông töï coù leänh dòch traùi,phaûi Word,Dword: 

Bit EN : Bit cho pheùp thöïc hieän leänh dòch traùi,dòch 
phaûi 
IN : Byte ñöôïc dòch 
OUT: Keát quaû cuûa Byte dòch 
N : Soá Byte dòch 
Caùc Bit dòch ra ngoaøi,bò loaïi boû 
Caùc soá 0 ñöôïc dòch vaøo Bit môùi  
Ví duï: 
Byte :  1101 1101 Sau leänh dòch N=3 keát quaû: 
 0001 1011 ( 3 Bit 000 môùi ñöôïc ñaåy vaøo,3 
Bit 101 bò ñaåy ra) 
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 Leänh xoay traùi ,phaûi Byte: 

  
 Töông töï coù leänh xoay phaûi,traùi Word,Dword. 
14/Caùc leänh veà xöû lí chuoãi: 
a/ Leänh STR_Len : Xaùc ñònh chieàu daøi cuûa chuoãi( In) keát quaû caát vaøo Byte Out 

 
Chieàu daøi chuoãi Hello laø 5,do ñoù VB200 = 5 
b/ Leänh STR_CPY : Cheùp chuoãi töø IN sang OUT 

 
Cheùp chuoãi töø VB200 sang VB300 
c/ Leänh SSTR_CPY : Cheùp chuoãi töø IN töø vò trí INDX sang OUT ( soá kí töï Copy laø N) 

 
Copy chuoãi Hello töø vò trí thöù 1,soá kí töï copy laø 2,do ñoù VB300 = “He” 
d/ Leänh STR_CAT : Noái chuoãi töø IN theâm vaøo OUT 

 
Ban ñaàu VB300 = “Hello” ; sau leänh  VB300 laø “ Hello World “ 

Bit EN : Bit cho pheùp thöïc hieän leänh xoay 
traùi,xoay phaûi 
IN : Byte ñöôïc xoay 
OUT: Keát quaû cuûa Byte xoay 
N : Soá Byte xoay 
Caùc Bit dòch ra ngoaøi ñöôïc xoay trôû laïi Bit ñaàu  
Ví duï: 
Byte :  1101 1101 Sau leänh xoay N=2 keát quaû: 
 0111 0111  
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e/ Leänh STR_FIND: Leänh tìm kieám chuoãi toàn taïi trong IN1,chuoãi caàn tìm trong IN2 ,Neáu 
tìm thaáy chuoãi coù trong IN1,thì Out laø vò trí tìm thaáy trong chuoãi ñoù. 

 
VB300 = “Hello World” 
Sau leänh treân VB100 = 7 
h/ Leänh CHR_FIND: Tìm kieám kí 1 trong caùc kí töï trong IN2 trong chuoãi IN1 

 
IV/ Caùc ÖÙng duïng quan troïng trong S7_200: 
1/ Xuaát xung toác ñoä cao: 
CPU S7_200 coù 2 ngoõ ra xung toác ñoä cao (Q0.0 ,Q0.1),duøng cho vieäc ñieàu roäng xung toác ñoä 
cao nhaèm ñieàu khieån caùc thieát bò beân ngoaøi. 
Vieäc ñieàu roäng xung ñöôïc thöïc hieän thoâng qua vieäc ñònh daïng Wizard 
Coù 2 caùch ñieàu roäng xung:ñieàu roäng xung 50%,vaø ñieàu roâng xung theo tæ leä . 
a/Ñieàu roäng xung 50% (PTO): 
Ñeå thöïc hieän vieäc phaùt xung toác ñoä cao ( PTO) tröôùc heát ta phaûi thöïc hieän caùc böôùc ñònh 
daïng sau: 

 Reset ngoõ xung toác ñoä cao ôû chu kì ñaàu cuûa chöông trình 
 Choïn loaïi ngoõ ra phaùt xung toác ñoä cao Q0.0 hay Q0.1 
 Ñònh daïng thôøi gian cô sôû ( Time base) döïa treân baûng sau: 

 
Caùc Byte cho vieäc ñònh daïng SMB67 ( cho Q0.0) 
     SMB77 ( cho Q0.1) 
Ngoaøi ra:                   Q0.0               Q0.1 
                                SMW68         SMW78    :Xaùc ñònh chu kì thôøi gian 
                                SMW70          SMW80   :Xaùc ñònh chu kì phaùt xung 
   SMD72           SMD82    :Xaùc ñònh soá xung ñieàu khieån 
Ví duï : Thöïc hieän vieäc ñieàu roäng xung nhanh kieåu PTO theo giaûn ñoà taïi ngoõ ra Q0.0: 
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Ta thöïc hieän chöông trình nhö sau: 

 

 

Reset Q0.0 ôû chu kì queùt ñaàu 
Goïi chöông trình con SBR_0 

Ñònh daïng SMB67 = 16#8D : Ñònh daïng xung 
toác ñoä cao ôû ngoõ ra Q0.0, 
Thôøi gian cô sôû laø 1ms/cycle,cho pheùp Load soá 
xung vaø chu kì thôøi gian 
 
 
Naïp chu kì thôøi gian laø 500x1ms = 500ms 
 
 
 
 
Naïp soá xung laø 4 
  
 
 
 
Lieân keát vôùi söï kieän ngaét soá 18 ( khi soá xung 
phaùt ra baèng soá xung ñaët laø 4) 
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a/Ñieàu roäng xung theo tæ leä (PWM): 
Ñeå thöïc hieän vieäc phaùt xung toác ñoä cao ( PWM) tröôùc heát ta phaûi thöïc hieän caùc böôùc ñònh 
daïng sau: 

 Reset ngoõ xung toác ñoä cao ôû chu kì ñaàu cuûa chöông trình 
 Choïn loaïi ngoõ ra phaùt xung toác ñoä cao Q0.0 hay Q0.1 
 Ñònh daïng thôøi gian cô sôû ( Time base) döïa treân baûng sau: 

Cho pheùp ngaét (ENI ) 
 
Leänh xuaát xung toác ñoä cao ra Q0.0 
 
 
 
SMB67 =16#89:thôøi gian cô sôû 1ms/cycle 
nhöng khi ñoù chæ cho pheùp Load chu kì thôøi 
gian maø thoâi. 

