
GIỚI THIỆU PLC S7-1200 

1. Giới thiệu chung về PLC S7-1200 

1.1. Khái niệm chung PLC s7-1200 

Năm 2009, Siemens ra dòng sản phẩm S7-1200 dùng để thay thế dần cho S7-200. So 

với S7-200 thì S7-1200 có những tính năng nổi trội: 

-S7-1200 là một dòng của bộ điều khiển logic lập trình (PLC) có thể kiểm soát 

nhiều ứng dụng tự động hóa. Thiết kế nhỏ gọn, chi phí thấp, và một tập lệnh mạnh làm 

cho chúng ta có những giải pháp hoàn hảo hơn cho ứng dụng sử dụng với S7-1200 

-S7-1200 bao gồm một microprocessor, một nguồn cung cấp được tích hợp sẵn, 

các đầu vào/ra (DI/DO). 

-Một số tính năng bảo mật giúp bảo vệ quyền truy cập vào cả CPU và chương 

trình điều khiển: 

+Tất cả các CPU đều cung cấp bảo vệ  bằng password chống truy cập vào PLC 

+Tính năng “know-how protection” để bảo vệ các block đặc biệt của mình 

-S7-1200 cung cấp một cổng PROFINET, hỗ trợ chuẩn Ethernet và TCP/IP.       

Ngoài ra bạn có thể dùng các module truyền thong mở rộng kết nối bằng RS485 hoặc 

RS232. 

-Phần mềm dùng để lập trình cho S7-1200 là Step7 Basic. Step7 Basic hỗ trợ ba 

ngôn ngữ lập trình là FBD, LAD và SCL. Phần mềm này được tích hợp trong TIA 

Portal 11 của Siemens. 

-Vậy để làm một dự án với S7-1200 chỉ cần cài TIA Portal vì phần mềm này đã 

bao gồm cả môi trường lập trình cho PLC và thiết kế giao diện HMI 

1.2. Các module trong hệ PLC S7-1200 

1.2.1. Giới thiệu về các module CPU 

Các module CPU khác nhau có hình dạng, chức năng, tốc độ xử lý lệnh, bộ nhớ 

chương trình khác nhau…. 

PLC S7-1200 có các loại sau: 



 

 

1.2.2. Sign board của PLC SIMATIC S7-1200 

Sign board: SB1223 DC/DC 

                          -Digital inputs / outputs 

                          -DI 2 x 24 VDC 0.5A 

                          -DO 2x24 VDC 0.5A 

Sign boards : SB1232AQ  

                         - Ngõ ra analog 



                     -AO 1 x 12bit 

                     -+/- 10VDC, 0 – 20mA 

 

Cards ứng dụng: 

      -CPU tín hiệu để thích ứng với các ứng dụng 

      -Thêm điểm của kỹ thuật số I/O hoặc tương tự với CPU như các yêu cầu ứng dụng 

      -Kích thước của CPU sẽ không thay đổi 

 

1.2.3. Module xuất nhập tín hiệu số 



 

1.2.4. Module xuất nhập tín hiệu tương tự 

 

1.2.5. Module truyền thông 

 

2. Làm việc với phần mềm Tia Portal 

2.1. Giới thiệu SIMATIC STEP 7 Basic – tích hợp lập trình PLC và HMI 

Step 7 basic hệ thống kỹ thuật đồng bộ đảm bảo hoạt động liên tục hoàn hảo. 

Một hệ thống kỹ thuật mới  



Thông minh và trực quan cấu hình phần cứng kỹ thuật và cấu hình mạng, lập trình, 

chẩn đoán và nhiều hơn nữa. 

Lợi ích với người dùng: 

          -Trực quan : dễ dàng để tìm hiểu và dễ dàng để hoạt động 

          -Hiệu quả : tốc độ về kỹ thuật 

         -Chức năng bảo vệ : Kiến trúc phần mềm tạo thành một cơ sở ổn định cho sự đổi 

mới trong tương lai. 

2.2. Kết nối qua giao thức TCP/IP 

-Để lập trình SIMATIC S7-1200 từ PC hay Laptop cần một kết nối TCP/IP 

-Để PC và SIMATIC S7-1200 có thể giao tiếp với nhau, điều quan trọng là các địa 

chỉ IP của cả hai thiết bị phải phù hợp với nhau 

2.3. Cách tạo một Project 

Bước 1: từ màn hình desktop nhấp đúp chọn biểu tượng Tia Portal V11 

 

Bước 2 : Click chuột vào Create new project để tạo dự án. 

