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بسم اهللا الرحمن الرحيم       
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 آموزش برنامه نويسي

به زبان    

STL
PLC

( Statement List )
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فصل اول       

 مجموعه دستورات   

Bit Logic

 انجام مي دهند       بيت  اين دستورات عمليات را روي يک                
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=           Q0.0

I0.0 Q0.0

A I0.0
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=           Q0.0

I0.0 Q0.0

A

I0.1

I0.1

A

I0.0
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=           Q0.0

I0.0 Q0.0

I0.0
Q0.0

O
O Q0.0

Start

K

K
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Start Stop K

K

I0.0

Q0.0

I0.1 Q0.0
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I0.0
I0.1

Mo.1
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Q0.0

I0.3

I0.2 M0.3

I0.0
M0.1 M0.2
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Q0.0

I0.3

I0.2

M0.3

I0.0

M0.1

M0.2
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I0.1I0.0

Q0.1

I0.2
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I0.0

I0.1

Q0.1

I0.2
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=           Q0.0

I0.0 Q0.0

A (

I0.1

I0.1

A

I0.0

Q0.0

O
O Q0.0
)



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٠

=           Q0.0

I0.0 Q0.0I0.1

Q0.0 A (
I0.0O

O Q0.0
)

I0.2

A (
I0.1O

O I0.2
)
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يک مثال   
  اساليد صفحه بعد را بنويسيد STLبرنامه 
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I0.0 I0.1 I0.2

M0.0

Q0.0

Q0.0

I0.3 I0.4 I0.5

I0.6 I0.7I1.0

I1.1

M0.1 M0.2
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I0.0 I0.1 I0.2

M0.0

Q0.0

Q0.0

I0.3 I0.4 I0.5

I0.6 I0.7I1.0

I1.1

M0.1 M0.2
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I0.0 I0.1 I0.2

M0.0

Q0.0

Q0.0

I0.3 I0.4 I0.5

I0.6 I0.7I1.0

I1.1

M0.1 M0.2

A ( A ( A (

)))
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I0.0 I0.1 I0.2

M0.0

Q0.0

Q0.0

I0.3 I0.4 I0.5

I0.6 I0.7I1.0

I1.1

M0.1 M0.2
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انحصاري ORجدول صحت 
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0

0

1

1

I0.0

Q0.0

A       I0.0
S      Q0.0
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0

0

1

1

I0.0

Q0.0

A       I0.0
R      Q0.0
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 را تغيير دادRLOبا دستورالعمل هاي زير مي توان مقدار    
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مثال 
RLO=1SET

=    M0.0
=    Q0.0

M0.0=1
Q0.0=1

RLO=0CLR
=    M0.6
=    Q0.3

M0.6=0
Q0.3=0
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RLO=1SETمثال 
=    M0.5

=    Q0.0

M0.5=1

Q0.0=1

RLO=0

CLR

=    M0.6 M0.6=0
NOT

RLO=1
=    M0.6 M0.6=1
NOT

RLO=0
NOT RLO=1
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A     I0.0

FN    M0.0   

=     Q0.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OB1 Scan Cycle No.
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A     I0.0

FP    M0.0   

=     Q0.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OB1 Scan Cycle No.
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اول 

پايان 

فصل 
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فصل دوم      

 مجموعه دستورات   

Comparison Instruction
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مقدمه  
هاي  S7 رجيسترها و            هاي مختلفي  –داراي اکوموالتورها    CPUStack 

.هستند که هر کدام حسب نياز به موقع توضيح داده خواهند شد   

. نياز به شناخت اکوموالتورهاي يک           داريم –در اين قسمت درس 

           وبيشتر          هاي       داراي  دو اکوموالتور هستند   که با     

 اکوموالتور ۴برخي           هاي       داراي .            شناخته مي شوند 

CPU

CPU

CPUS7

S7ACCU1

ACCU2

.                 و                 را نيز دارند -مي باشند يعني عالوه بر موارد فوق  ACCU3ACCU4
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ACCU1
ACCU1-LACCU1-H

ACCU1-L-H ACCU1-L-LACCU1-H-LACCU1-H-H
LOW  WORD

LOW  BYTE
LOW  WORDHIGH  WORDHIGH  WORD

LOW  BYTE HIGH  BYTEHIGH  BYTE

0781516232431 وقتي يک بايت بار شود 
وارد اين قسمت مي شود    
  بار شود  WORDوقتي يک 

وارد اين قسمت مي شود    
ِ بار شود   DWORDوقتي يک 

وارد اين قسمت مي شود    

S7 داخلي يک اکوموالتوردر  ساختار  
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  دستورات مقايسه اي 

         مقايسهدستورات مقايسه اي در        هميشه محتويات               با        

:و شش حالت مطابق جدول زير ممکن است اتفاق بيفتد   . مي گردد  
S7ACCU1 ACCU2

==

<>

<=

>=

>

<

ACCU2 is equal to ACCU1

ACCU2 is not equal to ACCU1

ACCU2 is grrater than to ACCU1

ACCU2 is grrater than or equal to ACCU1

ACCU2 is less than to ACCU1

ACCU2 is less than or equal to ACCU1

مساوي  

نا مساوي 

بزرگتر يا مساوي 

بزرگتر

کوچکتر يا مساوي  

کوچکتر 
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:نوع داده هايي که با يک ديگر مي توانند مقايسه شوند  عبارتند از 

( Integer )  بيتي از نوع صحيح ١۶ داده هاي -١

( Double Integer) بيتي از نوع صحيح ٣٢ داده هاي -٢

( Real ) بيتي از نوع مميز شناور٣٢ داده هاي -٣
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( Integer )

  بيتی از نوع صحيح    ١۶ داده های   -١

 براي عمل مقايسه بين دو مقدار  STLکاراکتر هايي که در زبان برنامه نويسي 

: بيتي به کار مي روند عبارتند از ١۶براي داده هاي نوع صحيح   

مساوي  

بزرگتراز يا مساوي نا مساوي 

کوچکتراز يا مساوي   بزرگتر از

کوچکتر از  ==I

<>I

>I

<I

<=I

>=I
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(Double Integer )

  بيتي از نوع صحيح    ٣٢ داده هاي   -٢

 براي عمل مقايسه بين دو مقدار  STLکاراکتر هايي که در زبان برنامه نويسي 

: بيتي به کار مي روند عبارتند از ٣٢براي داده هاي نوع صحيح   

مساوي  

بزرگتراز يا مساوي نا مساوي 

کوچکتراز يا مساوي   بزرگتر از

کوچکتر از  ==D

<>D

>D

<D

<=D

>=D
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( Real )

  بيتي از نوع مميز شناور       ٣٢ داده هاي   -٣

 براي عمل مقايسه بين دو مقدار  STLکاراکتر هايي که در زبان برنامه نويسي 

: بيتي به کار مي روند عبارتند از ٣٢براي داده هاي نوع مميز شناور   

مساوي  

بزرگتراز يا مساوي نا مساوي 

کوچکتراز يا مساوي   بزرگتر از

کوچکتر از  ==R

<>R

>R

<R

<=R

>=R
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  ١مثال  
 مقايسه کنيم و ببينيم آيا   MW1 را با محتويات MW0مي خواهيم محتويات  

MW0 از MW1 در صورت بزرگتر بودن   فلگ .  بزرگتر است يا خير

M0.0 را برابر يک کند 

: به صورت زير است  STL به زبان PLCبرنامه 
L     MW1

L      MW0

>I             

=      M0.0

براي توضيح بيشتر به اساليد بعدي توجه کنيد    
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ACCU1

ACCU2

MW1L          MW1

ACCU1

ACCU2MW1

L          MW0 MW0

>I  آيا محتويات                بزرگتر از محتويات                 است
. مي گردد RLO=1در صورت صحت داشتن شرط    

ACCU1 ACCU2

=    M0.0  قرار بده M0.0 را در  RLOمقدار 
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  ٢مثال  
  مقايسه کنيم و ببينيم آيا ١٢۵۶ را با  عدد  MW0مي خواهيم محتويات  

MW0 در صورت بزرگتربودن فلگ . بزرگتريا مساوي است يا خير ١٢۵۶ از

M4.3 را برابر يک کند 

: به صورت زير است  STL به زبان PLCبرنامه 
L     MW0

L      1256

>=I             

=      M4.3

براي توضيح بيشتر به اساليد بعدي توجه کنيد    
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ACCU1

ACCU2

MW0L          MW0

ACCU1

ACCU2MW0

L          1256 1256

>=I آيا محتويات              بزرگتريا مساوي از محتويات
. مي گردد  RLO=1است در صورت صحت داشتن شرط     

ACCU1 ACCU2

=    M4.3  قرار بده M4.3 را در  RLOمقدار 
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٥٢

فصل سوم       

 مجموعه دستورات   

Conversion Instruction

) تبديل نوع داده ها    ( 
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 . گاهي نياز به تبديل نوع داده ها داريم   PLCدربرنامه نويسي 

 دستورالعمل ها   PLCدر تمامي اديتورهاي برنامه نويسي  

. و فانکشن هايي را به اين منظور در نظر مي گيرند  

 نيز دستورالعمل ها و فانکشن هايي  S7در نرم افزار   

.براي اين منظور  در نظر گرفته شده اند    
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 عناوين نوع تبديل

ويا صحيح را به ساير فرمت هاي عددي تبديل مي کند BCD دستورالعمل هايي که اعداد   –١

 و يا براي تغيير عالمت اعداد مميز شناور  ٢ و يا متمم ١ دستورالعمل هايي که براي متمم    -٢

 دستورالعمل هايي که ترتيب بيت ها را در اکوالموتور تغيير مي دهند  -٣

.  بيتي را انجام مي دهند  ٣٢ دستورالعمل هايي که تغيير روي اعداد اعشاري     -۴



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٥٥

ويا صحيح BCD دستورالعمل هايي که اعداد –١

را به ساير فرمت هاي عددي تبديل مي کند    



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٥٦

BCD to Integer ( 16 bit )

 در قسمت BCD رقم عدد با کد   ٣اجراي اين  دستورالعمل  باعث  تبديل     

ACCU1-L  )    بيتي مي شود ١۶به عدد صحيح   ) ١١بيت صفر تا بيت 

 و ACCU1-H در ضمن در اين تبديل در قسمت  –) کد باينري   ( 

ACCU2  تغييري حاصل نخواهد شد  .

 است -٩٩٩تا   + ٩٩٩رنج اعداد از   
 ذخيره مي شود ACCU1-Lعدد تبديل يافته مجددا در قسمت    

. به مثال هاي اساليد هاي بعد توجه کنيد  

BTI



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٥٧

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

10011000010101101100000010011

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

11010100001001101100000010011 000

+ 5 8 .اين سه بيت مورد استفاده قرار نمي گيرند 9
 براي اعداد منفي  1 براي اعداد مثبت    0 -بيت عالمت

)۵٨٩ ( )١٠=) ١٠٠١٠٠١١٠١ ٢

قبل از اجرای  

بعد از اجرای   

BTI

BTI

* * *

١مثال 
 را تبديل بهMW0برنامه ای بنويسيد که محتوای حافظه     

 ذخيره کند  MW1کند و در حافظه    ) Integer(  بيتی  ١۶عدد صحيح  

L      MW0
BTI            
T      MW1



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٥٨

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

10011000010111101100000010011

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

0011101111011101100000010011 1111

+ 5 8 .اين سه بيت مورد استفاده قرار نمي گيرند 9
 براي اعداد منفي  1 براي اعداد مثبت    0 -بيت عالمت

)۵٨٩-( )١٠=) ١١١١١١٠١١٠١١٠٠١١ ٢

قبل از اجراي  

بعد از اجراي   

BTI

BTI

* * *

٢مثال 
 را تبديل بهMW0برنامه ای بنويسيد که محتوای حافظه     

 ذخيره کند  MW1کند و در حافظه    ) Integer(  بيتی  ١۶عدد صحيح  

L      MW0
BTI            
T      MW1



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٥٩

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

10011000110101101100000010011

+ D 8 .اين سه بيت مورد استفاده قرار نمي گيرند 9
 براي اعداد منفي  1 براي اعداد مثبت    0 -بيت عالمت

قبل از اجراي  

بعد از اجراي   

BTI

BTI

* * *

CPUاعالم خطاي نرم افزاري يا خطاي سنکرون از طرف       
 مي رود   STOP به مد  CPUدر حالت کلي    

 OB101.... ...اما مي توان 

 قرار بگيرد  بعد از اجراي    BCD عدد غير مجاز کد    ١١ تا  ٠اگر از بيت  

BTI       اعالم خطاي نرم افزاري يا خطاي سنکرون از طرف CPU  خواهد شد 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٦٠

Integer ( 16 bit )

 شود   BCDاجراي اين  دستورالعمل  باعث  تبديل عدد صحيح به کد           

 )١١بيت صفر تا بيت (  ACCU1-Lدر قسمت    

ACCU2 و  ACCU1-H در ضمن در اين تبديل در قسمت        –

 است   -٩٩٩تا + ٩٩٩رنج اعداد از   

 ذخيره مي شود      ACCU1-Lعدد تبديل يافته مجددا در قسمت          

. به مثال هاي اساليد هاي بعد توجه کنيد     

ITB BCDto

BCD رقم عدد با کد   ٣

تبديل به ) کد باينري ( 

مي شود    

. تغييري حاصل نخواهد شد     



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٦١

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

100110000101

00001101100000010011

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

110101000010

1101100000010011 0000

5 8  براي اعداد منفي  1111   - براي اعداد مثبت    0000 -بيت های عالمت9

)۵٨٩ ( )١٠=) ١٠٠١٠٠١١٠١ ٢

قبل از اجرای  

بعد از اجرای   

ITB

ITB

١مثال 
 را تبديل بهMW0برنامه ای بنويسيد که محتوای حافظه     

 ذخيره کند  MW1نموده و در حافظه BCDکد  

L      MW0
ITB            
T      MW1



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٦٢

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

100110000101

1101100000010011

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

1101100000010011

5 8  براي اعداد منفي  1111   - براي اعداد مثبت    0000 -بيت های عالمت9

قبل از اجرای  

بعد از اجرای   

ITB

ITB

٢مثال 
 را تبديل بهMW0برنامه ای بنويسيد که محتوای حافظه     

 ذخيره کند  MW1نموده و در حافظه BCDکد  

L      MW0
ITB            
T      MW1

0011101111011111

1111

)۵٨٩-( )١٠) ١١١١١١٠١١٠١١٠٠١١



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٦٣

 مثبت و يا کمتر از منهای   ٩٩٩بيشتر از(   عدد غير مجاز   ١١ تا  ٠اگر از بيت  

  OVERFLOW اعالم CPU -  قرار بگيرد  بعد از اجراي برنامه      ٩٩٩

 را يک می کند   OS و OVنموده و بيت های  



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٦٤

BCD to Integer ( 32 bit )

 در BCD رقم عدد با کد    ٧اجراي اين  دستورالعمل  باعث  تبديل         

ACCU1  )  بيتي مي شود    ٣٢به عدد صحيح      ) ٢٧بيت صفر تا بيت 

 در ضمن در اين تبديل در    –) کد باينري ( 

ACCU2     تغييري حاصل نخواهد شد   .

 است   -٩٩٩٩٩٩٩تا + ٩٩٩٩٩٩٩رنج اعداد از   

 ذخيره مي شود       ACCU1عدد تبديل يافته مجددا در       

. به مثال هاي اساليد هاي بعد توجه کنيد     

BTD



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٦٥

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

1001100001010
100110000001

0011

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

1101010110001100000100010011 1111

5 8 9

.اين سه بيت مورد استفاده قرار نمي گيرند 
 براي اعداد منفي  1 براي اعداد مثبت    0 -بيت عالمت

قبل از اجرای  

بعد از اجرای  

BTD

BTD

* * *

١مثال 
 را تبديل بهMD0برنامه ای بنويسيد که محتوای حافظه   

 ذخيره کند  MD1کند و در حافظه  ) Integer(  بيتی ١۶عدد صحيح 

L      MD0
BTD          
T      MD1

1000
81 8 9



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٦٦

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

1001100001011
100110000001

0011

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

0011101001110011111011111111 0000

5 8 9

.اين سه بيت مورد استفاده قرار نمي گيرند 
 براي اعداد منفي  1 براي اعداد مثبت    0 -بيت عالمت

قبل از اجرای  

بعد از اجرای  

BTD

BTD

* * *

٢مثال 
 را تبديل بهMD0برنامه ای بنويسيد که محتوای حافظه   

 ذخيره کند  MD1کند و در حافظه  ) Integer(  بيتی ١۶عدد صحيح 

L      MD0
BTD          
T      MD1

1000
81 8 9



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٦٧

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

1001100011010101100000010 000 D 8 9

.اين سه بيت مورد استفاده قرار نمي گيرند 
 براي اعداد منفي  1 براي اعداد مثبت    0 -بيت عالمت

قبل از اجراي  

بعد از اجراي   

BTD

BTD

CPUاعالم خطاي نرم افزاري يا خطاي سنکرون از طرف       
 مي رود   STOP به مد  CPUدر حالت کلي    

 OB101.... ...اما مي توان 

 قرار بگيرد  بعد از اجراي    BCD عدد غير مجاز کد    ٢٧ تا  ٠اگر از بيت  

BTD       اعالم خطاي نرم افزاري يا خطاي سنکرون از طرف CPU  خواهد شد 

1001
9581



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٦٨

Double Integer ( 32 bit )

 شود   BCD بيتی به کد ٣٢اجراي اين  دستورالعمل  باعث  تبديل عدد صحيح          
 )٢٧بيت صفر تا بيت (   ACCU1در قسمت    

ACCU2در ضمن در اين تبديل در 

 است   -٩٩٩٩٩٩٩تا + ٩٩٩٩٩٩٩رنج اعداد از   

 ذخيره مي شود       ACCU1عدد تبديل يافته مجددا در قسمت          

. به مثال هاي اساليد هاي بعد توجه کنيد     

DTB
BCDto

BCD رقم عدد با کد   ٧
تبديل به ) کد باينري ( 

مي شود    

. تغييري حاصل نخواهد شد     

 برای عالمت عدد به کار می رود    ٣١ تا ٢٨بيت 
برای عدد منفی   ١١١١برای عدد مثبت و     ٠٠٠٠



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٦٩

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

100110000101

11011100000100000000

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

110100011001

1001100000010000 0000
5 8 9

 براي اعداد منفي  1111   - براي اعداد مثبت    0000 -بيت های عالمت

)١٨٩٠۵٨٩ ( (=١٠ ٢

قبل از اجرای  

بعد از اجرای  

DTB

DTB

١مثال 
 را تبديل بهMD0برنامه ای بنويسيد که محتوای حافظه   

 ذخيره کند  MD1نموده و در حافظه BCDکد 

L      MD0
DTB            

T      MD1

8 9 01

١١١٠٠١١٠١١٠٠١٠٠٠١١١٠١ )



