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 Floating Point Mathدستورات ریاضی اعداد حقیقی 

 دستورات چهار عمل ریاضی برای اعداد اعشاری:

اعداد جمع شونده، تفریق شونده،  S1تمامی چهار بلوک دستوری )جمع/تفریق/ضرب/تقسیم( دارای سه پارامتر می باشند. پارامتر 

می  گیرند، جمع، تفریق، ضرب و تقسیم قرار می S2ضرب شونده و تقسیم شونده ای می باشند که با اعدادی که در پارامتر 

 قرار می گیرند. Dشوند و نتیجه عملیات در پارامتر 

 بیتی 23نحوه ذخیره سازی اعداد حقیقی در حافظه های 

 

 Exponent همان قسمت اعشاری و منظور از  Manitissaبیتی باال که به سه بخش تقسیم شده است، منظور از  38در بلوک 

شده و چنانچه عدد مثبت باشد،  ( می باشد. اگر عدد منفی باشد، این بیت یکSignهمان توان است و بیت آخر نیز بیت عالمت )

 این بیت صفر است. 

 .برای درک بهتر اعداد حقیقی و استفاده از این اعداد، به توضیحات دستور و مثال های آنها توجه کنید

 ADDR  (Floating Point Addition)دستور جمع 

با هم جمع شده و نتیجه جمع این دو  F2.2با مقدار اعشاری  F1.2شود، مقدار اعشاری  X10=on: در این مثال، وقتی که  4مثال

 ذخیره می شود. D11و  D10مقدار، در 

 

قرار گرفته است، با مقدار اعشاری  D1و  D0شود، مقدار عدد اعشاری که در حافظه  X10=on: در این مثال، وقتی که  8مثال

 خیره می شود.ذ D11و  D10جمع شده و نتیجه جمع، در حافظه  D3و  D2حافظه 

 

 SUBR   (Floating Point Subtraction )دستور تفریق 

کم شده و نتیجه تفریق، در  F2.2از مقدار اعشاری  F1.2شود، مقدار اعشاری  X0=onمثال : با توجه به مثال زیر، وقتی که 

D10  وD11 .ذخیره می شود 
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 MPU( در HSCجدول ورودی های شمارنده سرعت باال )

 SHSC (Soft Ware High Speed Counter)جدول شمارنده های سرعت باالی نرم افزاری  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اکنون به توضیح اصطالحات جدول می پردازیم :

X  ورودی های :PLC  است که بر رویCPU .قرار دارند 

UP .کالک پالس باال شمار است : 

DOWN .کالک پالس پایین شمار است : 

A  کالک پالس فاز :A 

B  کالک پالس فاز :B 

Count Down  جهت باالشمار یا پایین شمار توسط فلگ های مخصوص :M .مشخص می شود 

Falling edge trigger  راه اندازی با لبه باال رونده/پایین رونده توسط فلگ های مخصوص :M .مشخص می شود 

Rising edge trigger  :   M xxxx= Off 

Falling edge trigger :   M xxxx=ON 

شمارنده قابلیت کار را  8کثر همزمان می باشد و حدا KHZ43حداکثر فرکانس کاری شمارنده های سرعت باالی نرم افزاری 

 دارند.

 جدول شمارنده سرعت باالی سخت افزاری -3

 موجود هستند. SV2مدل  در فقط ها شمارنده نوع نای
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 اکنون به توضیح اصطالحات جدول می پردازیم :

Start شروع به کار شمارنده سرعت باال توسط سخت افزار : 

Reset : پاک کردن محتویات شمارنده سرعت باال توسط سخت افزار 

 

 (C255~C235بیتی ) 23برای شمارنده های سرعت باالی  HSCSدستور 

 است. High Speed Counter Setاین دستور مخفف 

 

مقایسه شود را در خود  C255~C235مقدار عددی که باید با شمارنده های  S1این دستور دارای سه پارامتر است. پارامتر 

نتیجه مقایسه را در  D( را در خود ذخیره می کند. پارامتر C235شماره شمارنده سرعت باال )مثال S2ذخیره می کند. پارامتر 

 خود ذخیره می نماید.