 

Bước 3 : Nhập tên dự án vào Project name sau đó nhấn create 



 

Bước 4 : Chọn configure a device 

 

Bước 5 : Chọn add new device 



 

Bước 6 : Chọn loại CPU PLC sau đó chọn add 

 

 

Bước 7 : Project mới được hiện ra 



 

2.4. TAG của PLC / TAG local 

Tag của PLC 

    -Phạm vi ứng dụng : giá trị Tag có thể được sử dụng mọi khối chức năng trong PLC 

    -Ứng dụng : binary I/O, Bits of memory 

    -Định nghĩa vùng : Bảng tag của PLC 

    -Miêu tả : Tag PLC được đại diện bằng dấu ngoặc kép 

Tag Local 

    -Phạm vi ứng dụng : giá trị chỉ được ứng dụng trong khối được khai báo, mô tả 

tương tự có thể được sử dụng trong các khối khác nhau cho các mục đích khác nhau. 

   -Ứng dụng : tham số của khối, dữ liệu static của khối, dữ liệu tạm thời 

   -Định nghĩa vùng : khối giao diện 

   -Miêu tả : Tag được đại diện bằng dấu # 

Sử dụng Tag trong hoạt động 

 



-Layout : bảng tag PLC chứa các định nghĩa của các Tag và các hằng số có giá trị 

trong CPU. Một bảng tag của PLC được tự động tạo ra cho mỗi CPU được sử dụng 

trong project. 

-Colum : mô tả biểu tượng có thể nhấp vào để di chuyển vào hệ thống hoặc có thể 

kéo nhả như một lệnh chương trình 

-Name : chỉ được khai báo và sử dụng một lần trên CPU 

-Data type : kiểu dữ liệu chỉ định cho các tag 

-Address : địa chỉ của tag 

-Retain : khai báo của tag sẽ được lưu trữ lại 

-Comment : comment miêu tả của tag  

Nhóm tag : tạo nhóm tag bằng cách chọn add new tag table 

 

Tìm và thay thế tag PLC 

 

Ngoài ra còn có một số chức năng sau: 



-Lỗi tag 

-Giám sát tag của plc 

-Hiện / ẩn biểu tượng 

-Đổi tên tag : Rename tag 

-Đổi tên địa chỉ tag : Rewire tag 

-Copy tag từ thư viện Global 

3. Làm việc với một trạm PLC 

3.1. Quy định địa chỉ IP cho module CPU 

IP TOOL có thể thay đổi IP address của PLC S7-1200 bằng 1 trong 2 cách. 

Phương pháp thích hợp được tự động xác định bởi trạng thái của địa chỉ IP đó : 

-Gán một địa chỉ IP ban đầu : Nếu PLC S7-1200 không có địa chỉ IP, IP TOOL 

sử dụng các chức năng thiết lập chính để cấp phát một địa chỉ IP ban đầu cho PLC S7-

1200. 

-Thay đổi địa chỉ IP : nếu địa chỉ IP đã tồn tại, công cụ IP TOOL sẽ sửa đổi cấu 

hình phần cứng (HW config) của PLC S7-1200. 

3.2. Đổ chương trình xuống CPU 

Đổ từ màn hình soạn thảo chương trình bằng cách kích vào biểu tượng download 

trên thanh công cụ của màn hình 

 

Chọn cấu hình Type of the PG/PC interface và PG/PC interface như hình dưới 

sau đó nhấn chọn load 



 

Chọn start all như hình vẽ và nhấn finish 

 



3.3. Giám sát và thực hiện chương trình 

Để giám sát chương trình trên màn hình soạn thảo kích chọn Monitor trên thanh 

công cụ. 

 

Hoặc cách 2 làm như hình dưới 

 

Sau khi chọn monitor chương trình soạn thảo xuất hiện như sau: 

 

4. Kỹ thuật lập trình 

4.1. Vòng quét chương trình 

PLC thực hiện chương trình theo chu trình lặp. Mỗi vòng lặp được gọi là vòng 

quét. Mỗi vòng quét được bắt đầu bằng giai đoạn chuyển dữ liệu từ các cổng vào số 

tới vùng bộ đệm ảo I, tiếp theo là giai đoạn thực hiện chương trình. Trong từng vòng 

quét chương trình được thực hiện từ lệnh đầu tiên đến lệnh kết thúc của khối OB1.             



Sau giai đoạn thực hiện chương trình là giai đoạn chuyển các nội dụng của bọ đệm ảo 

Q tới các cổng ra số. Vòng quét kết thúc bằng giai đoạn truyền thông nội bộ và kiểm 

tra lỗi. 

