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 ÚVOD 

Zásady popisu instrukcí 

V následujících kapitolách jsou popsány jednotlivé instrukce PLC. Velká část instrukcí 
připouští operandy různých typů z různých prostorů, nebo mohou být i bezoperandové. 
V zájmu přehlednosti popisu nebudeme podrobně popisovat všechny možné kombinace, 
ale pouze typické případy. Například přístup k operandům X, Y, S, D, R je vždy analogic-
ký. Popíšeme-li tedy chování instrukce LD %R12.3, budeme předpokládat, že instrukce 
LD %X1.7 se chová obdobně. 

Přehledy instrukcí s přípustnými operandy pro jednotlivé typy centrálních jednotek jsou 
uvedeny v příloze. 

V titulní hlavičce každé instrukce je uvedena její symbolická zkratka a název. Dále je 
uvedena tabulka znázorňující stav zásobníku a zápisníku před a po instrukci. Následují 
přípustné operandy (X, Y, S, D, R, #, T) a jejich typy pro jednotlivé řady centrálních 
jednotek, popis funkce, ovlivňované příznaky a typické příklady chování. 

Vzhledem k tomu, že centrální jednotky se zásobníkem šířky 32 bitů umožňují progra-
mování ve vyšším jazyce podle normy IEC 61131, budeme používat typy proměnných 
odpovídající této normě. Od původních typů Teco se liší kromě jména především tím, že 
rozlišují znaménkové a neznaménkové proměnné. Přehled typů proměnných podle 
IEC 61131 a jejich ekvivalentů podle Teco je uveden v tab.1.1. 

Tab.1.1 Přehled typů proměnných podle IEC 61131 a jejich ekvivalentů podle Teco 
IEC 61131 Teco charakteristika 

bool bit 1 bit 
byte byte 8 bitů 
usint byte 8 bitů bez znaménka 
sint byte 8 bitů se znaménkem 

word word 16 bitů 
uint word 16 bitů bez znaménka 
int word 16 bitů se znaménkem 

dword long 32 bitů 
udint long 32 bitů bez znaménka 
dint long 32 bitů se znaménkem 
real float 32 bitů s pohyblivou řádovou čárkou 
lreal double 64 bitů s pohyblivou řádovou čárkou 

 

Absolutní adresy jsou psány s uvozujícím znakem %, který je při programování centrál-
ních jednotek se zásobníkem šířky 32 bitů povinný. Stejně tak zápis prefixů je psán ve 
tvaru __indx() (viz kap.15.8.). 

 
Řady centrálních jednotek a model zásobníku 

Centrální jednotky PLC TECOMAT a regulátorů TECOREG jsou rozděleny podle svých 
vlastností do následujících řad: 

 

řada B - NS950 CPM-1B, CPM-2B 
řada C - TC650, TC700 CP-7001, CP-7002 
řada D - TR050, TR200, TR300, TC400, TC500, TC600, NS950 CPM-1D 
řada E - NS950 CPM-1E 
řada G - TC700 CP-7003, CP-7005 
řada K - softPLC, FOXTROT CP-1004, CP-1005, CP-1014, CP-1015, 
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  TC700 CP-7004 
řada M - NS950 CPM-1M 
řada S - NS950 CPM-1S, CPM-2S 
 

PLC TECOMAT mají dva modely zásobníku, které se od sebe liší šířkou jedné vrstvy. 
Řady B, D, E, M a S mají jednotlivé vrstvy zásobníku široké 16 bitů, zatímco řady C, G a K 
mají vrstvy zásobníku široké 32 bitů. Z toho plynou určité rozdíly mezi chováním jednotli-
vých modelů. 

Tato p říručka je věnována výhradn ě centrálním jednotkám se zásobníkem ší řky 
32 bitů. Instrukční soubor pro centrální jednotky se zásobníkem šířky 16 bitů je popsán 
v příručce Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 16 bitů, TXV 001 05.01. 

Rozdíly v chování obou modelů a přenos uživatelského programu mezi nimi je popsán 
v kapitole 15 této příručky. 

 
Zásady zobrazení p říkladů 

V příkladech některých instrukcí jsou paměťové prostory a zásobník PLC zobrazeny 
graficky podle zásad odpovídajících použitému formátu. Malá písmena označují libovolnou 
nezměněnou hodnotu. Podrobnosti o formátech dat v paměťových prostorech a zásobníku 
jsou uvedeny v Příručce programátora PLC TECOMAT TXV 001 09.01. 

V popisech instrukcí je vždy jako aktivní použit zásobník A, na jeho místě však může 
být kterýkoli další. 

 
Stručný p řehled souboru instrukcí 

  1. Instrukce pro čtení a zápis dat 
  Čtení a zápis dat ve všech formátech, nepřímé čtení a zápis, podmíněný zápis a 

zápis s alternací nejvyššího bitu. 
 

  2. Logické instrukce 
  Logické instrukce AND, OR, XOR s přímými i negovanými operandy, negace, 

detekce náběžné hrany nebo obou hran, podmíněné nastavení nebo nulování 
proměnné, rotace vlevo i vpravo, posun vlevo i vpravo, logické sklopení zásob-
níku, záměna bytů vrcholu zásobníku, logické funkce vrcholu zásobníku. 

 

  3. Čítače, posuvné registry, časova če, krokový řadič 
  Dopředný, zpětný a obousměrný čítač, posuvný registr vlevo i vpravo, časovač se 

zpožděným přítahem nebo odpadem, integrující časovač, impulz definované 
délky, krokový řadič. 

 

  4. Aritmetické instrukce 
  Aritmetické instrukce v pevné řádové čárce (8, 16, 32 bitů), bez znaménka i se 

znaménkem, sčítání, odčítání, násobení, dělení, inkrementace, dekrementace, 
porovnání, limitní funkce, absolutní hodnota, změna znaménka, převod z binární 
soustavy na BCD kód a opačně. 

 

  5. Operace se zásobníky 
  Posun zásobníku, výměna zásobníků, přesun hodnot mezi zásobníky, systémový 

stack. 
 

  6. Instrukce skok ů a volání 
  Přímé skoky, nepřímé skoky, podmíněné skoky, přímá volání podprogramu, nepří-

má volání, podmíněná volání, návrat z podprogramu, podmíněný návrat z pod-
programu, návěští. 
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  7. Organiza ční instrukce 
  Začátek a konec procesu, podmíněný konec procesu, konec cyklu, prázdná 

instrukce, ladicí bod, podmíněné přerušení procesu. 
 