Khi soá xung phaùt ra baèng 4,chöông trình ngaét  
INT_0 ñöôïc thöïc thi 
Neáu thôøi gian cô sôû =500ms,thì chuyeån sang 
1000ms roài cho phaùt xung trôû laïi 
 
 
 
 
 
 
Quay trôû laïi chöông trình chính 

Neáu thôøi gian cô sôû 1000ms ,thì chuyeån sang 
500ms 
 
 
 
Cho pheùp xuaát xung trôû laïi qua Q0.0 
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Caùc Byte cho vieäc ñònh daïng SMB67 ( cho Q0.0) 
     SMB77 ( cho Q0.1) 
Ngoaøi ra:                   Q0.0               Q0.1 
                                SMW68         SMW78    :Xaùc ñònh chu kì thôøi gian 
                                SMW70          SMW80   :Xaùc ñònh chu kì phaùt xung 
   SMD72           SMD82    :Xaùc ñònh soá xung ñieàu khieån 
Ví duï : Thöïc hieän vieäc ñieàu roäng xung nhanh kieåu PWM theo giaûn ñoà taïi ngoõ ra Q0.1: 

 
Chöông trình ñöôïc thöïc hieän nhö sau: 

 

Reset Q0.1 ôû ñaàu chöông trình 
 
 
Goïi chöông trình con SBR_0 
 
 
 
 
Khi coù M0.0 goïi chöông trình 
con SBR_1 ñeå thay ñoåi ñoä roäng 
xung 
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 Ngoaøi ra ta coù theå ñònh daïng ngoõ ra xung toác ñoä cao thoâng qua vieäc ñònh daïng 

Wizard theo caùc böôùc sau: 
 Vaøo Wizard choïn PTO/PWM : 

SMB77 = 16#DB : Ñònh daïng ngoõ ra xung 
Q0.1 ,thôøi gian cô sôû 1ms /cycle cho pheùp 
Load ñoä roäng xung cuõng nhö chu kì thôøi gian. 
 
 
SMW78 = 10000 : chu kì thôøi gian laø 
10000x1ms =10000ms 
 
 
 
SMW80 = 1000 Ñoä roäng xung on laø 1000ms 
 
 
 
 
 
Phaùt xung ra toác ñoä cao ôû ngoõ ra Q0.1 
 
 
 
 
SMB77 =16#DA :thôøi gian cô baûn 1ms,chæ cho 
pheùp Load ñoä roäng xung on 

Load laïi xung on laø 5000ms,khi coù tín hieäu 
M0.0 
 
 
 
Cho pheùp xuaát xung nhanh ra ngoõ Q0.1 
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 Choïn kieåu phaùt xung ngoõ ra(Q0.0 hay Q0.1 ) 

 
 Sau khi choïn loaïi ngoõ ra,choïn next 
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Sau ñoù choïn loaïi xung cho vieäc ñieàu roäng: xung PTO hay xung PWM 

 Keá tieáp choïn toác ñoä Max,Min,vaø toác ñoä ban ñaàu: 

 
Toác ñoä Max: 100000pulse/s 
Toác ñoä Min : 5000pulse/s 
Toác ñoä Start: 5000pulse/s 
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Choïn thôøi gian khôûi ñoäng ñaït Max vaø thôøi gian Stop veà Min 

 
Choïn Byte baét ñaàu cuûa soá Byte cho vieäc ñònh Wizard,cuoái cuøng choïn Next vaø Finish ñeå keát 
thuùc, 
Sau khi keát thuùc vieäc ñònh Wizard,chöông trình seõ taïo ra 2 chöông trình con cho vieäc ñònh 
daïng phaùt xung toác ñoä cao,2 chöông trình con ñoù laø : X_CTRL, vaø X_MAN 
Sau ñoù ta chæ söû duïng 2 chöông trình con naøy cho vieäc ñònh daïng. 
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2/ Ñoïc xung toác ñoä cao: 
Ñeå ñoïc xung toác ñoä cao ,ta thöïc hieän caùc böôùc sau cho vieäc ñònh daïng Wizard: 

 Choïn Wizard ñoïc xung toác ñoä cao High Speed Counter  

 
Choïn Mode ñoïc xung toác ñoä cao vaø loaïi Counter naøo (HC0,HC1…) 
Tuyø töøng loaïi öùng duïng maø ta coù theå choïn nhieàu Mode ñoïc xung toác ñoä cao khaùc nhau,coù taát 
caû 12 Mode ñoïc xung toác ñoä cao nhö sau: 

 
Mode 0,1,2 : Duøng ñeám 1 pha vôùi höôùng ñeám ñöôïc xaùc ñònh bôûi Bit noäi 
Mode 0: Chæ ñeám taêng hoaëc giaûm,khoâng coù Bit Start cuõng nhö bit Reset 
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Mode 1: Ñeám taêng hoaëc giaûm,coù bit Reset nhöng khoâng coù bit Start 
Mode 2: Ñeám taêng hoaëc giaûm,Coù Bit Start cuõng nhö bit Reset ñeå cho pheùp choïn baét ñaàu 
ñeám cuõng nhö choïn thôøi ñieåm baét ñaàu Reset.Caùc Bit Start cuõng nhö Reset laø caùc ngoõ Input 
choïn töø beân ngoaøi. 
 

 
Mode 3,4,5: Duøng ñeám 1 pha vôùi höôùng ñeám ñöôïc xaùc ñònh bôûi Bit ngoaïi,töùc laø coù theå choïn 
töø ngoõ vaøo input. 
Mode 3: Chæ ñeám taêng hoaëc giaûm,khoâng coù Bit Start cuõng nhö bit Reset 
Mode 4: Ñeám taêng hoaëc giaûm,coù bit Reset nhöng khoâng coù bit Start 
Mode 5: Ñeám taêng hoaëc giaûm,Coù Bit Start cuõng nhö bit Reset ñeå cho pheùp choïn baét ñaàu 
ñeám cuõng nhö choïn thôøi ñieåm baét ñaàu Reset.Caùc Bit Start cuõng nhö Reset laø caùc ngoõ Input 
choïn töø beân ngoaøi. 

 
Mode 6,7,8: Duøng ñeám 2 pha vôùi 2 xung vaøo,1 xung duøng ñeå ñeám taêng vaø moät xung ñeám 
giaûm 
Mode 6: Chæ ñeám taêng giaûm,khoâng coù Bit Start cuõng nhö bit Reset 
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Mode 7: Ñeám taêng giaûm,coù bit Reset nhöng khoâng coù bit Start 
Mode 8: Ñeám taêng giaûm,Coù Bit Start cuõng nhö bit Reset ñeå cho pheùp choïn baét ñaàu ñeám 
cuõng nhö choïn thôøi ñieåm baét ñaàu Reset.Caùc Bit Start cuõng nhö Reset laø caùc ngoõ Input choïn 
töø beân ngoaøi. 