Chú ý rằng bộ đệm I và Q không liên quan tới các cổng vào / ra tương tự nên các 

lệnh truy  nhập cổng tương tự được thực hiện trực tiếp với cổng vật lý chứ không 

thông qua bộ đệm. 

4.2. Cấu trúc lập trình 

 

4.2.1. Khối tổ chức OB – OGANIZATION BLOCKS 

-Organization blocks (OBs) : là giao diện giữa hoạt động hệ thống và chương 

trình người dùng. Chúng được gọi ra bởi hệ thống hoạt động, và điều khiển theo quá 

trình: 

+Xử lý chương trình theo quá trình 

+Báo động – kiểm soát xử lý chương trình 

+Xử lý lỗi 



-Startup oB, Cycle OB, Timing Error OB và Diagnosis OB : có thể chèn và lập 

trình các khối này trong các project. Không cần phải gán các thông số cho chúng và 

cũng không cần gọi chúng trong chương trình chính. 

-Process Alarm OB và Time Interrupt OB : Các khối OB này phải được tham số 

hóa khi đưa vào chương trình. Ngoài ra, quá trình báo động OB có thể được gán cho 

một sự kiện tại thời gian thực hiện bằng cách sủ dụng các lệnh ATTACH, hoặc tách 

biệt với lệnh DETACH. 

-Time Delay Interrupt OB : OB ngắt thời gian trễ có thể được đưa vào dự án và 

lập trình. Ngoài ra, chúng phải được gọi trong chương trình với lệnh SRT_DINT, 

tham số là không cần thiết 

-Start Information : Khi một số OB được bắt đầu, hệ điều hành đọc ra thông tin 

được thẩm định trong chương trình người dùng, điều này rất hữu ích cho việc chẩn 

đoán lỗi, cho dù thông tin được đọc ra được cung cấp trong các mô tả của các khối OB 

4.2.2. Hàm chức năng – FUNCTION 

-Funtions (FCs) là các khối mã không cần bộ nhớ. Dữ liệu của các biến tạm thời 

bị mất sau khi FC được xử lý. Các khối dữ liệu toàn cầu có thể được sử dụng để lưu 

trữ dữ liệu FC. 

-Functions có thể được sử dụng với mục đích 

+Trả lại giá trị cho hàm chức năng được gọi 

+Thực hiện công nghệ chức năng, ví dụ : điều khiển riêng với các hoạt động 

nhị phân 

+Ngoài ra, FC có thể được gọi nhiều lần tại các thời điểm khác nhau trong một 

chương trình. Điều này tạo điều kiện cho lập trình chức năng lập đi lặp lại phức tạp. 

-FB (function block) : đối với mỗi lần gọi, FB cần một khu vực nhớ. Khi một FB 

được gọi, một Data Block (DB) được gán với instance DB. Dữ liệu trong Instance DB 

sau đó truy cập vào các biến của FB. Các khu vực bộ nhớ khác nhau đã được gán cho 

một FB nếu nó được gọi ra nhiều lần. 

-DB (data block) : DB thường để cung cấp bộ nhớ cho các biến dữ liệu . Có hai 

loại của khối dữ liệu DB : Global DBs nơi mà tất cả các OB, FB và FC có thể đọc 

được dữ liệu lưu trữ, hoặc có thể tự mình ghi dữ liệu vào DB, và instance DB được 

gán cho một FB nhất định. 



5. Giới thiệu các tập lệnh  

5.1. Bit logic (tập lệnh tiếp điểm) 

1)tiếp điểm thường hở 

L 

A 

D 
 

Tiếp điểm thường hở sẽ đóng khi giá trị của 

bit có địa chỉ là n bằng 1 

Toán hạng n:  I, Q, M, L, D 

2)tiếp điểm thường đóng 

L 

A 

D  

Tiếp điểm thường đóng sẽ đóng khi giá trị  

của bit có địa chỉ n là 0 

Toán hạng n:  I, Q, M, L, D 

3)lệnh OUT 

L 

A 

D 

 

Giá trị của bit có địa chỉ là n sẽ bằng 1 khi đầu 

vào của lệnh này bằng 1 và ngược lại 

Toán hạng n :  Q, M, L, D 

Chỉ sử dụng một lệnh out cho 1 địa chỉ 

4)Lệnh OUT đảo 

L 

A 

D 
 

Giá trị của bit có địa chỉ là n sẽ bằng 1 khi đầu 

vào của lệnh này bằng 0  và ngược lại 

Toán hạng n :  Q, M, L, D 

Chỉ sử dụng một lệnh out not  cho 1 địa chỉ 

5)Lệnh logic NOT 



L 

A 

D 
 

Lệnh đảo trạng thái ngõ vào / ra 

6)Lệnh SET 

L 

A 

D  

Giá trị của các bit có địa chỉ là n sẽ bằng 

1 khi đầu vào của lệnh này bằng 1 Khi đầu 

vào của lệnh bằng 0 thì bit này vẫn giữ 

nguyên trạng thái.  