  8. Tabulkové instrukce 
  Čtení a zápis do tabulky nebo pole v zápisníku, hledání hodnoty. 
 

  9. Blokové operace 
  Přesun bloku dat, přesun tabulky do zápisníku a opačně, plnění bloku konstantou. 
 

10. Operace se strukturovanými tabulkami 
  Čtení a zápis položky strukturované tabulky, hledání položky, plnění položky kon-

stantou. 
 

11. Aritmetické instrukce v plovoucí řádové čárce 
  Sčítání, odčítání, násobení, dělení, porovnání, zaokrouhlování, absolutní hodnota, 

logaritmické, exponenciální a goniometrické funkce, převod mezi formáty s plo-
voucí a pevnou řádovou čárkou. 

 

12. Instrukce regulátoru PID 
  Převod měřených analogových hodnot na normalizované hodnoty s diagnostikou 

okrajových stavů, PID regulátor, PID regulátor s automatickým laděním. 
 

13. Instrukce obsluhy terminálu a operace se znaky ASCII 
  Obsluha znakového displeje, převod čísel na ASCII řetězce a opačně. 
 

14. Systémové instrukce 
  Přístup k obvodu reálného času, zápis do a čtení z přídavné paměti DataBox, 

ovládání a diagnostika periferního systému, výpočet zabezpečovacích znaků, za-
mykání uživatelského programu, speciální funkce - lineární a prostorová interpola-
ce, fuzzy logika. 

 
Existuje ještě jedna skupina instrukcí, které nejsou v této příručce popsány. Jsou to 

instrukce určené výhradně pro podporu vyššího jazyka. V uživatelských programech psa-
ných v instrukcích PLC se nepoužívají. 
 



 1. Instrukce pro čtení a zápis dat 

 8 TXV 004 01.01 

 

1. INSTRUKCE PRO ČTENÍ A ZÁPIS DAT 

LD, LDQ Čtení dat 

LDC Čtení negovaných dat 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

LD         a A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 a a 
LD [lreal]         a A5 A4 A3 A2 A1 A0 a a 
LDQ         a A5 A4 A3 A2 A1 A0 a a 
LDC         a A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 a  a 

 
Operandy 

  bool byte 
usint 
sint 

word 
uint 
int 

dword 
udint 
dint 

real lreal 

LD X Y S D R C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K 
LD #    C  G  K C  G  K  
LDQ #      C  G  K 
LDC X Y S D R C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K   

 
Funkce 

LD - čtení dat na vrchol zásobníku 
LDQ - čtení 64-bitové konstanty na vrchol zásobníku 
LDC - čtení negovaných dat na vrchol zásobníku 
 
Popis 

Instrukce LD a LDQ přečte data z adresovaného místa a beze změny ji uloží na vrchol 
zásobníku, instrukce LDC přečtená data neguje a pak ji uloží na vrchol zásobníku. Obsah 
zdrojového místa je nezměněn. 

Instrukce s operandem typu bool  posunou zásobník o jednu úroveň vpřed a nastaví 
shodně všech 32 bitů vrcholu zásobníku A0. 

Instrukce s operandem typu byte , usint  a sint  posunou zásobník o jednu úroveň vpřed 
a zapíší do nejnižšího bytu vrcholu zásobníku A0. Ostatní byty vrcholu jsou vynulovány. 

Instrukce s operandem typu word , uint  a int  posunou zásobník o jednu úroveň vpřed a 
zapíší do spodního wordu vrcholu zásobníku A0. Horní word vrcholu je vynulován. 

Instrukce s operandem typu dword , udint , dint  a real  posunou zásobník o jednu úro-
veň vpřed a zapíší na celý vrchol zásobníku A0. 

Instrukce s operandem typu lreal  posunou zásobník o dvě úrovně vpřed a zapíší na 
vrchol zásobníku A01. 
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Příklad 
#reg bool  cteni, ctenic, zapis, zapisc 
; 
P 0 
 LD cteni 
 WR zapis 
 LDC ctenic 
 WR zapisc 
E 0 

 

 
 
Schéma 
LD  %R10.3 

aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa

bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb

bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb

cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc

cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc

dddddddd dddddddd dddddddd dddddddd

dddddddd dddddddd dddddddd dddddddd

eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee

eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee

ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff

ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff

01101100

76543210bit

R10

gggggggg gggggggg gggggggg gggggggg

gggggggg gggggggg gggggggg gggggggg

hhhhhhhh hhhhhhhh hhhhhhhh hhhhhhhh

zásobník před instrukcí LD

zásobník po instrukci LDzápisník

11111111 11111111 11111111 11111111

A0

A0

A1

A1

A2

A2

A3

A3

A4

A4

A5

A5

A6

A6

A7

A7  
 

LD  %R10 

 aaaaaaaa
 aaaaaaaa bbbbbbbb
 bbbbbbbb cccccccc
 cccccccc dddddddd
 dddddddd eeeeeeee
 eeeeeeee ffffffff
 ffffffff

$6CR10

 gggggggg
 gggggggg hhhhhhhh

zásobník před instrukcí LD zápisník

$0000006C

zásobník po instrukci LD

A0 A0
A1 A1
A2 A2
A3 A3
A4 A4
A5 A5
A6 A6
A7 A7  
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LD  %RW10 

 aaaaaaaa
 aaaaaaaa bbbbbbbb
 bbbbbbbb cccccccc
 cccccccc dddddddd
 dddddddd eeeeeeee
 eeeeeeee ffffffff
 ffffffff

$6C
$E7

R10
R11

 gggggggg
 gggggggg hhhhhhhh

zásobník před instrukcí LD zápisník

$0000E76C

zásobník po instrukci LD

A0 A0
A1 A1
A2 A2
A3 A3
A4 A4
A5 A5
A6 A6
A7 A7  

 
LD  %RL10 

 aaaaaaaa
 aaaaaaaa bbbbbbbb
 bbbbbbbb cccccccc
 cccccccc dddddddd
 dddddddd eeeeeeee
 eeeeeeee ffffffff
 ffffffff

