
1 
 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

BAN TỔ CHỨC HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP  
TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HỒ SƠ BÀI GIẢNG 

TÍCH HỢP 
 

 

          NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 

          TÊN BÀI GIẢNG: LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU 
                                          GIAO THÔNG Ở NGÃ TƯ SỬ DỤNG PLC S7 200 

          HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG 

          ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quảng Ninh, tháng 11/2020 
 



2 
 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN  Điều khiển lập trình PLC cơ bản  
 

Nghề: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng 
Thời gian: 90 giờ  
 

Số 

TT 
Tên bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Kiểm tra 

1 Bài 1: Lập trình điều khiển 

động cơ 3 pha quay 2 chiều 

10 1 9  

2 Bài 2: Lập trình điều khiển 

thiết bị nâng hàng 

10 1 9  

3 Bài 3: Lập trình điều khiển 

phân loại sản phẩm 

10 1 8 1 

4 Bài 4: Lập trình điều khiển 

bơm nước tự động từ bể ngầm 

lên bể chứa 

10 1 9  

5 Bài 5: Lập trình điều khiển hệ 

thống băng tải đếm sản phẩm 

10 1 9  

6 Bài 6: Lập trình điều khiển hệ 

thống băng tải có phân loại 

sản phẩm theo màu sắc 

10 1 8 1 

7 Bài 7: Lập trình điều khiển 

hiển thị số trên LED 7 thanh 

10 1 9  

8 Bài 8: Lập trình điều khiển mô 

hình sản xuất sản phẩm bằng 

gia công áp lực 

10 1 9  

9 Bài 9: Lập trình điều khiển tín 

hiệu giao thông ở ngã tư 

10 1 8 1 

Tổng cộng 90 9 78 3 
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PHƯƠNG ÁN BÀI GIẢNG 
 

1. Tên bài học: Lập trình điều khiển tín hiệu giao thông ở ngã tư 

Bài trình giảng: Lập trình điều khiển tín hiệu giao thông ở ngã tư sử dụng 
PLC S7 200 
2. Vị trí bài trình giảng 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

MÔ ĐUN 14: Điều khiển lập trình PLC cơ bản 

(90 giờ) 

 
BÀI 2 
Lập 
trình 
điều 
khiển 

thiết bị 
nâng 
hàng. 

 

 
BÀI 1 
Lập 
trình 
điều 
khiển 

động cơ 
3 pha 
quay 2 
chiều 

 
BÀI 3 

Lập trình 
điều 
khiển 

phân loại 
sản phẩm 

 
BÀI 4 

Lập trình 
điều 

khiển 
bơm 

nước tự 
động từ 
bể ngầm 
lên bể 
chứa 

 
 

 

 
 

…. 

9.1 

Kiểm tra PLC 
S7-200, cáp 
kết nối, xác 

định đầu vào/ 
ra trên mô 
hình giao 

thông ở ngã tư  

9.2 
Lập trình 
điều khiển  

tín hiệu giao 
thông ở ngã 
tư sử dụng 
PLC S7 200 

 

 
BÀI 9 
Lập 
trình 
điều 

khiển tín 
hiệu 
giao 

thông ở 
ngã tư 

9.3 
Lập trình 
điều khiển  

tín hiệu giao 
thông ở ngã 
tư sử dụng 

PLC S7 300 
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3. Đối tượng giảng dạy 

- Sinh viên hệ Cao đẳng - Nghề Điện công nghiệp 

4. Mục tiêu 
4.1. Mục tiêu của bài học 

- Kiến thức: Trình bày được yêu cầu điều khiển, giản đồ thời gian, viết được 

chương trình điều khiển tín hiệu giao thông ở ngã tư sử dụng PLC; trình tự các 
bước thực hiện; các sai hỏng thường gặp, nguyên nhân, biện pháp xử lý, phòng 
tránh. 

 - Kỹ năng: Kiểm tra được tình trạng hoạt động của PLC S7-200, cáp kết nối, xác 
định được địa chỉ đầu vào/ ra trên mô hình. Lập trình điều khiển được tín hiệu giao 
thông ở ngã tư đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết nối được nguồn, địa 

chỉ đầu vào/ra tương ứng trên panel và vận hành. 