 

 
Mode 9,10,11 : Duøng ñeå ñeám xung A/B cuûa Encoder,coù 2 daïng: 
Daïng 1 (Quadrature 1x mode): Ñeám taêng 1 khi coù xung A/B quay theo chieàu thuaän,vaø giaûm 
1 khi coù xung A/B quay theo chieàu ngöôïc. 
Daïng 2 (Quadrature 4x mode): Ñeám taêng 4 khi coù xung A/B quay theo chieàu thuaän,vaø giaûm 
4 khi coù xung A/B quay theo chieàu ngöôïc. 
Mode 9: Chæ ñeám taêng giaûm,khoâng coù Bit Start cuõng nhö bit Reset 
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Mode 10: Ñeám taêng giaûm,coù bit Reset nhöng khoâng coù bit Start 
Mode 11: Ñeám taêng giaûm,Coù Bit Start cuõng nhö bit Reset ñeå cho pheùp choïn baét ñaàu ñeám 
cuõng nhö choïn thôøi ñieåm baét ñaàu Reset.Caùc Bit Start cuõng nhö Reset laø caùc ngoõ Input choïn 
töø beân ngoaøi. 
Mode 12: Chæ aùp duïng vôùi HSC0 vaø HSC3,HSC0 duøng ñeå ñeám soá xung phaùt ra töø Q0.0,vaø 
HSC3 ñeám soá xung töø Q0.1 ( Ñöôïc phaùt ra ôû cheá ñoä phaùt xung nhanh) maø khoâng caàn ñaáu 
phaàn cöùng,nghóa laø PLC töï kieåm tra töø beân trong. 

 
Baûng Moâ taû cheá ñoä ñeám cuõng nhö loaïi HSC ,quy ñònh ñòa chæ vaøo. 
Caên cöù vaøo baûng treân ñeå coù theå choïn loaïi HSC cho töøng öùng duïng phuø hôïp. 
VD: Khoâng theå söû duïng HSC0 cho Mode 5,Mode 8 cuõng nhö Mode 11,vì caùc Mode naøy caàn 
4 chaân Input trong khi ñoù HSC0 chæ coù 3 chaân Input. 
1 Soá Bit ñöôïc söû duïng ñeå ñieàu khieån caùc cheá ñoä cuûa HSC: 

 
 Bit choïn : Reset möùc cao hay Reset möùc thaáp. 
 Bit choïn : Start möùc cao hay möùc thaáp. 



Höôùng daãn söû duïng S7-200  Duy Minh Software 
 
 

 
www.minh.webhop.net

71

 Bit choïn : Cheá ñoä ñeám 1x hay 4x 

 
 Bit choïn : Choïn höôùng ñeám taêng hoaëc höôùng ñeám giaûm 
 Bit choïn : Choïn cho pheùp Update höôùng hay khoâng Update 
 Bit choïn : Choïn cho pheùp Update giaù trò Preset hay khoâng cho pheùp 
 Bit choïn : Choïn cho pheùp Update giaù trò hieän taïi hay khoâng cho pheùp 
 Bit choïn : Cho pheùp HSC hoaït ñoäng hay ngöng hoaït ñoäng. 

 
 Naïp giaù trò hieän taïi cho vieäc Update 
 Naïp giaù trò ñaët cho vieäc Update 

 
Caùc bit traïng thaùi moâ taû: 

 Höôùng ñeám 
 Khi giaù trò hieän taïi baèng giaù trò ñaët 
 Khi giaù trò hieän taïi lôùn hôn hay beù hôn hoaëc baèng giaù trò ñaët. 
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Ví duï: Muoán söû duïng HSC0 cho vieäc ñeám xung toác ñoä cao,tröôùc heát ta ñònh daïng Wizard,sau 
khi ñònh daïng Wizard,chöông trình seõ taïo ra 1 chöông trình con,HSC_INIT,ta phaûi goïi 
chöông trình naøy ôû chu kì queùt ñaàu tieân 

   
Chöông trình con HSC_INIT 

 

 
 
Giaù trò hieän taïi cuûa HSC0 seõ naèm trong bieán HC0 
Ngoaøi ra ta coøn coù theå ñònh daïng cho HSC vôùi nhöõng cheá ñoä ngaét khaùc nhau nhö: 

 Chöông trình ngaét seõ ñöôïc thöïc thi khi giaù trò HSC baèng vôùi giaù trò ñaët 
 Chöông trình ngaét seõ ñöôïc thöïc thi khi höôùng ñeám thay ñoåi ( thay ñoåi töø chieàu 

ñeám thuaän sang ñeám ngöôïc,ñeám taêng ,ñeám giaûm) 
 Chöông trình ngaét ñöôïc thöïc thi khi Bit Reset ñöôïc thöïc thi. 

3/ Söû duïng chöông trình ngaét: 

 
Ñònh daïng cho HSC ( xem chi 
tieát caùc Bit ôû phaàn treân) 
 
 
 
Load giaù trò hieän taïi cuûa boä 
ñeám baèng 0  
 
 
 
Load giaù trò ñaët baèng 0 
 
 
 
 
 
Ñònh daïng cheá ñoä ñeám ( Mode 
ñeám) 
 
 
 
 
 
Cho pheùp HSC0 
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Vieäc söû duïng chöông trình ngaét laø heát söùc caàn thieát trong vieäc laäp trình S7_200,trong S7_200 
coù moät soá loaïi ngaét nhö sau: 

 

 
Moãi loaïi ngaét trong S7_200 töông öùng vôùi moät söï kieän ngaét töông öùng. 
Ví duï: Söï kieän ngaét soá 8 töông öùng vôùi söï kieän khi vieäc nhaän döõ lieäu ôû Port 0 xaûy ra ( Khi coù 
döõ lieäu truyeàn ñeán Port 0 thì chöông trình ngaét maø lieân keát vôùi söï kieän ngaét soá 8 ñöôïc thöïc 
thi). 
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Ngoaøi ra ta cuõng coù theå keát thuùc ngaét baèng leänh sau: 

 
Ngaét thôøi gian Timer_0,ngaét thôøi gian Timer_1: 
Ñeå ñònh daïng cho vieäc ngaét thôøi gian Timer 0 cuõng nhö  Timer 1,thì ngoaøi vieäc thieát laäp söï 
kieän ngaét cho vieäc ñònh daïng ngaét Timer_0 hay Timer_1,ta coøn phaûi choïn thôøi gian ngaét 
Thôøi gian ngaét seõ ñöôïc choïn nhö sau: 