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٧٠

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

011100100110

0101000000001111

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

1001001100001111
 براي اعداد منفي  1111   - براي اعداد مثبت    0000 -بيت های عالمت

قبل از اجرای  

بعد از اجرای  

DTB

DTB

٢مثال 
 را تبديل بهMD0برنامه ای بنويسيد که محتوای حافظه   

 ذخيره کند  MD1نموده و در حافظه BCDکد 

L      MD0
DTB            

T      MD1

0011101111011111

0010
- ٣ ٩ ٢ ٦ ٢ ٧



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٧١

 مثبت و يا کمتر از منهای   ٩٩٩٩٩٩٩بيشتر از(   عدد غير مجاز   ٢٧ تا  ٠اگر از بيت  

  OVERFLOW اعالم CPU -  قرار بگيرد  بعد از اجراي برنامه   ٩٩٩٩٩٩٩

 را يک می کند  OS و OVنموده و بيت های  



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٧٢

Integer ( 16 bit )

 بيتی١۶ (Integer)اجراي اين  دستورالعمل  باعث  تبديل عدد صحيح           

 ذخيره مي شود       ACCU1عدد تبديل يافته مجددا در       

. به مثال هاي اساليد هاي بعد توجه کنيد     

ITD
Double Integer (32 bit)

to

. تغييري حاصل نخواهد شد     ACCU2 در ضمن در اين تبديل در    –

مي شود     بيتی  ٣٢ (Integer) به عدد صحيح   

ACCU1-Lقسمت 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٧٣

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

110100011001

01011100000101100000

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

110100011001

0000000000000000 0101

قبل از اجرای  

بعد از اجرای  

ITD

ITD

١مثال 
 را تبديل بهMW0برنامه ای بنويسيد که محتوای حافظه   

Double Integer نموده و در حافظه MD1 ذخيره کند 

L       MW0
ITD            
T        MD1



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٧٤

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

110100011001

11011100000101100000

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

110100011001

1111111111111111 10101

قبل از اجرای  

بعد از اجرای  

ITD

ITD

٢مثال 
 را تبديل بهMW0برنامه ای بنويسيد که محتوای حافظه   

Double Integer نموده و در حافظه MD1 ذخيره کند 

L       MW0
ITD            
T        MD1

توجه



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٧٥

Floating - point ( 32 bit – IEEE-FP)
 بيتی٣٢ (Integer)اجراي اين  دستورالعمل  باعث  تبديل عدد صحيح           

 ذخيره مي شود       ACCU1عدد تبديل يافته مجددا در       

. به مثال هاي اساليد هاي بعد توجه کنيد     

DTR Double Integer (32 bit) to

. تغييري حاصل نخواهد شد     ACCU2 در ضمن در اين تبديل در    –

- Floating) به عدد اعشاری      point) مي شود     بيتی  ٣٢
ACCU1 در واقع



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٧٦

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

00000000000000000000 010011110001

قبل از اجرای  

DTR

١مثال 
 را تبديل بهMD0برنامه ای بنويسيد که محتوای حافظه   

Floating - point نموده و در حافظه MD1  ذخيره کند 

L       MW0
DTR            
T        MD1

+500  Integer

000000000000

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

10101 11100110 000 0000

بعد از اجرای  
DTR

+500  IEEE - FPبيت عالمت
نما

مانتيس



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٧٧

 و يا براي تغيير٢و يا متمم 

١ دستورالعمل هايي که براي متمم   -٢

عالمت اعداد مميز شناور به کار می روند    



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٧٨

Integer ( 16 bit )
(Integer)يح  اجراي اين  دستورالعمل  باعث مي شود                        عدد صح            

 ذخيره مي شود      ACCU1-Lعدد تبديل يافته مجددا در       

به مثال اساليد بعدی توجه کنيد    

INVI

ACCU1-Lقسمت 

Ones Complement 

 بيتی ١۶

محاسبه شده و 

١متمم    



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٧٩

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

001011100110

01011100000101100000

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

110100011001

1100000101100000 1010

قبل از اجرای  

بعد از اجرای  

INVI

INVI

١مثال 
 راMW0 محتوای حافظه   ١برنامه ای بنويسيد که متمم 

 ذخيره کند MW1محاسبه  نموده و در حافظه  

L       MW0
INVI            
T        MW1



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٨٠

Double Integer ( 32 bit )
(Integer)يح  اجراي اين  دستورالعمل  باعث مي شود                        عدد صح            

 ذخيره مي شود       ACCU1عدد تبديل يافته مجددا در       

به مثال اساليد بعدی توجه کنيد    

INVD

ACCU1

Ones Complement 

 بيتی موجود در  ٣٢

محاسبه شده و 

١متمم  



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٨١

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

001011100110

01011100000101100110

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

110100011001

0011111010011001 1010

قبل از اجرای  

بعد از اجرای  

INVD

INVD

مثال
 راMD0 محتوای حافظه   ١برنامه ای بنويسيد که متمم 

 ذخيره کند  MD1محاسبه  نموده و در حافظه  

L       MD0
INVD            

T        MD1



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٨٢

Integer ( 16 bit )
(Integer)يح  اجراي اين  دستورالعمل  باعث مي شود                        عدد صح            

 ذخيره مي شود      ACCU1-Lعدد تبديل يافته مجددا در       

به مثال اساليد بعدی توجه کنيد    

NEGI

ACCU1-Lقسمت 

Twos Complement 

 بيتی ١۶

محاسبه شده و 

٢متمم  



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٨٣

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

001111100110

01011100000101100110

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

110100011001

1010

قبل از اجرای  

بعد از اجرای  

NEGI

NEGI

مثال
 راMW0 محتوای حافظه   ٢برنامه ای بنويسيد که متمم 

 ذخيره کند MW1محاسبه  نموده و در حافظه  

L       MW0
NEGI            

T        MW1

1100000101100110



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٨٤

Double Integer ( 32 bit )
(Integer)يح  اجراي اين  دستورالعمل  باعث مي شود                        عدد صح            

 ذخيره مي شود       ACCU1عدد تبديل يافته مجددا در       

به مثال اساليد بعدی توجه کنيد    

NEGD

ACCU1قسمت 

Twos Complement 

 بيتی ٣٢

محاسبه شده و 

٢متمم  



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٨٥

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

001111100110

01011100000101100110

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

110100011001

1010

قبل از اجرای  

بعد از اجرای  

NEGD

NEGD

مثال
 راMD0 محتوای حافظه   ٢برنامه ای بنويسيد که متمم 

 ذخيره کند  MD1محاسبه  نموده و در حافظه  

L       MD0
NEGD          

T        MD1

0011111010011001



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٨٦

Double Integer ( 32 bit )
(Floatin point)اجراي اين  دستورالعمل  باعث مي شود  عدد اعشاری               

 ذخيره شود      ACCU1و عدد تغيير عالمت داده مجددا در           

به مثال اساليد بعدی توجه کنيد    

NEGR

ACCU1قسمت  

Twos Complement 

 بيتی ٣٢

تغيير عالمت داده



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٨٧

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

001111100110

01011100000101100110

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

110100011001

1010

قبل از اجرای  

بعد از اجرای  

NEGR

NEGR

مثال
 را که يک عدد اعشاری  MD0برنامه ای بنويسيد که محتوای حافظه   

 ذخيره کند  MD1است تغيير عالمت داده و در حافظه   

L       MD0
NEGR          

T        MD1

0011111010011001



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٨٨

 در اکوالموتور تغيير می دهند     

 دستورالعمل هايی که ترتيب بيت ها را      -٣



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٨٩

in ACCU1-L ( 16 bit )
 ACCU1-L-Lاجراي اين  دستورالعمل  باعث مي شود محتويات بايت              

به مثال اساليد بعدی توجه کنيد    

CAW Change Byte Sequence 

ACCU2 و  ACCU1-H در ضمن در اين تبديل در قسمت        –

 ذخيره مي شود       ACCU1-Lاطالعات تغيير يافته مجددا در قسمت           

. تغييري حاصل نخواهد شد     

جابجا شوند    ACCU1-L-Hبا محتويات بايت   



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٩٠

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

10101000011000010 100

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

010111101100

قبل از اجرای  

بعد از اجرای  

CAW

CAW

مثال
برنامه ای بنويسيد که جای بايت های اول و دوم محتوای حافظه  

MW0 را جابجا کرده و در حافظه MW1  ذخيره کند 
 

L       MW0
CAW           
T        MW1

100001100001O 100 01011110 1010 1100



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٩١

in ACCU1 ( 32 bit )
 با يکديگر ACCU1اجراي اين  دستورالعمل  باعث مي شود محتويات بايتهای زيردر             

به مثال اساليد بعدی توجه کنيد    

CAD Change Byte Sequence 

 ذخيره مي شود       ACCU1اطالعات تغيير يافته مجددا در قسمت           
. تغييري حاصل نخواهد شد     ACCU2 در ضمن در اين تبديل در    –

جابجا شوند    
ACCU1-L-L

ACCU1-L-L

ACCU1-L-H

ACCU1-L-H

ACCU1-H-H

ACCU1-H-H

ACCU1-H-L

ACCU1-H-L



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٩٢

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

10101000011000010 100

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

010111101100

قبل از اجرای  

بعد از اجرای  

CAD

CAD

مثال
برنامه ای بنويسيد که جای بايت های اول با چهارم  و دوم  با 

 MD1 را جابجا کرده و در حافظه MD0سوم محتوای حافظه   
 ذخيره کند 

 

L       MD0
CAD           
T        MD1

1100101001011110 10000110 1010 1100



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٩٣

  . بيتي را انجام مي دهند       ٣٢اعداد اعشاري  

 دستورالعمل هايي که تغيير روي           -۴



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٩٤

 بيتی ٣٢  (Floatin point)بعد ار اجراي اين  دستورالعمل  عدد اعشاری             

 ذخيره شود      ACCU1عدد تغيير  يافته  مجددا در       

به مثال های اساليدهای بعدی توجه کنيد      

RND Round

 بيتی شده و قسمت اعشار آن       ٣٢ تبديل به عدد صحيح   ACCU1واقع در    

به نزديکترين عدد صحيح گرد ميشود     

ر اگر عدد دقيقا بين دو عدد زوج و فرد با فاصله مساوی قرار گرفت دستو               

 فوق عدد زوج را انتخاب می کند        



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٩٥

RNDقبل از اجرای     

 ACCU1محتوای اکوموالتور       

RNDبعد از اجرای    

 ACCU1محتوای اکوموالتور       

13.2 13

45.8
18.5

-18.5 -18

46
18



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٩٦

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

1010 1001000000110 100

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

101010011001

قبل از اجرای  

بعد از اجرای  

RND

RND

0000000000000000 00000000 1000 1011

138.6

139



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٩٧

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

1010 1001000000111 100

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

101010011001

قبل از اجرای  

بعد از اجرای  

RND

RND

11111111 0111 0101

-138.6

-139 11111111 11111111



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٩٨

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

1010 0000001100101 100

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

000000000000

قبل از اجرای  

بعد از اجرای  

RND

RND

11111111 1101 0010

-46.5

-46 11111111 11111111



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٩٩

 بيتی ٣٢  (Floatin point)بعد از اجراي اين  دستورالعمل  عدد اعشاری             

 ذخيره شود     ACCU1عدد تغيير  يافته  مجددا در       

به مثال های اساليدهای بعدی توجه کنيد      

TRUNC Truncate

 بيتی شده و قسمت اعشار آن       ٣٢ تبديل به عدد صحيح   ACCU1واقع در    

) کوتاه کردن  ( 

صفر می شود  

 يک می شوند   OS و OVاگر عدد خارج از رنج مجاز باشد بيتهای        



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٠٠

 TRUNCقبل از اجرای    
 ACCU1محتوای اکوموالتور       

 TRUNCبعد از اجرای    
 ACCU1محتوای اکوموالتور       

13.2 13

45.8
18.5

-18.5 -18

45
18



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٠١

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

1010 1001000000110 100

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

101010011001

قبل از اجرای  

بعد از اجرای  

TRUNC

TRUNC

0000000000000000 00000000 1000 1010

138.6

138



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٠٢

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

1010 0000001100101 100

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

000000000000

قبل از اجرای  

بعد از اجرای  

TRUNC

TRUNC

11111111 1101 0010

-46.9

-46 11111111 11111111



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٠٣

 بيتی ٣٢  (Floatin point)بعد ار اجراي اين  دستورالعمل  عدد اعشاری             

 ذخيره شود      ACCU1عدد تغيير  يافته  مجددا در       

به مثال های اساليدهای بعدی توجه کنيد      

RND+ Round

 بيتی شده و قسمت اعشار آن       ٣٢ تبديل به عدد صحيح   ACCU1واقع در    

به عدد صحيح باالتر  گرد ميشود      

 يک می شوند   OS و OVاگر عدد خارج از رنج مجاز باشد بيتهای        

To upper Double integer



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٠٤

+RNDقبل از اجرای     

 ACCU1محتوای اکوموالتور       

+RNDبعد از اجرای    

 ACCU1محتوای اکوموالتور       

13.2 14

45.8
18.5

-18.5 -18

46
19



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٠٥

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

1010 0000000000110 100

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

111100010101

قبل از اجرای  

بعد از اجرای  

RND+

RND+

0000000000000000 00000000 1000 1011

138.02

139



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٠٦

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

0011 0011111111111 011

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

001100110011

قبل از اجرای  

بعد از اجرای  

RND+

RND+

11111111

-1.9

-1 111111111111111111111111



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٠٧

 بيتی ٣٢  (Floatin point)بعد ار اجراي اين  دستورالعمل  عدد اعشاری             

 ذخيره شود      ACCU1عدد تغيير  يافته  مجددا در       

به مثال های اساليدهای بعدی توجه کنيد      

RND- Round

 بيتی شده و قسمت اعشار آن       ٣٢ تبديل به عدد صحيح   ACCU1واقع در    

به عدد صحيح پايين تر   گرد ميشود      

 يک می شوند   OS و OVاگر عدد خارج از رنج مجاز باشد بيتهای        

To Lower Double integer



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٠٨

-RNDقبل از اجرای     

 ACCU1محتوای اکوموالتور       

-RNDبعد از اجرای    

 ACCU1محتوای اکوموالتور       

13.2 13

45.8
18.5

-18.5 -19

45
18



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٠٩

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

1010 0000000000110 100

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

111100010101

قبل از اجرای  

بعد از اجرای  

RND-

RND-

0000000000000000 00000000 1000 1010

138.02

138



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١١٠

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

1100100011111 011

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

1101

قبل از اجرای  

بعد از اجرای  

RND-

RND-

11111111

-1.1

-2 111011111111111111111111

1100 1100 1100



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١١١

  فصل چهارم  

Counter Instruction



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١١٢

 شمارنده يک فانکشن به حساب می آيد که می تواند تعداد   S7در 

قطع و وصل ها را بشمارد و در يک مکان از حافظه که از قبل برای        

اين منظور در نظر گرفته شده است مقدار شمارش را نگهداری         

می کند  
  ذخيره نمی شود  ACCU1بنا بر اين مقدار شمارش در    

دارد  CPUتعداد شمارنده های مجاز در يک برنامه بستگی به نوع   

۵١٢ و يا ٢۵۶ يا ١٢٨معموال  

هر شمارنده برای نگهداری مقدار شمارش از دو بايت حافظه       

استفاده  می کند  



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١١٣

 و يا باينری  است  BCDمقدار شمارش به صورت   
 را مي توانند بشمارند   ٩٩٩تمامي شمارنده ها از صفر تا  

 را شمرد ديگر تعداد قطع و وصل های    ٩٩٩اگر شمارنده ای تا   

ورودی را لحاظ نمي کند     

و اگر يک شمارنده ای به طور معکوس  بشمارد وقتی مقدار شمارش        

به صفر رسيد ديگر به قطع و وصل ورودی اهميت نمی دهد        



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١١٤

 حافظه    دو بايتهر شمارنده برای نگهداری مقدار شمارش از    

استفاده  می کند  ) word يک – بيت ١۶( 

BCDفرمت  

حداقل شمارش      

حداکثر شمارش  

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

1 0 0 11 0 0 11 0 0 1

000

999

غير قابل  
استفاده 

غير قابل  
استفاده 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١١٥

 حافظه    دو بايتهر شمارنده برای نگهداری مقدار شمارش از    

استفاده  می کند  ) word يک – بيت ١۶( 

Binaryفرمت  

حداقل شمارش      

حداکثر شمارش  

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

0 1 1 11 1 1 00 0 1 1

000

999

غير قابل  
استفاده 

غير قابل  
استفاده 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١١٦

: دستورات کانتر به شرح زير می باشند   STLدر زبان 
FR      Enable Counter  ( Free )

L         Load current Counter Value into ACCU1

LC      Load current Counter Value into ACCU1  as BCD

R        Reset counter

S        Set counter Preset Value

CU     Counter Up

CD     Counter Down 
در اساليد های بعدی عملکرد دستورات فوق همراه با مثال توضيح        

داده خواهد شد      



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١١٧

FR Enable Counter  ( Free )

 لبه را که برای FR از صفر به يک تغيير وضعيت می دهد دستور   RLOوقتی  

شمارش افزايشی و يا کاهشی  شمارنده به کار می رود تشخيص می دهد      

اين دستور آزاد است يعنی استفاده از آن الزامی    .  و شمارنده را فعال می کند   

. از صفر به يک شمارنده فعال می گردد  RLOنيست بدون آن نيز با تغيير    

 از صفر به يک تغيير وضعيت می دهد آن را   RLOبه عبارت ديگر وقتی  

. آشکار می شود  RLO=1تشخيص داده و نتيجه را با    



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١١٨

مثال 
A       I0.0

FR    C10

 از صفرI0.0در مثال فوق به محض اين که در سيکل اسکن جديد ورودی           

 C10 آن را تشخيص داده و کانتر     FR به يک تغيير وضعييت داد دستور   

را فعال می کند بديهی است  به شمارنده فرمان شمارش باال يا پايين     

.داده نشده است     



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١١٩

L Load Current Counter 
Value into ACCU1

ACCU1 باعث می شود که ابتدا محتويات    Lاجرای  دستورالعمل     

 شده و سپس مقداری که به صورت مستقيم ويا غير   ACCU2وارد   

.   شود  ACCU1مستقيم  به صورت آدرس داده می شود وارد       



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٢٠

Lمثال  C10

همانطو ر که قبال نيز گفته شد مقدار شمارش شمارنده ها  در مکانی      

از حافظه که قبال به اين منظور در نظر گرفته شده است  ذخيره          

.می گردد 

 C10اجرای دستور فوق باعث می شود که مقدار شمارش  شمارنده          

. منتقل گردد  ACCU1به صورت باينری   از حافظه به     



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٢١

LC Load Current Counter 

Value into ACCU1 as BCD

ACCU1 باعث می شود که ابتدا محتويات    LCاجرای  دستورالعمل     

 شده و سپس مقداری که به   صورت    مستقيم  و يا  غير   ACCU2وارد   

ACCU1 وارد  BCDمستقيم  به صورت آدرس داده می شود به صورت      

.   شود 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٢٢

LC       C14 مثال 

همانطو ر که قبال نيز گفته شد مقدار شمارش شمارنده ها  در مکانی      

از حافظه که قبال به اين منظور در نظر گرفته شده است  ذخيره          

.می گردد 

 C14اجرای دستور فوق باعث می شود که مقدار شمارش  شمارنده          

. منتقل گردد ACCU1از حافظه به    BCDبه صورت 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٢٣