 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự học, đảm 
bảo an toàn cho người và thiết bị. Tự chịu trách nhiệm về sản phẩm và quá trình 

học tập, thực hành trên lớp. 
4.2. Mục tiêu bài trình giảng  

Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: 

  - Kiến thức: Trình bày được yêu cầu điều khiển, giản đồ thời gian, viết được 
chương trình điều khiển tín hiệu giao thông ở ngã tư sử dụng PLC S7 200; trình tự 
các bước thực hiện; sai hỏng thường gặp, nguyên nhân, biện pháp xử lý, phòng 

tránh. 

 - Kỹ năng: Lập trình điều khiển được tín hiệu giao thông ở ngã tư sử dụng PLC 
S7 200 đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết nối được nguồn, địa chỉ đầu 

vào/ra tương ứng trên panel và vận hành. 

 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự học, đảm 
bảo an toàn cho người và thiết bị. Tự chịu trách nhiệm về sản phẩm và quá trình 

học tập, thực hành trên lớp. 

5. Trọng tâm bài 

     Kỹ năng lập trình điều khiển 

6. Phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học 

 * Phương pháp dạy học 

- Nêu vấn đề  

- Đàm thoại 

- Thảo luận nhóm 

- Thuyết trình 

- Trực quan 

- Làm mẫu 

- Thực hành  
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 * Phương tiện dạy học 

 - Máy tính, máy chiếu, hồ sơ bài giảng, bảng, phấn    

 - Bảng trình tự các bước thực hành, panel thực hành sử dụng PLC S7 200,  

mô hình đèn giao thông ở ngã tư. 

 - Máy tính của giáo viên và sinh viên kết nối mạng thông qua phần mềm 

quản lý AeroAdmin.  

* Hình thức tổ chức dạy học 

- Hướng dẫn lý thuyết và làm mẫu : Tập trung cả lớp 

- Tổ chức cho sinh viên thực hành  : Theo cá nhân 

- Hướng dẫn kết thúc                      : Tập trung cả lớp 

7. Phương án cụ thể của giờ dạy 
  

TT CÁC BƯỚC LÊN LỚP PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 
THỜI 

GIAN  

I ỔN ĐỊNH LỚP Đàm thoại, thuyết trình 1 phút 

II 

 

THỰC HIỆN BÀI HỌC                                                                    59 phút 

1. Dẫn nhập Nêu vấn đề, thuyết trình 2 phút 

2. Giới thiệu chủ đề Trình chiếu, thuyết trình 3 phút 

3. Giải quyết vấn đề 

Nêu vấn đề, đàm thoại, thuyết 

trình, trực quan, làm mẫu, thực 

hành, thảo luận nhóm 

50 phút 

4. Kết thúc vấn đề Thuyết trình, trực quan 3 phút 

5. Hướng dẫn tự học Thuyết trình, trực quan  1 phút 

Tổng cộng 60 phút 
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BỘ CÔNG THƯƠNG 
 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIÁO ÁN 

TÍCH HỢP 
 

                            Mô đun: Điều khiển lập trình PLC cơ bản 

                            Lớp: Điện công nghiệp – Khóa 13 

                            Họ tên giáo viên: Nguyễn Thị Bích Hồng 

                            Năm học:  2020- 2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quyển số 1 
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Giáo án số:      Thời gian thực hiện: 60 phút 

 Bài học trước: Bài 8: Lập trình điều khiển mô 
hình sản xuất sản phẩm bằng gia 
công áp lực 

 Thực hiện ngày:  …/11/2020 
 

TÊN BÀI:  
BÀI 9: LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN  TÍN HIỆU GIAO THÔNG Ở NGÃ TƯ 

TÊN BÀI TRÌNH GIẢNG:  
LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU GIAO THÔNG Ở NGÃ TƯ 

SỬ DỤNG PLC S7 200 
 

MỤC TIÊU CỦA BÀI 

* Mục tiêu của bài học 

- Kiến thức: Trình bày được yêu cầu điều khiển, giản đồ thời gian, viết được 
chương trình điều khiển tín hiệu giao thông ở ngã tư sử dụng PLC; trình tự các 
bước thực hiện; các sai hỏng thường gặp, nguyên nhân, biện pháp xử lý, phòng 

tránh. 

 - Kỹ năng: Kiểm tra được tình trạng hoạt động của PLC S7-200, cáp kết nối, xác 
định được địa chỉ đầu vào/ ra trên mô hình. Lập trình điều khiển được tín hiệu giao 

thông ở ngã tư đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết nối được nguồn, địa 
chỉ đầu vào/ra tương ứng trên panel và vận hành. 