Toán hạng n: Q, M, L, D 

7)lệnh Reset 

L 

A 

D  

Giá trị của các bit có địa chỉ là n sẽ bằng 

0 khi đầu vào của lệnh này bằng 1. Khi đầu 

vào của lệnh bằng 0 thì các bit này vẫn 

giữ nguyên trạng thái. 

Toán hạng n: Q, M, L, D 

8)Lệnh set nhiều bit 

L 

A 

D  

Giá trị của các bit có địa chỉ đầu tiên là 

OUT sẽ bằng 1 khi đầu vào của lệnh này 

bằng 1 Khi đầu vào của lệnh bằng 0 thì 

các bit này vẫn giữ nguyên trạng thái.  

Trong đó số bit là giá trị của n 

Toán hạng OUT: Q, M, L, D 

n : là hằng số 

9)lệnh reset nhiều bit 



L 

A 

D 
 

Giá trị của các bit có địa chỉ đầu tiên là 

OUT sẽ bằng 0 khi đầu vào của lệnh này 

bằng 1 Khi đầu vào của lệnh bằng 0 thì 

các bit này vẫn giữ nguyên trạng thái.  

Trong đó số bit là giá trị của n 

Toán hạng OUT: Q, M, L, D 

n : là hằng số 

 

10)Tiếp điểm phát hiện xung cạnh lên dạng 1 

L 

A 

D  

Tiếp điểm phát hiện cạnh lên sẽ phát ra một 

xung khi đầu vào tiếp điểm P có sự chuyển 

đổi từ mức thấp lên mức cao  

Trạng thái của tín hiệu được lưu lại vào 

“M_BIT” 

Độ rộng của xung này bằng thời gian của 

một chu kì quét. 

11)Tiếp điểm phát hiện xung cạnh lên dạng 2 

L 

A 

D 
 

Thay đổi trạng thái tín hiệu phía trước không 

ảnh hưởng đến “IN” 

Phát hiện sự thay đổi trạng thái của 1 tín hiệu 

“IN” từ 0 lên 1 

Trạng thái của tín hiệu IN được lưu lại vào 

“M_BIT” 

Độ rộng của xung này bằng thời gian của 

một chu kì quét. 

12)Tiếp điểm phát hiện xung cạnh xuống dạng 1 



L 

A 

D  

Tiếp điểm phát hiện cạnh xuống sẽ phát ra 

một xung khi đầu vào tiếp điểm này có sự 

chuyển đổi từ mức cao xuống mức thấp  

Trạng thái của tín hiệu được lưu lại vào 

“M_BIT” 

Độ rộng của xung này bằng thời gian của 

một chu kì quét. 

13)tiếp điểm phát hiện xung cạnh xuống dạng 2 

L 

A 

D 
 

Thay đổi trạng thái tín hiệu phía trước không 

ảnh hưởng đến “IN” 

Phát hiện sự thay đổi trạng thái của 1 tín hiệu 

“IN” từ 1 xuống 0 

Trạng thái của tín hiệu IN được lưu lại vào 

“M_BIT” 

Độ rộng của xung này bằng thời gian của 

một chu kì quét. 

14)lệnh SR fliplop 

L 

A 

D 
 

Mạch chốt RS ưu tiên Reset 

 

15)lệnh RS fliplop 



L 

A 

D 

 

Mạch chốt RS ưu tiên Set 

 

5.2. Sử dụng bộ Timer 

Sử dụng lệnh Timer để tạo một chương trình trễ định thời. Số lượng của Timer 

phụ thuộc vào người sử dụng và số lượng vùng nhớ của CPU. Mỗi timer sử dụng 16 

byte IEC_Timer dữ liệu kiểu cấu trúc DB. Step 7 tự động tạo khối DB khi lấy khối 

Timer 

Kích thước và tầm của kiểu dữ liệu Time là 32 bit, lưu trữ như là dữ liệu Dint : 

T#-14d_20h_31m_23s_648ms đến T#24d_20h_31m_23s_647ms hay là -

2.147.483.648  ms đến 2.147.483.647 ms. 