ACCU1
ACCU1-H ACCU1-L

1101

بعد از اجرای دستور مقابل    

010100000010

0000 0000 1100

205

2 0 5

مکانی از حافظه که مقدار شمارش    
درآن ضبط شده است   

LC C14



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٢٤

همانطو ر که قبال نيز گفته شد مقدار شمارش شمارنده ها  در مکانی      

.می گردد  از حافظه که قبال به اين منظور در نظر گرفته شده است  ذخيره         

 لذا اجرای دستور فوق تاثيری  روی       ACCU1نه در اکوموالتور    

اکوموالتور ندارد   

R Reset Counter

شمارنده را صفر می کند ) شمارش  (   باشد مقدار  RLO=1اگر  مقدار 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٢٥

R      C22 مثال 
A       I0.0

  از صفر به يک تغيير وضعيت دهد مقدار    I0.0در مثال فوق اگر     

RLO      نيز از صفر به يک تغيير وضعيت می دهد لذا دستورالعمل 

R          اجرا شده و مقدار شمارش شمارنده C22   صفر می شود 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٢٦

S Set Counter

S از صفر به يک تغيير وضعيت دهد با اجرای دستورالعمل       RLOاگر  مقدار 
 به شمارنده مورد نظر به عنوان مقدار        ACCU1-L محتوای اکوموالتور      

      اوليه شمارش  منتقل  می شود  

Preset Value

 بوده و بين صفر  BCD با يد با فرمت  ACCU1محتوای     : توجه   

 باشد ٩٩٩تا 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٢٧

 مثال  

S      C22

A       I0.0

  از صفر به يک تغيير وضعيت دهد مقدار    I0.0در مثال فوق اگر    

RLO    نيز از صفر به يک تغيير وضعيت می دهد لذا دستورالعمل 

S       اجرا شده و مقدار شمارش شمارنده C22 می کند ٢٠را برابر 

L       C#20



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٢٨

CU Counter Up
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

CU     < Counter >

CU      C44 : مثال 

 CU  از صفر  به يک تغيير وضعيت دهد  با اجرای   RLOهر گاه مقدار 

 اضافه می شود  C44يک واحد به مقدار شمارش شمارنده    

٩٩٩حداکثر مقدار شمارش    



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٢٩

CU      C22 مثال  
A       I0.0

  از صفر به يک تغيير وضعيت دهد مقدار    I0.0در مثال فوق اگر    

RLO   نيز  از  صفر به  يک  تغيير  وضعيت می دهد لذا  با  اجرای  

 يک واحد   C22 مقدار شمارش شمارنده    CUدستورالعمل    

 افزايش  می يابد 

٩٩٩حداکثر مقدار شمارش    



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٣٠

CD Counter Doun
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

CD     < Counter >

CD      C45 : مثال 

 CD  از صفر  به يک تغيير وضعيت دهد  با اجرای   RLOهر گاه مقدار 

کسر می شود  C44يک واحد از مقدار شمارش شمارنده     

0حداقل مقدار شمارش      



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٣١

CD      C22  ١مثال   
A       I0.0

  از صفر به يک تغيير وضعيت دهد مقدار    I0.0در مثال فوق اگر    

RLO   نيز  از  صفر به  يک  تغيير  وضعيت می دهد لذا  با  اجرای  

 يک واحد   C22 مقدار شمارش شمارنده    CDدستورالعمل    

کم   می شود  
حداقل مقدار شمارش  صفر     

!!!! !! شمارنده  مقدار منفی را نمی شمارد   



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٣٢

  ٢مثال  
L            C#20
A            I0.1
S            C1
A            I0.0
CD         C1
AN         C1
=            Q0.0



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٣٣

فصل پنجم  

Data Block Instruction

 های  ديتا بلوک ها           دستورالعمل   مجموعه 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٣٤

مقدمه

بطوری   اگر يک ديتا بلوک فقط و فقط به  يک فانکشن  بلوک اختصاص داده  شود       

به  آن دسترسی نداشته باشند   .. ها وOB- فانکشن بلوک  ها -که ساير فانکشن ها 

.  گفته می شود  Instance Data Blockاين نوع ديتا بلوک  به 

به يک ديتا بلوک  دسترسی  ..  ها وOB- فانکشن بلوک  ها -اگر تمامی فانکشن ها 

. گفته می شود  Data Block Sharedداشته باشند به اين نوع ديتا بلوک  



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٣٥

:دستورات مربوط به ديتا بلوک ها به شرح زير هستند                     

OPN     Open a Data Block 

CDB      Exchange Shared DB and Instance DB

L DBLG  Load Length of Shared  DB in ACCU1

L DBNO  Load Number of Shared DB in ACCU1

L DILG  Load Length of Instance DB in ACCU1

L DINO  Load Number of Shared  DB in ACCU1



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٣٦

OPN Open a Data Block
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

OPN     < Data Block >

OPN      DB25 : مثال 

 Shared Data Block يک ديتا بلوک از نوع – OPNبا اجرای  دستورالعمل      

.باز می شود   Instance Data Blockو يا يک ديتا بلوک از نوع 

ديتا بلوک از نوع   و Shared Data Blockيک ديتا بالک از نوع 

 Instance Data Block   می توانند به صورت همزمان باز شوند.



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٣٧

مثال 
OPN             DB10
L                  DBW23
T                  MW22
OPN            DI20
L                 DIB12
T                 DBB12



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٣٨

CDB Exchange Shared DB
and  Instance DB
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

CDB

CDB : مثال 

Shared رجيستر ديتا بلوک از نوع  CDBبا اجرای  دستورالعمل     

 با يک ديگر جابجا می شوند  Instanceبا رجيستر ديتا بلوک از نوع  

. می شود  و بالعکس  Instance تبديل به  Sharedيعنی  نوع  



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٣٩

مثال  
OPN             DB10
OPN             DI20
CDB

 Instance تبديل به نوع DB10بعد از اجرای برنامه فوق ديتا بلوک     

. می گردد   Shared تبديل به نوع  DI20می شود و ديتا بلوک  

DI10يعنی 
DB20



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٤٠

L  DBLG Load Length of
Shared DB in ACCU1

: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 

L  DBLG

L     DBLG

 باعث می شود که ابتدا محتويات   L  DBLGاجرای  دستورالعمل     

ACCU1   وارد ACCU2      شده و سپس طول ديتا بلوک Shared    وارد

  ACCU1   شود .



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٤١

مثال 
OPN             DB10
L                  DBLG
L                  MD10
<                  D   
JC                ERRO



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٤٢

L  DBNO Load Number of
Shared DB in ACCU1

: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 

L  DBNO

L     DBNO

 باعث می شود که ابتدا محتويات   L  DBNOاجرای  دستورالعمل     

ACCU1   وارد ACCU2     شده و سپس شماره ديتا بلوک Shared    وارد

  ACCU1   شود .



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٤٣

مثال 
OPN             DB10
L                  DBNO
T                  MW10



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٤٤

L  DILG Load Length of
Instance DB in ACCU1

: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 

L  DILG

L     DILG

 باعث می شود که ابتدا محتويات   L  DILGاجرای  دستورالعمل     

ACCU1   وارد ACCU2      شده و سپس طول ديتا بلوک Instance   وارد

  ACCU1   شود .



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٤٥

مثال 
OPN             DI10
L                  DILG
L                  MW10
<                  I   
JC                ERRO



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٤٦

L  DINO Load Number of
Instance DB in ACCU1

: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 

L  DiNO

L     DiNO

 باعث می شود که ابتدا محتويات   L  DINOاجرای  دستورالعمل     

ACCU1   وارد ACCU2     شده و سپس شماره ديتا بلوک Instance   وارد

  ACCU1   شود .



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٤٧

مثال 
OPN             DI10
L                  DINO
T                  MW10



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٤٨

فصل ششم  

Logic Control Instruction

مجموعه دستورالعمل های          

کنترل روند اجرای برنامه         



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٤٩

  مقدمه 

 روند اجرای برنامه را می توانند   STLدستورالعمل های پرش در   

در حقيقت می توان يک شرط را آزمايش کرد و در  . کنترل کنند 

 Fale بودن يک مسير را انتخاب کرده و در صورت    Trueصورت 

.   گذاشت  PLCبودن مسير ديگری را  فراروی اجرای برنامه  



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٥٠

دستورات پرش را می توان به صورت زير  دسته بندی کرد  

 دستورات پرش بدون قيد و شرط -١

 RLOبه وضعيت     دستورات پرش مشروط- ٢

Status Word يک بيت از  به وضعيت   دستورات پرش مشروط- ٣

به نتيجه محاسبات    دستورات پرش مشروط- ۴

   Loop دستورات حلقه های تکرار – ۵



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٥١

 دستورات پرش بدون قيد و شرط -١

 برای پرش بدون قيد و شرط به شرح Step7دو دستورالعمل در  

: زير وجود دارند 

1 – JU Jump  Unconditional 

2 – JL Jump to Labels



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٥٢

JU Jump Unconditional
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 

JU    < Jump Lebel >

JU     NAZA

 به Status Word بدون توجه به بيت های  JUدستور 

.  پرش می نمايد   Labelمحل آدرس داده شده توسط  



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٥٣

توجه
: گذاری به نکات زير دقيقا توجه کنيد    Labelقبل از 

. کاراکتر بيشتر باشد ۴ نبايد از  Label نام – ١
. حتما بايد با حرف شروع شود  Label نام – ٢
که به دنبال آن (  :  )  بايد همراه با عالمت کولن   Label نام – ٣

  :Nazarian می آيد باشد مانند  
. يعنی بايد منحصر بفرد باشد  – نبايد تکراری باشد  Label نام – ۴
. حتما بايد در يک بلوک باشند  Label و Jump دو دستور  – ۵
 می تواندLabel و Jump ماکزيمم فاصله بين دستور  – ۶

32K_Word باشد .



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٥٤

مثال 
A             I0.0               
A             I0.1
JU          NAZA
A             I0.2
=              Q0.0

NAZA: O   I0.3
=          M0.0

اين دو دستور هيچگاه اجرا نمی شوند   



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٥٥

JL Jump  to Labels

: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
JL   < Jump Lebel >
JL     NAZA

) مورد ٢۵۵حداکثر (  امکان برنامه ريزی چند پرش    JLدستور

.را در برنامه فراهم می کند 

ACCU1-L-Lعملکرد آن به اين صورت است که متناسب با عدد موجود در 

ادامه
JU باشد به اولين ACCU1-L-L=0 متناسب پرش می کند  يعنی اگر   JUبه 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٥٦

 به اولين دستورJL ها بيش از آخرين مقدار باشد دستور  JUاگر تعداد 

JL پرش می کند آدرس اين سطر در جلوی JUبعد از انتهای ليست 

 نوشته می شود  

پرش می کندJU باشد به دو مين ACCU1-L-L=1پرش می کند و اگر   

و به همين صورت الی آخر JU باشد به سومين ACCU1-L-L=2 واگر  

 به اساليد بعدی توجه کنيد             



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٥٧

L        MB0
JL    LSTX
JU     SEG0      
JU     SEG1     
JU     COM
JU     SEG3     

LSTX: JU     COM
SEG0:    *

JU    COM 
SEG1:    *

JU    COM
SEG3:    *

COM:     *

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٥٨

به  دستورات پرش مشروط - ٢

RLOوضعيت    



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٥٩

JC Jump if RLO=1

: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
JC    < Jump Lebel >

JC     NAZA

به  باشد  RLO=1در صورتيکه  JCدستور 

.  پرش می نمايد  Labelمحل آدرس داده شده توسط 

به همين دليل به آن دستور پرش مشروط می گويند   



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٦٠

A        I0.0

A        I0.0

JC SEG0
L     IW8    

T       MW22

A     I2.1    

مثال

SEG0:



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٦١

JCN Jump if RLO=0

: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
JCN    < Jump Lebel >

JCN     NAZA

به  باشد   RLO=0در صورتيکه  JCNدستور 

.  پرش می نمايد   Labelمحل آدرس داده شده توسط  

به همين دليل به آن دستور پرش مشروط می گويند  



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٦٢

A        I0.0

A        I0.0

JCN SEG0
L     IW8    

T       MW22

A     I2.1    

مثال

SEG0:



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٦٣

Jump if RLO=1 With BRJCB
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
JCB    < Jump Lebel >

JCB     NAZA

 کپی می شودBR درRLOابتدا مقدار      JCBبا اجرای دستور    
RLO                       صرف نظر از مقدار   

 Labelبه محل آدرس داده شده توسط  باشد   RLO=1و صورتيکه 

.  پرش می نمايد  



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٦٤

A        I0.0

A        I0.0

JCB SEG0
L     IW8    

T       MW22

A     I2.1    

مثال

SEG0:



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٦٥

Jump if RLO=0 With BRJNB
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
JNB    < Jump Lebel >

JNB     NAZA

 کپی می شودBR درRLOابتدا مقدار      JNBبا اجرای دستور    
RLO                           صرف نظر از مقدار    

 Labelبه محل آدرس داده شده توسط  باشد   RLO=0و صورتيکه 

.  پرش می نمايد  



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٦٦

A        I0.0

A        I0.0

JNB SEG0
L     IW8    

T       MW22

A     I2.1    

مثال

SEG0:



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٦٧

Status Wordيک بيت از      

به وضعيت   دستورات پرش مشروط -٣



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٦٨

Jump if BR=1JBI
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
JBI   < Jump Lebel >

JBI    NAZA

باشد BR=1در صورتيکه      JBIبا اجرای دستور 

.  پرش می نمايد  Labelبه محل آدرس داده شده توسط  



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٦٩

A        I0.0

A        I0.0

SAVE

JBI SEG0
L     IW8    

T       MW22

A     I2.1    

مثال

SEG0:



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٧٠

Jump if BR=0JNBI
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
JNBI   < Jump Lebel >

JNBI    NAZA

باشد BR=0در صورتيکه      JNBIبا اجرای دستور 

.  پرش می نمايد  Labelبه محل آدرس داده شده توسط  



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٧١

A        I0.0

A        I0.0

SAVE

JNBI SEG0
L     IW8    

T       MW22

A     I2.1    

مثال

SEG0:



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٧٢

Jump if OV=1JO
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
JO   < Jump Lebel >

JO    NAZA

باشد OV=1در صورتيکه      JOبا اجرای دستور 

.  پرش می نمايد  Labelبه محل آدرس داده شده توسط  



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٧٣

:توجه  داشته باشيد که  

توصيه می شود بعد از انجام محاسبات رياضی برای کنترل اين که       

 استفاده    JOS يا  JOنتيجه در رنج مجاز است يا خير از دستورالعمل    

.شود 

OV هنگامی در وضعيت يک قرار  می گيرد که يک Overflow 

.در هنگام محاسبات رياضی رخ داده باشد       



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٧٤

L        MW0
L        3
*I

JO OVER
T     MW10    
*
JU    NEXT
AN     M4.0
S        Q4.0
NOP     
0    

مثال

OVER:

NEXT:



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٧٥

Jump if OS=1JOS
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
JOS   < Jump Lebel >

JOS     NAZA

باشد OS=1در صورتيکه     JOSبا اجرای دستور 

.  پرش می نمايد  Labelبه محل آدرس داده شده توسط  



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٧٦

:توجه  داشته باشيد که  

توصيه می شود بعد از انجام محاسبات رياضی برای کنترل اين که       

 استفاده    JOS يا  JOنتيجه در رنج مجاز است يا خير از دستورالعمل    

.شود 

OS هنگامی در وضعيت يک قرار  می گيرد که يک Overflow 

.در هنگام محاسبات رياضی رخ داده باشد       



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٧٧

 وجود دارد ؟ OS و OVچه فرقی بين   

رخ دهد   ) Overflow( اگر در نتيجه عمليات محاسباتی سرريزی   
.برابر يک می شود  OVبيت  

وقتی در همان سيکل اسکن به دستور محاسباتی جديدی برسد اين بيت     
. می گرددUpdateری ست شده و بر اساس نتايج جديد   

 است يعنی سرريزی قبلی Overflow Storedاين بيت معرف 
 که در همان سيکل اتفاق افتاده را ذخيره می کند و تا پايان سيکل

.آن را حفظ می کند 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٧٨

L        IW10
L        MW12
*I
L        DBW25
+I
L        MW14
-I
JOS OVER
A        M4.0
R         M4.0
JU      NEXT    
AN     M4.0

S        M4.0
NOP     0

مثال

OVER:

NEXT:



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٧٩

نتيجه محاسبات   

 دستورات پرش مشروط به     -  ۴



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٨٠

Jump if ZeroJZ
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
JZ   < Jump Lebel >

JZ    NAZA

باشد در صورتيکه نتيجه محاسبات صفر     JZدستور  

.  پرش می نمايد  Labelبه محل آدرس داده شده توسط  



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٨١

:توجه  داشته باشيد که  

CC1 و CC0هنگامی که نتيجه محاسبات برابر صفر شود بيت های   

.  صفر می شوند Status Wordاز  

BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO /FC

0 0



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٨٢

L       MW10
SRW
JZ ZERO
L        MW2
INC      1
T        MW2
JU      NEXT
L        MW4

INC      1
T        MW4
NOP     0

مثال

ZERO:

NEXT:



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٨٣

Jump if  Not ZeroJN
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
JN   < Jump Lebel >