دار فعال خواهد شد. وقتی که مق DHSCSشد، دستور  M0=onو پس از اینکه  PLCشدن  RUN: در این مثال، بعد از  4مثال

 فورا فعال می شود. Y10در حالت باال شمار و پایین شمار تغییر کرد،  433به  434یا  433به  55از  C235فعلی حافظه 
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 : 8مثال

 توضیح داده شده است. DCNTو  DHSCSدر دو دستور  Yدر این مثال، تفاوت فعال شدن خروجی

تنها برای ده میلی ثانیه توسط رله  Y10تغییر کند، خروجی  433 هب 434یا از  433به  55از  C249وقتی که مقدار فعلی 

10ms  10یا ترانزیستورPS  در خروجی سخت افزاری فعال می شود. وقتی که مقدار فعلی درC249  تغییر کند،  433به  55از

را فعال نگه می دارد. توجه داشته باشید که کنتاکت  Y17خروجی  SETفعال خواهد شد و با دستور  C249تیغه یا کنتاکت 

C249  فقط در صورت برابر بودنCV=PV .فعال می شود و در غیر این صورت، فعال نخواهد بود 

 

 (C255~C235بیتی ) 23برای شمارنده های سرعت باال  HSCRدستور 

 دستور برای ریست کردن شمارنده های سرعت باال به کار می رود.این 

 

مقایسه شود را در خود  C255~C235مقدار عددی که باید با شمارنده های  S1این دستور دارای سه پارامتر است. پارامتر 

نتیجه مقایسه را در  D( را در خود ذخیره می کند. پارامتر C235شماره شمارنده سرعت باال )مثال S2ذخیره می کند. پارامتر 

 خود ذخیره می نماید.

 مثال :

 C251فعال خواهد شد و وقتی که مقدار فعلی شمارنده سرعت باالی  DHSCRفعال باشد، دستور  M0ثال، وقتی که در این م

به  455فعال می شود، حال اگر مقدار فعلی شمارنده فوق از مقدار  Y10تغییر کند، خروجی  433به  434و یا  433به  55از 

فقط  DCNTمی شود، ولی با توجه به این دستور، بیت یا تیغه مورد نظر فعال  Y0فعال شده و  C251تغییر کند، تیغه باز  833

( برابر باشد، فعال یا وصل می شود. بنابراین حتی اگر مقدار شمارش SV=PVدر صورتیکه مقدار تنظیمی با مقدار شمارش شده )

 د نظر غیر فعال می شود.( باشد، بیت مورSV( شمارنده، دو عدد هم باالتر یا پایین تر ازمقدار تنظیمی )PVشده )
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 (C255~C235بیتی ) 23برای شمارنده های سرعت باالی  HSZدستور 

 

باالترین مقدار برای محدوده  S2پایین ترین مقدار برای محدوده مقایسه، پارامتر  S1این دستور دارای سه پارامتر است. پارامتر 

 نتیجه مقایسه است. Dشماره کانتر و  Sمقایسه، پارامتر 

 : توجه

 باشد. S2باید کوچکتر یا مساوی با محتویات پارامتر  S1محتویات پارامتر  -4

به عنوان  S2به عنوان محدوده باال و پارامتر  S1شود، این دستور نتیجه مقایسه را توسط پارامتر  S2بزرگتر از  S1وقتی که  -8

 محدوده پایین نشان می دهد.

 های متوالی ذخیره می شود.نتیجه مقایسه در سه المان یا بیت  -3

 مثال : 

به محدوده  C246شروع به مقایسه نماید، در لحظه ای که شمارش کانتر سرعت باالی  DHSZدر این مثال، وقتی که دستور 

 فعال می شوند. Y2~Y0باال و پایین برسد، خروجی های 
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 DVP30EX2تنظیمات ورودی و خروجی آنالوگ 

 هدف کنترل

 

توان عالوه بر مقادیر ولتاژ و جریان، مقدار دما هم توسط آن اندازه ابن است که می DVP30EX2 های PLC از مزایای چشمگیر 

 AD1 ، Two-wire PT1000 باشد  AD0 ،Two-wire NI100خواهید ورودی آنالوگمی DVP30EX2در کنید،گیری نمود. فرض 

 ( باشد.4mA ~ +20mA+) DA0بوده و کانال خروجی آنالوگ  AD2( ،+1V ~ +5V )باشد و  ،

نوع مقدار ورودی و یا خروجی آنالوگ کانال های مختلف را می توان انتخاب و تنظیم  D1115 در رجیستر  DVP30EX2 در مدل

 کرد.