1)Timer tạo xung - TP 

L 

A 

D 

 

Timer TP tạo một chuỗi xung với độ rộng xung 

đặt trước. Thay đổi PT, IN không ảnh hưởng khi 

Timer đang chạy. 

Khi đầu vào IN được tác động vào timer sẽ tạo ra 

một xung có độ rộng bằng thời gian đặt PT 

2)Timer trễ sườn lên có nhớ - Timer TONR 



L 

A 

D 

 

 

Thay đổi PT không ảnh hưởng khi Timer đang vận 

hành, chỉ ảnh hưởng khi timer đếm lại 

Khi ngõ vào IN chuyển sang “FALSE” khi vận hành thì 

timer sẽ dừng nhưng không đặt lại bộ định thì. Khi 

chân IN “TRUE” trở lại thì Timer bắt đầu tính thời gian 

từ giá trị thời gian đã tích lũy. 



 

3)timer trễ không nhớ - TON 
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 Khi ngõ vào IN ngừng tác động thì reset và dừng 

hoạt động Timer.  

Thay đổi PT khi Timer vận hành không có ảnh 

hưởng gì 

4)timer trễ sườn xuống – TOF 
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  Khi ngõ vào IN ngừng tác động thì reset và dừng 

hoạt động Timer.  

Thay đổi PT khi Timer vận hành không có ảnh hưởng 

gì 

 

5.3. Sử dụng bộ Counter 

Lệnh Counter được dùng để đếm các sự kiện ở ngoài hay các sự kiện quá trình ở 

trong PLC. Mỗi Counter sử dụng cấu trúc lưu trữ của khối dữ liệu DB để làm dữ liệu 

của Counter. Step 7 tự động tạo khối DB khi lấy lệnh. 

Tầm giá trị đếm phụ thuộc vào kiểu dữ liệu mà bạn chọn lựa. Nếu giá trị đếm là 

một số Interger không dấu, có thể đếm xuống tới 0 hoặc đếm lên tới tầm giới hạn. Nếu 



giá trị đếm là một số interder có dấu, có thể đếm tới giá trị âm giới hạn hoặc đếm lên 

tới một số dương giới hạn. 

1)Counter đếm lên - CTU 

L 

A 

D 

 

Giá trị bộ đếm CV được tăng lên 1 khi tín hiệu 

ngõ vào CU chuyên từ 0 lên 1. Ngõ ra Q được tác 

động lên 1 khi CV>=PV. Nếu trạng thái R = Reset 

được tác động thì bộ đếm CV = 0. 

2)Counter đếm xuống – CTD 
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Giá trị bộ đếm được giảm 1 khi tín hiệu ngõ vào CD 

chuyển từ 0 lên 1. Ngõ ra Q được tác động lên 1 khi 

CV <=0. Nếu trạng thái LOAD được tác động thì 

CV = PV. 

3)Counter đếm lên xuống – CTUD 
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Giá trị bộ đếm CV được tăng lên 1 khi tín hiệu 

ngõ vào CU chuyển từ 0 lên 1. Ngõ ra QU được 

tác động lên 1 khi CV >=PV. Nếu trạng thái R = 

Reset được tác động thì bộ đếm CV = 0. 

Giá trị bộ đếm CV được giảm 1 khi tín hiệu ngõ 

vào CD chuyển từ 0 lên 1. Ngõ ra QD được tác 

động lên 1 khi CV <=0. Nếu trạng thái Load được 

tác động thì CV = PV. 



 

5.4. So sánh 

1)Lệnh so sánh 

So sánh 2 kiểu dữ liệu giống nhau, nếu lệnh so sánh thỏa thì ngõ ra sẽ là mức 1 = 

TRUE 

Kiểu dữ liệu so sánh là : SInt, Int, Dint, USInt, UDInt, Real, LReal, String, Char, 

Time, DTL, Constant. 
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Lệnh so sánh dùng để so sánh hai giá trị IN1 và IN2 

bao gồm IN1 = IN2, IN1 >= IN2, IN1 <= IN2, IN1 

< IN2, IN1 > IN2 hoặc IN1 <> IN2 

So sánh 2 kiểu dữ liệu giống nhau, nếu lệnh so sánh 

thỏa thì ngõ ra sẽ là mức 1 = TRUE (tác động mức 

cao) và ngược lại 

Kiểu dữ liệu so sánh là : SInt, Int, Dint, USInt, 

UDInt, Real, LReal, String, Char, Time, DTL, 

Constant. 