JN    NAZA

باشد در صورتيکه نتيجه محاسبات مخالف صفر    JZدستور  

.  پرش می نمايد  Labelبه محل آدرس داده شده توسط  



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٨٤

:توجه  داشته باشيد که  

CC1 و CC0هنگامی که نتيجه محاسبات مخالف صفر شود بيت های     

:  به شرح زير تغيير می کنند  Status Wordاز  

BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO /FC

0 1

BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO /FC

1 0

يا



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٨٥

L       IW8
L        MW12
XOW
JN NOZE
AN       M4.0
S        M4.0
JU      NEXT
AN       M4.1

S        M4.1
NOP     0

مثال

ZERO:

NEXT:



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٨٦

Jump if  PlusJP
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
JP   < Jump Lebel >

JP    NAZA

باشد در صورتيکه نتيجه محاسبات بزرگتر از صفر    JPدستور  

.  پرش می نمايد  Labelبه محل آدرس داده شده توسط  



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٨٧

:توجه  داشته باشيد که  

هنگامی که نتيجه محاسبات بزرگتر از  صفر شود بيت های     

CC0 و CC1

: به شرح زير تغيير می کنند  Status Wordاز  

BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO /FC

1 0



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٨٨

L       IW8
L        MW12
-I
JP POS
AN       M4.0
S        M4.0
JU      NEXT
AN       M4.1

S        M4.1
NOP     0

مثال

POS:

NEXT:



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٨٩

Jump if  MinusJM
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
JM   < Jump Lebel >

JM    NAZA

باشد در صورتيکه نتيجه محاسبات کوچکتر از صفر     JMدستور  

.  پرش می نمايد  Labelبه محل آدرس داده شده توسط  



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٩٠

:توجه  داشته باشيد که  

هنگامی که نتيجه محاسبات کوچکتر از  صفر شود بيت های   

CC0 و CC1

: به شرح زير تغيير می کنند  Status Wordاز  

BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO /FC

0 1



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٩١

L       IW8
L        MW12
-I
JM NEG
AN       M4.0
S        M4.0
JU      NEXT
AN       M4.1

S        M4.1
NOP     0

مثال

NEG:

NEXT:



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٩٢

Jump if  Plus or ZeroJPZ
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
JPZ   < Jump Lebel >

JPZ    NAZA

باشد در صورتيکه نتيجه محاسبات بزرگتر يا مساوی صفر    JPZدستور  

.  پرش می نمايد  Labelبه محل آدرس داده شده توسط  



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٩٣

:توجه  داشته باشيد که  

هنگامی که نتيجه محاسبات بزرگتر و يا مساوی صفر شود بيت های    
CC0 و CC1

:  به شرح زير تغيير می کنند  Status Wordاز  

BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO /FC

0 0

BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO /FC

1 0

يا

نتيجه محاسبه  
صفر

نتيجه محاسبه  
مثبت 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٩٤

L       IW8
L        MW12
-I
JPZ REG0
AN       M4.0
S        M4.0
JU      NEXT
AN       M4.1

S        M4.1
NOP     0

مثال

REG0:

NEXT:



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٩٥

Jump if  Minus or ZeroJMZ
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
JMZ   < Jump Lebel >

JMZ    NAZA

در صورتيکه نتيجه محاسبات کوچکتر يا مساوی صفرباشد     JMZدستور  

.  پرش می نمايد  Labelبه محل آدرس داده شده توسط  



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٩٦

:توجه  داشته باشيد که  

هنگامی که نتيجه محاسبات کوچکتر و يا مساوی صفر شود بيت های   
CC0 و CC1

:  به شرح زير تغيير می کنند  Status Wordاز  

BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO /FC

0 0

BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO /FC

0 1

يا

نتيجه محاسبه  
صفر

نتيجه محاسبه  
منفی



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٩٧

L       IW8
L        MW12
-I
JMZ RGE0
AN       M4.0
S        M4.0
JU      NEXT
AN       M4.1

S        M4.1
NOP     0

مثال

RGE0:

NEXT:



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٩٨

Jump if  UnorderedJUO
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
JUO   < Jump Lebel >

JUO    NAZA

 باشند CC1=1 و CC0=1در صورتيکه   JUOدستور  

.  پرش می نمايد  Labelبه محل آدرس داده شده توسط  



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

١٩٩

CC0=1 وCC0=1     هنگامی اتفاق می افتد که :

 عمل تقسيم بر صفر انجام شود -١

 دستور غير مجازی به کار رود        -٢

 فرمت غير مجاز برای اعداد اعشاری استفاده شود-٣



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٠٠

L       MD10
L       ID2
/D
JUO ERRO
T         MD14
A       M4.0
R        M4.0
JU      NEXT
AN       M4.0

S        M4.0
NOP     0

مثال

ERRO:

NEXT:



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٠١

 دستورات حلقه های تکرار      –  ۵

Loop



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٠٢

LOOP Loop
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 

LOOP   < Jump Lebel >

LOOP     NAZA

 ACCU1-L-Lباعث می شود از مقدار    LOOPاجرای دستور  
مخالف صفر باشد عمل    ACCU1-L-Lيکی کم کند  در صورتی که مقدار  

 شود ACCU1-L-L=0اين پرش تا مادامی که   . پرش را انجام می دهد    
عدد مربوط به حلقه بايد قبل از شروع حلقه به اکوموالتور   . ادامه می يابد    

 بار  کرد 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٠٣

NEXT: T        MW0
L          10

L           MW0
LOOP   NEXT

  بار ١٠اين حلقه    

تکرار می شود



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٠٤

NEXT:

T        MW3
L          1

L           MW6
LOOP   NEXT

L          7
T        MW6

L           MW3

*I

T        MW3

١مثال 
 را !7برنامه ای بنويسسيد که  

.محاسبه کند



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٠٥

NEXT:

T        MW3
L          1

L           MW6
LOOP   NEXT

L
T        MW6

L           MW3

+I

T        MW3

٢مثال 
برنامه ای بنويسسيد که عبارت زير را  

100.محاسبه کند



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٠٦

فصل هفتم   

Integer Math Instruction
مجموعه دستورالعمل های          

اعمال رياضی روی اعداد صحيح          



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٠٧

:    مقدمه 

 اعمال رياضی را روی اکوموالتورهای   –دستورالعمل های رياضی    

ACCU1 و ACCU2   انجام می دهند .

 وارد ACCU1هر بار که دستور بارگذاری اجرا شود ابتدا محتويات          

ACCU2    شده و مقدار جديد وارد ACCU1می شود .

تغييری نمی کند و  ACCU2 محتوای –هنگام محاسبه اعمال رياضی    

. ذخيره می گردد ACCU1نتيجه محاسبات در 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٠٨

 بيتی  ٣٢ بيتی و  ١۶اعمال رياضی مجاز روی داده های صحيح    

+I       Add ACCU1 and ACCU2 as Integer ( 16 – Bit )
-I       Subtract ACCU1 from ACCU2 as Integer (16–Bit)
*I       Multiply ACCU1 and ACCU2 as Integer ( 16 – Bit )
/I       Divide ACCU1 by ACCU2 as Integer ( 16 – Bit )
+        Add Integer Constant ( 16 OR 32 Bit )

+D     Add ACCU1 and ACCU2 as Double Integer (32–Bit)
-D     Subtract ACCU1 from ACCU2 Double Integer (32–Bit
*D     Multiply ACCU1 and ACCU2 Double Integer (32–Bit
/D      Divide ACCU1 by ACCU2 as Double Integer (32–Bit
MOD        Division Remainder Double Integer (32–Bit )



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٠٩

)  CC1 و    CC0و  OV و OS( نحوه تاثير پذيری بيت های            
بر اثر انجام محاسبات رياضی          

 اگر نتيجه محاسبات در رنج مجاز باشد  –الف 

OSOVCC0CC1

*
*
*
 در رنج مجاز تحت تاثير قرار نمی گيرد   OSبيت *

رنج مجاز

000

0

0

0

0

1

1

0 ( ZERO )

اعداد منفی

اعداد مثبت 

 بيتی ١۶
 بيتی ٣٢

=>32768-نتيجه > 0
=>2147483648-نتيجه > 0

 بيتی ١۶
 بيتی ٣٢

=<32767نتيجه < 0
=>2147483647نتيجه < 0



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢١٠

 اگر نتيجه محاسبات در رنج مجاز نباشد        –ب 
OSOVCC0CC1رنج غير مجاز

00

0

0

1

1

0

اعداد منفی

اعداد مثبت 

 بيتی ١۶
 بيتی ٣٢

<32768-نتيجه 
<2147483648-نتيجه 

 بيتی ١۶
 بيتی ٣٢

>32768نتيجه 
>2147483647نتيجه 

1

01

1 1
اعداد منفی

 بيتی ١۶
 بيتی ٣٢

 بيتی ١۶
 بيتی ٣٢

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

 بيتی ١۶
 بيتی ٣٢

=65536-نتيجه 
=4294967296-نتيجه 

Underflow(Addition)

Underflow(multiplication)

Overflow(multiplication - division)

>32768نتيجه اعداد مثبت 
>2147483647نتيجه 

Overflow(Addition - subtraction)

Underflow(Addition - subtraction)
<32768-نتيجه 

<2147483648-نتيجه 

تقسيم بر صفر



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢١١

OSOVCC0CC1Operation

100

1 11 1

1+D:    result=-4294967296 )

/D or division by 0

:ادامه اساليد قبلی    



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢١٢

+I
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
+I

+I

 رابا هم جمع کرده و  ACCU2-L و ACCU1-L محتويات  I+دستور  
 بيتی و با   ١۶ ذخيره می کند هر دو اکوموالتور  ACCU1-Lنتيجه  را  در  

محتوای اعداد صحيح هستند  
 نمی گذارد ولی بيتهای  RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی       

CC1 – CC0 – OV – OS    را تغيير می دهد.

Add ACCU1 and ACCU2
as Integer ( 16 – Bit )



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢١٣

)  CC1 و    CC0و  OV و OS( نحوه تاثير پذيری بيت های            
بر اثر انجام اين محاسبه رياضی              

OSOVCC0CC1

000

0

0

0

0

1

1

Sum=0

0   <sum  -32768<=

110

1

1

1

0

0

0

0  >sum  32768>=

-65536 =sum

32767   >sum  65534>=

-32768  <sum  -65535<=

Status bit generation
_

_

_

1

1

1



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢١٤

L       IW10

L       MW14

+I

T         DB1.DBW25

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢١٥

-I
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
-I

-I

   کم    کرده   و ACCU2-L  از   ACCU1-L محتويات   I-دستور  
 بيتی و با   ١۶ ذخيره می کند هر دو اکوموالتور  ACCU1-Lنتيجه  را  در  

محتوای اعداد صحيح هستند  
 نمی گذارد ولی بيتهای  RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی       

CC1 – CC0 – OV – OS    را تغيير می دهد.

Subtract  ACCU1 from ACCU2
as Integer ( 16 – Bit )



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢١٦

)  CC1 و    CC0و  OV و OS( نحوه تاثير پذيری بيت های            
بر اثر انجام اين محاسبه رياضی              

OSOVCC0CC1

000

0

0

0

0

1

1

Difference=0

0   <Difference  -32768<=

110

11 0

0  >Difference  32767>=

32767   >Difference  65535>=

-32768  <Difference  -65535<=

Status bit generation
_

_

_

1

1



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢١٧

L       IW10

L       MW14

-I

T         DB1.DBW25

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢١٨

*I
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
*I

*I

 رابا هم ضرب کرده و   ACCU2-L و ACCU1-L محتويات  I*دستور  
 بيتی و با   ١۶ ذخيره می کند هر دو اکوموالتور  ACCU1-Lنتيجه  را  در  

محتوای اعداد صحيح هستند  
 نمی گذارد ولی بيتهای  RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی       

CC1 – CC0 – OV – OS    را تغيير می دهد.

Multiply ACCU1 and ACCU2
as Integer ( 16 – Bit )



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢١٩

)  CC1 و    CC0و  OV و OS( نحوه تاثير پذيری بيت های            
بر اثر انجام اين محاسبه رياضی              

OSOVCC0CC1

000

0

0

0

0

1

1

Product=0

0   <Product  -32768<=

110

11 0

0  >Product  32767>=

32767   >Product  65535>=

-32768  <Product  -65535<=

Status bit generation
_

_

_

1

1



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٢٠

L       IW10

L       MW14

*I

T         DB1.DBW25

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٢١

/I
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
/I

/I

 تقسيم کرده و  ACCU1-L را بر  ACCU2-L محتويات   I/دستور  
 ذخيره می کند ونتيجه خارجACCU1-Lنتيجه قسمت صحيح را  در 

 بيتی و١۶هر دو اکوموالتور   ذخيره می کندACCU1-Hقسمت را در  
 با محتوای اعداد صحيح هستند  انجام دستورالعمل فوق تاثيری روی       

 RLO  نمی گذارد ولی بيتهای CC1 – CC0 – OV – OS  را تغيير
. می دهد 

Divided ACCU2 by ACCU1
as Integer ( 16 – Bit )



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٢٢

)  CC1 و    CC0و  OV و OS( نحوه تاثير پذيری بيت های            
بر اثر انجام اين محاسبه رياضی              

OSOVCC0CC1

000

0

0

0

0

1

1

Quotient=0

0   <Quotient  -32768<=

101

11 1

0  >Quotient  32767>=

32768  =Quotient

Divided by zero

Status bit generation
_

_

_

1

1



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٢٣

L       IW10

L       MW14

/I

T         MD20

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٢٤

+
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
+        <integer constant>

+         2345

 و يک عدد ثابت رابا هم جمع کرده و  ACCU1-L محتويات  +دستور  
 در اثر ٢ ذخيره می کند محتوای اکوموالتور ACCU1-Lنتيجه  را  در  

. انجام اين عمل رياضی تغييری نمی کند      
 وRLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی       
CC1 – CC0 – OV – OS   ندارد

Add Integer constant (16 – 32 bit)



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٢٥

رنج مجاز اعداد   

 بيتی ١۶

 بيتی ٣٢

-32768   to   +32767

-2147483648    to   +2147483647



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٢٦

L       IW10

L       MW14

+I

+    25

T         DB1.DBW25

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٢٧

+D
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
+D

+D

 رابا هم جمع کرده و  ACCU2 و ACCU1 محتويات   D+دستور  
 بيتی و با   ٣٢ ذخيره می کند هر دو اکوموالتور ACCU1نتيجه  را  در  

محتوای اعداد صحيح هستند  
 نمی گذارد ولی بيتهای  RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی       

CC1 – CC0 – OV – OS    را تغيير می دهد.

Add ACCU1 and ACCU2
as Double Integer (32–Bit)



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٢٨

)  CC1 و    CC0و  OV و OS( نحوه تاثير پذيری بيت های            
بر اثر انجام اين محاسبه رياضی              

OSOVCC0CC1

000

0

0

0

0

1

1

Sum=0

0   <sum  -2147483648<=

110

1

1

1

0

0

0

0  >sum 2147483647 >=

-4294967296 =sum

2147483647   >sum 4294967294 >=

- 2147483648  <sum  - 4294967296 <=

Status bit generation
_

_

_

1

1

1



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٢٩

L       ID10

L       MD14

+D

T         DB1.DBD25

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٣٠

-D
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
-D

-D

 کم کرده و  ACCU2 را از   ACCU1 محتويات   D-دستور  
 بيتی و با   ٣٢ ذخيره می کند هر دو اکوموالتور ACCU1نتيجه  را  در  

محتوای اعداد صحيح هستند  
 نمی گذارد ولی بيتهای  RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی       

CC1 – CC0 – OV – OS    را تغيير می دهد.

Subtract ACCU1 from ACCU2
as Double Integer (32–Bit)



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٣١

)  CC1 و    CC0و  OV و OS( نحوه تاثير پذيری بيت های            
بر اثر انجام اين محاسبه رياضی              

OSOVCC0CC1

000

0

0

0

0

1

1

Difference=0

0   <Difference  -2147483648<=

110

11 0

0  >Difference 2147483648 >=

2147483647   >Difference  4294967295>=

- 2147483648  <Difference  - 4294967295 <=

Status bit generation
_

_

_

1

1



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٣٢

L       ID10

L       MD14

-D

T         DB1.DBD25

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٣٣

*D
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
*D

*D

 رابا هم ضرب کرده و   ACCU2 و ACCU1 محتويات   D*دستور  
 بيتی و با   ٣٢ ذخيره می کند هر دو اکوموالتور ACCU1نتيجه  را  در  

محتوای اعداد صحيح هستند  
 نمی گذارد ولی بيتهای  RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی       

CC1 – CC0 – OV – OS    را تغيير می دهد.

Multiply ACCU1 and ACCU2
as Double Integer (32–Bit)



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٣٤

)  CC1 و    CC0و  OV و OS( نحوه تاثير پذيری بيت های            
بر اثر انجام اين محاسبه رياضی              

OSOVCC0CC1

000

0

0

0

0

1

1

Product=0

0   <Product  -2147483648<=

11 0

110

0  >Product 2147483648 >=

2147483647   >Product

Status bit generation
_

_

_

1

1-2147483648   <Product



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٣٥

L       ID10

L       MD14

*D

T         MD20

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٣٦

/D
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
/D

/D
 تقسيم کرده وفقط  ACCU1 را بر  ACCU2 محتويات  D/دستور  

 ذخيره می کند ونتيجه ACCU1نتيجه قسمت صحيح را محاسبه و در 
 بيتی و ٣٢هر دو اکوموالتور  خارج قسمت را محاسبه  نمی کند

 با محتوای اعداد صحيح هستند  انجام دستورالعمل فوق تاثيری روی       
 RLO  نمی گذارد ولی بيتهای CC1 – CC0 – OV – OS  را تغيير

. می دهد 

Divided ACCU2 by ACCU1
as Double Integer (32–Bit)

  استفاده کنيد  MODبرای داشتن خارج قسمت می توانيد از دستور 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٣٧

)  CC1 و    CC0و  OV و OS( نحوه تاثير پذيری بيت های            
بر اثر انجام اين محاسبه رياضی              

OSOVCC0CC1

000

0

0

0

0

1

1

Quotient=0

0   <Quotient  -2147483648<=

101

11 1

0  >Quotient 2147483647 >=

2147483648  =Quotient

Divided by zero

Status bit generation
_

_

_

1

1



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٣٨

L       ID10

L       MD14

/D

T         MD20

مثال
13

4

3



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٣٩

MOD
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
MOD

MOD
 تقسيم کرده وفقط  ACCU1 را بر  ACCU2 محتويات   MODدستور  

 ذخيره می کند ونتيجه ACCU1نتيجه خارج قسمت را محاسبه و در 
 بيتی و٣٢هر دو اکوموالتور    قسمت صحيح را محاسبه  نمی کند

 با محتوای اعداد صحيح هستند  انجام دستورالعمل فوق تاثيری روی       
 RLO  نمی گذارد ولی بيتهای CC1 – CC0 – OV – OS  را تغيير

. می دهد 

Division Remainder

Double Integer (32–Bit)

  استفاده کنيد D/برای داشتن قسمت صحيح می توانيد از دستور   



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٤٠

)  CC1 و    CC0و  OV و OS( نحوه تاثير پذيری بيت های            
بر اثر انجام اين محاسبه رياضی              

OSOVCC0CC1

000

0

0

0

0

1

1

Remainder=0

0   <Remainder  -2147483648<=

111

0  >Remainder 2147483647 >=

Divided by zero

Status bit generation
_

_

_

1



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٤١

L       ID10

L       MD14

MOD

T         MD20

مثال
13

4

1



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٤٢

فصل هشتم   

Math Instruction
مجموعه دستورالعمل های          

اعمال رياضی روی اعداد با مميز شناور             

Floating - point



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٤٣

:    مقدمه 

 اعمال رياضی را روی اکوموالتورهای   –دستورالعمل های رياضی    

ACCU1 و ACCU2   انجام می دهند .