 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự học, đảm 

bảo an toàn cho người và thiết bị. Tự chịu trách nhiệm về sản phẩm và quá trình 
học tập, thực hành trên lớp. 

* Mục tiêu bài trình giảng  

Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: 

  - Kiến thức: Trình bày được yêu cầu điều khiển, giản đồ thời gian, viết được 
chương trình điều khiển tín hiệu giao thông ở ngã tư sử dụng PLC S7 200; trình tự 

các bước thực hiện; sai hỏng thường gặp, nguyên nhân, biện pháp xử lý, phòng 
tránh. 

 - Kỹ năng: Lập trình điều khiển được tín hiệu giao thông ở ngã tư sử dụng PLC 

S7 200 đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết nối được nguồn, địa chỉ đầu 
vào/ra tương ứng trên panel và vận hành. 

 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự học, đảm 

bảo an toàn cho người và thiết bị. Tự chịu trách nhiệm về sản phẩm và quá trình 
học tập, thực hành trên lớp. 
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ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC 
 

 - Phương tiện dạy học: Máy tính, máy chiếu projecter, bảng, phấn, bảng trình tự 

thực hiện, bảng sai hỏng thường gặp, phiếu thực hành, phiếu đánh giá, tài liệu phát 

tay, phần mềm quản lý AeroAdmin. 

 - Thiết bị, dụng cụ: Máy tính đã cài phần mềm của PLC S7 200, panel thực hành 

sử dụng PLC S7 200, mô hình đèn giao thông ở ngã tư, cáp kết nối PC/PPI, đồng 

hồ vạn năng. 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 
 

- Lý thuyết liên quan : Tập trung cả lớp 

- Trình tự thực hiện : Tập trung cả lớp 

- Thực hành : Theo cá nhân 
 

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC          Thời gian: 01' 

 1. Kiểm tra sĩ số: 

STT Tên sinh viên vắng Có lý do Không có lý do 

1    

2    

3    
  

 - Nhắc nhở sinh viên :................................................................................................. 

2. Kiểm tra việc thực hiện trang phục bảo hộ lao động 

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC 
 

TT NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

THỜI 

GIAN 
HOẠT ĐỘNG CỦA 

GIẢNG VIÊN 
HOẠT ĐỘNG 

CỦA SINH VIÊN 

1 Dẫn nhập   2' 

- Dẫn dắt vào bài mới - Chiếu hình ảnh, 

video các tín hiệu 

giao thông ở ngã 

tư, đặt vấn đề vào 

bài 

- Quan sát, lắng 

nghe, tạo tâm 

thế học tập 

 

2 Giới thiêu chủ đề    3' 

- Tên bài học: Lập trình 

điều khiển tín hiệu giao 

thông ở ngã tư sử dụng 

PLC S7 200 

 

- Ghi tên bài học 

lên bảng 

 

- Quan sát, ghi 

bài 
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 A. Mục tiêu 

+ Kiến thức 

+ Kỹ năng 

+ Năng lực tự chủ và trách 

nhiệm 

- Chiếu slide, thuyết 

trình 

 

- Lắng nghe, ghi 

nhớ, định hướng 

mục tiêu bài học 

 

 B. Nội dung 
 Tiểu kỹ năng 1. Kiểm tra 
PLC S7-200, cáp kết nối, 
xác định đầu vào/ ra trên tín 
hiệu giao thông ở ngã tư. 
Tiểu kỹ năng 2. Lập trình 
điều khiển tín hiệu giao 
thông ở ngã tư sử dụng 
PLC S7 200 
Tiểu kỹ năng 3. Lập trình 
điều khiển tín hiệu giao 
thông ở ngã tư sử dụng PLC 
S7 300 

 
 
 

 
 
 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Giải quyết vấn đề   50’ 

Tiểu kỹ năng 1. Kiểm tra 
PLC S7-200, cáp kết nối, 
xác định đầu vào/ ra trên tín 
hiệu giao thông ở ngã tư. 
- Lý thuyết liên quan 
- Trình tự thực hiện 
- Thực hành 
Tiểu kỹ năng 2. Lập trình 

điều khiển tín hiệu giao 

thông ở ngã tư sử dụng 

PLC S7 200 

   