 
OÂ nhôù SMB34 duøng cho vieäc ñònh daïng thôøi gian ngaét cho Timer_0 
OÂ nhôù SMB35 duøng cho vieäc ñònh daïng thôøi gian ngaét cho Timer_1 
Ví Duï: Ñònh daïng cho SMB34=10 :Cöù 10ms thì chöông trình ngaét seõ ñöôïc thöïc thi 1 laàn,vaø 
noù chæ chaám döùt khi tín hieäu khoâng cho pheùp ngaét ñöôïc thöïc thi. 
4/ Ñoïc tín hieäu Analog: 
Tín hieäu Analog laø caùc tín hieäu töông töï ( 0 – 10VDC,hoaëc 4-20mA……),Haàu heát caùc öùng 
duïng cuûa chöông trình PLC Siemens noùi rieâng hay caùc öùng duïng khaùc ñeàu caàn phaûi ñoïc caùc 
tín hieäu analog.Tín hieäu analog coù theå laø tín hieäu töø caùc caûm bieán ño khoaûng caùch,caûm bieán 
aùp suaát,caûm bieán ño troïng löôïng…… 
Caùc böôùc ñoïc tín hieäu Analog: 
a/Ñoïc tín hieäu analog töø Modul EM231: 
Caùc tín hieäu coù theå ñoïc ñöôïc töø Modul EM231(tuyø thuoäc vieäc choïn caùc Switch treân modul): 

 Tín hieäu ñôn cöïc ( Tín hieäu ñieän aùp): 0-10VDC, 0-5VDC  
 Tín hieäu löôõng cöïc (tín hieäu ñieän aùp): -5VDC – 5VDC, -2.5VDC – 2.5VDC 
 Tín hieäu doøng ñieän :0 – 20mA ( coù theå ñoïc ñöôïc 4-20mA) 

Tín hieäu Analog seõ ñöôïc ñoïc vaøo AIW0,AIW2 töông öùng,tuyø thuoäc vaøo vò trí cuûa tín hieäu 
ñöa vaøo modul  
Modul EM231 coù 4 ngoõ vaøo Analog,do vaäy vò trí caùc ngoõ vaøo töông öùng laø: 
AIW0,AIW2,AIW4,AIW6 
Tín hieäu analog laø tín hieäu ñieän aùp ,tuy nhieân giaù trò maø AIW ñoïc vaøo khoâng phaûi laø giaù trò 
ñieän aùp ,maø laø giaù trò ñaõ ñöôïc quy ñoåi töông öùng 16bit. 
Tröôøng hôïp ñôn cöïc : Giaù trò töø 0 – 64000 töông öùng vôùi ( 0-10V,0-5V hay 0-20mA) 

Lieân keát söï kieän ngaét soá 8 vôùi 
chöông trình ngaét INT_0 ( Khi 
xaûy ra söï kieän soá 8 thì chöông 
trình INT_0 ñöôïc thöïc thi) 
 
 
Cho pheùp ngaét ( ENI) 

Keát thuùc söï kieän ngaét soá 8,söï kieän ngaét 
soá 8 seõ ñöôïc cho pheùp laïi khi coù leänh 
ENI 
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Tröôøng hôïp löôõng cöïc : Giaù trò töø -32000 – 32000 töông öùng vôùi (-5VDC – 5VDC hay -
2.5VDC – 2.5VDC). 
Víduï :  

 Tröôøng hôïp ñôn cöïc: giaù trò ñoïc vaøo cuûa AIW0 = 32000,khi ñoù giaù trò ñieän aùp töông 
öùng laø :   (32000x10VDC/ 64000) = 5VDC  ( Taàm choïn 0 – 10VDC) 

 Tröôøng hôïp löôõng cöïc : Giaù trò ñoïc vaøo cuûa AIW0 = 16000,khi ñoù giaù trò ñieän aùp 
töông öùng laø : ( 16000x5VDC/32000) =2.5VDC ( Taàm ño -2.5VDC – 2.5VDC ) 

Do vaäy caên cöù vaøo giaù trò ñoïc vaøo cuûa AIW ta coù theå duøng quy taéc “tam suaát”,töø ñoù coù theå 
tính ñöôïc giaù trò ñieän aùp töông öùng.Töø giaù trò ñieän aùp ta coù theå suy ra giaù trò mong muoán. 

 Thoâng thöôøng caùc tín hieäu Analog ñoïc vaøo bao giôø ngöôøi söû duïng cuõng mong muoán 
ñoïc ñöôïc chính giaù trò mong muoán ( Ví duï: giaù trò khoái löôïng trong ñoïc ñaàu caân 
Loadcell, giaù trò aùp suaát trong ñoïc tín hieäu töø caûm bieán aùp suaát…..) 

 Phöông phaùp ñoïc Analog trong tröôøng hôïp naøy ta seõ khoâng caàn quan taâm nhieàu ñeán 
cheá ñoä ñôn cöïc hay löôõng cöïc,maø chæ caàn xaùc ñònh ñöôïc 2 ñieåm,töø ñoù laäp ñöôïc 
phöông trình ñöôøng thaúng ( Giaù trò mong muoán ñoïc theo AIW) 

 Ví duï: Ñeå ñoïc khoái löôïng töø ñaàu caân :Ta xaây döïng haøm Khoái löôïng theo AIW( laø tín 
hieäu ñoïc vaøo) 

 Böôùc 1: Ta caàn xaùc ñònh 2 ñieåm: 
Ñieåm 1: Ta online treân maùy tính,ñoïc giaù trò AIW0 laø x1,trong tröôøng hôïp ôû ñieåm 1 ( 
Ñieåm 1 laø ñieåm ta ñaët quaû caân chuaån 1:coù khoái löôïng m1 leân baøn caân) ,Töông töï ta coù 
theå xaùc ñònh ñöôïc ñieåm 2 ( töông öùng x2 vaø m2). 
Töø ñoù ta coù 2 ñieåm : Ñieåm 1 ( x1,m1) , Ñieåm 2 (x2,m2). 
Phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua 2 ñieåm 1,2 coù daïng: 
 (X-X1/X2-X1) = (Y-Y1/Y2-Y1),Töø ñoù ruùt Y theo X 
Ñoù chính laø phöông trình khoái löôïng theo AIW. 