 وارد ACCU1هر بار که دستور بارگذاری اجرا شود ابتدا محتويات          

ACCU2    شده و مقدار جديد وارد ACCU1می شود .

تغييری نمی کند و  ACCU2 محتوای –هنگام محاسبه اعمال رياضی    

. ذخيره می گردد ACCU1نتيجه محاسبات در 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٤٤

 بيتی  ٣٢ -  Realاعمال رياضی مجاز روی داده های نوع    

+R       Add ACCU1 and ACCU2

-R     Subtract ACCU1 from ACCU2

*R       Multiply ACCU1 and ACCU2

/R       Divide ACCU1 by ACCU2

ادامه 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٤٥

اعمال رياضی زير عالوه بر موارد ذکر شده در اساليد قبلی روی    
.مجاز است   Realداده های نوع   

ABS      Absolute Value
SQR      Generate  the  Square
SQRT    Generate  the  Square Root
EXP       Generate  the Exponential  Value
LN         Generate  the Natural Logarithm
SIN        Generate  the  Sine of Angles
COS        Generate  the  Cosin of Angles
TAN        Generate  the  Tangent of Angles
ASIN        Generate  the Arc Sine
ACOS       Generate  the Arc Cosine
ATAN        Generate  the Arc Tangent



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٤٦

)  CC1 و    CC0و  OV و OS( نحوه تاثير پذيری بيت های            
بر اثر انجام محاسبات رياضی          

 اگر نتيجه محاسبات در رنج مجاز باشد  –الف 

OSOVCC0CC1

*
*
*
 در رنج مجاز تحت تاثير قرار نمی گيرد   OSبيت *

رنج مجاز

000

0

0

0

0

1

1

+0,-0
اعداد منفی

اعداد مثبت 
-1.175494E-38 < 3.402823-نتيجهE+38<

3.402824E+38 < 1.175494+نتيجهE-38 <



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٤٧

 اگر نتيجه محاسبات در رنج مجاز نباشد        –ب 
OSOVCC0CC1رنج غير مجاز

00

0

0

1

1

0

اعداد منفی

اعداد مثبت 

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Underflow

Overflow اعداد مثبت 

Overflow

Not a valid floating-point number or
illegal instruction

Underflow

(input value outside the valid range )

-1.401298E-45 < نتيجه< - 1.175494E-38

3.402824E+38-< 1.175494+نتيجهE-38 <

1.175494E-38 < 1.40129+نتيجهE-45 <

اعداد منفی

3.402823E+38 >نتيجه



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٤٨

+R
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
+R

+R

 رابا هم جمع کرده و  ACCU2 و ACCU1 محتويات   R+دستور  
 بيتی و با   ٣٢ ذخيره می کند هر دو اکوموالتور ACCU1نتيجه  را  در  

محتوای اعداد با مميز شناور  هستند   
 نمی گذارد ولی بيتهای  RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی       

CC1 – CC0 – OV – OS    را تغيير می دهد.

Add ACCU1 and ACCU2

as a Floating – point number  (32–Bit)



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٤٩

)  CC1 و   CC0  و   OV و OS( نحوه تاثير پذيری بيت های            
بر اثر انجام اين محاسبه رياضی              



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٥٠

OPN       DB10

L       ID10

L       MD14

+R

T         DBD25

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٥١

-R
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
-R

-R

  کم  کرده     و ACCU2  را  از   ACCU1  محتويات   R-دستور  
 بيتی و با   ٣٢ ذخيره می کند هر دو اکوموالتور ACCU1نتيجه  را  در  

محتوای اعداد با مميز شناور  هستند   
 نمی گذارد ولی بيتهای  RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی       

CC1 – CC0 – OV – OS    را تغيير می دهد.

Subtract ACCU1 from ACCU2

as a Floating – point number  (32–Bit)



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٥٢

)  CC1 و   CC0  و   OV و OS( نحوه تاثير پذيری بيت های            
بر اثر انجام اين محاسبه رياضی              



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٥٣

OPN       DB10

L       ID10

L       MD14

-R

T         DBD25

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٥٤

*R
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
*R

*R

 رادر هم ضرب کرده و  ACCU2 و ACCU1 محتويات   R*دستور  
 بيتی و با   ٣٢ ذخيره می کند هر دو اکوموالتور ACCU1نتيجه  را  در  

محتوای اعداد با مميز شناور  هستند   
 نمی گذارد ولی بيتهای  RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی       

CC1 – CC0 – OV – OS    را تغيير می دهد.

Multiply ACCU1 and ACCU2

as a Floating – point number  (32–Bit)



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٥٥

)  CC1 و   CC0  و   OV و OS( نحوه تاثير پذيری بيت های            
بر اثر انجام اين محاسبه رياضی              



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٥٦

OPN       DB10

L       ID10

L       MD14

*R

T         DBD25

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٥٧

/R
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
/R

/R

 تقسيم کرده   ACCU1 را بر محتويات  ACCU2 محتويات  R/دستور  
 ذخيره می کندACCU1ونتيجه را در  

 بيتی وبا محتوای اعداد با مميز شناور  هستند     ٣٢هر دو اکوموالتور  
 نمی گذارد ولی بيتهای  RLO انجام دستورالعمل فوق تاثيری روی      

 CC1 – CC0 – OV – OS  را تغيير می دهد.

Divide ACCU2 by ACCU1

as a Floating – point number  (32–Bit)



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٥٨

)  CC1 و   CC0  و   OV و OS( نحوه تاثير پذيری بيت های            
بر اثر انجام اين محاسبه رياضی              



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٥٩

OPN       DB10

L       ID10

L       MD14

/R

T         DBD25

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٦٠

ABS
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
ABS

ABS

 را محاسبه  کرده و  ACCU1 محتويات   قدر مطلق ABSدستور  
. ذخيره می کند ACCU1نتيجه  را  در  

 عدد با مميز شناور  است  ACCU1محتوای 
– CC1 و بيتهای RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی        CC0

OV - OS  نمی گذارد .

Absolute Value

of a Floating – point number  (32–Bit)



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٦١

L       ID10

ABS

T         MD10

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٦٢

SQR
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
SQR

SQR

 را محاسبه  کرده و ACCU1 محتوياتتوان دو  SQRدستور  
. ذخيره می کند ACCU1نتيجه  را  در  

 عدد با مميز شناور  است  ACCU1محتوای 

Generate the Square

of a Floating – point number  (32–Bit)

 نمی گذارد ولی بيتهای  RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی       
 CC1 – CC0 – OV – OS  را تغيير می دهد.



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٦٣

)  CC1 و   CC0  و   OV و OS( نحوه تاثير پذيری بيت های            
بر اثر انجام اين محاسبه رياضی              



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٦٤

L       ID10

SQR

T         MD10

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٦٥

SQRT
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
SQRT

SQRT

 را محاسبه  کرده و ACCU1 محتويات  جذر SQRTدستور  
. ذخيره می کند ACCU1نتيجه  را  در  

  و حتما مساوی صفر و يا بزرگتر  عدد با مميز شناور  ACCU1محتوای 
. بايد باشد  )مثبت ( از صفر   

Generate the Square Root

of a Floating – point number  (32–Bit)

 نمی گذارد ولی بيتهای  RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی       
 CC1 – CC0 – OV – OS  را تغيير می دهد.



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٦٦

)  CC1 و   CC0  و   OV و OS( نحوه تاثير پذيری بيت های            
بر اثر انجام اين محاسبه رياضی              



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٦٧

L       ID10

SQRT

T         MD10

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٦٨

EXP
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
EXP

EXP

 رسانده      و ACCU1 محتويات را به توان  e مقدار   EXPدستور  
. ذخيره می کند ACCU1نتيجه  را  در  

.  عدد با مميز شناور بايد باشد   ACCU1محتوای 

Generate the Exponential Value
of a Floating – point number  (32–Bit)

 نمی گذارد ولی بيتهای  RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی       
 CC1 – CC0 – OV – OS  را تغيير می دهد.



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٦٩

)  CC1 و   CC0  و   OV و OS( نحوه تاثير پذيری بيت های            
بر اثر انجام اين محاسبه رياضی              



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٧٠

L       ID10

EXP

T         MD10

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٧١

LN
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
LN

LN

Generate the Naturlal Logarithm
of a Floating – point number  (32–Bit)

 نمی گذارد ولی بيتهای  RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی       
 CC1 – CC0 – OV – OS  را تغيير می دهد.

 را محاسبه  کرده و ACCU1 محتويات  لگاريتم طبيعی    LNدستور  
. ذخيره می کند ACCU1نتيجه  را  در  

)مثبت ( از صفر     و حتما بزرگتر  عدد با مميز شناور  ACCU1محتوای 
. بايد باشد   



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٧٢

)  CC1 و   CC0  و   OV و OS( نحوه تاثير پذيری بيت های            
بر اثر انجام اين محاسبه رياضی              



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٧٣

L       ID10

LN

T         MD10

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٧٤

SIN
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
SIN

SIN

Generate the Sine of Angles

of a Floating – point number  (32–Bit)

 نمی گذارد ولی بيتهای  RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی       
 CC1 – CC0 – OV – OS  را تغيير می دهد.

 را محاسبه  کرده و  ACCU1 محتويات   سينوس SINدستور  
. ذخيره می کند ACCU1نتيجه  را  در  

وبعنوان زاويه بر حسب راديان  عدد با مميز شناور  ACCU1محتوای 
. تلقی می گردد   



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٧٥

)  CC1 و   CC0  و   OV و OS( نحوه تاثير پذيری بيت های            
بر اثر انجام اين محاسبه رياضی              



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٧٦

L       ID10

SIN

T         MD10

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٧٧

COS
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
COS

COS

Generate the Cosine of Angles

of a Floating – point number  (32–Bit)

 نمی گذارد ولی بيتهای  RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی       
 CC1 – CC0 – OV – OS  را تغيير می دهد.

 را محاسبه  کرده و  ACCU1 محتويات   کسينوس COSدستور  
. ذخيره می کند ACCU1نتيجه  را  در  

وبعنوان زاويه بر حسب راديان  عدد با مميز شناور  ACCU1محتوای 
. تلقی می گردد   



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٧٨

)  CC1 و   CC0  و   OV و OS( نحوه تاثير پذيری بيت های            
بر اثر انجام اين محاسبه رياضی              



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٧٩

L       ID10

COS

T         MD10

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٨٠

TAN
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
TAN

TAN

Generate the Tangent of Angles

of a Floating – point number  (32–Bit)

 نمی گذارد ولی بيتهای  RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی       
 CC1 – CC0 – OV – OS  را تغيير می دهد.

 را محاسبه  کرده و ACCU1 محتويات  تانژانت   TANدستور  
. ذخيره می کند ACCU1نتيجه  را  در  

وبعنوان زاويه بر حسب راديان  عدد با مميز شناور  ACCU1محتوای 
. تلقی می گردد   



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٨١

)  CC1 و   CC0  و   OV و OS( نحوه تاثير پذيری بيت های            
بر اثر انجام اين محاسبه رياضی              



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٨٢

L       ID10

TAN

T         MD10

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٨٣

ASIN
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
ASIN

ASIN

Generate the Arc Sine

of a Floating – point number  (32–Bit)

 نمی گذارد ولی بيتهای  RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی       
 CC1 – CC0 – OV – OS  را تغيير می دهد.

 را محاسبه  کرده و  ACCU1 محتويات  آرک سينوس ASINدستور  
. ذخيره می کند ACCU1نتيجه  را  در  

 بايد قرار   -١تا  + ١و در محدوده  عدد با مميز شناور  ACCU1محتوای 
 داشته باشد 

-3.14/2 <= arc sin ( ACCU1 ) <=+3.14/2
نتيجه خروجی بر حسب راديان در محدوده زير قرار دارد      



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٨٤

)  CC1 و   CC0  و   OV و OS( نحوه تاثير پذيری بيت های            
بر اثر انجام اين محاسبه رياضی              



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٨٥

L       ID10

ASIN

T         MD10

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٨٦

ACOS
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
ACOS

ACOS

Generate the Arc Cosine

of a Floating – point number  (32–Bit)

 نمی گذارد ولی بيتهای  RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی       
 CC1 – CC0 – OV – OS  را تغيير می دهد.

 را محاسبه  کرده و  ACCU1 محتويات  آرک کسينوس  ACOSدستور  
. ذخيره می کند ACCU1نتيجه  را  در  

 بايد قرار   -١تا  + ١و در محدوده  عدد با مميز شناور  ACCU1محتوای 
 داشته باشد 

0 <= arc cos ( ACCU1 ) <=+3.141592535
نتيجه خروجی بر حسب راديان در محدوده زير قرار دارد      



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٨٧

)  CC1 و   CC0  و   OV و OS( نحوه تاثير پذيری بيت های            
بر اثر انجام اين محاسبه رياضی              



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٨٨

L       ID10

ACOS

T         MD10

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٨٩

ATAN
: به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی        

: مثال 
ATAN

ATAN

Generate the Arc Sine

of a Floating – point number  (32–Bit)

 نمی گذارد ولی بيتهای  RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی       
 CC1 – CC0 – OV – OS  را تغيير می دهد.

 را محاسبه  کرده و  ACCU1 محتويات  آرک تانژانت   ATANدستور  
. ذخيره می کند ACCU1نتيجه  را  در  

. عدد با مميز شناور بايد باشد   ACCU1محتوای 

-3.14/2 <= arc tangent ( ACCU1 ) <=+3.14/2
نتيجه خروجی بر حسب راديان در محدوده زير قرار دارد      



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٩٠

)  CC1 و   CC0  و   OV و OS( نحوه تاثير پذيری بيت های            
بر اثر انجام اين محاسبه رياضی              



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٩١

L       ID10

ATAN

T         MD10

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٩٢

فصل نهم 

Instruction
مجموعه دستورالعمل های          

بار گذاری  و انتقال        

Load  and - Transfer



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٩٣

 امکان تبادل و جابجايی اطالعات را Transfer و  Loadدستورالعمل 

 و يا بين خود CPUبين مدول های ورودی و خروجی و نواحی حافظه 
 

. را فراهم می سازد CPUنواحی حافظه 

 اين  دستورات را  بدون قيد و  شرط و           CPUدر هر  سيکل  اسکن    

. اجرا می کند    RLOبدون توجه به مقدار      

. تحت تاثير قرار نمی گيرد   RLOدر ضمن اجرای اين دستورات   



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٩٤

:به ياد داشته باشيد    

 بيتی مخصوص نگهداری  ٣٢ های زيمنس دو رجيستر CPUدر 
 

آدرس وجود دارند  

031 Adress Register

AR1

AR2



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٩٥

دستورات بار گذاری    : الف   
L                    Load
LSTW           Load  Status Word  into ACCU1 
LAR1  AR2  Load Address Register 1 from Address Register2
LAR1  <D>  Load Address Register 1 with Double Integer (32 bit pointer)
LAR1            Load Address Register 1 from ACCU1
LAR2  <D>  Load Address Register 2 with Double Integer (32 bit pointer)
LAR2            Load Address Register 2 from ACCU1



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٩٦

LoadL
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
L   < Address >

L MW2

 مشود و ACCU2 وارد ACCU1ابتدا محتويات   Lبا اجرای  دستور  
و آنگاه ) ری ست می شود (  برابر صفر شده ACCU1سپس محتويات  

.                 قرار می گيرد ACCU1 محتويات آدرس داده شده در  
: قرار بگيرد عبارتند از    ACCU1نوع داده ای که ميتواند درون    

BYTE – WORD - DWORD   .



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٩٧

 به صورت زير تغيير می کند   ACCU1محتويات   



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٩٨

L        IB10
L        MB120
L        DBB12
L        DIW15
L        LD252
L        P#I8.7
L        OTTO

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٢٩٩

Load Status Word
Into ACCU1L  STW

:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
L       STW

L      STW

 وارد Status Wordمحتويات   L  STWبا اجرای  دستور  
ACCU1می شود  .