 I. Lý thuyết liên quan  

1. Yêu cầu điều khiển 

- Ấn S1 khởi động hệ thống 

- Các đèn hoạt động trình tự 

theo giản đồ thời gian 

- Ấn S2 hệ thống dừng 

 

 

- Chiếu hình minh 

họa, thuyết trình 

- Trình chiếu  giản 

đồ thời gian, thuyết 

trình, giải thích 

 

 

-  Quan sát, ghi 

nhận 

- Quan sát, lĩnh 

hội 

 

 

5’ 
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2. Xây dựng chương trình 

điều khiển 

- Khai báo địa chỉ đầu vào/ra 

 

 

 

- Viết chương trình 

Giải thích, đặt câu 

hỏi: 

- Câu hỏi 1: Hệ 

thống có mấy đầu 

vào, mấy đầu ra? 

 

- Câu hỏi 2: Hãy 

lựa chọn các lệnh 

sử dụng để viết 

chương trình điều 

khiển? 

- Câu hỏi 3: Khi 

dùng T37, để tạo 

thời gian trễ 240s 

thì giá trị đặt PT là 

bao nhiêu? 

- Câu hỏi 4: Thực 

hiện so sánh ở 

những mốc thời 

gian nào? Và tại 

sao lại so sánh ở 

những mốc thời 

gian đó? 

- Phân nhóm thảo 

luận: Viết tiếp 

chương trình điều 

khiển. 

- Nhận xét kết quả 

thảo luận, kết luận 

chương trình đúng, 

tối ưu. 

 

 

- Nghe, rút kinh 

nghiệm 

- Quan sát, lĩnh 

hội 

- Nghe, suy nghĩ 

trả lời 

 

 
- Nghe, suy nghĩ 

trả lời 

 

 
- Nghe, suy nghĩ 

trả lời 

 

 

 

 

 

- Thảo luận, 

nhóm trưởng 

trình bày ý kiến 

 

- Nghe, suy 

nghĩ, ghi nhận 

10’ 
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 II. Trình tự thực hiện    

 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng 

cụ, vật tư 

- Thiết bị:  

- Dụng cụ:  

- Vật tư:  

 

 

- Giới thiệu trực 

quan 

 

 

- Quan sát, ghi 

nhớ 

02' 

 2. Trình tự các bước thực 

hiện 

- Bước 1.  Khai báo địa chỉ 

đầu vào/ ra và kết nối 

- Bước 2. Nhập chương trình  

- Bước 3. Chạy mô phỏng 

chương trình 

- Bước 4. Nạp chương trình 

và vận hành 

 

 

- Chiếu Slide từng 

bước và thuyết trình 

- Treo bảng trình tự 

 

 

 

- Quan sát, lắng 

nghe, ghi nhận 

- Quan sát, ghi 

nhớ 

04' 

 

 3. Làm mẫu 

 

- Chuẩn bị, sắp 

xếp dụng cụ, vật 

tư, thiết bị 

- Mời sinh viên 

vào vị trí quan sát 

- Thực hiện thao 

tác theo trình tự, 

gọi sinh viên thực 

hiện 

- Lắng nghe, ghi 

nhớ 

 

- Quan sát 

 

- Quan sát và 

thực hiện một số 

thao tác theo 

hướng dẫn 

11' 

 

 

 4. Các sai hỏng thường 

gặp, nguyên nhân và biện 

pháp xử lý, phòng tránh 

- Hệ thống không hoạt động 

- Hệ thống hoạt động không 

đúng yêu cầu 

 

 

 

- Phân tích các sai 

hỏng thường gặp 

- Chiếu Slide, 

thuyết trình 

 

 

 

- Quan sát, nghe, 

ghi nhớ 
 

 

03' 
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III. Thực hành   15’ 

- Sinh viên thực hiện các 
thao tác theo bảng trình tự 

- Quan sát, đôn 
đốc việc thực hiện 
của sinh viên 

- Thực hiện theo 
bảng trình tự 
 

 

- Thu nhận thông tin về quá 

trình thực hành 
 

- Theo dõi, điều 

chỉnh các thao tác 
thực hiện của sinh 
viên 

- Luyện tập, 

điều chỉnh đúng 
các thao tác theo 
hướng dẫn 

 

- Kiểm tra kết quả thực hành - Ghi chép những 
kết quả đạt được 
và hạn chế còn tồn 

tại 

- Quan sát, so 
sánh với chương 
trình mẫu, tiếp 

nhận. 