$6C

$14
$E7

$10

R10

R12
R11

R13
 gggggggg

 gggggggg hhhhhhhh

zásobník před instrukcí LD zápisník

$1014E76C

zásobník po instrukci LD

A0 A0
A1 A1
A2 A2
A3 A3
A4 A4
A5 A5
A6 A6
A7 A7  

 
LD  %RD10 

 aaaaaaaa

 aaaaaaaa
 bbbbbbbb

 bbbbbbbb
 cccccccc

 cccccccc
 dddddddd

 dddddddd
 eeeeeeee

 eeeeeeee
 ffffffff

 ffffffff

$6C

$77

$14

$C5

$E7

$35

$10

$4A

R10

R14

R12

R16

R11

R15

R13

R17

 gggggggg
 hhhhhhhh

zásobník před instrukcí LD zápisník

$1014E76C
$4AC53577

zásobník po instrukci LD

A0 A01
A1
A2 A2
A3 A3
A4 A4
A5 A5
A6 A6
A7 A7
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LDIB, LDI, LDIW, LDIL, LDIQ  Nepřímé čtení dat 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ADR 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ADR 

LDIB, LDI        ADR a        a a 
LDIW, LDIL        ADR a        a a 
LDIQ        ADR a A6 A5 A4 A3 A2 A1 a a 
ADR - čtená adresa (typ udint) 
 
Operandy 

  bool byte 
usint 
sint 

word 
uint 
int 

dword 
udint 
dint 

real lreal 

LDIB bez operandu C  G  K      
LDI bez operandu  C  G  K     
LDIW bez operandu   C  G  K    
LDIL bez operandu    C  G  K C  G  K  
LDIQ bez operandu      C  G  K 

 
Funkce 

LDIB  - čtení bitu dat z bitové adresy uložené na vrcholu zásobníku 
LDI - čtení 8 bitů dat z adresy uložené na vrcholu zásobníku 
LDIW - čtení 16 bitů dat z adresy uložené na vrcholu zásobníku 
LDIL  - čtení 32 bitů dat z adresy uložené na vrcholu zásobníku 
LDIQ - čtení 64 bitů dat z adresy uložené na vrcholu zásobníku 
 
Popis 

Instrukce LDIB , LDI, LDIW, LDIL  a LDIQ použijí jako adresu obsah vrcholu zásobníku. 
Obsah této adresy beze změny uloží na vrchol zásobníku. Obsah zdrojového místa je ne-
změněn. Instrukce LDIB  zpracovává vrchol zásobníku jako tzv. bitovou adresu. Bitovou 
adresu z bytové adresy vynásobením 8 a přičtením čísla bitu, ze kterého chceme číst. 
Ostatní instrukce používají bytovou adresu. K získání bitové a bytové bázové adresy se 
používá instrukce LEA . 

Instrukce LDIB  nastaví shodně všech 32 bitů vrcholu zásobníku A0 na hodnotu přečte-
ného bitu. 

Instrukce LDI zapíše přečtenou hodnotu do nejnižšího bytu vrcholu zásobníku A0. 
Ostatní byty vrcholu jsou vynulovány. 

Instrukce LDIW zapíše přečtenou hodnotu do spodního wordu vrcholu zásobníku A0. 
Horní word vrcholu je vynulován. 

Instrukce LDIL  zapíše přečtenou hodnotu na celý vrchol zásobníku A0. 
Instrukce LDIQ posune zásobník o jednu úroveň vpřed a zapíše přečtenou hodnotu na 

vrchol zásobníku A01. 
Tyto instrukce jsou výhodné pro nepřímý přístup k datům, kdy je adresa získána výpo-

čtem. 
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Příklad 
#reg usint pole1[20], pole2[20]  ;bytová pole 
#reg usint index1, index2   ;ukazovátka do polí 
; 
P 0 

LEA pole1 
ADD index1 
LDI 
LEA pole2 
ADD index2 
WRI 

E 0 

 
Schéma 
LEA %R10.5 
LDIB $00030050

 bbbbbbbb  bbbbbbbb
 cccccccc  cccccccc
 dddddddd  dddddddd
 eeeeeeee  eeeeeeee

10010011

 ffffffff  ffffffff

R10

 gggggggg  gggggggg
 hhhhhhhh  hhhhhhhh

$00000000

zásobník před instrukcí LDIB zásobník po instrukci LDIB

A0 A0
A1 A1
A2 A2
A3 A3
A4 A4
A5 A5
A6 A6
A7 A7

76543210bit

zápisník

 
 

LEA %RL10 
LDIL $0000600A

 bbbbbbbb  bbbbbbbb
 cccccccc  cccccccc
 dddddddd  dddddddd
 eeeeeeee  eeeeeeee
 ffffffff  ffffffff

$6C

$14
$E7

$10

R10

R12
R11

R13
 gggggggg  gggggggg
 hhhhhhhh  hhhhhhhh

zásobník před instrukcí LDIL zápisník

$1014E76C

zásobník po instrukci LDIL

A0 A0
A1 A1
A2 A2
A3 A3
A4 A4
A5 A5
A6 A6
A7 A7  
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LEA Načtení adresy 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

LEA         ADR A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 ADR  
ADR - čtená adresa (typ udint) 
 
Operandy 

  bool byte 
usint 
sint 

word 
uint 
int 

dword 
udint 
dint 

real lreal 

LEA X Y S D R C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K 
 
Funkce 

LEA  - čtení adresy obsažené v operandu 
 
Popis 

Instrukce LEA slouží k vytvoření bázové adresy pro instrukce nepřímého čtení a zápisu. 
Instrukce s operandem typu bool  posune zásobník o jednu úroveň vpřed a na vrchol 

zásobníku uloží jeho bitovou adresu, tj. osminásobek bytové adresy zvýšený o číslo bitu. 
Instrukce s operandy ostatních typů posune zásobník o jednu úroveň vpřed a na vrchol 

zásobníku uloží jeho bytovou adresu. 
 

Příklad 
#reg bool   pole1[20], pole2[20]  ;bitová pole 
#reg usint  index1, index2   ;ukazovátka do polí 
; 
P 0 

LEA pole1 
ADD index1 
LDIB 
LEA pole2 
ADD index2 
WRIB 

E 0 
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WR Zápis dat 
WRC Zápis negovaných dat 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

WR        a         a a 
WR [lreal]       a        a a 
WRC        a         a a  

 
Operandy 

  bool byte 
usint 
sint 

word 
uint 
int 

dword 
udint 
dint 

real lreal 

WR X Y S R C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K 
WRC X Y S R C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K   

 
Funkce 

WR - zápis dat z vrcholu zásobníku 
WRC - zápis negovaných dat z vrcholu zásobníku 
 
Popis: 

Instrukce WR přečte hodnotu vrcholu zásobníku a beze změny ji uloží do adresovaného 
místa, instrukce WRC přečtenou hodnotu neguje a pak ji uloží do adresovaného místa. 
Obsah celého zásobníku zůstává nezměněn. 