 و RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی          

Status Word  ندارد



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٠٠

L  STW بعد از اجرای      ACCU1محتوای    

01237 6 5 48931

000

10

BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO/FC



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٠١

L       STW

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٠٢

Load Address Register 1
from ACCU1LAR1

:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
LAR1

LAR1

 ACCU1(32-bit pointer)محتويات   LAR1با اجرای  دستور  
.  می شودAddress Rgister1وارد

 و RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی          
Status Word  ندارد

 تغييری نمی کنند ACCU2 و  ACCU1با اجرای  دستور فوق محتويات         



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٠٣

Load Address Register 1
With Double Integer ( 32- bit pointer )LAR1<D>

:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
LAR1     <DWORDآدرس  با داده نوع   <

LAR1      MD24

محتوای حافظه آدرس داده شده    <LAR1<Dبا اجرای  دستور  
.  می شود Address Rgister1 (AR1)وارد

 و RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی          
Status Word  ندارد

 تغييری نمی کنند ACCU2 و  ACCU1با اجرای  دستور فوق محتويات         



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٠٤

LAR1        DBD20
LAR1        DID30
LAR1        LD180
LAR1        MD24
LAR1        P#M8.7

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٠٥

Load Address Register 1
from Address Register 2LAR1  AR2

:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
LAR1  AR2
LAR1     AR2

 Address Rgister2محتويات   LAR1 AR2با اجرای  دستور  
.  می کندAddress Rgister1وارد

 و RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی          
Status Word  ندارد

 تغييری نمی کنند ACCU2 و  ACCU1با اجرای  دستور فوق محتويات         



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٠٦

Load Address Register 2
from ACCU1LAR2

:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
LAR2

LAR2

 ACCU1(32-bit pointer)محتويات   LAR2با اجرای  دستور  
.  می شودAddress Rgister2وارد

 و RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی          
Status Word  ندارد

 تغييری نمی کنند ACCU2 و  ACCU1با اجرای  دستور فوق محتويات         



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٠٧

Load Address Register 2
With Double Integer ( 32- bit pointer )LAR2<D>

:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
LAR2     <DWORDآدرس  با داده نوع   <

LAR2      MD24

محتوای حافظه آدرس داده شده    <LAR2<Dبا اجرای  دستور  
.  می شود Address Rgister2 (AR2)وارد

 و RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی          
Status Word  ندارد

 تغييری نمی کنند ACCU2 و  ACCU1با اجرای  دستور فوق محتويات         



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٠٨

LAR2        DBD20
LAR2        DID30
LAR2        LD180
LAR2        MD24
LAR2        P#M8.7

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٠٩

T        Transfer
T         STW  Transfer ACCU1  INTO Status Word
TAR1   AR2  Transfer Address Register 1 to Address Register2
TAR1  <D>  Transfer Address Register 1 to Destination (32- bit pointer)
TAR2  <D>  Transfer Address Register 2 to Destination (32- bit pointer)
TAR1   Transfer Address Register 1 to ACCU1
TAR2   Transfer Address Register 2 to ACCU1
CAR     Exchange Address Register 1 with Address Register 2

دستورات انتقال   : ب 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣١٠

TransferT
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
T       <Address>

T         QB10

به آدرس داده شده انتقال ACCU1محتويات   Tبا اجرای  دستور  
 انتقال می يابد بستگی به ACCU1محتويات اين که چه مقدار از .  می يابد   

. آدرس مشخص شده دارد     

 و RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی          
Status Word  ندارد

 تغييری نمی کنند ACCU2 و  ACCU1با اجرای  دستور فوق محتويات         

به توضيحات اساليد 
بعدی توجه کنيد    



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣١١

 استفاده شود    Master Control Relayاگر در برنامه از دستور    

به آدرس مورد    ) صفر  (٠ مقدار  T باشد با اجرای دستور      MCR=0و  

.  ندارد  ACCU1 نظر  ارسال می شو د و ربطی به مقدار        



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣١٢

T          QB12
T          MW120
T          DBD2

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣١٣

Transfer   ACCU1
Into Status WordT STW

:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
T STW
T STW

به     ACCU1 -) ٨ تا ٠( بيت های  T STWبا اجرای  دستور  
 انتقال می يابند  Status Wordرجيستر  

 
ندارد RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی          

 تغييری نمی کنند ACCU2 و  ACCU1با اجرای  دستور فوق محتويات         

٨و ٧و۶و۵و۴و١ با اجرای دستور فوق فقط بيتهای    S7-300 های  CPUدر 
– OR تغيير می کنند وبيت های    STA - /FC  تغيير نمی کنند  .



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣١٤

Exchange  Address Register 1
With Address Register 2CAR

:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
CAR
CAR

با  Address Rgister1محتويات   CARبا اجرای  دستور  
Address Rgister2 عوض می شود  .

 و RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی          
Status Word  ندارد

 تغييری نمی کنند ACCU2 و  ACCU1با اجرای  دستور فوق محتويات         



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣١٥

Transfer Address Register 1
to ACCU1TAR1

:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
TAR1

TAR1

 به Address Rgister1محتويات   TAR1با اجرای  دستور  
ACCU1(32-bit pointer) فرستاده می شود  .

 و RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی          
Status Word  ندارد

 فرستاده می شود    ACCU2 به ACCU1با اجرای  دستور فوق ابتدا محتويات          



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣١٦

Transfer Address Register 1
Destination ( 32- bit pointer )TAR1<D>

:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
TAR1     <DWORDآدرس  با داده نوع   <

TAR1      MD24

 Address Rgister1 (AR1)محتوای  <TAR1<Dبا اجرای دستور  
.  به حافظه آدرس داده شده  فرستاده می شود

 و RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی          
Status Word  ندارد

 تغييری نمی کنند ACCU2 و  ACCU1با اجرای  دستور فوق محتويات         



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣١٧

Transfer Address Register 1
to Address Register 2TAR1  AR2

:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
TAR1  AR2
TAR1     AR2

 Address Rgister1محتويات   TAR1 AR2با اجرای  دستور  
.  می کندAddress Rgister2وارد

 و RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی          
Status Word  ندارد

 تغييری نمی کنند ACCU2 و  ACCU1با اجرای  دستور فوق محتويات         



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣١٨

Transfer Address Register 2
to ACCU1TAR2

:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
TAR2

TAR2

 واردAddress Rgister2محتويات   TAR2با اجرای  دستور  

 ACCU1(32-bit pointer)می شود   .

 و RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی          
Status Word  ندارد

 فرستاده می شود    ACCU2 به ACCU1با اجرای  دستور فوق ابتدا محتويات          



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣١٩

Transfer Address Register 2
to Destination ( 32- bit pointer )TAR2<D>
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
TAR2     <DWORDآدرس  با داده نوع   <

TAR2      MD24

 Address Rgister2 (AR2)محتوای <TAR2<Dبا اجرای دستور  
.  می شودبه حافظه آدرس داده شده  ارسال

 و RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی          
Status Word  ندارد

 تغييری نمی کنند ACCU2 و  ACCU1با اجرای  دستور فوق محتويات         



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٢٠

فصل دهم  

Instruction
مجموعه دستورالعمل های          

کنترل برنامه      

Program Control



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٢١

: د از دستورات کنترل برنامه که در اين فصل مورد بحث قرار می گيرند عبارتن           

BE              Block  End
BEC            Block  End  Conditional
BEu            Block  End  Uconditional
CALL         Block Call
CC              Conditional   Call
UC              Unconditional   Call

: الف 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٢٢

: ب  
CALL         FB
CALL         FC
CALL         SFB
CALL         SFC
CALL         Multiple Instance
CALL         Block from a Library



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٢٣

: ج 
MCR         ( Master Control Relay )
Important Notes on Using MCR Function
MCR ( Save RLO in MCR Stack, Begin MCR
)MCR   End MCR
MCRA   Active MCR Area
MCRD  Deactive MCR Area



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٢٤

BE Block  End
باعث می شود که اسکن بلوک جاری متوقف شده و به بلوکی             BEاجرای دستور      

 از  فراخوانی    که اين بلوک را  فرا خوانده برگردد و به اجرای ادامه  برنامه  بعد             
.  بلوک بپردازد 

 فعال  ديتاهای محلی مربوط به بلوک فعلی رها شده و ديتاهای محلی بالک اصلی      
 باز شده بودند  مجددا باز      CALLديتا بلوک هايی که قبل از دستور     . می شوند   
– Re(  می شوند   Opened. ( 

به آن    اين دستور برای اجرا هيچ شرطی را نمی پذيرد و برنامه به محض رسيدن          
اگر از روی  اين  دستور پرش انجام شود   اجرای بلوک هيچپگاه          .  قطع می شود     

.خاتمه نمی يابد  



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٢٥

A        I 1.0مثال
JC      NEXT
L        IW4
T        IW10
A        I 6.0
A        I 6.1
S        M 12.0

BE
NEXT: NOP 0

:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

BE



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٢٦

BEC Block  End Conditional
باعث می شود که اسکن بلوک جاری متوقف شده و به بلوکی           BECاجرای دستور      

 از  فراخوانی    که اين بلوک را  فرا خوانده برگردد و به اجرای ادامه  برنامه  بعد             
.  بلوک بپردازد 

 فعال  ديتاهای محلی مربوط به بلوک فعلی رها شده و ديتاهای محلی بالک اصلی      
 باز شده بودند  مجددا باز      CALLديتا بلوک هايی که قبل از دستور     . می شوند   
– Re(  می شوند   Opened. ( 

.  برنامه به محض رسيدن به اين دستور قطع می شود            

باشد    ”  ١”    قبل از آن   RLOاين دستور در صورتی اجرا می شود که        
.ی يابد اگر از روی  اين  دستور پرش انجام شود اجرای بلوک هيچپگاه خاتمه نم           



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٢٧

A        I 1.0مثال

BEC
L        IW4
T        MW10

:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

BEC



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٢٨

BEU
باعث می شود که اسکن بلوک جاری متوقف شده و به بلوکی           BEUاجرای دستور      

 از  فراخوانی    که اين بلوک را  فرا خوانده برگردد و به اجرای ادامه  برنامه  بعد             
.  بلوک بپردازد 

 فعال  ديتاهای محلی مربوط به بلوک فعلی رها شده و ديتاهای محلی بالک اصلی      
 باز شده بودند  مجددا باز      CALLديتا بلوک هايی که قبل از دستور     . می شوند   
– Re(  می شوند   Opened. ( 

به آن    اين دستور برای اجرا هيچ شرطی را نمی پذيرد و برنامه به محض رسيدن          
اگر از روی  اين  دستور پرش انجام شود   اجرای بلوک هيچپگاه          .  قطع می شود     

.خاتمه نمی يابد  

Block  End Unconditional



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٢٩

A        I 1.0مثال
JC      NEXT
L        IW4
T        IW10
A        I 6.0
A        I 6.1
S        M 12.0

BEU
NEXT: NOP 0

:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

BE



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٣٠

CALL Block  Call

Call  < Logical block identifier>

 يا SFB و  SFC و  FB و  FC برای فراخوانی بلوک های      CALLدستورالعمل   
د به کار  ساير بلوک های استاندارد که از قبل توسط زيمنس برنامه نويسی شده ان         

اين دستور بالکی که در جلوی آن به صورت مستقيم و يا سمبليک آدرس         . می رود  
 صدا می زند يعنیRLOداده شده را بدون هيچ قيد و شرطی و مستقل از وضعيت              

 بايد حتما همراه با ذکر نام   SFB و   FBکنترل اجرای برنامه را به ان بالک می برد      
DB     صدا زده شوند DB          های فوق يا بايد قبال وجود داشته باشند ويا در همان 

 داده می شود     Step7 لحظه ای که برنامه نوشته می شود با پيغامی که توسط           
. ايجاد شوند   

ادامه    



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٣١

:جدول زير نحوه صدا زدن بالک های مختلف را نشان می دهد           

 در  اگر برای بالک ها از اسامی سمبليک استفاده شود اين اسامی بايد قبال     
Symbolic Table    تعريف شده باشند 

 صدا زده می شود به طور      CALLبا دستور   STLوقتی يک بالک در برنامه  
د اتوماتيک ليستی از متغير ها مانند مثال زير در زير آن ظاهر می گردن   

Formal Parameter        متغيرهايی هستند که قبال در موقع ايجاد بالک به عنوان 
ورودی و خروجی  بالک تعريف شده اند           

Actual Parameter  متغير يا آدرس هايی هستند که برنامه نويس بايد آن ها را 
.تعيين کند 
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: ١مثال 

ی اين  در عين حال ممکن است برای بلوکی ورودی و خروجی تعريف نشده باشد برا                 
 ظاهر نمی شود     CALLگونه بالک ها ليست فوق با دستور    

 Actual Parameterصدا زده شود مقادير و آدرس هايی که به عنوان        FBاگر 
 مشخص شده     Instanceتعريف می شوند  در موقع اجرای بر نامه در ديتا بالک         

 ذخيره می شوند     CALLدر دستور   

: ٢مثال 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٣٣

Call Multiple Instance 

ادامه    

CALL  #Variable Name

Multiple Instance      به منظور دسترسی چندFB به يک DB     طراحی شده است 

DB اصلی با يک FBمی گردد دراين روش    CPUو منجر به صرفه جويی درحافظه           

FB اگر فرض کنيم چند   FB1,DB1مثال  .  لينک است وهمراه با آن صدازده می شود        

  همزمان استفاده کنند در اين صورت    DB1 نيز بخواهند از     FB3و  FB2ديگر مثال  

 ها  را با  نام دلخواه و توسط       FB ساير FB1  مربوط  به   Declarationدر جدول     

 معرفی می نماييم  static متغيری از نوع   
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 ديگر را به صورت FB دو بالک   FBپس از تکميل اين جدول می توانيم در داخل           
 

در آن ها نيست   DBزير صدا بزنيم و نيازی به ذکر نام 

Decla. Name Type

FB2
FB3

TEST2
TEST3

Stat.
Stat.

مثال 

CALL   #TEST2

CALL   #TEST3
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CC Condition  Call

CC  < Logical block identifier>

 به صورت شرطی به کار می رود     SFC و   FCبرای صدا زدن بالک های   CCدستور   
 باشد بالک مورد نظر صدا زده می شود در اين روش         RLO=1يعنی در صورتی که 

 ظاهر نمی شوند به اين معنی که با اين روش     CC پارامترهای بالک در زير دستور  
. امکان دادن ديتا به بالک يا گرفتن ديتا از بالک وجود ندارد        

.  است   پس در مواردی که بالک نياز به ورودی و خروجی ندارد و قابل استفاده              

A       I0.0مثال 
CC    FC6
A     M3.0
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UC Uncondition  Call

UC  < Logical block identifier>

بدون قيد و شرط و بدون توجه            SFC و   FCبرای صدا زدن بالک های   UCدستور   
  به کار می رود در اين روش پارامترهای بالک در زير دستور     RLO  به وضعيت  

 CC         يا  گرفتن ظاهر نمی شوند به اين معنی که با اين روش امکان دادن ديتا به بالک 
.  ديتا از بالک وجود ندارد     

.  است   پس در مواردی که بالک نياز به ورودی و خروجی ندارد و قابل استفاده              

A       I0.0مثال 
UC    FC6
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Master Control RelayMCR
 همانند يک سوييچ اصلی برای قطع و وصل تغذيه عمل می کند         MCRدستورات   

MCR     دستورات زير را تحت تاثير  قرار می دهد  :

=    <bit>
S    <bit>
R    <bit>
T <Byte>      <Word>      <Double Word >

و خروجی ها  يا    .       باشد  شبيه  حالت قطع کليد عمل می کند       MCR=0اگر   
.معرفی شده اند را صفر می کند   Tو =  بيت هايی که در دستورهای   

بعالوه خروجی ها     .  يعنی  اين دستورات عمال در برنامه  کاری انجام نمی دهند        
 کار می کنند نيز آخرين وضعيت خود را      S و  Rيا بيت هايی را که با دستورات   
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 شود   MCR=1اکر . حفظ  کرده و ديگر ست يا ری ست نمی شوند         
 برنامه کار عادی خود را دنبال می کند  يعنی مانند وصل شدن کليد         

: نتيجه بحث فوق در جدوت زير آمده است            . تغذيه 
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MCRA              Active MCR Area
MCR (      Save RLO in MCR Stack, Begin MCR Area

)MCR   End MCR Area

MCRD  Deactive MCR Area

MCR         نوشته می شوند     به ترتيب زير متشکل از چند دستور است که 

MCR با MCRA   فعال و با MCRD       غير فعال می شود هر دو دستور را بايد 
اين دو دستور     . به صورت جفتی به کار برد و نمی توان فقط از يکی استفاده کرد        

 اجرا شده و تاثيری روی آن ها      Status Wordبدون توجه به  بيت های     
. نمی گذارند 

MCR نوشته می شود که به آن ناحيه       MCR(و   )MCRبرنامه بين دو دستور     
.می گويند 

. ذخيره ميکند MCR را در پشته   RLO اين ناحيه را باز کرده و     )MCRدستور   
است و پردازش برنامه      ON يعنی MCR= 1 باشد در اين صورت   RLO=1اگر 
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 شد در  RLO= 0روی آن تاثيری نمی گذارد ولی وقتی     MCRعادی است  يعنی   
خواهد شد و خروجی ها طبق اساليد قبلی             OFFيعنی MCR= 0 اين صورت   

.تغيير خواهند کرد  
 بسته می شود و اين     )MCRباز شده با دستور    )MCRکه با دستور  MCRناحيه  

می توان آن ها را   .  هستند  Nestedدو دستور با هم به کار می روند اصطالحا       
MCR(ها بايد با )MCR مرحله به کار برد ولی تعداد     ٨تو در تو و ماکزيمم تا    

ظاهر  MCRFبه صورت  MCRبرابر باشند در غير اين صورت خطای پشته      
. خواهد شد    

Status Word   با دستورات MCR(  و )MCR  به صورت زير تحت تاثير قرار 
. می گيرد 

OR = 0
STA=1
/FC=0



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٤١

MCRA
A           I 1.0
MCR(
A           I 4.0
=            Q 8.0
L            MW20
T            QW10
)MCR
MCRD
A            I 1.1
=             Q 8.1

مثال  
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Master Control Relay

MCR

به منظور جلوگيری از بروز هرگونه حادثه هرگز          :  اخطار  

 را جايگزين مدارات سخت افزاری قطع    MCRدستورات 

.اضطراری نکنيد 
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فصل يازدهم    

Instruction
مجموعه دستورالعمل های          

شيفت و چرخش     

Shift and Rotate
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دستورات شيفت     :  الف   
  به چپ يا راست    ACCU1دستورات  شيفت  برای  جابجايی  بيت به بيت  محتويات      

.به کار می رود  

می شود   در هر بار شيفت از راست به چپ يک صفر از سمت راست وارد آکوموالتور              
عدد   (  صفر باشد  ) MSBبيت (و  در هر بار  شيفت  چپ  به راست  اگر آخرين  بيت        

يک  باشد  )   MSBبيت (صفر وارد آکوموالتور می شود و اگر  آخرين  بيت             ) مثبت 
.يک وارد آکوموالتور می شود         ) عدد منفی    ( 

CC0 بار می شود و بيت های  CC1در هر دو نوع شيفت آخرين بيت شيفت شده به        
. صفر می شوند  OVو  

. استفاده کرد   ) Jump( برای پرش CC1می توان از بيت  

.   را تحت تاثير قرار نمی دهد   RLOاجرای دستورات شيفت      
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دستورالعمل های شيفت       
SSI        Shift Sign Integer ( 16 – bit )

SSD      Shift Sign  Double Integer ( 32 – bit )

SLW     Shift Left Word ( 16 – bit )

SRW     Shift Right Word ( 16 – bit )

SLD     Shift Left Double Word ( 32 – bit )

SRD     Shift Right Double Word ( 32 – bit )
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دستورات چرخش     :  ب 
  به چپ يا راست    ACCU1  برای  چرخش  بيت به بيت  محتويات       Rotateدستورات    

.به کار می رود  

د آکوموالتور    فرق اين دستور با شيفت اين است که درشيفت صفر يا يک ازيک انتها وار         
 چيزی وارد     می شد ولی در چرخش آخرين بيت به جای اولين بيت می نشيند و از بيرون          

آکوموالتور نمی شود      

. صفر می شوند   OVو  CC0 بار می شود و بيت های     CC1آخرين بيت چرخش شده به        

. استفاده کرد   ) Jump( برای پرش CC1می توان از بيت  

.   را تحت تاثير قرار نمی دهد   RLOاجرای دستورات چرخش         
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دستورالعمل های چرخش        

RLD     Rotate Left Double Word ( 32 – bit )

RRD     Rotate Right Double Word ( 32 – bit )

RLDA     Rotate ACCU1 Left via cc1 ( 32 – bit )

RRDA     Rotate ACCU1 Right via cc1 ( 32 – bit )
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Shift Sign Integer ( 16 – bit )SSI
)مثبت يا منفی (  بيتی عالمت دار   ١۶برای شيفت راست يک عدد صحيح    SSIدستور   

سمت راست     را بيت به بيت به ACCU1-L به کارمی رود و محتوای آکوموالتور           
 . تغيير نمی کند ACCU1-Hمحتوای     .  شيفت می دهد 

 قبال به    به  تنهايی  به  کار  رود  تعداد  شيفت  به اندازه عددی است  که           SSIاگر 
ACCU2-L-L    بار شده است  .