Bit0~3 Bit4~7 Bit8~11 Bit12~15 
 ورودی آنالوگ

AD0 

 ورودی آنالوگ
AD1 

 ورودی آنالوگ
AD2 

 خروجی آنالوگ
DA0 

 را می توان توسط کدهای زیر تنظیم نمود. 30EX2 ورودی های آنالوگ در

0×3 0×2 0×1 0×0 Code 
Two-wire 
NI1000 

Two-wire 
PT1000 

Two-wire 
NI100 

Two-wire 
PT100 

 توضیحات

0×7 0×6 0×5 0×4 Code 
Three-wire 

NI1000 
Three-wire 

PT1000 
Three-wire 

NI100 
Three-wire 

PT100 
 توضیحات

0×B 0×A 0×9 0×8 Code 
Current: -

20mA~+20mA Voltage: +1V~+5V Voltage: -5V~+5V Voltage: -10V~+10V توضیحات 

0×F 0×E 0×D 0×C Code 
 توضیحات Current: -20mA~+20mA رزرو استفاده نشده

 را می توان با کدهای زیر تنظیم نمود. 30EX2خروجی های آنالوگ در 

0×F 0×2 0×1 0×0 Code 
 توضیحات Current: -+4mA~+20mA Current: -0mA~+20mA Voltage: -10V~+10V استفاده نشده

 

 برنامه کنترل:

 

 

 

 

 

 

 



پی ال سی دلتاجزوه آموزشی                                                                                          جتمع فنی و آموزشی پالسم                

41 

 www.pulsee.ir                                35413393885تلفن مشاوره :                         دپارتمان برق مجتمع پالسمولف : 

 طرز کار برنامه کنترل:

 ذخیره شود.  D1115 در رجیستر H’2A61در این مثال طبق جدول زیر باید مقدار هگزا دسیمال 

Bit0~3 Bit4~7 Bit8~11 Bit12~15 
 ورودی آنالوگ

AD0 

 ورودی آنالوگ
AD1 

 ورودی آنالوگ
AD2 

 خروجی آنالوگ
DA0 

Two-wire 
NI100 

Three-wire 
PT1000 Voltage: -1V~+5V Current: -+4mA~+20mA 

Two-wire 
NI100 0×6 0×A 0×2 

 با کدهای جدول زیر وضعیت کار هر سه کانال را می توان تشخیص داد. D1113 در رجیستر  DVP30EX2 در مدل

Bit0~3 Bit4~7 Bit8~11 Bit12~15 
 ورودی آنالوگوضعیت کانال 

AD0 

 ورودی آنالوگوضعیت کانال 
AD1 

 ورودی آنالوگوضعیت کانال 
AD2 

 رزرو

 30EX2کدهای نشان دهنده وضعیت کانالهای ورودی آنالوگ 

 کد نمایش داده شده 0×0 1×0 2×0

 سنسور دما متصل نیست
 آنالوگ کانال ورودی

 خارج از حد باال / حد پایین است
 توضیحات حالت نرمال

 

 30EX2محدوده های حد باال / حد پایین در کانالهای ورودی آنالوگ 

 محدوده حد باال حد پایین
-32384 

 +32384 
-10V~+10V 

Voltage -5V~+5V 
-384 +32384 -1V~+5V 

-32384 +32384 -20mA~+20mA 
Current 

-384 +32384 +4mA~+20mA 
-1900 +8100 PT100/PT1000 

Temprature 
-900 +1800 NI100/NI1000 

 

 DVP10SXتنظیمات ورودی و خروجی آنالوگ 

 هدف کنترل

وارد می شود و در نتیجه می توان از کانال  D1116در رجیستر  K2000مقدار دیجیتال   MOV مثال با اجرای دستوردر این 

DA0  ولت را اندازه گرفت. 43مقدار 

 برنامه کنترل:
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 طرز کار برنامه کنترل:

 DAو تنظیم مقدار دیجیتال در کانال  ADاز رجیسترهای زبر برای خواندن مقدار آنالوگ در کانال   DVP10SX/EXدر مدل