 Ví duï cuï theå:  Ñieåm 1 (0,0), ñieåm 2 ( 32000,1000) 
Phöông trình laäp: 
 (X-0/32000-0) = ( Y-0/1000-0) Töø ñoù suy ra: 
  Y= 1xX/ 32 
Vaäy :      Khoái löôïng = AIW / 32 
b/Xuaát tín hieäu analog qua modul EM232: 

Caùc tín hieäu coù theå xuaát ra Modul EM232(tuyø thuoäc vieäc choïn caùc Switch treân modul): 
 Tín hieäu ñôn cöïc ( Tín hieäu doøng ñieän): 0-20mA  
 Tín hieäu löôõng cöïc (tín hieäu ñieän aùp): -10VDC – 10VDC 

Tín hieäu 0 -20mA töông öùng vôùi giaù trò 0 – 32000 
Tín hieäu -10VDC – 10VDC töông öùng -32000 – 32000 
Giaù trò xuaát ra Modul EM232 ñöôïc ñöa vaøo oâ nhôù AQW töông öùng. 
c/ Modul EM235:  

 Caùc tín hieäu coù theå ñoïc ñöôïc thoâng qua Modul EM235 ( Tuyø theo Switch choïn treân 
Modul): 

Ñôn cöïc : 0 – 50mV , 0 – 100mV , 0 – 500mV , 0 – 1V , 0 – 5VDC , 0 – 20mA , 0 – 10VDC. 
Löôõng cöïc : +-25mV , +-50mV , +-100mV , +-250mV , +-500mV , +-1VDC ,+-2.5VDC ,      
+-5VDC ,+-10VDC 
Giaù trò töông öùng cho cheá ñoä ñôn cöïc : Töø 0 – 64000 
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Giaù trò töông öùng cho cheá ñoä löôõng cöïc : -32000 – 32000 
 Ngoaøi ra Modul EM235 coøn coù 2 Ngoõ ra Analog output töông öùng : +-10VDC, 0 – 

20mA 
5/ Xuaát döõ lieäu vaø nhaän döõ lieäu qua Port giao tieáp ( Port 0,Port 1): 
S7_200 thoâng thöôøng cho pheùp ta söû duïng caùc Port giao tieáp ñeå giao tieáp vôùi caùc thieát bò beân 
ngoaøi,Tröôøng hôïp CPU söû duïng coù 2 Port giao tieáp thì ta cuõng  coù theå söû duïng caû 2 Port giao 
tieáp ñeå coù theå giao tieáp vôùi caùc thieát bò beân ngoaøi ( Nhö : Giao tieáp 485 vôùi ñaàu caân,giao tieáp 
vôùi caùc ñaàu ño ñieän…….). 
a/Xuaát döõ lieäu ra Port giao tieáp: 
Ñeå thöïc hieän vieäc xuaát döõ lieäu ra Port giao tieáp ta thöïc hieän nhö sau: 
Böôùc 1: Ñònh daïng cho vieäc giao tieáp qua Port ( Toác ñoä Baud,soá Bit döõ lieäu…) thoâng qua 2 
byte SMB30 ( cho Port 0),SMB130 ( cho Port 1) 

 
Ví duï: 

 
 
Böôùc 2: Thöïc hieän vieäc xuaát döõ lieäu  

 
YÙ nghóa TBL:   Soá Byte ñöôïc cho pheùp truyeàn ñi 

Ñònh daïng giao tieáp Port 0 ( No 
Parity, 8 data bits per 
character,toác ñoä baud 9600, cheá 
ñoä Freeport protocol) 

Xuaát döõ lieäu qua Port 0. 
TBL = VB200  
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    Vò trí Byte truyeàn baét ñaàu baèng TBL + 1 
Ví duï:   ÔÛ leänh treân Neáu VB200 = 5 ,leänh treân seõ thöïc hieän vieäc truyeàn 5 Byte ( 
VB201,VB202,VB203,VB204,VB205) 
b/Nhaän döõ lieäu qua Port giao tieáp: 
Ñeå thöïc hieän vieäc nhaän döõ lieäu qua Port giao tieáp ,tröôùc heát ta cuõng phaûi ñònh daïng giao thöùc 
cho vieäc giao tieáp gioáng nhö phaàn xuaát döõ lieäu ra Port giao tieáp. 
Ñeå thöïc hieän vieäc nhaän döõ lieäu,ta thöïc hieän vieäc lieân keát söï kieän nhaän döõ lieäu qua Port giao 
tieáp ( Söï kieän soá 8 cho Port 0,söï kieän soá 25 cho Port 1). 

 
SMB2 laø byte chöùa döõ lieäu nhaän ñöôïc töø Port 0 vaø Port 1 trong quaù trình giao tieáp,Nghóa laø 
döõ lieäu nhaän ñöôïc seõ ñaåy vaøo SMB2,do vaäy trong chöông trình ngaét ta phaûi löu laïi döõ lieäu  
nhaän ñöôïc ,neáu khoâng seõ bò maát döõ lieäu  

 

 
 
Sau ñoù seõ goïi chöông trình con ñeå xöû lí chuoãi döõ lieäu vöøa môùi nhaän ñoù. 
6/Keát noái TD200: 
TD200 laø maøn hình giao tieáp vôùi CPU S7_200,maøn hình TD200 laø maøn hình daïng Text cho 
pheùp ngöôøi söû duïng thay ñoåi döõ lieäu,caûnh baùo khi gaëp söï coá…..Tuy nhieân loaïi maøn hình naøy 
khoâng coù phaàn meàm chuyeân bieät cho vieäc laäp trình,maø vieäc lieân keát vôùi noù phaûi thoâng qua 
chöông trình S7_200, Nghóa laø ñeå coù theå lieân keát vôùi TD200 ,Trong chöông trình S7_200 ta 
phaûi thöïc hieän vieäc ñònh daïng baèng Wizard. 
Caùc böôùc thöïc hieän Wizard: 

Lieân keát söï kieän ngaét soá 8 vôùi 
chöông trình ngaét INT_0 ( söï 
kieän nhaän döõ lieäu qua Port 
giao tieáp) 
 
Cho pheùp ngaét (ENI) 

Döõ lieäu sau khi nhaän ñöôïc ñöa 
vaøo con troû AC1 (töùc laø ñöa vaøo 
VB300),sau ñoù taêng con troû leân 1 
Con troû ñang ôû VB301 
 
 
Taêng con troû leân 1 

Con troû  troû tôùi oâ nhôù VB300 
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Choïn Wizard TD200,baèng caùch Double click vaøo 
TD 200,roài choïn next 
 
 
Sau ñoù choïn loaïi TD200 caàn duøng ( TD200 
V2.1,TD 200 V3.0 ,TD200C ) 

Choïn ngoân 
ngöõ vaø 
loaïi Font 
chöõ cho 
phuø hôïp. 
Sau ñoù 
tieáp tuïc 
choïn 
next,ñeå 
qua trang 
keá tieáp. 
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  TD200 coù 8 nuùt nhaán töø F1 – F4 , SHIFT F1 – SHIFT F4, 

 Caùc nuùt nhaán naøy cho pheùp ta choïn ñòa chæ Byte cho 8 nuùt nhaán naøy. 
Maëc ñònh ( Byte M0 ,khi ñoù : F1:M0.0 , F2:M0.1……..SHIFT F4 : M0.7) 

 Cho pheùp ta choïn khi nhaán thì Bit seõ ñöôïc set hay chæ ON/OFF 

 
TD200 cho pheùp ta ñònh daïng khoaûng toái ña 80 maøn hình ,moãi maøn hình cho pheùp ta ñònh 
daïng 40 kí töï hay 20 kí töï. 