 

- An toàn vệ sinh công 

nghiệp 

- Nhắc nhở sinh 

viên chú ý an toàn, 
giữ vệ sinh chung 

- Chú ý các thao 

tác an toàn, bảo 
quản trang thiết 
bị, thu dọn vệ 

sinh nơi thực 
hành 

 

Tiểu kỹ năng 3. Lập trình 

điều khiển tín hiệu giao 

thông ở ngã tư sử dụng PLC 

S7 300 

- Lý thuyết liên quan 

- Trình tự thực hiện 

- Thực hành 

   

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kết thúc vấn đề   03' 

- Khái quát nội dung bài học 

 

 

- Củng cố kiến thức 

- Hệ thống lại kiến 

thức bài học  

 

- Phát phiếu kiểm 

tra trắc nghiệm lý 

thuyết 

- Lắng nghe, hệ 

thống kiến thức 

bài học 

- Làm bài theo 

phiếu 

 

 

- Củng cố kỹ năng 
 

 

- Lưu ý các sai sót 
trong quá trình tự 

rèn luyện và nêu 
cách phòng tránh 

- Lắng nghe, rút 
kinh nghiệm 
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- Nhận xét kết quả học tập và 
giải đáp thắc mắc (nếu có) 
  

- Nhận xét đánh 
giá quá trình thực 
hành theo phiếu 
đánh giá 
- Nêu gương 
những sinh viên 
làm tốt và khuyến 
khích những sinh 
viên làm chậm 

- Lắng nghe và 
rút kinh nghiệm 
 
 
- Đưa ra ý kiến 
thắc mắc, trao 
đổi (nếu có) 

 

- Hướng dẫn chuẩn bị cho 
bài học sau.   

- Thuyết trình - Lắng nghe, ghi 
nhớ 

 

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh 
nơi thực hành. 

- Thuyết trình - Chủ động sắp 
xếp thiết bị, 
dụng cụ thực 
hành, vệ sinh 
xưởng 

 

5 Hướng dẫn tự học   01' 
-Tài liệu tham khảo: Hoàng 
Đình Khôi(1996), Thiết kế 
mô hình thí nghiệm dùng 
PLC S7 200, NXB Giáo dục 

- Thông báo - Nghe, ghi nhớ  

- Bài tập về nhà: Dựa vào 
chương trình điều khiển tín 
hiệu giao thông ở ngã tư sử 
dụng PLC S7 200, hãy xây 
dựng chương trình điều 
khiển tương ứng sử dụng 
PLC S7 300. 

- Trình chiếu trên 
silde yêu cầu 

- Nghe, ghi nhớ  

 

III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Nội dung: ..................................................................................................................  
2. Hình thức tổ chức dạy học: ......................................................................................  

3. Phương pháp: ............................................................................................................  
4. Phương tiện và thời gian: .........................................................................................  
 

 
 

DUYỆT BAN GIÁM HIỆU 
 

Quảng Ninh, ngày   tháng 11 năm 2020 
 

GIẢNG VIÊN 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Bích Hồng 



14 
 

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG 

Tên bài: 9.2 LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU GIAO THÔNG Ở NGÃ 
TƯ SỬ DỤNG PLC S7 200 

A. Mục tiêu  
Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: 

 - Kiến thức: Trình bày được yêu cầu điều khiển, giản đồ thời gian, viết được 
chương trình điều khiển tín hiệu giao thông ở ngã tư sử dụng PLC S7 200; trình tự 
các bước thực hiện; sai hỏng thường gặp, nguyên nhân, biện pháp xử lý, phòng 
tránh. 
 - Kỹ năng: Lập trình điều khiển được tín hiệu giao thông ở ngã tư sử dụng PLC 
S7 200 đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết nối được nguồn, địa chỉ đầu 
vào/ra tương ứng trên panel và vận hành. 
 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự học, đảm 
bảo an toàn cho người và thiết bị. Tự chịu trách nhiệm về sản phẩm và quá trình 
học tập, thực hành trên lớp. 
B. Nội dung 
I. Lý thuyết liên quan 

1. Yêu cầu điều khiển 

- Ấn S1 khởi động hệ thống 
- Các đèn hoạt động trình tự theo giản đồ thời gian 
- Ấn S2 hệ thống dừng 