 ولت را نشان می دهد. DA،43استفاده می شود. با اجرای دستور فوق کانال 

Default رجیستر خاص عملکرد 

 SX/EX D1056مدل  CH0مقدار لحظه ای ورودی آنالوگ در کانال  0

 SX/EX D1057مدل  CH1مقدار لحظه ای ورودی آنالوگ در کانال  0

 SX/EX D1110مدل  CH0مقدار میانگین ورودی آنالوگ در کانال  0

 SX/EX D1111مدل  CH1مقدار میانگین ورودی آنالوگ در کانال  0

 D1116 در این رجیستر ذخیره می شود. SX/EXمدل  CH0مقدار دیجیتال خروجی آنالوگ در کانال  0

 D1117 در این رجیستر ذخیره می شود. SX/EXمدل  CH1مقدار دیجیتال خروجی آنالوگ در کانال  0

5 
( در مدل msزمان نمونه برداری از سیگنال آنالوگ برای تبدیل مقدار آن به دیجیتال بر حسب )

SX/EX 
D1118 

 

 SX/EXبیت در مدل  48با رزولوشن  AD/DAکانال های 

SX Model 
Mode                                          

-2000 ~ +2000 0V~+10V ورودی آنالوگ 
-1000 ~ +1000 0mA~+20mA 

0 ~ +2000 0V~+10V خروجی آنالوگ 
-2000 ~ +2000 0mA~+20mA 
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)شماره کارت( را   NOباز می شود، در این قسمت بر روی  "Auxiliary Design of Extension Module "سپس پنجره  -8

کلیک کنید. در   set upرا انتخاب کنید، سپس بر روی DVP04PT Temperature Measurement moduleکلیک کرده و 

 این قسمت مدل کارت و شماره کارت را انتخاب می کنید.

 

 
به صورت گرافیکی  DVP04PTپنجره ای مطابق با شکل زیر باز خواهد شد که شامل تنظیمات رجیسترهای کنترلی ماژول  -3

 است.

 
 

 توضیحات رجیسترهای کنترلی

 PLCبخوانید و از درست بودن ماژول توسعه متصل شده به  PLCمی توانید نام ماژول را در برنامه  CR#0در رجیستر کنترلی 

 مطمئن شوید.
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 می باشد. Hʼ008Aبرابر با  DVP04PT-Sکد ماژول 

 می باشد. Hʼ0402برابر با  DVP04PT-Hکد ماژول 

 می باشد. Hʼ6402برابر با  DVP04PT-H2کد ماژول 

 

برای تنظیم تعداد دفعات میانگین گیری از دمای اندازه گیری شده در کانال های  CR#2~CR#5از رجیسترهای کنترلی 

CH1~CH4  استفاده می شود. توجه داشته باشید که تعداد دفعات میانگین گیری در رجیسترهای کنترلیCR#2~CR#5  فقط

 K1~K20بین  DVP04PT-Hو برای  K1~K4095بین  DVP04PT-Sیک بار تنظیم می شود. محدوده قابل تنظیم برای ماژول 

 است. K10بوده و مقدار پیش فرض آن 

برای ذخیره سازی و نمایش مقدار میانگین گرفته شده از دمای اندازه گیری شده بر  CR#6~CR#9از رجیسترهای کنترلی 

تنظیم شده باشد،  43ا استفاده می شود. اگر تعداد دفعات میانگین گیری برابر ب CH1~CH4حسب سانتی گراد در کانال های 

مقدار گرفته شده و در این رجیسترها به نمایش در خواهد  43بار اندازه گیری می شود و سپس میانگین این  43ابتدا مقدار دما 

 می باشد. 0.1Cآمد. واحد دما در این رجیسترها برابر با 

ین گرفته شده از دمای اندازه گیری شده بر برای ذخیره سازی و نمایش مقدار میانگ CR#12~CR#15از رجیسترهای کنترلی 

 می باشد. 0.1Fاستفاده می شود. واحد دما در این رجیسترها برابر با  CH1~CH4حسب فارنهایت در کانال های 

برای خواندن مقدار لحظه به لحظه دما بر حسب سانتی گراد استفاده می شود. واحد  CR#18~CR#21از رجیسترهای کنترلی  

 می باشد. 0.1Cرجیسترها برابر با دما در این 

برای خواندن مقدار لحظه به لحظه دما بر حسب فارنهایت استفاده می شود. واحد دما  CR#24~CR#27از رجیسترهای کنترلی 

 می باشد. 0.1Fدر این رجیسترها برابر با 

باشد، به  3برای ذخیره سازی کد خطای به وجود آمده استفاده می شود. اگر مقدار این رجیستر  CR#30از رجیستر کنترلی 

باشد، به معنی وجود یک و یا چند خطا در ماژول  3این معنی است که ماژول در وضعیت نرمال می باشد و اگر مقدار آن غیر از 

 می باشد.