2)Lệnh trong khoảng In – range  
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Tham số : MIN, VAL, MAX 

Kiểu dữ liệu so sánh : SInt, Int, Dint, USInt, UInt, 

UDInt, Real, LReal, Constant 

So sánh 2 kiểu dữ liệu giống nhau, nếu so sánh 

MIN<=VAL<=MAX thỏa thì tác động mức cao và 

ngược lại 

3)Lệnh ngoài khoảng out-of-range 
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Tham số : MIN, VAL, MAX 

Kiểu dữ liệu so sánh : SInt, Int, Dint, USInt, UInt, 

UDInt, Real, LReal, Constant 

So sánh 2 kiểu dữ liệu giống nhau, nếu so sánh MIN 

> VAL hoặc MAX < VAL thỏa thì tác động mức 

cao và ngược lại 

4)Lệnh OK 
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Tham số : IN 

Kiểu dữ liệu :  Real, LReal 

Lệnh OK kiểm tra tính hợp lệ của toán tử 

5)Lệnh NOT OK 
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Tham số : IN 

Kiểu dữ liệu :  Real, LReal 

Lệnh NOT_OK kiểm tra tính không  hợp lệ của toán 

tử 

5.5. Toán học 

1)Lệnh tính toán 
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Công dụng : thực hiện phép toán từ các giá trị 

ngõ vào IN1, IN2, IN(n) theo công thức 

OUT=…(+,-,*,/) rồi xuất kết quả ra ngõ ra 

OUT. 

Các thông số ngõ vào dùng trong khối phải 

chung định dạng 

 

2)Lệnh cộng, trừ, nhân, chia 
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Lệnh cộng ADD : OUT = IN1 + IN2 

Lệnh trừ SUB     : OUT = IN1 – IN2 

Lệnh nhân MUL : OUT = IN1*IN2 

Lệnh chia DIV    : OUT = IN1/IN2 

Tham số IN1, IN2 phải cùng kiểu dữ liệu : SInt, Int, 

Dint, USInt, UInt, UDInt, Real, LReal, Constant 

Tham số OUT có kiểu dữ liệu : SInt, Int, Dint, 

USInt, UInt, UDInt, Real, LReal 

Tham số ENO = 1 nếu không có lỗi xảy ra trong quá 

trình thực thi. Ngược lại ENO = 0 khi có lỗi, một số 

lỗi xảy ra khi thực hiện lệnh này : 

-Kết quả toán học nằm ngoài phạm vi của kiểu dữ 

liệu. 

-Chia cho 0 (IN2 = 0) 

-Real/LReal : Nếu một trong những giá trị đầu vào 

là NaN sau đó được trả về NaN. 

-ADD Real/LReal : Nếu cả hai giá trị IN là INF có 

dấu khác nhau, đây là một khai báo không hợp lệ và 



được trả về NaN 

-SUB Real/LReal : Nếu cả hai giá trị IN là INF cùng 

dấu, đây là một khai báo không hợp lệ và được trả 

về NaN 

-MUL Real/LReal : Nếu một trong 2 giá trị là 0 

hoặc là INF, đây là khai báo không hợp lệ và được 

trả về NaN. 

-DIV Real/LReal : Nếu cả hai giá trị IN bằng không 

hoặc INF, đây là khai báo không hợp lệ và được trả 

về NaN. 

 

3)Lệnh lấy phần dư 
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Lệnh Modulo sẽ lấy phần dư của phép toán. Giá trị 

ngõ vào IN1 chia cho IN2 và giá trị phần dư sẽ 

được lưu vào OUT 

Tham số: 

EN : Bool 

ENO : Bool 

IN1 : SINT, INT, DINT, USINT, UINT, UDINT 

IN2 : SINT, INT, DINT, USINT, UINT, UDINT 

OUT : SINT, INT, DINT, USINT, UINT, UDINT 

 

4)Lệnh phủ định 
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Lệnh NEG đảo ngược dấu hiệu số học của giá trị ở 

trong tham số và lưu trữ các kết quả trong tham số 

OUT 

Tham số : 

EN : Bool – cho phép ngõ vào 

ENO: Bool – cho phép ngõ ra 

-ENO = 1 : không có lỗi 

-ENO = 0: kết quả giá trị nằm ngoài tầm giá trị của 

kiểu dữ liệu 

IN : toán tử đầu vào SInt, INt, Dint, Real, LReal, 

Constant 

OUT : toán tử đầu ra Sint, Int, Dint, Real, LReal 

 