 

 
                                          Hình 1: Giản đồ thời gian 
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2. Xây dựng chương trình điều khiển 

Khai báo địa chỉ đầu vào/ra 

 
Hình 2: Bảng khai bảo địa chỉ đầu vào/ ra 

Chương trình điều khiển 

 

 

Tác động nút S1 (I0.0), ngõ ra rơle 
trung gian M0.0 lên mức logic ”1” 

 

 

 

 

Timer T37 bắt đầu thực hiện đếm 
thời gian 

 

X1 và D2  sáng khi thời gian đếm 
của T37 >= 0 

(thời gian đếm T37 viết tắt là T37) 

 

 

 

V1 sáng, X1 tắt  khi T37 > = 100 
(sau 10s) 

 

 

 

V1 tắt, D2 tắt, D1 và X2 sáng  khi  
T37 > = 120 (sau 12s) 
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X2 tắt, V2 sáng  khi T37 > = 220  
(sau 22s)  

 

 

 

V2 tắt, D2 tắt  khi T37 > = 240  (sau 
24s), T37 bị xóa về ”0”, chuẩn bị 
vòng lặp mới 

 

 

Ấn S2 hệ thống dừng hoạt động 

 

II. Trình tự thực hiện 

1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư 
 

 

 

STT Tên thiết bị, dụng cụ, vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 Máy tính đã cài phần mềm PLC S7 - 200 Bộ 01 
Cho 
một  

cá 
nhân 

2 Đồng hồ vạn năng Cái  01 

3 Dây dẫn có giắc cắm nhiều mầu Sợi 20 

4 Cáp kết nối PC/PPI Cái 01 

5 Panel thực hành sử dụng PLC S7 200 Bộ 01 Cho 
cả lớp 6 Mô hình tín hiệu giao thông ở ngã tư  Bộ 01 
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2. Trình tự các bước thực hiện 

BẢNG TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 
LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU GIAO THÔNG Ở NGÃ TƯ SỬ DỤNG PLC S7 200 

 

TT 
TÊN BƯỚC 
THỰC HIỆN 

THAO TÁC 
THỰC HIỆN 

THIẾT BỊ, 
DỤNG CỤ,  

VẬT TƯ 

YÊU CẦU KỸ 
THUẬT 

Bước 
1 

Khai báo địa 

chỉ đầu vào/ 
ra và kết nối 

- Khai báo các 
địa chỉ đầu vào 

- Máy tính đã cài 
phần mềm PLC 
S7 200 

- Khai báo đúng, đủ 
địa chỉ đầu vào 

- Khai báo các 

địa chỉ đầu ra 

 - Khai báo đúng, đủ 

địa chỉ đầu ra 

- Kết nối chân địa 
chỉ đầu ra, đầu 
vào trên mô hình 

đèn giao thông 

- Mô hình đèn 
giao thông ở ngã 
tư, panel thực 

hành PLC S7 200 

- Kết nối đúng chân 
địa chỉ 

Bước 

2 

Nhập chương 
trình 

-  Nhập lần lượt 
các network, từ 

network 1 đến 
network7 

- Máy tính đã 
cài phần mềm 

PLC S7 200 

- Nhập đúng theo 
chương trình 

Bước 

3 

Chạy mô 
phỏng chương 

trình 

- Tạo file mô 
phỏng  

- Máy tính đã cài 
phần mềm PLC 

S7 200 

- Tạo được file định 
dạng ”awl” 

- Vận hành mô 

phỏng 

- Các đèn báo đầu ra 

sáng/tắt theo yêu cầu 

Bước 
4 

Nạp chương 
trình và vận 
hành 

 

- Kết nối máy 
tính với PLC 

- Máy tính, cáp 
kết nối, PLC S7 

200 

- Sử dụng đúng     
cáp nối 

- Cấp nguồn  - Lưới điện 
- Đèn báo nguồn sáng, 
đèn báo trên PLC sáng 

- Nạp chương 
trình 

- Máy tính, cáp 
kết nối, PLC S7 

200 

- Nạp được chương 
trình từ máy tính     

vào PLC  

- Ấn nút S1 

 

- Ấn nút S2 

- Mô hình đèn 
giao thông ở ngã 
tư, panel thực 

hành PLC S7 200 

- Hệ thống hoạt động 
đúng theo yêu cầu 

- Hệ thống dừng 
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3. Làm mẫu 
      - Giáo viên thực hiện theo trình tự, dừng lại chỗ khó để phân tích, sinh viên 
thực hiện. 
4. Các sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách phòng tránh 

 
III. Thực hành 

- Phát phiếu thực hành 

- Sinh viên về vị trí thực hành, thực hiện lập trình và vận hành hệ thống theo 
phiếu hướng dẫn thực hành, bảng trình tự thực hành. 

