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Tóm tắt: 

Điều khiển thông minh hệ thống đèn tín hiệu giao thông ngày càng được quan tâm nhằm nâng 
cao khả năng thông hành và đảm bảo an toàn giao thông. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất 
giải pháp điều khiển hệ thống đèn tín hiệu giao thông thông minh, trong đó có giải pháp phần 
cứng và giải pháp phần mềm. Về phần cứng, chúng tôi đề xuất sử dụng PLC S7-1200 vào điều 
khiển  hệ thống đèn. PLC này có  tích hợp cổng profinet  và mô-đun webserver  nhằm hỗ trợ khả 
năng kết nối internet của hệ thống với máy chủ tại trung tâm vận hành. Về giải pháp phần mềm, 
chúng tôi đề xuất sử dụng thuật toán tối ưu chu kỳ và phân pha tín hiệu dựa trên các bài toán tối 
ưu hoá điều khiển giao thông tại nút. Giao diện điều khiển, giám sát được xây dựng trên phần 
mềm Matlab. Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm điều khiển, giám sát thành công 04 mô hình đèn 
tín hiệu giao thông thông qua Internet. 
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Abstract: 

Nowadays, intelligent control system for traffic lights is widely used to increase the effect of the 
traffic lights system. In this paper,  we  propose  a  solution  for intelligent  traffic  light control  
consisting of a solution for hardware and one for software. For the hardware  solution,  a  PLC 
S7-1200 is used to control the  traffic lights system. The PLC embeds a profinet port and a web 
server module which supports the Internet connection between the traffic lights system and a 
host computer at the operation center. For the software solution, we use a cycle optimum 
compution algorithm based on Westers’ theory. The monitor and control interface are built  in  
Matlab  program. We have  successfully  implemented monitoring and control of our traffic light 
system prototypes through Internet. 
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