 

Ñònh daïng vò trí baét ñaàu cho 
14 Byte daønh cho vuøng Data 
Block ( maëc ñònh VB0) 
 
Ñònh daïng Byte daønh cho 
Bit cho pheùp cuûa trang maøn 
hình caàn hieån thò ( Maëc ñònh 
VB14) 
 
 
 
Vò trí Byte ñaàu tieân cho 40 
Byte döõ lieäu kí töï cuûa maøn 
hình.  (Maëc ñònh VB24) 
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Bit cho pheùp cuûa maøn hình laø V14.7  
Ñòa chæ Byte baét ñaàu VB24: Do vaäy  
VB24 = “T” ,VB25=”A" VB26 = “I” …….. 
 
Sau ñoù choïn Finish cho vieäc hoaøn thaønh ñònh daïng Wizard,khi ñoù sau khi Download chöông 
trình xuoáng PLC thì PLC seõ hieåu TD200 khi CPU lieân keát vôùi maøn hình. 
Ngoaøi vieäc ñònh daïng Wizard ta coøn caàn phaûi vieát leänh trong chöông trình S7_200 ñeå coù theå 
taêng hoaëc giaûm caùc döõ lieäu trong S7_200 
Ngoaøi ra moät soá nuùt nhaán taêng giaûm: 
 Nuùt taêng : V3.3 
 Nuùt giaûm: V3.2 
 Nuùt Enter : V3.1 
Ngoaøi ra ta coøn coù theå choïn : 
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Döõ lieäu daïng Word,hoaëc Double Word cho caùc oâ nhôù töông öùng. 
Ví duï: Khi nhaán nuùt taêng,muoán döõ lieäu taêng leân 1,thì trong chöông trình PLC ta phaûi thöïc 
hieän caùc leänh sau: 

  
 
7/ Ñieàu khieån PID: 
Moät heä thoáng ñieàu khieån mong muoán : Ñaït giaù trò xaùc laäp vôùi thôøi gian vaø sai soá nhoû nhaát coù 
theå.Ñeå coù theå ñaït ñöôïc yeâu caàu naøy thì tröôùc tieân heä thoáng ñieàu khieån phaûi laø heä thoáng ñieàu 
khieån voøng kín ( Nghóa laø phaûi coù voøng hoài tieáp cho heä thoáng ñieàu khieån). 
Yeâu caàu cuûa heä thoáng: 
  

 Giaù trò ñaët ( Laø giaù trò do ngöôøi söû duïng mong muoán) 
 Giaù trò ño ( Giaù trò ño veà töø caûm bieán) 

Töø söï cheânh leäch sai soá giöõa giaù trò ñaët vaø giaù trò ño töø ñoù coù phöông phaùp hieäu chænh (ñieàu 
khieån kòp thôøi) 
Caùc böôùc thöïc hieän Wizard cho vieäc ñieàu khieån PID: 
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Choïn giaù trò nhoû nhaát cuõng nhö lôùn nhaát cuûa giaù trò Setpoint,choïn heä soá Gain,Sample time 
,Integral Time,Derivative Time. Caùc giaù trò naøy phaûi choïn phuø hôïp thì thôøi gian xaùc laäp môùi 
nhanh,vaø sai soá toát. 

Choïn Wizard PID,Double click vaøo PID ñeå choïn vieäc ñònh daïng 
cho Wizard PID 

Choïn soá voøng (LOOP) cho vieäc ñieàu 
khieån PID,soá voøng toái ña 3 
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 Choïn loaïi tín hieäu ñôn cöïc hay löôõng cöïc 
 Choïn loaïi tín hieäu ñieàu khieån,tín hieäu analog hay tín hieäu Digital 
 Choïn coù duøng Off set 20% hay khoâng 

 
 Choïn caùc tín hieäu cho pheùp Alarm möùc thaáp ( Giaù trò choïn töông öùng) 
 Choïn tín hieäu cho pheùp Alarm möùc cao ( Giaù trò choïn töông öùng) 
 Choïn cheá ñoä Alarm loãi 

Choïn next vaø Finish ñeå keát thuùc vieäc ñònh daïng wizard. 
Chöông trình seõ taïo ra 2 chöông trình con PID0_INIT vaø PID_EXE,ta coù theå söû duïng 2 
chöông trình con naøy trong chöông trình öùng duïng cho phuø hôïp. 
Chöông trình con PID0_INIT ñöôïc thöïc hieän trong chöông trình chính,coøn chöông trình 
PID_EXE seõ ñöôïc thöïc hieän khi quaù trình PID ñaõ ñöôïc xaùc laäp. 
8/ Söû duïng Memory Catridge: 
S7_200 coù theâm moät coâng cuï thaät lí thuù ñoù laø Memory Catridge 
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Memory Catridge laø option gaén theâm cho CPU S7_200 khi ngöôøi duøng coù yeâu caàu nhöõng 
öùng duïng lieân quan ñeán thieát bò naøy,thoâng thöôøng thì taïi moãi CPU vò trí cuûa Memory 
Catridge seõ ñöôïc che kín bôûi 1 thieát bò phuï trôï traùnh tröôøng hôïp buïi xaâm nhaäp vaøo,moãi khi 
caàn duøng theâm thieát bò Memory Catridge thì ta thay theá thieát bò che chaén ñoù baèng Memory 
Catridge. 
Caùc coâng duïng coù theâm cuûa Memory Catridge: 

 Môû roäng dung löôïng nhôù cho chöông trình 
 Thieát laäp Recipe 
 Thieát laäp Data Log 
 Löu tröõ chöông trình khi caàn thieát 

a/Môû roäng dung löôïng boä nhôù chöông trình: Moãi CPU chæ coù moät dung löôïng cho boä nhôù 
chöông trình nhaát ñònh,trong tröôøng hôïp chöông trình quaù daøi,vöôït quaù dung löôïng cuûa boä 
nhôù chöông trình ,chæ coøn moät caùch duy nhaát laø söû duïng Memory Catridge ñeå chia seû bôùt 
chöông trình caàn thieát. 
Ví duï: Dung löôïng boä nhôù chöông trình thoâng thöôøng khoaûng 8KB,neáu chöông trình öùng 
duïng coù dung löôïng lôùn hôn 8KB ta phaûi söû duïng Memory Catridge gaén theâm.( Memory 
Catridge coù theå laø 64KB,128KB,256KB… 
b/Thieát laäp Recipe: Chöông trình S7_200 cho pheùp ta thieát laäp nhöõng coâng thöùc coù saün 
trong chöông trình S7_200,chöông trình naøy seõ ñöôïc löu trong Memory Catridge khi 
Download. 
ÖÙng duïng naøy thöôøng ñöôïc duøng trong nhöõng heä thoáng caàn söû duïng nhieàu coâng thöùc coù saün 
bieát tröôùc maø khoâng caàn phaûi söû duïng maøn hình nhaäp töø beân ngoaøi. 
Caùc böôùc thöïc hieän thieát laäp Recipe: 