- Thu nhận thông tin về quá trình thực hành 

- Kiểm tra kết quả thực hành 
- An toàn vệ sinh công nghiệp 
 

 
  

TT Các sai hỏng Nguyên nhân Cách phòng tránh 

1 
Hệ thống không 

hoạt động 

- Không có nguồn điện cấp 

- PLC chưa để ở chế độ 
RUN 

- Kiểm tra cấp lại 

nguồn điện và kiểm tra 
chế độ của PLC 

2 

Hệ thống hoạt 
động không đúng 
yêu cầu 

- Khai báo sai địa chỉ 
 
- Nhập chương trình chưa 

đúng 

- Kiểm tra lại phần khai 
báo chân  địa chỉ 
- Kiểm tra lại theo từng 

network mẫu 



17 
 

PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 
 

I. Thông tin chung 

1. Tên bài: Lập trình điều khiển tín hiệu giao thông ở ngã tư  

2. Kỹ năng luyện tập: Lập trình điều khiển tín hiệu giao thông ở ngã tư sử dụng PLC S7 200 

3. Người thực hiện (HSSV): ……………….....................………Lớp: ……....................................................…………. 

4. Người hướng dẫn: giáo viên Nguyễn Thị Bích Hồng  
5. Ngày thực hiện: ........./ 11 / 2020; Địa điểm: ……………………………….…......................................................….. 

II. Thực hành 

1. Chuẩn bị: 

- Phương tiện, dụng cụ, vật tư: Máy tính đã cài phần mềm PLC S7 – 200, đồng hồ vạn năng, dây dẫn có giắc cắm nhiều màu, cáp kết 

nối PC/PPI, panel thực hành sử dụng PLC S7 200, mô hình tín hiệu giao thông ở ngã tư  

- Học liệu: phiếu hướng dẫn thực hành, tài liệu phát tay 

2. Luyện tập: 

TT 

TÊN 
BƯỚC 
THỰC 
HIỆN 

THAO TÁC 
THỰC HIỆN 

DỤNG CỤ, VẬT TƯ, 
THIẾT BỊ 

YÊU CẦU KỸ THUẬT 

ĐÁNH GIÁ 

Có/ 
không 

An toàn/ 
sự cố 

Thời 
gian 

Bước 
1 

Khai báo địa 
chỉ và kết 

nối 

- Khai báo các 
địa chỉ vào - Máy tính đã cài phần 

mềm PLC S7 200 

- Khai báo đúng, đủ địa chỉ vào 

  

3’ 

- Khai báo các 
địa chỉ ra 

- Khai báo đúng, đủ địa chỉ ra 

- Kết nối chân 
địa chỉ đầu ra, 
đầu vào trên tín 
hiệu giao thông 
ở ngã tư 

Mô hình đèn giao thông, 
panel thực hành sử dụng 
PLC S7 200 

- Kết nối đúng chân địa chỉ 

  

Phụ lục 1 
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Bước 

2 

Nhập 

chương trình 

-  Nhập lần lượt 

các network, từ 

network 1 đến 

network7 

- Máy tính đã cài phần 

mềm PLC S7 200 

- Nhập đúng theo chương trình 

  8’ 

Bước 

3 

Chạy mô 

phỏng 

chương trình 

- Tạo file mô 

phỏng  - Máy tính đã cài phần 

mềm PLC S7 200 

- Tạo được file định dạng ”awl” 

  2’ 
- Vận hành mô 

phỏng 

- Các đèn báo đầu ra sáng/tắt theo 

yêu cầu 

Bước 
4 

Nạp chương 

trình và vận 

hành 

 

- Kết nối máy 

tính với PLC 

- Máy tính, cáp kết nối, 

PLC 
- Sử dụng đúng cáp nối 

  2’ 