 به کار رود تعداد شيفت به اند ازه    <SSI   < Numberو اگر دستور به صورت     
.  مشخص می شود     Number عدد صحيحی است که با      

اگر عدد صفر باشد عمال محتوای آکوموالتور              .   باشد ١۵ تا ٠عدد می تواند بين  
. است  NOP ( No Operation )تغيير نمی کند و معادل دستور      
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:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

:  مثال 

SSI    <Number>

SSI      6

SSI

:  مثال 

.  تغيير نکرده است  ACCU1-Hمحتوای     

L      MW4
SSI         6
T      MW8
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Shift Sign
Double Integer ( 32 – bit )SSD

)مثبت يا منفی (  بيتی عالمت دار   ٣٢برای شيفت راست يک عدد صحيح    SSDدستور   
 را بيت به بيت به سمت راست شيفت   ACCU1 به کارمی رود و محتوای آکوموالتور           

. می دهد 

 به تنهايی به کار رود تعداد شيفت به اندازه عددی است که قبال به          SSDاگر 
ACCU2-L-L    بار شده است  .

 به کار رود تعداد شيفت به اند ازه   <SSD   < Numberو اگر دستور به صورت     
.  مشخص می شود     Number عدد صحيحی است که با      

اگر عدد صفر باشد عمال محتوای آکوموالتور              .   باشد ١۵ تا ٠عدد می تواند بين  
. است  NOP ( No Operation )تغيير نمی کند و معادل دستور      
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:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

:  مثال 

SSD    <Number>

SSD      6

SSD

:  مثال 
L      MD4

SSD         7
T      MD8
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Shift Left Word ( 16 – bit )SLW
به کارمی رود و محتوای آکوموالتور          WORDبرای شيفت چپ يک  SLWدستور   

ACCU1-L شيفت می دهد سمت چپ     را بيت به بيت به      .
 . تغيير نمی کند ACCU1-H                          محتوای    

 قبال به    به  تنهايی  به  کار  رود  تعداد  شيفت  به اندازه عددی است  که           SLWاگر 
ACCU2-L-L    بار شده است  .

 به کار رود تعداد شيفت به اند ازه   <SLW   < Numberو اگر دستور به صورت     
.  مشخص می شود     Number عدد صحيحی است که با      

اگر عدد صفر باشد عمال محتوای آکوموالتور              .   باشد ١۵ تا ٠عدد می تواند بين  
. است  NOP ( No Operation )تغيير نمی کند و معادل دستور      
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:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

:  مثال 

SLW    <Number>

SLW      6

SLW

:  مثال 
L      MW4
SLW       5
T      MW8

.  تغيير نکرده است  ACCU1-Hمحتوای     
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Shift Right Word ( 16 – bit )SRW
به کارمی رود و محتوای آکوموالتور          WORDبرای شيفت راست يک  SRWدستور   

ACCU1-L شيفت می دهد سمت راست     را بيت به بيت به      .
 . تغيير نمی کند ACCU1-H                          محتوای    

 قبال به     به  تنهايی  به  کار  رود  تعداد  شيفت  به اندازه عددی است  که         SRWاگر 
ACCU2-L-L    بار شده است  .

 به کار رود تعداد شيفت به اند ازه   <SRW   < Numberو اگر دستور به صورت     
.  مشخص می شود     Number عدد صحيحی است که با      

اگر عدد صفر باشد عمال محتوای آکوموالتور              .   باشد ١۵ تا ٠عدد می تواند بين  
. است  NOP ( No Operation )تغيير نمی کند و معادل دستور      
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:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

:  مثال 

SRW    <Number>

SRW      6

SRW

:  مثال 
L      MW4
SRW       6
T      MW8

.  تغيير نکرده است  ACCU1-Hمحتوای     
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Shift Left Double Word ( 32 – bit )SLD
به کارمی رود و محتوای آکوموالتور           DWORDبرای شيفت چپ يک  SLDدستور   

ACCU1 شيفت می دهد سمت چپ     را بيت به بيت به      .

 قبال به    به  تنهايی  به  کار  رود  تعداد  شيفت  به اندازه عددی است  که           SLDاگر 
ACCU2-L-L    بار شده است  .

 به کار رود تعداد شيفت به اند ازه   <SLD   < Numberو اگر دستور به صورت     
.  مشخص می شود     Number عدد صحيحی است که با      

اگر عدد صفر باشد عمال محتوای آکوموالتور              .   باشد ١۵ تا ٠عدد می تواند بين  
. است  NOP ( No Operation )تغيير نمی کند و معادل دستور      
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١٣٨٥ 

٣٥٧

:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

:  مثال 

SLD    <Number>

SLD      6

SLD

:  مثال 
L      MD4
SLD      5
T      MD8



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٥٨

Shift Right
Double Word ( 32 – bit )SRD

به کارمی رود و محتوای آکوموالتور            DWORDبرای شيفت راست يک  SRDدستور   
ACCU1 شيفت می دهد  سمت راست     را بيت به بيت به      .

 قبال به     به  تنهايی  به  کار  رود  تعداد  شيفت  به اندازه عددی است  که         SRDاگر 
ACCU2-L-L    بار شده است  .

 به کار رود تعداد شيفت به اند ازه   <SRD   < Numberو اگر دستور به صورت     
.  مشخص می شود     Number عدد صحيحی است که با      

اگر عدد صفر باشد عمال محتوای آکوموالتور              .   باشد ١۵ تا ٠عدد می تواند بين  
. است  NOP ( No Operation )تغيير نمی کند و معادل دستور      



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٥٩

:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

:  مثال 

SRD    <Number>

SRD      6

SRD

:  مثال 
L      MD4
SRD     7  
T      MD8



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٦٠

Rotate Left
Double Word ( 32 – bit )RLD

 چرخش  سمت چپ      را بيت به بيت به ACCU1محتوای آکوموالتور        RLDدستور   
 می دهد  

 
 قبال به     به  تنهايی  به  کار  رود  تعداد  چرخش  به اندازه عددی است  که           RLDاگر 

ACCU2-L-L    بار شده است  .

 به کار رود تعداد شيفت به اند ازه   <RLD   < Numberو اگر دستور به صورت     
.  مشخص می شود     Number عدد صحيحی است که با      

اگر عدد صفر باشد عمال محتوای آکوموالتور              .   باشد ٣٢ تا ٠عدد می تواند بين  
. است  NOP ( No Operation )تغيير نمی کند و معادل دستور      



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٦١

:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

:  مثال 

RLD    <Number>

RLD      6

RLD

:  مثال 
L      MD4
RLD    4  
T      MD8



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٦٢

Rotate Right
Double Word ( 32 – bit )RRD

 چرخش    سمت راست     را بيت به بيت به ACCU1محتوای آکوموالتور        RRDدستور   
 می دهد  

 
 قبال به     به  تنهايی  به  کار  رود  تعداد  چرخش  به اندازه عددی است  که           RRDاگر 

ACCU2-L-L    بار شده است  .

 به کار رود تعداد شيفت به اند ازه   <RRD   < Numberو اگر دستور به صورت     
.  مشخص می شود     Number عدد صحيحی است که با      

اگر عدد صفر باشد عمال محتوای آکوموالتور              .   باشد ٣٢ تا ٠عدد می تواند بين  
. است  NOP ( No Operation )تغيير نمی کند و معادل دستور      



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٦٣

:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

:  مثال 

RRD    <Number>

RRD      6

RRD

:  مثال 
L      MD4
RRD    4  
T      MD8



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٦٤

Rotate Left
Double Word Via CC1( 32 – bit )RLDA

را فقط يکبار   ) موجود     ACCU1 ) Dwordمحتوای آکوموالتور      RLDAدستور   
 چرخش می دهد     CC1و از طريق بيت   سمت چپ        بيت به بيت به 

 
 به اولين بيت   CC1 به ACCU1 از  ٣١به عبارت ديگر آخرين بيت يعنی بيت   

.  آکوموالتور  بار می شود     

 با توجه به    CC1 را صفر می کند ولی مقدار  OV و  CC0اين دستور بيت های  
. توضيح فوق می تواند صفر يا يک باشد      



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٦٥

:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

:  مثال 

RLDA    <Number>

RLDA

RLDA

:  مثال 
L      MD4  
RLDA        
JP    NEXT



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٦٦

Rotate Right
Double Word Via CC1( 32 – bit )RRDA

را فقط يکبار   ) موجود     ACCU1 ) Dwordمحتوای آکوموالتور      RRDAدستور   
 چرخش می دهد    CC1و از طريق بيت    سمت راست        بيت به بيت به 

 
 CC1 رفته و مقدار    CC1 به ACCU1 از  ٠به عبارت ديگر اولين  بيت يعنی بيت   

.  به آخرين بيت  آکوموالتور  بار می شود       

 با توجه به    CC1 را صفر می کند ولی مقدار  OV و  CC0اين دستور بيت های  
. توضيح فوق می تواند صفر يا يک باشد      



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٦٧

:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

:  مثال 

RRDA    <Number>

RRDA

RRDA

:  مثال 
L      MD4  
RRDA        
JP    NEXT



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٦٨

فصل دوازدهم    

Timer  Instruction

مجموعه دستورالعمل های          

    تايمر ها    



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٦٩

 CPU  تعداد معينی تايمر را پشتيبانی می کند  که اين بستگی به نوع   CPUهر 
.  می توان از تعداد آن مطلع شد       CPUدارد  و با مراجعه به کاتالوگ      

CPU          ها برای هر تايمر دو بايت فضای حافظه در يک مکان خاص از قبل رزرو 
.می کنند 

)  بيت ١٠ ( ٩مقدار زمان در بيت های صفر تا    )  بيت ١۶( از دو بايت فضای حافظه     
.  به صورت باينری ذخيره می شود      

.قبل از راه اندازی تايمر بايد مقدار زمان را به آن بار کرد        
: فرمت رايج بار کردن زمان به صورت زير است      

                                       S5T#aHbMcSdMS

ساعت  
دقيقه 

ثانيه

ميلی ثانيه
يک ساعت و سی وشش دقيقه وپانزده ثانيه به صورت زير نشان می دهند          : مثال 

S5T#1H36M15S



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٧٠

. زمان شروع به کم شدن می کند تا اين که به صفر برسد       , پس از راه اندازی تايمر   
.  است  ٩٩٩ تا ٠٠٠نمايش زمان از  

 ثانيه و يا ٩٩٩٠:ماکزيمم زمانی که می توان انتخاب کرد عبارت است از      
 ثانيه   ١٠  ثانيه  با دقت       ٣٠     - دقيقه        ۴۶    - ساعت      ٢    

که زمان طبق آنها کاهش می يابد در بيت های     )   Time Base(پله های زمانی 
.  مربوط به تايمر ذخيره می شود     Word از ١٣ و١٢

. ثانيه است  ١٠ ميلی ثانيه و حداکثر    ١٠پله های زمانی حداقل      



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٧١

 هم می گويند رنجResolutionبسته به نوع پله زمانی انتخاب شده که به آن     
: زمانی مشخص برای تايمر قابل استفاده خواهد بود طبق جدول زير               

 به عنوان مقدار زمان      ١وقتی تايمر شروع به کار می کند محتوای آکوموالتور            
.مورد استفاده قرار می گيرد      

به شکل  (  ذخيره می گردد   ١١ تا ٠ در بيت های BCDمقدار زمان به صورت    
پله  های زمانی را به صورت ١٣و ١٢بيت های ). اساليد قبلی توجه کنيد      

مطابق جدول اساليد بعدی          .  باينری نمايش می دهند 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٧٢

:الزم به يادآوری است که  

 Resulationوقتی ما مقدار زمان را تنظيم می کنيم به طور اتوماتيک      

تنظيم می شود و نيازی نيست که ما آن را تنظيم کنيم    



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٧٣

: ليست دستورات تايمرها به شرح زير است     

FR        Enable   Timer
L           Load current Timer Value into ACCU1 as Integer
LC        Load current Timer Value into ACCU1 as BCD
R          Reset Timer
SD       On-Delay Timer
SE       Extended Pulse Timer
SF       Off-delay Timer
SP       Pulse Timer
SS       Retentive On-Delay Timer



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٧٤

FR Enable Timer  ( Free )

 لبه سيگنال  FR از صفر به يک تغيير وضعيت می دهد دستور     RLOوقتی  

را  تشخيص داده و تايمر مربوطه را فعال می کند         

 تغييراين دستور آزاد است يعنی استفاده از آن الزامی نيست بدون آن نيز با           

RLO   از صفر به يک می توان يک  تايمر را  فعال کرد .

ن  را  فقط برای تريگر مجدد تايمری که  در حال کار است بکار  می رود  و  آ           

.  می کند Restartمجددابا مقدار زمان اوليه        



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٧٥

L Load Current Time
Value as Integer

ACCU1 باعث می شود که ابتدا محتويات    Lاجرای  دستورالعمل     

CPU شده و سپس مقدار فعلی زمان تايمر را از حافظه     ACCU2وارد   

.  بار کندACCU1-Lبه ) باينری ( به صورت عدد صحيح  

 که در حافظه    (Time Base)الزم به يادآوری است که پله های زمانی    
 

CPU            موجود است به اکوموالتور بار نمی شود .
انجام دستورالعمل فوق تاثيری روی بيت های         

Status Word  ندارد



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٧٦

L     T1مثال 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٧٧

LC Load Current Timer 
Value intoACCU1 as BCD

ACCU1 باعث می شود که ابتدا محتويات    Lاجرای  دستورالعمل     

CPU شده و سپس مقدار فعلی زمان تايمر را از حافظه     ACCU2وارد   

.  بار کندACCU1-L به BCDبه صورت 

 که در حافظه    (Time Base)الزم به يادآوری است که پله های زمانی    
 

CPU            موجود است به اکوموالتور بار نمی شود .
انجام دستورالعمل فوق تاثيری روی بيت های         

Status Word  ندارد



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٧٨

LC     T1مثال 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٧٩

  از حافظه   همانطو ر که قبال نيز گفته شد مقدار زمان تايمر ها  در مکانی      
 نه در. که قبال به اين منظور در نظر گرفته شده است  ذخيره می گردد  

اکوموالتور     لذا اجرای دستور فوق تاثيری  روی      ACCU1اکوموالتور  
  ندارد

R Reset Timer

 از صفر به يک تغيير وضعيت دهد دستور فوق اجرا         RLOاگر  مقدار  
. می شود   

 با اجرای دستور فوق تايم گيری متوقف و مقدار زمان اندازه گيری              
.   صفر می کند CPUشده را در حافظه        

:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         
R    <Timer>



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٨٠

:قبل از نحوه معرفی تايمرها به نکات زير توجه نماييد       
يک تايمر را به صورت يک بلوک مطابق شکل زير در نظر بگيريد     

S
TV

R

Q
BI

BCD

T1

 از صفر به يک تغيير وضعيت دهد تايمر شروع به کار می کند و مقدار     Sاگر پايه 
قرار  BCD داخل     BCD و به صورت    BIزمان تنظيمی به صورت باينری داخل     

 خواهد گرفت     
 می شود  و  مقدار     Reset از صفر به يک تغيير وضعيت دهد تايمر Rاگر پايه 

 صفر می شود    BCD و يا  BIزمان باقيمانده  داخل      
.  مطابق فرمت گفته شده داده خواهد شد           TVمقدار زمان تنظيمی به پايه   

ادامه   



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٨١

.دارد   وضعيت فعال بودن خروجی تايمر بستگی به وضعيت ورودی ها و نوع تايمر           
BCD و به صورت   BIمقدار زمان باقيمانده در هر لحظه به صورت باينری از پايه        

. قابل دريافت است    BCDاز پايه 
و همچنين  با توجه به موارد فوق در زير بررسی مکنيم ببينيم نحوه معرفی تايمر              

 چگونه است     STLنحوه فرمان به پايه ها در برنامه نويسی به زبان    

S
TV

R

Q
BI

BCD

T1

L   T1

LC      T1

با اين دستورها مقدار زمان باقيمانده   تايمر به   
  ACCU1-L  وارد     BCD فرم باينری و يا  

می شود و از اکوموالتور می توان به هر مکان          
با  دستورهای  (  دلخواه  از  حافظه  انتقال  داد             

) انتقال

ادامه   



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٨٢

S
TV

R

Q
BI

BCD

T1

R       T1
 RLOاگر قبل از دستور فوق مقدار         

از  صفر  به يک تغيير وضعيت  دهد  
دستور  فوق  اجرا  شده  و  تايمر را            

.ری ست می کند  

 راPreset Time Valueاين زمان   
 می خواند    ١تايمر از اکوموالتور شماره     

با دستور زير می توانيم زمان مورد نظر      
را به آکوموالتور بار کنيم    

L     S5T#23S

 و يا دستورات مشابه می توان وضعيت         A       T1با دستوراتی شبيه  
دخروجی تايمر را برای استفاده در قسمت های مختلف برنامه  استفاده کر           

 RLOاگر قبل از دستور مقابل مقدار       
از  صفر  به يک تغيير وضعيت  دهد دستور  فوق  اجرا  شده          

اگر قبل از دستور مقابل مقدار      .    و  تايمر را فعال می کند        
 RLO           از  صفر  به يک تغيير وضعيت  دهد دستور  فوق  اجرا  شده 

.و تايمر تايم گيری را شروع می کند     

FR    T1

SP    T1



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٨٣

توصيه می شود به مثال های مربوط به                

تايمرها در اساليدهای بعدی بيشتر توجه کنيد                     



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٨٤

SP Pulse Timer
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

SP    <Timer>
SP    T5  :  مثال

 از صفر به يک تغيير وضعيت دهد تايمر آدرس داده شده با زمان        RLOوقتی  
تعيين شده راه اندازی می شود        