 

Choïn Wizard Recipe baèng caùch Double click 
vaøo Recipe 
 
Sau ñoù choïn Next 



Höôùng daãn söû duïng S7-200  Duy Minh Software 
 
 

 
www.minh.webhop.net

85

 
Choïn caùc muïc caàn thieát cho vieäc thieát laäp coâng thöùc nhö : Caùt,Ñaù,Ximaêng,Nöôùc,Phuïgia 

 
Thieát laäp caùc coâng thöùc cho öùng duïng caàn thieát 
Ví duï: Coâng thöùc 1:   
   Caùt = 1600Kg 
   Ñaù = 2100Kg 
   Ximaêng = 300Kg 
   Nöôùc = 150Kg 
   Phuï gia = 16Kg 
Sau ñoù choïn Next,roài choïn Finish 
Khi ñoù chöông trình seõ töï ñoäng taïo ra 2 chöông trình con RCP0_Read vaø RCP0_Write,ta phaûi 
söû duïng 2 chöông trình naøy trong chöông trình öùng duïng töông öùng. 
RCP0_Read : duøng ñeå ñoïc coâng thöùc töø PLC 
RCP0_Write: duøng ñeå vieát caùc coâng thöùc leân PLC. 
Ví duï:  
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c/Thieát laäp Data Log:  
Chöông trình cho pheùp ta thieát laäp Data Log trong tröôøng hôïp ngöôøi söû duïng muoán theo doõi 
söï hoaït ñoäng cuûa moät heä thoáng theo thôøi gian,khi ñoù ngöôøi söû duïng phaûi coù Option Memory 
Catridge ,ñoàng thôøi phaûi söû duïng coâng cuï Data Log.Ñeå ñoïc ñöôïc Data Log ta phaûi söû duïng 
S7-200 Explorer,chöông trình naøy seõ ñoïc Data Log töông öùng coù trong Memory Catridge 
Caùc böôùc söû duïng Data Log: 

    
 

 
Choïn caùc muïc töông öùng: 

 Bao goàm keøm theo thôøi gian cho moãi Record 

Khi coù I0.0,chöông trình seõ ñoïc coâng thöùc 
1,byte loãi seõ ñöôïc löu vaøo VB100 
 
 
 
 
 
 
 
Khi coù I0.1 chöông trình seõ vieát coâng thöùc 2 
,Byte loãi seõ ñöôïc ñöa vaøo VB101 

Choïn Data Log trong Wizard baèng caùch Double click vaøo 
Data Log 
Sau ñoù choïn Next 
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 Bao goàm keøm theo ngaøy thaùng cho moãi Record 
 Xoaù Data Log khi Upload 
 Choïn Soá löôïng Record ñöôïc löu tröõ toái ña 

 
Choïn Teân vaø loaïi döõ lieäu cho vieäc thöïc hieän Data Log 
Choïn Next vaø Finish cho vieäc hoaøn thaønh ñònh daïng Wizard. 
Chöông trình seõ taïo ra chöông trình con DAT0_Write,ta seõ goïi chöông trình con naøy trong 
chöông trình öùng duïng töông öùng. 

 
 Khi thöïc hieän vieäc söû duïng Memory Catridge ,ta phaûi choïn muïc Download to 

Memory Catridge khi Download chöông trình öùng duïng. 

 
e/Löu chöông trình öùng duïng: 
Khi söû duïng Memory Catridge ta coù theå löu chöông trình öùng duïng khi caàn thieát.Vieäc lôïi theá 
cuûa löu chöông trình öùng duïng laø ta khoâng caàn phaûi download laïi chöông trình öùng duïng khi 
thay theá CPU (trong tröôøng hôïp CPU bò hö hoûng),maø ta chæ caàn thay theá CPU roài gaén 
Memory Catridge vaøo CPU,CPU seõ töï ñoäng caäp nhaät toaøn boä chöông trình ñaõ coù saün trong 
Memory Catridge. 
Ñeå thöïc hieän ñöôïc ñieàu naøy thì khi DownLoad chöông trình xuoáng CPU ta phaûi thöïc hieän 
theâm 1 böôùc nöõa laø löu chöông trình vaøo trong Memory Catridge. 

Khi coù I0.0,chöông trình seõ thöïc thi vieäc ghi 
Data Log,Byte loãi laø VB200 
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8/Moät soá oâ nhôù ñaëc bieät söû duïng trong S7_200: 

 SMB0 : Status Bits 
 SM0.0 : Bit naøy luoân luoân ON 
 SM0.1 : Bit naøy ON trong chu kì queùt ñaàu tieân cuûa chöông trình,hoaëc ON khi 

baät töø  Stop sang Run 
 SM0.2 : Bit naøy ON trong 1 chu kì queùt neáu döõ lieäu cuûa oâ nhôù coù khaû naêng 

nhôù  bò maát. 
 SM0.3 : Bit naøy ON trong 1 chu kì queùt khi coù ñieän vaø ñang ôû traïng thaùi RUN 
 SM0.4 : Bit naøy xung nhòp chu kì 1 phuùt, 30S ON, 30S OFF 
 SM0.5 :Bit naøy xung nhòp chu kì 1giaây  , 0.5s ON  , 0.5S OFF 
 SM0.6 :Bit naøy xung nhòp chu kì 1 voøng queùt , Voøng queùt naøy ON,voøng Queùt 

keá tieáp OFF. 
 SM0.7 :Bit phaûn aùnh vò trí cuûa Switch cheá ñoä :  On khi Switch ôû cheá ñoä RUN, 