5)Lệnh tăng, giảm  
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Tăng / giảm giá trị kiểu số Interger lên / xuống một 

đơn vị 

Tham số : 

EN : cho phép ngõ vào 

IN/OUT : toán tử ngõ vào và ra 

ENO : cho phép ngõ ra 

-ENO = 1 : không có lỗi 

-ENO = 0: kết quả nằm ngoài tầm giá trị của kiểu dữ 

liệu 

6)Lệnh giá trị tuyệt đối 
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Tinh giá trị tuyệt đối của một số nguyên hoặc số 

thực của tham số IN và lưu trữ kết quả vào tham 

số OUT 

Tham số : 

EN : cho phép ngõ vào 

IN : Toán tử ngõ vào 

OUT : Toán tử ngõ ra 

ENO : Cho phép ngõ ra 

 

7)Lệnh giá trị nhỏ nhất và lớn nhất 
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Lệnh MIN/MAX so sánh các giá trị đầu vào và trả 

lại giá trị nhỏ nhất/ lớn nhất ở đầu ra 

Tham số : 

EN : cho phép ngõ vào 

IN : Toán tử đầu vào, có thể lên tới 32 đầu vào 

OUT : Toán tử ngõ ra 

ENO : cho phép ngõ ra 

 

8)Lệnh giới hạn 
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Công dụng : Giới hạn giá trị của ngõ vào IN trong 

khoảng của ngõ vào MIN và MAX. Nếu giá trị của 

IN đáp ứng MIN < IN <MAX thì giá trị của IN được 

copy vào giá trị của OUT. Còn nếu giá trị của IN < 

MIN thì giá trị cảu MIN được copy vào OUT, và 

nếu giá trị của IN > MAX thì giá trị của MAX được 

copy vào OUT 

Lệnh chỉ được thực hiện khi tín hiệu ngõ vào là 1 tại 

ngõ vào EN, Nếu lệnh được thực hiện mà không có 

lỗi xảy ra thì tại ngõ ra ENO cũng có giá trị bằng 1. 

Ngõ ra ENO có trạng thái 0 nếu 1 trong số các điều 

kiện sau đây không thỏa mãn : 

-Ngõ vào EN có tín hiệu “0” 

-Các thông số nhập vào không đúng định dạng 

-Các toán hạng không đúng giá trị 

-Giá trị Min lớn hơn giá trị Max 

 

 

9)Lệnh toán học số thực dấu chấm động 



 

5.6. Di chuyển MOVE 

 

1)Lệnh MOVE 
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Lệnh Move  di chuyển nội dung ngõ vào IN đến 

ngõ ra OUT mà không làm thay đổi giá trị ngõ IN 

Tham số: 

EN : cho phép ngõ vào 

ENO : cho phép ngõ ra 

IN : nguồn giá trị đến 

OUT1: Nơi chuyển đến 



 

Lệnh Move_BLK sao chép các nội dung của một 

vùng nhớ IN đến một bộ nhớ xác định khác. Số 

lượng các giá trị được sao chép được quy định 

trong COUNT. Hoạt động sao chép theo hướng 

tăng dần các địa chỉ 

Tham số: 

EN : cho phép ngõ vào 

ENO : cho phép ngõ ra 

IN : nguồn giá trị đến 

COUNT : số giá trị sao chép 

OUT1: Nơi chuyển đến 

 

 

2)Lệnh làm đầy FILL 
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Công dụng : dùng để lấp đầy một vùng nhớ với nội 

dung tại một vùng nhớ khác. Lệnh Fill block di 

chuyển nội dung của một vùng nhớ tới một vùng 

nhớ xác định. Hành động vận chuyển các biến sao 

chép theo hướng tăng dần 

 

 

3)Lệnh đảo Swap 
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Công dụng : Đổi thứ tự của 2 byte hay 4 byte thành 

phần của một Word hay một Dword. Nó không làm 

đổi thứ tự của các bit trong mỗi byte 

 

 

5.7. Chuyển đổi 

1)Lệnh CONV 
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Công dụng : chuyển đồi từ kiểu dữ liệu này sang 

kiểu dữ liệu khác 

Tham số : 

IN : giá trị ngõ vào 

OUT : giá trị sau khi chuyển đổi 

 

 

2)Lệnh làm tròn ROUND và cắt bỏ TRUNCATE 
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Lệnh ROUND : Chuyển đổi số thực thành sô 

Interger. Các phần phân số của sô thực được làm 

tròn đến số nguyên gần nhất. Nếu số thực nằm ở  

giữa 2 số nguyên thì số thực này được làm tròn 

thành số nguyên chẵn. Ví dụ ROUND (10.5) = 10, 

ROUND (11.5) = 12. 