- Cấp nguồn  - Lưới điện 
- Đèn báo nguồn sáng, đèn báo trên 
PLC sáng 

- Nạp chương 
trình 

- Máy tính, cáp kết nối, 
PLC 

- Nạp được chương trình từ máy tính 
vào PLC 

- Ấn nút S1 

 
- Ấn nút S2 

- Tín hiệu giao thông ở 
ngã tư, panel thực hành 
PLC 

- Hệ thống hoạt động đúng theo yêu 

cầu 
- Hệ thống dừng 
 

                                                                                 ……………, Ngày……tháng ……năm 2020 
                                                                     Người hướng dẫn  
 
 
 
 

Nguyễn Thị Bích Hồng 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC  
I. Thông tin chung 

1. Tên bài: Lập trình điều khiển tín hiệu giao thông ở ngã tư  
2. Kỹ năng luyện tập: Lập trình điều khiển tín hiệu giao thông ở ngã tư sử dụng PLC 
S7 200 
3. Người thực hiện (HSSV):...................................………Lớp: ……........... 
4. Người hướng dẫn: giáo viên Nguyễn Thị Bích Hồng 

II. Nội dung đánh giá 
Sinh viên khoanh vào một đáp án đúng 

 
Câu 1. Đoạn lệnh sau, đoạn lệnh đó có nghĩa là: 

 
a. Nếu thời gian của T37 > 100s thì đầu ra Q0.0 ở mức logic “1” 
b. Nếu thời gian của T37 >= 100ms thì đầu ra Q0.0 ở mức logic “1” 

c. Nếu thời gian của T37 > 10s thì đầu ra Q0.0 ở mức logic “0” 
d. Nếu thời gian của T37 >= 10s thì đầu ra Q0.0 ở mức logic “1” 

Câu 2. Đoạn lệnh sau, đoạn lệnh đó có nghĩa là: 

 
a. Nếu thời gian của T37 > 120s thì đầu ra Q0.0 ở mức logic “1”, đầu ra Q0.2 ở mức 

logic “0”.  
b. Nếu thời gian của T37 >= 120ms thì đầu ra Q0.0 ở mức logic “1”, đầu ra Q0.2 ở mức 

logic “0”.  
c. Nếu thời gian của T37 > 120s thì đầu ra Q0.0 ở mức logic “1”, đầu ra Q0.2 ở mức 
logic “1”.  

d. Nếu thời gian của T37 >= 120s thì đầu ra Q0.0 ở mức logic “1”, đầu ra Q0.2 ở mức 
logic “1”.  

 
Đánh giá chung: 
 Đạt:     (tất cả các tiêu chuẩn phải đạt) 
 Không đạt:     
            
                                                       ……………, Ngày……tháng …… năm 2020 

Người đánh giá 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Bích Hồng 
 

Phụ lục 2 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH 
Module: Điều khiển lập trình PLC cơ bản 

 
I. Thông tin chung 
1. Tên bài thực hành: Lập trình điều khiển tín hiệu giao thông ở ngã tư  
2. Kỹ năng luyện tập: Lập trình điều khiển tín hiệu giao thông ở ngã tư sử dụng PLC S7 200 
3. Người thực hiện(HSSV):………………………………Lớp: …………………… 
4. Người đánh giá: giáo viên Nguyễn Thị Bích Hồng 

   II. Nôi dung đánh giá 

TT Tiêu 
chuẩn Tiêu chí Bằng chứng 

 
Kết quả đánh giá 

 

Đạt Không 
đạt 

1 Kỹ 
thuật 

- Thực hiện đúng, đủ các 
bước theo trình tự 

- Khai báo đúng, đủ địa 
chỉ vào/ra 

- Nhập đúng chương 
trình 

- Vận hành được hệ 
thống hoạt động theo 
yêu cầu 

   

2 
An 

toàn 
 

- An toàn cho người 

- An toàn cho thiết bị  

(một trong 2 tiêu chí của 
tiêu chuẩn này không đạt 
thì không được đánh giá) 

   

3 Thời 
gian 

- Đúng giờ quy định 

- Sớm hơn giờ quy định 

- Muộn hơn giờ quy định 

(quá 03 phút thì không 
được đánh giá) 

   

 
Đánh giá chung: 
 Đạt:     (tất cả các tiêu chuẩn phải đạt) 
 Không đạt:     
            
                                                       ……………, Ngày……tháng …… năm 2020 

Người đánh giá 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Bích Hồng 
                                                                                 

Phụ lục 3 
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