OFF khi Switch ôû cheá ñoä TERM 
 SMB1 : Status Bits 

 SM1.0 : Bit naøy ON khi vieäc thöïc thi leänh cho keát quaû laø Zero 
 SM1.1 : Bit naøy ON khi keát quaû thu ñöôïc bò traøn oâ nhôù hoaëc keát quaû thu ñöôïc 

khoâng hôïp leä. 
 SM1.2 : Bit naøy ON khi keát quaû thu ñöôïc laø soá aâm. 
 SM1.3 : Bit naøy ON khi thöïc hieän pheùp chia cho soá 0 
 SM1.4 : Bit naøy ON khi vieäc theâm döõ lieäu vaøo moät baûng bò traøn. 
 SM1.5 :Bit naøy ON khi leänh LIFO vaø FIFO thöïc hieän vieäc ñoïc töø  1 baûng 

troáng. 
 SM1.6 :Bit naøy ON khi leänh chuyeån ñoåi khoâng phaûi soá BCD sang soá BIN ñöôïc 

thöïc thi. 
 SM1.7 :Bit Naøy ON khi vieäc thöïc hieän chuyeån ñoåi soá ASCII sang soá Decimal 

khoâng hôïp leä. 
 SMB2 : Nhaän döõ lieäu thoâng qua coång FreePort 

Döõ lieäu ñöôïc nhaän qua coång FreePort seõ ñöôïc ñöa vaøo SMB2 

Ta vaøo PLC ,choïn Program Memory Catridge ( Trong 
tröông hôïp phaûi Online vôùi giöõa maùy tính vaø PLC) 
Hoaëc ta coù theå xoaù Memory Catridge baèng caùch choïn 
Erase Memory Catridge. 
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 SMB3 : Loãi Parity thoâng qua coång Freeport 
 SM3.0 : Parity loãi töø Port 0 hay Port 1 ( 0 = No Error , 1= Error ñöôïc phaùt hieän) 

 
 SMB4 : Traøn döõ lieäu 

 SM4.0 : Bit naøy ON khi ngaét giao tieáp bò traøn. 
 SM4.1 : Bit naøy ON khi ngaét ngoõ vaøo bò traøn. 
 SM4.2 : Bit naøy ON khi Ngaét thôøi gian bò traøn. 
 SM4.3 : Bit naøy ON khi thôøi gian thöïc hieän chöông trình gaëp vaán ñeà. 
 SM4.4 : Bit naøy ON khi vieäc ngaét ñöôïc cho pheùp. 
 SM4.5 :Bit naøy ON khi vieäc truyeàn döõ lieäu qua Port 0 khoâng ñöôïc thöïc thi 
 SM4.6 : Bit naøy ON khi vieäc truyeàn döõ lieäu qua Port 1 khoâng ñöôïc thöïc thi 
 SM4.7 :Bit Naøy ON khi moät soá giaù trò bò eùp .(Bò Force) 

 SMB5 : Traïng thaùi I/O 
 SM5.0 : Bit naøy ON khi coù ngoõ vaøo ra bò loãi. 
 SM5.1 : Bit naøy ON khi quaù nhieàu I/O ñöôïc noái vaøo I/O Bus 
 SM5.2 : Bit naøy ON khi quaù nhieàu Analog I/O ñöôïc noái vaøo I/O Bus 
 SM5.3 : Bit naøy ON khi quaù nhieàu Modul I/O ñöôïc keát noái vaøo I/O Bus. 

 SMB6 : ID cuûa CPU 
 SM6.4 – SM6.7:  

0000 : CPU 222 
0010 : CPU 224 
0110 : CPU 221 
1001 : CPU 226/CPU 226XM 

 SMB8 ñeán SMB21 : I/O Modul ID vaø loãi thanh ghi 
 Ñònh daïng Modul ID: 

m t t a i i q q 
m: Modul toàn taïi     0 : toàn taïi 
   1 : Khoâng toàn taïi 
tt :   Loaïi Modul 
 00 :Khoâng phaûi Modul I/O thoâng minh 
 01 :Modul thoâng minh 
a:  Loaïi I/O 
 0 : Loaïi I/O soá 
 1 : Loaïi Analog 
ii : Ngoõ vaøo 
 00 : Khoâng coù ngoõ vaøo 
 01 : 2AI hoaëc 8DI 
 10 : 2AI hoaëc 16DI 
 11 : 8AI hoaëc 32DI 
qq : Ngoõ ra 
 00 : Khoâng coù Output 
 01 : 2AQ hoaëc 8DQ 
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 10 : 2AQ hoaëc 16DQ 
 11 : 8AQ hoaëc 32DQ 

  Ñònh daïng Modul Error: 
c 0 0 b r p f t 

c : Ñònh daïng loãi  0 : khoâng loãi 
   1 : Loãi 
b :   Loãi ñöôøng Bus hay loãi Parity 
r : Loãi vöôït taàm   
p : Loãi nguoàn ngöôøi söû duïng   

SMB8 : Modul0 ID 
SMB9 : Modul0 Error 
SMB10 : Modul1 ID 
SMB11 : Modul1 Error 
SMB12 : Modul2 ID 
SMB13 : Modul2 Error 
SMB14 : Modul3 ID 
SMB15 : Modul3 Error 
SMB16 : Modul4 ID 
SMB17 : Modul4 Error 
SMB18 : Modul5 ID 
SMB19 : Modul5 Error 
SMB20 : Modul6 ID 
SMB21 : Modul6 Error 

 SMW22 ñeán SMW26 : Thôøi gian queùt. 
 SMW22 : Thôøi gian queùt chu kì cuoái (millisecond) 
 SMW24 : Thôøi gian queùt nhoû nhaát (millisecond) 
 SMW26 : Thôøi gian queùt lôùn nhaát (millisecond) 

 SMB28 ñeán SMB29 : Ñieàu chænh giaù trò Analog 
 SMB28 : Giaù trò ñieàu chænh ngoõ thöù 1 cuûa Analog,khi chöông trình chuyeån töø 

Stop/Run 
 SMB29 : Giaù trò ñieàu chænh ngoõ thöù 2 cuûa Analog,khi chöông trình chuyeån töø 

Stop/Run 
 SMB30 vaø SMB130 : Thanh ghi ñieàu khieån FreePort 
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 SMB34 vaø SMB35 : Thanh ghi ñieàu khieån ngaét thôøi gian 
 SMB34 : Ngaét thôøi gian cho INT_0 (ms) 
 SMB35 : Ngaét thôøi gian cho INT_1 (ms) 

 SMB34 ñeán SMB65 : Thanh ghi daønh cho HSC0,HSC1 vaø HSC2 
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Xem chi tieát trong höôùng daãn ñoïc High Speed Counter ôû caùc muïc treân. 

 SMB66 ñeán SMB85: PTO/PWM Registers 
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 SMB86 ñeán SMB94,SMB186 ñeán SMB194 : Receive Message Control 

 
 SMW98: Loãi treân Modul môû roäng I/O: 
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        SMW98 taêng moãi khi bits parity loãi ñöôïc kieåm tra ôû Modul môû roäng .Giaù trò naøy seõ ñöôïc 
xoaù moãi khi baät nguoàn hoaëc coù theå xoaù bôûi ngöôøi söû duïng. 
 

 SMB131 ñeán SMB165:HSC3,HSC4,HSC5  
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9/ Ñieàu khieån bieán taàn theo giao thöùc USS: 
CPU S7_200 coù theå ñieàu khieån bieán taàn Siemens thoâng qua Port giao tieáp baèng giao thöùc 
USS 