Instrukce s operandem typu bool  provedou logický součet (OR) všech bitů vrcholu 
zásobníku A0 a jeho hodnotu uloží do adresovaného bitu, instrukce WRC ukládá negova-
nou hodnotu tohoto součtu (NOR). Je-li tedy A0 = 0, pak instrukce WR zapisuje hodnotu 
log.0 a WRC hodnotu log.1, v ostatních případech (A0 ≠ 0) zapisuje instrukce WR hodnotu 
log.1 a instrukce WRC hodnotu log.0. 

 

Upozornění:  Bitová instrukce WRC zapisuje negovanou hodnotu logického součtu 
všech bitů A0, tedy funkci NOR. Její výsledek není totožný s výsledkem, 
který bychom obdrželi logickým sečtením negovaných bitů A0. 

 

Instrukce s operandem typu byte , usint  a sint  pracují pouze s nejnižším bytem vrcholu 
zásobníku. Zbylé tři byty vrcholu A0 nejsou zpracovány. 

Instrukce s operandem typu word , uint  a int  pracují pouze s dolním wordem vrcholu 
zásobníku. Horní word vrcholu A0 není zpracován. 

Instrukce s operandem typu dword , udint , dint  a real  pracují s celým vrcholem zásob-
níku A0. 

Instrukce s operandem typu lreal  pracuje s vrcholem zásobníku tvořeným dvojvrstvou 
A01. 
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Příklad 
#reg bool  cteni, ctenic, zapis, zapisc 
; 
P 0 
 LD cteni 
 WR zapis 
 LD ctenic 
 WRC zapisc 
E 0 
 

 
 
Schéma 
WR  %R10.3 

11100111 01101100 11010001 00111010
bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb
cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc
dddddddd dddddddd dddddddd dddddddd
eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee
ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff

01101100

76543210bit

R10

gggggggg gggggggg gggggggg gggggggg
hhhhhhhh hhhhhhhh hhhhhhhh hhhhhhhh

zásobník zápisník po instrukci WR
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7  

 
WR  %R10 

$539DE76C
 bbbbbbbb
 cccccccc
 dddddddd
 eeeeeeee
 ffffffff

$6CR10

 gggggggg
 hhhhhhhh

zásobník zápisník po instrukci WR
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7  

 
WR  %RW10 

$539DE76C
 bbbbbbbb
 cccccccc
 dddddddd
 eeeeeeee
 ffffffff

$6C
$E7

R10
R11

 gggggggg
 hhhhhhhh

zásobník zápisník po instrukci WR
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7  
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WR  %RL10 

$539DE76C
 bbbbbbbb
 cccccccc
 dddddddd
 eeeeeeee
 ffffffff

$6C

$9D
$E7

$53

R10

R12
R11

R13
 gggggggg
 hhhhhhhh

zásobník zápisník po instrukci WR
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7  

 
WR  %RD10 

$539DE76C
$967A3F01
 cccccccc
 dddddddd
 eeeeeeee
 ffffffff

$6C

$01

$9D

$7A

$E7

$3F

$53

$96

R10

R14

R12

R16

R11

R15

R13

R17

 gggggggg
 hhhhhhhh

zásobník zápisník po instrukci WR
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
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WRIB, WRI, WRIW, WRIL, WRIQ Nep římý zápis dat 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ADR 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ADR 

WRIB, WRI       a ADR  ADR A7 A6 A5 A4 A3 A2 a a 
WRIW, WRIL       a ADR  ADR A7 A6 A5 A4 A3 A2 a a 
WRIQ      a ADR  a A7 A6 A5 A4 A3 a a 
ADR - zapisovaná adresa (typ udint) 
 
Operandy 

  bool byte 
usint 
sint 

word 
uint 
int 

dword 
udint 
dint 

real lreal 

WRIB bez operandu C  G  K      
WRI bez operandu  C  G  K     
WRIW bez operandu   C  G  K    
WRIL bez operandu    C  G  K C  G  K  
WRIQ bez operandu      C  G  K 

 
Funkce 

WRIB - zápis bitu dat do bitové adresy uložené na vrcholu zásobníku 
WRI - zápis 8 bitů dat do adresy uložené na vrcholu zásobníku 
WRIW - zápis 16 bitů dat do adresy uložené na vrcholu zásobníku 
WRIL - zápis 32 bitů dat do adresy uložené na vrcholu zásobníku 
WRIQ - zápis 64 bitů dat do adresy uložené na vrcholu zásobníku 
 
Popis 

Instrukce WRIB, WRI, WRIW, WRIL a WRIQ použijí jako adresu obsah vrcholu zásob-
níku. Posunou zásobník o jednu úroveň vpřed a obsah nového vrcholu zásobníku uloží 
beze změny na tuto adresu. Instrukce WRIB zpracovává vrchol zásobníku jako tzv. bito-
vou adresu. Bitovou adresu z bytové adresy vynásobením 8 a přičtením čísla bitu, do kte-
rého chceme zapisovat. Ostatní instrukce používají bytovou adresu. K získání bitové a 
bytové bázové adresy se používá instrukce LEA . 

Instrukce WRIB provede logický součet (OR) všech bitů nového vrcholu zásobníku A0 
(bývalá vrstva A1) a jeho hodnotu uloží do adresovaného bitu. Je-li tedy A0 = 0, pak 
instrukce zapíše hodnotu log.0, v ostatních případech (A0 ≠ 0) zapíše hodnotu log.1. 

Instrukce WRI zapíše na danou adresu nejnižší byte nového vrcholu zásobníku (bývalá 
vrstva A1). Zbylé tři byty vrcholu A0 nejsou zpracovány. 

Instrukce WRIW zapíše na danou adresu dolní word nového vrcholu zásobníku (bývalá 
vrstva A1). Horní word vrcholu A0 není zpracován. 

Instrukce WRIL zapíše na danou adresu obsah nového vrcholu zásobníku (bývalá 
vrstva A1). 

Instrukce WRIQ zapíše na danou adresu obsah nového vrcholu zásobníku tvořeným 
dvojvrstvou A01 (bývalá dvojvrstva A12). 