 ادامه تنظیم ماژول دما می پردازیم :حال بعد از توضیحات مربوط به رجیسترهای کنترلی به 
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 CR#2تنظیمات  -1

 را انتخاب نمایید. CH1 Average Time 2#گام اول : در پنجره درختی گزینه 

 LD M1002را برابر با  TOبزنید. شرط دستورالعمل  TOرا برای تولید دستورالعمل  Write Registerگام دوم : تیک گزینه 

 تنظیم کنید.

تنظیم نمایید تا مقدار این رجیستر  1را برای این رجیستر تنظیم نمایید. همچنین تعداد داده را برابر با  K10ار گام سوم : مقد

 تنظیم شود. K10رجیستر کنترلی بعدی برابر با  3کنترلی و 

کلیک  Add to Listبر روی دکمه  Instruction Listگام چهارم : برای بررسی درست بودن کد تولید شده به زبان برنامه نویسی 

 تکمیل شده است. CR#2~CR#5نمایید. در این مرحله، تنظیمات رجیسترهای کنترلی 
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تنظیمات  9- 

 می باشد. CR#2~CR#5مانند تنظیمات  CR#6~CR#9رجیسترهای کنترلی 

 کلیک نمایید. Average Celsius Temperature Measured at CH1 6#گام اول : از منوی درختی سمت چپ گزینه 

 LDرا برابر  FROMبزنید. شرط اجرای دستور العمل  FROMرا برای تولید دستورالعمل  Read Registerگام دوم : تیک گزینه 

M1000  تنظیم نمایید. رجیستر ذخیره مقدار دما درCPU  را برابر باD20  تنظیم  1تنظیم نمایید. همچنین تعداد داده را برابر با

برای ذخیره سازی مقدار دمای هر  CR#6~CR#9به صورت اتوماتیک به رجیسترهای کنترلی  D20~D23های کنید تا رجیستر

 متصل شوند. CH1~CH4چهار کانال 

 کلیک نمایید. Previewبر روی دکمه  PLCگام سوم : برای بررسی درست بودن کد تولید شده برای برنامه 

کلیک نمایید.  Add to Listبر روی دکمه  Instruction Listبرای تبدیل و نمایش کد تولید شده به زبان برنامه نویسی متنی 

 تکمیل شده است. CR#6~CR#9در این مرحله، تنظیمات رجیسترهای کنترلی 

حال دیگر پارامترهای مورد نیاز مطابق با توضیحات گفته شده در باال می باشد.  CRتنظیمات دیگر پارامترهای کنترلی  -6

 خود را تنظیم نمایید.

بر  Auxiliary Design of Extension Moduleبعد از اینکه تنظیمات تمام پارامترها تکمیل شد، برای برگشت به صفحه 

 کلیک نمایید. در این پنجره می توانید تنظیمات دیگر ماژول های توسعه را انجام دهید. OKروی دکمه 
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 CJ  (Conditional jump)دستور پرش 

)پرش( برای مقاصد خاصی در برنامه استفاده می شود و اجرا نشدن یک سری از برنامه ها توسط این دستور ممکن  CJاز دستور 

 نیاز دارد تا به خط مربوط به اشاره گر پرش کند. Pointerمی شود. دستور پرش به یک اشاره گر یا 

باشد به خود اختصاص می  P0~P255ا که می تواند از یا اشاره گر ر Pointerیک  Sاین دستور دارای یک پارامتر است. پارامتر 

 مورد نظر پرش کند. Pointer، برنامه به CJدهد تا بعد از فعال شدن دستور 

می توانید بخش هایی از برنامه را که نمی خواهید در بعضی مواقع از آن ها استفاده کنید، از سیکل  CJنکته : با استفاده از دستور 

 که این عمل زمان سیکل اسکن برنامه را کاهش خواهد داد. جدا نمایید PLCاسکن 

 CJبه کار خود ادامه می دهند، اما زمانی که دستور  Pointerو  CJغیر فعال باشد، دستورات بین  CJتوجه : وقتی که دستور 

