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Th«ng tin vÒ c¸c gi¶ng viªn 

cã thÓ tham gia gi¶ng d¹y m«n häc 

 

1. Th.s NguyÔn §øc Minh - Gi¶ng Viªn C¬ h÷u 

- Chøc danh: Gi¶ng viªn 

- Thuéc bé m«n: Điện Tự Động công nghiệp . 

- §Þa chØ liªn hÖ: Hoµng Mai - §ång Th¸i - An D¬ng - H¶i Phßng 

- §iÖn tho¹i: 098.9092281 

- C¸c híng nghiªn cøu chÝnh: LËp tr×nh PLC, §iÒu khiÓn tù ®éng 

2. ThS. Trần Thị Phương Thảo- Gi¶ng Viªn thỉnh giảng.  

- Chøc danh, häc hµm, häc vÞ: Gi¶ng viªn, Th¹c sÜ. 

- Thuéc bé m«n: §iÖn Tù §éng CN. 

- §Þa chØ liªn hÖ: Bộ môn ĐTĐCN – Trường ĐHHH 

- §iÖn tho¹i: 0912116117 

- C¸c híng nghiªn cøu chÝnh: LËp tr×nh PLC, §iÒu khiÓn tù ®éng 



Th«ng tin vÒ m«n häc 

1. Th«ng tin chung: 

- Sè ®¬n vÞ häc tr×nh/tÝn chØ: 3(22.5x3=67.5 tiết) 

- C¸c m«n häc tiªn quyÕt: §iÖn tö t¬ng tù vµ sè. 

- C¸c m«n häc kÕ tiÕp:  

- Thêi gian ph©n bæ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng: 

 + Nghe gi¶ng lý thuyÕt:  40.5 tiÕt 

 + Lµm bµi tËp trªn líp: 11.5 tiết 

           +Thực hành:                   11 Tiết 

 + Tù häc: 5TiÕt 

2. Môc tiªu cña m«n häc 

- KiÕn thøc: Cung cÊp kiÕn thøc  ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn logic. 

- Kü n¨ng: Ph¸t triÓn c¸c kü n¨ng vÒ ph©n tÝch, thiÕt kÕ ®iÒu khiÓn. 

- Th¸i ®é: Nghiªm tóc trong häc tËp vµ nghiªn cøu. 

3. Tãm t¾t néi dung m«n häc 

 - Sinh viªn häc vÒ nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ logic 2 tr¹ng th¸i, c¸c ph¬ng 
ph¸p c¬ b¶n ®Ó biÓu diÔn vµ tèi thiÓu hµm logic.  

 - Kh¶o s¸t vµ ph©n tÝch m« h×nh to¸n cña m¹ch tæ hîp. 

- Ph©n tÝch vµ tæng hîp m¹ch logic tuÇn tù, mét sè ký hiÖu thiÕt bÞ khi tæng hîp 
m¹ch logic, sö dông c¸c ph¬ng ph¸p tæng hîp m¹ch logic tuÇn tù nh ph¬ng ph¸p 
ma trËn tr¹ng th¸i, ph¬ng ph¸p hµm t¸c ®éng vµ ph¬ng ph¸p sö dông m¹ng grafcet 
& petri. 

4. Häc liÖu 

1. NguyÔn Träng ThuÇn, §iÒu khiÓn logic vµ øng dông, NXB Khoa häc kü 
thuËt 2006. 

5. Néi dung vµ h×nh thøc d¹y – häc. 

Néi dung 

H×nh thøc d¹y - häc 
Tæng 

(tiÕt) 
Lý 

thuyÕt 

Bµi 

tËp 

Th¶o 

luËn 

TH,TN, 

®iÒn d· 

Tù häc, 

tù NC 

KiÓm 

tra 

Phần 1. Điều khiển logic - Chương 1. Logic tổ 

hợp  

1.1 Khái niệm về logic 2 trạng thái 

1.2 Các hàm cơ bản của đại số logic 

1.3 Các phương pháp biểu diễn hàm logic 

1.4 Phương pháp tối thiểu hoá hàm logic 

1.5 Tổng hợp mạch logic tổ hợp 

7 1 1 0 0 0 9T 

Chương 2. Tổng hợp và phân tích mạch logic 

tuần tự  

2.1 Các định nghĩa 

2.2 Các mạch logic tuần tự 

2.3 Các phương pháp tổng hợp mạch logic tuần tự 

11.5 3,5 0 0 2 1 18 



Phần 2. PLC - Chương 1. Phần cứng  

1.1 Mở đầu 

1.2 Cấu trúc chung 

1.3 Phần cứng 

1.4 Họ S7 – 200 

1.5 Phần cứng 

1.6 Module CPU 

1.7 Các module mở rộng 

5 3 1 0  0 9T 

Chương 2. Phần mềm 

2.1 Ngôn ngữ lập trình S7 – 200 

2.2 Lập trình điều khiển các ứng dụng 

15 4 1 0  1 21 

Thực hành       11 

 