Tyto instrukce jsou výhodné pro nepřímý přístup k datům, kdy je adresa získána 
výpočtem. 
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Příklad 
#reg usint pole1[20], pole2[20]  ;bytová pole 
#reg usint index1, index2   ;ukazovátka do polí 
; 
P 0 

LEA pole1 
ADD index1 
LDI 
LEA pole2 
ADD index2 
WRI 

E 0 

 
Schéma 
LEA %R10.5 
WRIB $00030050

$00000000
$00000000

 cccccccc
 cccccccc

 dddddddd
 dddddddd

 eeeeeeee
 eeeeeeee

10010011

 ffffffff
 ffffffff

R10

 gggggggg
 gggggggg

 hhhhhhhh
 hhhhhhhh
$00030050

zásobník před instrukcí WRIB

A0 A0
A1 A1
A2 A2
A3 A3
A4 A4
A5 A5
A6 A6
A7 A7

76543210bit

zásobník po instrukci WRIBzápisník po instrukci WRIB

 
 

LEA %RL10 
WRIL $0000600A

$1014E76C
$1014E76C

 cccccccc
 cccccccc

 dddddddd
 dddddddd

 eeeeeeee
 eeeeeeee

 ffffffff
 ffffffff

 gggggggg
 gggggggg

 hhhhhhhh
 hhhhhhhh
$0000600A

zásobník před instrukcí WRIL zásobník po instrukci WRIL

A0 A0
A1 A1
A2 A2
A3 A3
A4 A4
A5 A5
A6 A6
A7 A7

zápisník po instrukci WRIL

$6C

$14
$E7

$10

R10

R12
R11

R13
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WRA Zápis dat s alternací 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

operand 

WRA        a b        a ( )maxb a 

 
Operandy 

  byte 
usint 

word 
uint 

dword 
udint 

WRA X Y S R C  G  K C  G  K C  G  K 
 
Funkce 

WRA - zápis dat z vrcholu zásobníku s alternací nejvyššího bitu 
 
Popis 

Instrukce WRA čte hodnotu z vrcholu zásobníku, vymaskuje nejvyšší bit a uloží ji do 
adresovaného místa. Pak provede negaci stávajícího nejvyššího bitu adresovaného místa 
(alternaci). Obsah celého zásobníku zůstává nezměněn. Tuto instrukci lze s výhodou po-
užít při ovládání inteligentních periferií, které vyžadují alternaci nejvyššího bitu při předá-
vání parametrů (např. obsluha sériového kanálu v režimu UNI). 

Instrukce s operandem typu byte  a usint  pracuje pouze s nejnižším bytem vrcholu 
zásobníku A0. Zbylé tři byty vrcholu nejsou instrukcí zpracovány. 

Instrukce s operandem typu word  a uint  pracuje pouze s dolním wordem vrcholu 
zásobníku A0. Horní word vrcholu není zpracován. 

Instrukce s operandem typu dword  a udint  pracuje s celým vrcholem zásobníku A0. 
 

Schéma 
WRA %R10 

1001010100111101

7654321076543210 bitbit

R10R10

zápisník před instrukcí WRA zásobník zápisník po instrukci WRA
$00000015
 bbbbbbbb
 cccccccc
 dddddddd
 eeeeeeee
 ffffffff
 gggggggg
 hhhhhhhh

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7  

 
WRA %RW10 

00010101
10000000

00111101
01001100

7654321076543210 bitbit

R10
R11

R10
R11

zápisník před instrukcí WRA zásobník zápisník po instrukci WRA
$00000015
 bbbbbbbb
 cccccccc
 dddddddd
 eeeeeeee
 ffffffff
 gggggggg
 hhhhhhhh

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7  
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WRA %RL10 

00010101

00000000
00000000

10000000

00111101

11010101
01001100

00011010

7654321076543210 bitbit

R10

R12
R11

R13

R10

R12
R11

R13

zápisník před instrukcí WRA zásobník zápisník po instrukci WRA
$00000015
 bbbbbbbb
 cccccccc
 dddddddd
 eeeeeeee
 ffffffff
 gggggggg
 hhhhhhhh

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7  
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PUT Podmín ěný zápis dat 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

S1.0 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

PUT        a 1        a a 
        a 0        a  

 
Operandy 

  bool byte 
usint 
sint 

word 
uint 
int 

dword 
udint 
dint 

real 

PUT X Y S R C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K 
 
Funkce 

PUT - zápis dat z vrcholu zásobníku podmíněný hodnotou log.1 bitu S1.0 
 
Popis 

Instrukce PUT je obdobou instrukce WR, která se však provede pouze tehdy, je-li 
S1.0 = log.1. Při S1.0 = log.0 neprovede žádnou činnost. Instrukce PUT otestuje bit S1.0 a 
pokud je roven log.1, čte hodnotu vrcholu zásobníku A0 a beze změny ji uloží do adreso-
vaného místa. Obsah celého zásobníku i příznakových registrů zůstává nezměněn. 

Instrukce s operandem typu bool  v případě S1.0 = log.1 provede logický součet (OR) 
všech bitů vrcholu zásobníku A0 a jeho hodnotu uloží do adresovaného bitu. Je-li tedy 
A0 = 0, pak instrukce zapisuje hodnotu log.0, v ostatních případech (A0 ≠ 0) zapisuje 
instrukce hodnotu log.1. 

Instrukce s operandem typu byte , usint  a sint  pracují pouze s nejnižším bytem vrcholu 
zásobníku. Zbylé tři byty vrcholu A0 nejsou zpracovány. 

Instrukce s operandem typu word , uint  a int  pracují pouze s dolním wordem vrcholu 
zásobníku. Horní word vrcholu A0 není zpracován. 

Instrukce s operandem typu dword , udint , dint  a real  pracují s celým vrcholem 
zásobníku A0. 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - S 

 

S1.0 (S) - vstupní podmínka instrukce 
  0 - instrukce se neprovede 
  1 - instrukce se provede v plném rozsahu 

 
Příklad 
#reg bool  cteni, podminka, zapis 
; 
P 0 
 LD podminka 
 WR %S1.0 
 LD cteni 
 PUT zapis 
E 0 
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Schéma 
 

Pokud má S1.0 hodnotu log.1, je schéma instrukce PUT totožné s instrukcí WR. Pokud 
má S1.0 hodnotu log.0, instrukce se chová jako prázdná. 
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2. LOGICKÉ INSTRUKCE 

AND Funkce AND 

ANC Funkce NAND 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

AND        a b        a b⋅  b 
AND bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b⋅   
ANC        a b        a b⋅  b 
ANC bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b⋅   
 
Operandy 

  bool byte 
usint 
sint 

word 
uint 
int 

dword 
udint 
dint 

AND X Y S D R C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K 
AND #    C  G  K 
AND bez operandu    C  G  K 
ANC X Y S D R C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K 
ANC #    C  G  K 
ANC bez operandu    C  G  K 

 
Funkce 

AND - logický součin vrcholu zásobníku s operandem 
ANC - logický součin vrcholu zásobníku s negovaným operandem 
 
Popis 

Funkce logického součinu (AND) nabývá hodnoty log.1, pokud jsou oba její operandy 
log.1, jinak má hodnotu log.0. Ve výrokovém počtu jí odpovídá spojení vyjadřující součas-
nost („a“, „i“, „současně“). V reléových schématech jí odpovídá sériové řazení kontaktů. 
Funkce je patrná z pravdivostní tabulky: 
 

Vstupní parametry Výsledek 

a b ba ⋅  ba ⋅  
0 0 0 0 
0 1 0 0 
1 0 0 1 
1 1 1 0 

 

Operandové instrukce AND sejmou obsah adresovaného místa a provedou jeho logický 
součin s vrcholem zásobníku. Ten je přepsán výsledkem operace. Instrukce ANC provádí 
logický součin negace sejmutého obsahu adresovaného místa s vrcholem zásobníku. 
Obsah zdrojového místa je nezměněn. 