الت عملکرد دستورات ، حCJمورد نظر متوقف خواهد شد. در زمان اجرای دستور  Pointerو  CJاجرا شود، اجرای دستورات بین 

 به صورت زیر توصیف می شوند : Pointerو  CJبین 

 درحالت قبلی خود باقی می مانند. Sو  Y ،Mتمامی خروجی ها مانند المان های  -4

 متوقف می شود )ریست نمی شود(. (C)و شمارنده ها (T)فعالیت تمامی تایمرها -8

 ی مانند.در حالت قبلی خود باقی م Resetو  SETدستورات  -3

پرش  Nبه  0فعال خواهد شد و برنامه بطور خودکار از آدرس  CJ، دستورالعمل X0مثال : با فعال شدن ورودی سخت افزاری 

یا خط صفر برنامه  0فعال شود، برنامه به فعالیت خود از آدرس  غیر X0ورودی  را فعال می سازد. حال اگر P1می کند و خط 

 ادامه خواهد داد.
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 (Rotate)دستورات چرخشی 

 RORتابع چرخش به راست 

بیتی را به تعداد دلخواه که در تابع مشخص می شود، چرخش داد. در  46با استفاده از این تابع می توان بیت های یک رجیستر 

 شکل زیر چگونگی عملکرد این تابع نشان داده شده است.

 مثال :

 

در مثال باال آمده بیانگر این است که با هر بار روشن شدن ورودی، تابع حساس به  RORPکه بصورت  RORدر تابع  Pحرف 

لبه باالرونده باشد و در صورت روشن بودن ورودی تابع مکررا انجام نشود. با توجه به شکل باال و تابع نوشته شده، با هر بار اجرای 

ارزش  M1022بیت چرخش به راست پیدا می کند. رله خاص  1به اندازه  D10یستر ، رجX0تابع، یعنی روشن شدن ورودی 

بیت چرخش داده شده از سمت راست به سمت چپ را نشان می دهد. در این تابع ارزش بیتی برخالف تابع شیفت که بعدا 

 تفاده قرار می گیرد.بیت  مورد اس 38یعنی  (DW)برای چرخش دبل ورد DRORمشاهده می کنید از بین نمی رود. تابع 

 ROLتابع چرخش به چپ 

 توضیحات این تابع هم مانند تابع چرخش به راست است و فقط نوع عملکرد آن چرخش به چپ می باشد.

 مثال :

 

 بعد از یکبار چرخش به راست

چپبعد از یکبار چرخش به   
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 (Shift)دستورات جابجایی 

 SFTRتابع شیفت به راست بیتی 

 یک مثال نوع عملکرد این تابع را توضیح می دهیم. با

 

بیت به سمت راست  1به ترتیب انجام می شود. یعنی  9الی  4روشن می شود، ابتدا مرحله  (X0)در شکل باال وقتی ورودی 

ی بیت هابیت هایی که خارج می شوند از بین می رود و می توان ارزش شیفت پیدا می کند. در این تابع با هر شیفت ارزش 

شروع  (M0)ارزش بیت های ورودی می باشد، ورودی دوم تابع  (X0)ورودی را تعیین کرد. در تابع صفحه قبل ورودی اول تابع 

 بیت برای شیفت دادن و ورودی سوم، تعداد بیت ها و ورودی چهارم، تعداد شیفت شدن را مشخص میکند.

 

 SFTRتابع شیفت به چپ بیتی 

آن فرق می کند یعنی به جای شیفت به راست،  تابع همانند تابع شیفت به راست است و فقط نوع عملکرد توضیحات این

 شیفت به چپ پیدا می کند.
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 WORD ( WSFRP )تابع شیفت به راست 

 عملکرد این تابع را با یک مثال توضیح می دهیم :

 

)مشخص شده در شکل باال( به ترتیب انجام می شود. ورودی  9الی  4در شکل باال با هر بار روشن شدن ورودی تابع، مراحل 

( و در نهایت WORDشروع برای شیفت دادن(، ورودی سوم تابع )تعداد  WORD، ورودی دوم )ورودی( WORDاول تابع )

 ورودی آخر تابع )تعداد شیفت( را مشخص می کند.

 

 WORD (WSFLP)تابع شیفت به چپ 

 باال است، فقط نوع عملکرد آن فرق می کند و آن هم شیفت به چپ است.حات این تابع همانند تابع توضی

 مثال :

 

 

 