6. Lịch trình tổ chức dạy - học cụ thể 

Tuần Nội dung 
Chi tiết về hình thức tổ 

chức dạy – học 

Nội dung yêu cầu 

sinh viên phải 

chuẩn bị trước 

Ghi 

chú 

I 

Phần 1. Điều khiển logic - Chương 1. Logic tổ hợp  

1.1 Khái niệm về logic 2 trạng thái 

1.2 Các hàm cơ bản của đại số logic 

1.3 Các phương pháp biểu diễn hàm logic 

1.4 Phương pháp tối thiểu hoá hàm logic 

- Giáo viên giảng 

- Sinh viên nghe giảng 

- Giáo viên kiểm tra bài  - Đọc tài liệu trước 

ở nhà 

 

 

II 

1.5 Tổng hợp mạch logic tổ hợp 

Chương 2. Tổng hợp và phân tích mạch logic tuần tự  

2.1 Các định nghĩa 

- Giáo viên giảng 

- Sinh viên nghe giảng 

- Giáo viên kiểm tra bài 

- Đọc tài liệu trước 

ở nhà 
 

III 
2.2 Các mạch logic tuần tự - Giáo viên giảng 

- Sinh viên nghe giảng 

- Giáo viên kiểm tra bài  

- Đọc tài liệu trước 

ở nhà 

 

 

IV + 
V 

2.3 Các phương pháp tổng hợp mạch logic tuần tự 

Phần 2. PLC - Chương 1. Phần cứng  

1.1 Mở đầu 

- Giáo viên giảng 

- Sinh viên nghe giảng 

- Giáo viên kiểm tra bài  

- Đọc tài liệu trước 

ở nhà 
 

VI 

1.2 Cấu trúc chung 

1.3 Phần cứng 

1.4 Họ S7 – 200 

1.5 Phần cứng 

1.6 Module CPU 

1.7 Các module mở rộng 

- Giáo viên giảng 

- Sinh viên nghe giảng 

- Giáo viên kiểm tra bài 
- Làm bài tập 

- Đọc tài liệu trước 

ở nhà 

 

VII 
Chương 2. Phần mềm 

2.1 Ngôn ngữ lập trình S7 – 200 

- Giáo viên giảng 

- Sinh viên nghe giảng 

- Giáo viên kiểm tra bài 

- Đọc tài liệu trước 

ở nhà 

- Làm bài tập 

 

VIII + 
IX + 
X + 
XI + 
XII 

2.2 Lập trình điều khiển các ứng dụng - Giáo viên giảng 

- Sinh viên nghe giảng 

- Giáo viên kiểm tra bài 

- Đọc tài liệu trước 

ở nhà 

- Làm bài tập 

 

7. Tiªu chÝ ®¸nh gi¸ nhiÖm vô giµng viªn giao cho sinh viªn 

- Dù líp ®Çy ®ñ  

- §äc tµi liÖu ë nhµ 

- Lµm bµi tËp ®Çy ®ñ 

8. H×nh thøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ m«n häc 

  - KiÓm tra bµi tËp 



  - Thi tù luËn cuèi häc kú 

9. C¸c lo¹i ®iÓm kiÓm tra vµ träng sè cña tõng lo¹i ®iÓm 

- §iÓm chuyªn cÇn D1 (theo quy chÕ 25) 

- §iÓm trªn líp D2 

- Thi cuèi häc kú lÊy ®iÓm D3 

- §iÓm cña m«n häc tÝnh b»ng: 0.3(0.4D1+0.6D2)+0.7D3 

10. Yªu cÇu cña gi¶ng viªn ®èi víi m«n häc  

- Häc lý thuyÕt trªn gi¶ng ®êng 

- Sinh viªn ph¶i tham dù trªn líp ®Çy ®ñ, ®äc tµi liÖu vµ lµm bµi tËp ë nhµ. 

Hải phòng, ngày ........ tháng ..... năm 2011 

Chñ nhiÖm bé m«n 
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Ngêi viÕt ®Ò c¬ng chi tiÕt 

 

 

 

Th.S NguyÔn Đức Minh 

 