Instrukce s operandem typu bool  zpracují celý vrchol zásobníku A0 tak, že s každým 
jeho bitem provedou určenou operaci. Výsledek těchto 32 operací instrukce uloží zpět na 
vrchol zásobníku A0. 
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Instrukce s operandem typu byte , usint  a sint  zpracují nejnižší byte vrcholu zásobníku 
A0 jako 8 bitových operací mezi odpovídajícími bity zásobníku a operandu. Výsledek uloží 
do nejnižšího bytu vrcholu zásobníku A0. Ostatní tři byty vrcholu A0 jsou vynulovány (pro-
vedena operace AND 0). 

Instrukce s operandem typu word , uint  a int  zpracují dolní word vrcholu zásobníku A0 
jako 16 bitových operací mezi odpovídajícími bity zásobníku a operandu. Výsledek uloží 
na dolní word vrcholu zásobníku A0. Horní word je vynulován (provedena operace 
AND 0). 

Instrukce s operandem typu dword , udint  a dint  zpracují vrchol zásobníku A0 jako 32 
bitových operací mezi odpovídajícími bity zásobníku a operandu. Výsledek uloží na vrchol 
zásobníku A0. 

 

Instrukce AND, ANC bez operandu provedou 32 bitových operací mezi odpovídajícími 
bity vrstev A0 a A1 zásobníku. Pak posunou zásobník o jednu úroveň zpět a výsledek 
operace zapíší na nový vrchol zásobníku A0. 

 
Příklady 

Logický součin cbay ⋅⋅=  
 

#reg bool  va, vb, vc, vystup 
; 
P 0 
 LD va 
 ANC vb 
 AND vc 
 WR vystup 
E 0 
 

 
 

Logický součin bay ⋅=  
 

#reg bool  va, vb, vystup 
; 
P 0 
 LD va 
 LD vb 
 AND 
 WR vystup 
E 0 
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Schéma 
LD  $9B35E76C  
AND %R10.3 $9B35E76C $9B35E76C

 bbbbbbbb  bbbbbbbb
 cccccccc  cccccccc
 dddddddd  dddddddd
 eeeeeeee  eeeeeeee
 ffffffff  ffffffff01101100

76543210bit

R10
 gggggggg  gggggggg
 hhhhhhhh  hhhhhhhh

zásobník před instrukcí AND zásobník po instrukci AND

zápisník
ANDA0 A0

A1 A1
A2 A2
A3 A3
A4 A4
A5 A5
A6 A6
A7 A7  

 
LD  $9B35E76C 
AND %R10 $9B35E76C $00000028

 bbbbbbbb  bbbbbbbb
 cccccccc  cccccccc
 dddddddd  dddddddd
 eeeeeeee  eeeeeeee
 ffffffff  ffffffff$38R10
 gggggggg  gggggggg
 hhhhhhhh  hhhhhhhh

zásobník před instrukcí AND zásobník po instrukci AND

zápisník
ANDA0 A0

A1 A1
A2 A2
A3 A3
A4 A4
A5 A5
A6 A6
A7 A7  

 
LD  $9B35E76C  
AND %RW10 $9B35E76C $0000E428

 bbbbbbbb  bbbbbbbb
 cccccccc  cccccccc
 dddddddd  dddddddd
 eeeeeeee  eeeeeeee
 ffffffff  ffffffff$F4

$38
R11
R10

 gggggggg  gggggggg
 hhhhhhhh  hhhhhhhh

zásobník před instrukcí AND zásobník po instrukci AND

zápisník
ANDA0 A0

A1 A1
A2 A2
A3 A3
A4 A4
A5 A5
A6 A6
A7 A7  

 
LD  $9B35E76C  
AND %RL10 $9B35E76C $8315E428

 bbbbbbbb  bbbbbbbb
 cccccccc  cccccccc
 dddddddd  dddddddd
 eeeeeeee  eeeeeeee
 ffffffff  ffffffff$F4

$C7

$38

$15
R11

R13

R10

R12 gggggggg  gggggggg
 hhhhhhhh  hhhhhhhh

zásobník před instrukcí AND zásobník po instrukci AND

zápisník
ANDA0 A0

A1 A1
A2 A2
A3 A3
A4 A4
A5 A5
A6 A6
A7 A7

 
 

LD  $C715F438  
LD  $9B35E76C  
AND 

$C715F438

$C715F438

$9B35E76C
$8315E428

 cccccccc
 cccccccc

 dddddddd
 dddddddd

 eeeeeeee
 eeeeeeee

 ffffffff
 ffffffff

 gggggggg
 gggggggg

 hhhhhhhh
 hhhhhhhh

zásobník před instrukcí AND zásobník po instrukci AND

ANDA0 A0
A1 A1
A2 A2
A3 A3
A4 A4
A5 A5
A6 A6
A7 A7  
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OR Funkce OR 
ORC Funkce NOR 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

OR        a b        a b+  b 
OR bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b+   
ORC        a b        a b+  b 
ORC bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b+   

 
Operandy 

  bool byte 
usint 
sint 

word 
uint 
int 

dword 
udint 
dint 

OR X Y S D R C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K 
OR #    C  G  K 
OR bez operandu    C  G  K 
ORC X Y S D R C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K 
ORC #    C  G  K 
ORC bez operandu    C  G  K 

 
Funkce 

OR - logický součet vrcholu zásobníku s operandem 
ORC - logický součet vrcholu zásobníku s negovaným operandem 
 
Popis 

Funkce logického součtu (OR) nabývá hodnoty log.1, pokud je aspoň jeden z jejích 
operandů log.1, jinak má hodnotu log.0. Ve výrokovém počtu jí odpovídá spojka „nebo“. 
V reléových schématech jí odpovídá paralelní řazení kontaktů. Funkce je patrná z prav-
divostní tabulky: 
 

Vstupní parametry Výsledek 

a b ba+  ba+  
0 0 0 1 
0 1 1 0 
1 0 1 1 
1 1 1 1 

 

Operandové instrukce OR sejmou obsah adresovaného místa a provedou jeho logický 
součet s vrcholem zásobníku. Ten je přepsán výsledkem operace. Instrukce ORC provádí 
logický součet negace sejmutého obsahu adresovaného místa s vrcholem zásobníku. 
Obsah zdrojového místa je nezměněn. 