 از يک به صفر تغيير وضعيت دهد تايمر قطع می گردد هر چند زمان      RLOاگر 
آن به پايان نرسيده باشد   

ه    به   برای پی بردن به طرز کار دقيق تايمر به عملکرد آن در اساليد بعدی ک      
.صورت انيميشن است مراجعه کنيد       

. نيز می گويند One Shotبه تايمر فوق    



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٨٥

SP( Pulse Timer )عملکرد تايمر      

زمان باقيمانده 

وضعيت خروجی   
 تايمر

پايه 
Reset

پايه 
Start Input

S

R

Q

BI

10S



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٨٦

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٨٧

SE Extended Pulse Timer
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

SE    <Timer>
SE    T5  :  مثال

 از صفر به يک تغيير وضعيت دهد تايمر آدرس داده شده با زمان        RLOوقتی  
تعيين شده راه اندازی می شود        

 از يک به صفر تغيير وضعيت دهد تايمر تا زمان تعيين شده برای     RLOاگر 
. آن به پايان نرسيده باشد قطع نمی گردد    

ه    به   برای پی بردن به طرز کار دقيق تايمر به عملکرد آن در اساليد بعدی ک      
.صورت انيميشن است مراجعه کنيد       



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٨٨

SE ( Extended Pulse Timer )عملکرد تايمر      

زمان باقيمانده 

وضعيت خروجی   
 تايمر

پايه 
Reset

پايه 
Start Input

S

R

Q

BI

10S 10S 10S



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٨٩

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٩٠

SD On - Delay Timer
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

SD   <Timer>
SD    T5  :  مثال

 از صفر به يک تغيير وضعيت دهد تايمر آدرس داده شده با زمان        RLOوقتی  
تعيين شده راه اندازی می شود        

نوز  خروجی آن ابتدا صفر و پس از  زمان تعيين شده به شرط اين که ورودی ه               
.  يک باشد  يک می شود و با صفر شدن خروجی صفر می شود         

ه    به   برای پی بردن به طرز کار دقيق تايمر به عملکرد آن در اساليد بعدی ک      
.صورت انيميشن است مراجعه کنيد       



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٩١

SD ( On Delay Timer )عملکرد تايمر      

زمان باقيمانده 

وضعيت خروجی   
 تايمر

پايه 
Reset

پايه 
Start Input

S

R

Q

BI

10S 10S

10S

0S



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٩٢

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٩٣

SS Retentive On - Delay Timer
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

SS   <Timer>
SS    T5  :  مثال

 از صفر به يک تغيير وضعيت دهد تايمر آدرس داده شده با زمان        RLOوقتی  
تعيين شده راه اندازی می شود        

فر  خروجی آن ابتدا صفر و پس از  زمان تعيين شده حتی اگر ورودی آن هم ص             
می شود    باشد  يک می شود و يک باقی می ماند و فقط با پايه ری ست تايمر قطع         

ه    به   برای پی بردن به طرز کار دقيق تايمر به عملکرد آن در اساليد بعدی ک      
.صورت انيميشن است مراجعه کنيد       



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٩٤

SS (Retentive On Delay Timer )عملکرد تايمر      

زمان باقيمانده 

وضعيت خروجی   
 تايمر

پايه 
Reset

پايه 
Start Input

S

R

Q

BI

10S 10S

10S

0S



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٩٥

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٩٦

SF Off - Delay Timer
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

SF   <Timer>
SF    T5  :  مثال

 از صفر به يک تغيير وضعيت دهد تايمر با آدرس داده شده با زمان       RLOوقتی  
تعيين شده راه اندازی می شود        

 اندازه   تايم گيری آن از وقتی شروع می شود که ورودی آن صفر شود پس از آن به                  
) تاخير در قطع   .( زمانی که تنظيم شده است در وضعيت يک باقی می ماند     

ه    به   برای پی بردن به طرز کار دقيق تايمر به عملکرد آن در اساليد بعدی ک      
.صورت انيميشن است مراجعه کنيد       



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٩٧

SF (Off Delay Timer )عملکرد تايمر      

زمان باقيمانده 

وضعيت خروجی   
 تايمر

پايه 
Reset

پايه 
Start Input

S

R

Q

BI

10S 10S

10S

0S



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٩٨

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٣٩٩



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٠٠

فصل سيزدهم     

Instruction
مجموعه دستورالعمل های          

اعمال منطقی روی داده ها        

Word Logic



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٠١

 را بيت به بيت Dwordو يا   Wordيک جفت   Word Logicدستورات   
مطابق دستور ذکر شده به صورت منطق بولی با هم ترکيب         ) بيت های متناظر  ( 

.می کند 

موجود باشند        بديهی است هر کدام از جفت های فوق بايد در يکی از دو اکوموالتور            
 اکوموالتورها با هم ترکيب می شوند     Low Word فقط بيت های بخش    Wordبرای 

. تمام بيت های آکوالموتور با هم ترکيب می شوند    Dwordو برای  
 ذخيره شده و مقدار قبلی آن از        ١در هر دو حالت نتيجه عمل منطقی در آکوموالتور            

. بين می رود  

 را صفر کردهStatus Wordاز بيت های  CC0 و   OVاين دستورات بيت های   
 بستگی به نتيجه عمليات دارد  اگر نتيجه مخالف صفر باشد        CC1ولی وضعيت بيت  

CC1=1     و اگر نتيجه برابر صفر بود CC1=0   می شود  .



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٠٢

: به شرح زير هستند  Word Logicدستورالعمل های    

AW          AND Word ( 16 bit )
OW         OR Word   ( 16 bit )
XOW       Exclusive OR Word (16 bit )
AD          AND Double Word ( 32 bit )
OD          OR Double Word   ( 32 bit )
XOD        Exclusive OR Double Word (32 bit )



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٠٣

ANDجدول صحت      ORجدول صحت      انحصاري ORجدول صحت      



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٠٤

AND  Word ( 16 bit ) AW
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

مثال 

AW

AW

ACCU2-Lبا   ACCU1-Lمحتويات   AWبا اجرای  دستور  
و نتيجه   . می شوند  ANDبا يک ديگر )بيت های متناظر  (  بيت به بيت   

AND در ACCU1-L  آکوموالتورهای  . ذخيره می گرددACCU1-Hو 
ACCU2  بدون تغيير باقی می مانند 

 ١۶ با يک عدد ثابت   ACCU1-L محتوای     <AW     <Constantدستور  
ذخيره می کند ACCU1-L را انجام داده و نتيجه را در       ANDبيتی عمل منطقی    

AW     <Constant>



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٠٥

مثال 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٠٦

OR  Word ( 16 bit ) OW
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

:  مثال 

OW

OW

ACCU2-Lبا   ACCU1-Lمحتويات   OWبا اجرای  دستور  
و نتيجه   . می شوند  ORبا يک ديگر )بيت های متناظر  (  بيت به بيت   

OR در ACCU1-L  آکوموالتورهای  . ذخيره می گرددACCU1-Hو 
ACCU2  بدون تغيير باقی می مانند 

 ١۶ با يک عدد ثابت   ACCU1-L محتوای     <OW     <Constantدستور  
ذخيره می کند ACCU1-L را انجام داده و نتيجه را در       ORبيتی عمل منطقی    

OW     <Constant>



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٠٧

مثال 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٠٨

Exclusive   OR  Word ( 16 bit ) XOW
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

:  مثال 

OWX

XOW

ACCU2-Lبا   ACCU1-Lمحتويات   XOWبا اجرای  دستور  
و نتيجه   . می شوند  XORبا يک ديگر )بيت های متناظر  (  بيت به بيت   

XOR در ACCU1-L  آکوموالتورهای  . ذخيره می گرددACCU1-Hو 
ACCU2  بدون تغيير باقی می مانند 

 ١۶ با يک عدد ثابت    ACCU1-L محتوای    <XOW     <Constantدستور  
ذخيره می کند ACCU1-L را انجام داده و نتيجه را در      XORبيتی عمل منطقی    

XOW     <Constant>



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٠٩

مثال 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤١٠

AND  Double Word ( 32 bit ) AD
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

:  مثال 

AD

AD

 بيت به ACCU2با   ACCU1محتويات   ADبا اجرای  دستور  

ANDو نتيجه   . می شوند  ANDبا يک ديگر )بيت های متناظر  ( بيت  
 بدون تغيير باقی می مانند  ACCU2آکوموالتور . ذخيره می گردد  ACCU1در 

 ٣٢ با يک عدد ثابت   ACCU1 محتوای     <AD     <Constantدستور  
ذخيره می کند   ACCU1 را انجام داده و نتيجه را در       ANDبيتی عمل منطقی    

AD     <Constant>



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤١١

مثال 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤١٢

OR  Double Word ( 32 bit ) OD
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

:  مثال 

OD

OD

 بيت به ACCU2با   ACCU1محتويات   ODبا اجرای  دستور  

ORو نتيجه   . می شوند  ORبا يک ديگر )بيت های متناظر  ( بيت  
 بدون تغيير باقی می مانند  ACCU2آکوموالتور . ذخيره می گردد  ACCU1در 

 ٣٢ با يک عدد ثابت   ACCU1 محتوای     <OD     <Constantدستور  
ذخيره می کند   ACCU1 را انجام داده و نتيجه را در       ORبيتی عمل منطقی    

OD     <Constant>



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤١٣

مثال 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤١٤

XOR Double Word ( 32 bit ) XOD
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

:  مثال 

XOD

XOD

بيت  ACCU2با   ACCU1محتويات   XODبا اجرای  دستور  
 به

XORو نتيجه   . می شوند  XORبا يک ديگر )بيت های متناظر  ( بيت  
 بدون تغيير باقی می مانند  ACCU2آکوموالتور . ذخيره می گردد  ACCU1در 

 ٣٢ با يک عدد ثابت   ACCU1 محتوای     <XOD     <Constantدستور  
ذخيره می کند   ACCU1 را انجام داده و نتيجه را در      XORبيتی عمل منطقی    

XOD     <Constant>



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤١٥

مثال 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤١٦

فصل چهاردهم    

Accumulator  Instruction

مجموعه دستورالعمل های          

اکوموالتوری   



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤١٧

ACCU1
ACCU1-LACCU1-H

ACCU1-L-H ACCU1-L-LACCU1-H-LACCU1-H-H
LOW  WORD

LOW  BYTE
LOW  WORDHIGH  WORDHIGH  WORD

LOW  BYTE HIGH  BYTEHIGH  BYTE

0781516232431

S7 داخلي يک اکوموالتوردر   ساختار  

 دارای دو اکوموالتور و بعضی دارای چهار اکوموالتور هستند            S7 های CPUاکثر -
 
. بيتی است  ٣٢هر اکوموالتور   -

. ساختار هر اکوموالتور مانند شکل زير است        -



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤١٨

:دستورات اکوموالتوری به شرح زير هستند     

TAK          Toggle ACCU1 with ACCU2
PUSH       CPU with Two ACCUs
PUSH       CPU with Four ACCUs
POP          CPU with Two ACCUs
POP          CPU with Four ACCUs
ENT          Enter ACCU Stack
LEAVE      LeaveACCU Stack
INC           Increment ACCU1-L-L
DEC          Decrement  ACCU1-L-L
+AR1         Add ACCU1 to Address Register1
+AR2         Add ACCU1 to Address Register2
BLD           Program Display Instructio (Null)
NOP 0       Null Instruction
NOP 1       Null Instruction



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤١٩

TAK
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
TAK
TAK

 جابجا می شوند   ACCU2 باACCU1محتوای TAKبا اجرای دستور  

 و RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی          
Status Word  ندارد

Toggle ACCU1 with ACCU2

 تغييری نمی کنند  ۴ و٣ هايی که دارای چهار اکوموالتور دارند  اکوموالتور      CPUدر 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٢٠

:  برنامه زير هميشه مقدار کوچکتر را از مقدار بزرگتر کم می کند   –مثال 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٢١

POP
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
POP
POP

  کپی   می شود    ACCU1  درACCU2محتوای POPبا اجرای دستور  

 و RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی          
Status Word  ندارد

CPU With Two ACCUs

. بدون  تغيير می ماند   ACCU2ومقدار 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٢٢

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٢٣

POP
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
POP
POP

  کپی   می شود    ACCU1  درACCU2محتوای POPبا اجرای دستور  
 کپی می شود  ACCU3 درACCU4 ومحتوای    ACCU2 درACCU3و محتوای  

 و RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی          
Status Word  ندارد

CPU With Four ACCUs

. بدون  تغيير می ماند   ACCU4ومقدار 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٢٤

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٢٥

PUSH
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
PUSH
PUSH

  کپی   می شود    ACCU2  درACCU1محتوای PUSHبا اجرای دستور  

 و RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی          
Status Word  ندارد

CPU With Two ACCUs

. بدون  تغيير می ماند   ACCU1ومقدار 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٢٦

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٢٧

PUSH
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
PUSH
PUSH

  کپی   می شود    ACCU2  درACCU1محتوای PUSHبا اجرای دستور  
 کپی می شود  ACCU4 درACCU3 ومحتوای    ACCU3 درACCU2و محتوای  

 و RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی          
Status Word  ندارد

CPU With Four ACCUs

. بدون  تغيير می ماند   ACCU1ومقدار 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٢٨

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٢٩

ENT
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
ENT
ENT

ACCU4  درACCU3محتوای  ENTبا اجرای دستور  

 و RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی          
Status Word  ندارد

Enter ACCU Stack

کپی   می شود   ACCU3 درACCU2و محتوای  

 اکوموالتور هستند   ۴ هايی است که دارای     CPUاين دستور مخصوص      

در مورد کاربرد اين دستور به اساليد بعدی با دقت توجه کنيد       



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٣٠

مثال



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٣١

LEAVE
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
LEAVE

LEAVE

ACCU2  درACCU3محتوای LEAVEبا اجرای دستور  

 و RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی          
Status Word  ندارد

Leave  ACCU Stack

کپی   می شود   ACCU3 درACCU4و محتوای  

 اکوموالتور هستند   ۴ هايی است که دارای     CPUاين دستور مخصوص      



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٣٢

INC
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
INC  <8- bit Integer>
INC   1

  يکی اضافه می شود و    ACCU1-L-Lبه مقدار INCبا اجرای دستور  
.  ذخيره می گردد   ACCU1-L-Lنتيجه مجددا در    

 و RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی          
Status Word  ندارد

Increment  ACCU1-L-L

. بدون  تغييرباقی می مانند   ACCU2و ACCU1-L-Hومحتوای    

 بيتی به کار می رود   ٨اين دستور فقط برای مقادير     



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٣٣

مثال
L       MB22

INC 1    
T       MB22



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٣٤

DEC
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
DEC  <8- bit Integer>

DEC   1

  يکی کم می شود و     ACCU1-L-Lاز مقدار DECبا اجرای دستور  
.  ذخيره می گردد   ACCU1-L-Lنتيجه مجددا در    

 و RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی          
Status Word  ندارد

Decrement  ACCU1-L-L

. بدون  تغييرباقی می مانند   ACCU2و ACCU1-L-Hومحتوای    

 بيتی به کار می رود   ٨اين دستور فقط برای مقادير     



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٣٥

مثال
L       MB22

DEC 1    
T       MB22



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٣٦

DEC
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
DEC  <8- bit Integer>

DEC   1

  يکی کم می شود و     ACCU1-L-Lاز مقدار DECبا اجرای دستور  
.  ذخيره می گردد   ACCU1-L-Lنتيجه مجددا در    

 و RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی          
Status Word  ندارد

Decrement  ACCU1-L-L

. بدون  تغييرباقی می مانند   ACCU2و ACCU1-L-Hومحتوای    

 بيتی به کار می رود   ٨اين دستور فقط برای مقادير     



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٣٧

+AR1
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
+AR1  <P#Byte.Bit>

+AR1

به )    بيتی١۶مقدار صحيح  (  ACCU1-Lمحتوای AR1+با اجرای دستور  
. اضافه می شود  AR1محتوای   

+AR1<P#Byte.Bit>    مقدار آفستی که بايد با AR1        جمع شود را مشخص می نمايد

 و RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی          
Status Word  ندارد

Add accu1 to 
Address Register1

+AR1

+AR1    P#300.0

-٣٢٧۶٨ تا  ٣٢٧۶٧مقادير مجاز 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٣٨

١L       +300مثال 
+AR1     

٢مثال 
+AR1   P300.0



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٣٩

+AR2
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
+AR2  <P#Byte.Bit>

+AR2

به )    بيتی١۶مقدار صحيح  (  ACCU1-Lمحتوای AR2+با اجرای دستور  
. اضافه می شود  AR2محتوای   

+AR2<P#Byte.Bit>    مقدار آفستی که بايد با AR2        جمع شود را مشخص می نمايد

 و RLOانجام دستورالعمل فوق تاثيری روی          
Status Word  ندارد

Add accu1 to 
Address Register2

+AR2

+AR2    P#300.0

-٣٢٧۶٨ تا  ٣٢٧۶٧مقادير مجاز 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٤٠

١L       +300مثال 
+AR2     

٢مثال 
+AR2   P300.0



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٤١

BLD
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
BLD    <NUMBER>

BLD   23

 PGکار خاصی انجام نمی دهد و فقط برای نمايش توسط  BLDدستور  
.به کار می رود 

 نمايش داده می شود اين STL به صورت  FBD يا LADوقتی برنامه  
BLD0بين ( دستور به طور اتوماتيک با عددهای تعيين شده توسط سيستم  

.روی صفحه نمايش داده می شود   ) BLD255تا 

Program Display 
Instruction (Null)



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٤٢

NOP0
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
NOP0

NOP0

کار خاصی انجام نمی دهد ودر برنامه نويسی در   NOP0دستور  

.صورت لزوم  به کار می رود 

. با شانزده صفر است Bit Patternاين دستور دارای 

Null  Instruction 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٤٣

NOP1
:  به صورت زير است  STLفرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نويسی         

 :  مثال
NOP1

NOP1

کار خاصی انجام نمی دهد ودر برنامه نويسی در   NOP1دستور  

.صورت لزوم  به کار می رود 

. با شانزده يک است Bit Patternاين دستور دارای 

Null  Instruction 



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٤٤

١ضميمه       
ليست کامل دستورات         

STL



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٤٥



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٤٦



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٤٧



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٤٨



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٤٩



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٥٠



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٥١



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٥٢



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٥٣



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٥٤



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٥٥



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٥٦



 فرورد ين ماه  -فتح اله نظريان : تهيه کننده ١٤٢٧ ربيع األول، ٠٣السبت، 
١٣٨٥ 

٤٥٧