Lệnh TRUNC : chuyển đổi số thực thành số 

interger. Phần phân số của số thực bị cắt bỏ 



 

 

3)Lệnh CEILING và FLOOR 
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Lệnh CEIL : chuyển đổi số thực thành số nguyên 

nhỏ nhất lớn hơn hay bằng số thực đó 

Lệnh FLOOR : Chuyển đổi số thực thành số 

nguyên nhỏ hơn hya bằng số thực đó. 

 

 

5.8. Lệnh điều khiển chương trinh 

1)Lệnh nhảy JUMP và nhãn LABEL 
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Công dụng : Dừng chương trình đang chạy và tiếp 

tục trên một network khác, network này được xác 

định bởi 1 jump label. 

 

 

2)Lệnh điều khiển thực thi RET 
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Công dụng : Để dừng việc thực thi trong một khối 

hàm và chỉ đươc tiếp tục sau khi có lệnh gọi khối 

hàm đó. 

 

 

3)Lệnh Re – trigger giám sát quét chu kỳ  
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Công dụng : Khởi động lại việc giám sát chu 

kỳ của CPU. Thời gian giám sát được cấu hình 

trong phần cứng. Việc khởi động lại thời gian 

giám sát chu kỳ để ngăn chặn lỗi.  

 

 

4)Lệnh ngừng quét chu kỳ 
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Công dụng : Đặt PLC về chế độ STOP, do vậy 

ngừng việc thực hiện chương trình 

 

 

5)Lệnh lấy lỗi GET ERROR 
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Công dụng : Truy vấn các lỗi xãy ra trong 

một khối 

 

  

5.9. Toán tử word logic 

1)Lệnh AND, OR và XOR 
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Công dụng :  

-Lệnh AND kết hợp các giá trị ngõ vào IN1 và IN2 

theo các bit tương ứng theo phép AND logic, xuất 

kết quả tại OUT 

- Lệnh OR kết hợp các giá trị ngõ vào IN1 và IN2 

theo các bit tương ứng theo phép OR logic, xuất 

kết quả tại OUT 

- Lệnh XOR kết hợp các giá trị ngõ vào IN1 và 

IN2 theo các bit tương ứng theo phép XOR logic, 



 

 

xuất kết quả tại OUT 

 

 

 

 

2)Lệnh đảo INVERT 
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Công dụng : Đảo bit tín hiệu tại ngõ vào IN. Giá trị 

của những bit lấy bù sẽ được gửi tối ngõ ra 

 

 

3)Lệnh SELECT, MULTIPLEX và DEMULTIPLEX 
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Công dụng :  

-Lệnh SEL : Dựa  vào tín hiệu ngõ vào G, lệnh SEL 

lựa chọn ngõ vào IN1 hoặc IN0 và di chuyển nội 

dung của nó vào ngõ ra OUT.  

+Nếu G = 0  OUT = IN0 



 

+Nếu G = 1  OUT = IN1 

-Lệnh MUX : Sao chép nội dung của một ngõ vào  

xác định tới ngõ ra OUT. Nếu giá trị của tham số K 

lớn hơn số ngõ vào hiện hữu thì nội dung của tham 

số ELSE sẽ được sao chép tới ngõ ra OUT 

 

5.10. Dịch chuyển và xoay vòng 

1)Lệnh dịch phải 
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Công dụng : Dịch chuyển nội dung của toán hạng tại 

ngõ vào IN theo từng bit sang bên phải và truy xuất 

kết quả ra ngõ ra OUT. 

Thông số N để xác định số bit dịch chuyển 

 

2)Lệnh dịch trái 
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Công dụng : Dịch chuyển nội dung của toán hạng tại 

ngõ vào IN theo từng bit sang bên trái và truy xuất 

kết quả ra ngõ ra OUT. 

Thông số N để xác định số bit dịch chuyển  

 

3)Lệnh quay phải 
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Công dụng : Xoay nội dung của một toán hạng tại 

ngõ vào IN theo từng bit về hướng bên phải và truy 

xuất tại ngõ ra OUT 

Thông số N xác định số bit dịch chuyển 

 

 

4)Lệnh quay trái 
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Công dụng : Xoay nội dung của một toán hạng tại 

ngõ vào IN theo từng bit về hướng bên trái và truy 

xuất tại ngõ ra OUT 

Thông số N xác định số bit dịch chuyển 

 

 