Instrukce s operandem typu bool  zpracují celý vrchol zásobníku A0 tak, že s každým 
jeho bitem provedou určenou operaci. Výsledek těchto 32 operací instrukce uloží zpět na 
vrchol zásobníku A0. 

Instrukce s operandem typu byte , usint  a sint  zpracují nejnižší byte vrcholu zásobníku 
A0 jako 8 bitových operací mezi odpovídajícími bity zásobníku a operandu. Výsledek uloží 
do nejnižšího bytu vrcholu zásobníku A0. Ostatní tři byty vrcholu A0 jsou ponechány beze 
změny (provedena operace OR 0). 
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Instrukce s operandem typu word , uint  a int  zpracují dolní word vrcholu zásobníku A0 
jako 16 bitových operací mezi odpovídajícími bity zásobníku a operandu. Výsledek uloží 
na dolní word vrcholu zásobníku A0. Horní word je ponechán beze změny (provedena 
operace OR 0). 

Instrukce s operandem typu dword , udint  a dint  zpracují vrchol zásobníku A0 jako 
32 bitových operací mezi odpovídajícími bity zásobníku a operandu. Výsledek uloží na 
vrchol zásobníku A0. 

 

Instrukce OR, ORC bez operandu provedou 32 bitových operací mezi odpovídajícími 
bity vrstev A0 a A1 zásobníku. Pak posunou zásobník o jednu úroveň zpět a výsledek 
operace zapíší na nový vrchol zásobníku A0. 

 
Příklady 

Logický součet cbay ++=  
 

#reg bool  va, vb, vc, vystup 
; 
P 0 
 LD va 
 OR vb 
 ORC vc 
 WR vystup 
E 0 
 

 
 

Logický součet bay +=  
 

#reg bool  va, vb, vystup 
; 
P 0 
 LD va 
 LD vb 
 OR 
 WR vystup 
E 0 
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Schéma 
LD  $9B35E76C  
OR  %R10.3 $9B35E76C $FFFFFFFF

 bbbbbbbb  bbbbbbbb
 cccccccc  cccccccc
 dddddddd  dddddddd
 eeeeeeee  eeeeeeee
 ffffffff  ffffffff01101100

76543210bit

R10
 gggggggg  gggggggg
 hhhhhhhh  hhhhhhhh

zásobník před instrukcí OR zásobník po instrukci OR

zápisník
ORA0 A0

A1 A1
A2 A2
A3 A3
A4 A4
A5 A5
A6 A6
A7 A7  

 
LD  $9B35E76C 
OR  %R10 $9B35E76C $9B35E77C

 bbbbbbbb  bbbbbbbb
 cccccccc  cccccccc
 dddddddd  dddddddd
 eeeeeeee  eeeeeeee
 ffffffff  ffffffff$38R10
 gggggggg  gggggggg
 hhhhhhhh  hhhhhhhh

zásobník před instrukcí OR zásobník po instrukci OR

zápisník
ORA0 A0

A1 A1
A2 A2
A3 A3
A4 A4
A5 A5
A6 A6
A7 A7  

 
LD  $9B35E76C  
OR  %RW10 $9B35E76C $9B35F77C

 bbbbbbbb  bbbbbbbb
 cccccccc  cccccccc
 dddddddd  dddddddd
 eeeeeeee  eeeeeeee
 ffffffff  ffffffff$F4

$38
R11
R10

 gggggggg  gggggggg
 hhhhhhhh  hhhhhhhh

zásobník před instrukcí OR zásobník po instrukci OR

zápisník
ORA0 A0

A1 A1
A2 A2
A3 A3
A4 A4
A5 A5
A6 A6
A7 A7  

 
LD  $9B35E76C  
OR  %RL10 $9B35E76C $DF35F77C

 bbbbbbbb  bbbbbbbb
 cccccccc  cccccccc
 dddddddd  dddddddd
 eeeeeeee  eeeeeeee
 ffffffff  ffffffff$F4

$C7

$38

$15
R11

R13

R10

R12 gggggggg  gggggggg
 hhhhhhhh  hhhhhhhh

zásobník před instrukcí OR zásobník po instrukci OR

zápisník
ORA0 A0

A1 A1
A2 A2
A3 A3
A4 A4
A5 A5
A6 A6
A7 A7

 
 

LD  $C715F438  
LD  $9B35E76C  
OR 

$C715F438

$C715F438

$9B35E76C
$DF35F77C

 cccccccc
 cccccccc

 dddddddd
 dddddddd

 eeeeeeee
 eeeeeeee

 ffffffff
 ffffffff

 gggggggg
 gggggggg

 hhhhhhhh
 hhhhhhhh

zásobník před instrukcí OR zásobník po instrukci OR

ORA0 A0
A1 A1
A2 A2
A3 A3
A4 A4
A5 A5
A6 A6
A7 A7  
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XOR Funkce Exclusive OR 
XOC Funkce Exclusive NOR 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

XOR        a b        a b⊕  b 
XOR bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b⊕   
XOC        a b        a b⊕  b 
XOC bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b⊕   

 
Operandy 

  bool byte 
usint 
sint 

word 
uint 
int 

dword 
udint 
dint 

XOR X Y S D R C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K 
XOR #    C  G  K 
XOR bez operandu    C  G  K 
XOC X Y S D R C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K 
XOC #    C  G  K 
XOC bez operandu    C  G  K 

 
Funkce 

XOR - výlučný logický součet vrcholu zásobníku s operandem 
XOC - výlučný logický součet vrcholu zásobníku s negovaným operandem 
 
Popis 

Funkce výlučného logického součtu (XOR) nabývá hodnoty log.1, pokud je právě jeden 
její operand log.1, jinak má hodnotu log.0. Ve výrokovém počtu jí odpovídá spojení „buď..., 
anebo“. Pro dvě proměnné je funkce XOR totožná s funkcemi nerovnosti, součtu modulo 2 
a liché parity. Pro větší počet vstupů však tato totožnost již neplatí. Dvouvstupovou funkci 
XOR můžeme tedy vysvětlit i jako neshodu - je rovna log.1, pokud jsou oba operandy na-
vzájem různé. Funkce je patrná z pravdivostní tabulky: 
 

Vstupní parametry Výsledek 

a b ba⊕  ba ⊕  
0 0 0 1 
0 1 1 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 

 

Operandové instrukce XOR sejmou obsah adresovaného místa a provedou jeho výluč-
ný logický součet s vrcholem zásobníku. Ten je přepsán výsledkem operace. Instrukce 
XOC provádí výlučný logický součet negace sejmutého obsahu adresovaného místa 
s vrcholem zásobníku. Obsah zdrojového místa je nezměněn. 

Instrukce s operandem typu bool  zpracují celý vrchol zásobníku A0 tak, že s každým 
jeho bitem provedou určenou operaci. Výsledek těchto 32 operací instrukce uloží zpět na 
vrchol zásobníku A0. 

Instrukce s operandem typu byte , usint  a sint  zpracují nejnižší byte vrcholu zásobníku 
A0 jako 8 bitových operací mezi odpovídajícími bity zásobníku a operandu. Výsledek uloží 



 2. Logické instrukce 

 30 TXV 004 01.01 

do nejnižšího bytu vrcholu zásobníku A0. Ostatní tři byty vrcholu A0 jsou ponechány beze 
změny (provedena operace XOR 0). 

Instrukce s operandem typu word , uint  a int  zpracují dolní word vrcholu zásobníku A0 
jako 16 bitových operací mezi odpovídajícími bity zásobníku a operandu. Výsledek uloží 
na dolní word vrcholu zásobníku A0. Horní word je ponechán beze změny (provedena 
operace XOR 0). 

Instrukce s operandem typu dword , udint  a dint  zpracují vrchol zásobníku A0 jako 
32 bitových operací mezi odpovídajícími bity zásobníku a operandu. Výsledek uloží na 
vrchol zásobníku A0. 

 

Instrukce XOR, XOC bez operandu provedou 32 bitových operací mezi odpovídajícími 
bity vrstev A0 a A1 zásobníku. Pak posunou zásobník o jednu úroveň zpět a výsledek 
operace zapíší na nový vrchol zásobníku A0. 

 
Příklady 

Logický výlučný součet babay ⋅+⋅=  
 

#reg bool  va, vb, vystup 
; 
P 0 
 LD va 
 XOR vb 
 WR vystup 
E 0 
 

 
 
#reg bool  va, vb, vystup 
; 
P 0 
 LD va 
 LD vb 
 XOR 
 WR vystup 
E 0 
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Schéma 
LD  $9B35E76C  
XOR %R10.3 $9B35E76C $64CA1893

 bbbbbbbb  bbbbbbbb
 cccccccc  cccccccc
 dddddddd  dddddddd
 eeeeeeee  eeeeeeee
 ffffffff  ffffffff01101100

76543210bit

R10
 gggggggg  gggggggg
 hhhhhhhh  hhhhhhhh

zásobník před instrukcí XOR zásobník po instrukci XOR

zápisník
XORA0 A0

A1 A1
A2 A2
A3 A3
A4 A4
A5 A5
A6 A6
A7 A7  

 
LD  $9B35E76C 
XOR %R10 $9B35E76C $9B35E754

 bbbbbbbb  bbbbbbbb
 cccccccc  cccccccc
 dddddddd  dddddddd
 eeeeeeee  eeeeeeee
 ffffffff  ffffffff$38R10
 gggggggg  gggggggg
 hhhhhhhh  hhhhhhhh

zásobník před instrukcí XOR zásobník po instrukci XOR

zápisník
XORA0 A0

A1 A1
A2 A2
A3 A3
A4 A4
A5 A5
A6 A6
A7 A7  

 
LD  $9B35E76C  
XOR %RW10 $9B35E76C $9B358354

 bbbbbbbb  bbbbbbbb
 cccccccc  cccccccc
 dddddddd  dddddddd
 eeeeeeee  eeeeeeee
 ffffffff  ffffffff$F4

$38
R11
R10

 gggggggg  gggggggg
 hhhhhhhh  hhhhhhhh

zásobník před instrukcí XOR zásobník po instrukci XOR

zápisník
XORA0 A0

A1 A1
A2 A2
A3 A3
A4 A4
A5 A5
A6 A6
A7 A7  

 
LD  $9B35E76C  
XOR %RL10 $9B35E76C $5C208354

 bbbbbbbb  bbbbbbbb
 cccccccc  cccccccc
 dddddddd  dddddddd
 eeeeeeee  eeeeeeee
 ffffffff  ffffffff$F4

$C7

$38

$15
R11

R13

R10

R12 gggggggg  gggggggg
 hhhhhhhh  hhhhhhhh

zásobník před instrukcí XOR zásobník po instrukci XOR

zápisník
XORA0 A0

A1 A1
A2 A2
A3 A3
A4 A4
A5 A5
A6 A6
A7 A7

 
 

LD  $C715F438  
LD  $9B35E76C  
XOR 

$C715F438

$C715F438

$9B35E76C
$5C208354

 cccccccc
 cccccccc

 dddddddd
 dddddddd

 eeeeeeee
 eeeeeeee

 ffffffff
 ffffffff

 gggggggg
 gggggggg

 hhhhhhhh
 hhhhhhhh

zásobník před instrukcí XOR zásobník po instrukci XOR

XORA0 A0
A1 A1
A2 A2
A3 A3
A4 A4
A5 A5
A6 A6
A7 A7  
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NEG Negace 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

NEG        a         a   
 
Operandy 

  dword 
udint 

NEG bez operandu C  G  K 
 
Funkce 

NEG - negace vrcholu zásobníku 
 

Popis 

Instrukce NEG provede negaci všech bitů vrcholu zásobníku A0. Ostatní úrovně zásob-
níku se nemění. 

 
Schéma 
LD  $9B35E76C  
NEG $9B35E76C $64CA1893

 bbbbbbbb  bbbbbbbb
 cccccccc  cccccccc
 dddddddd  dddddddd
 eeeeeeee  eeeeeeee
 ffffffff  ffffffff
 gggggggg  gggggggg
 hhhhhhhh  hhhhhhhh

zásobník před instrukcí NEG zásobník po instrukci NEG

NEGA0 A0
A1 A1
A2 A2
A3 A3
A4 A4
A5 A5
A6 A6
A7 A7  
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SET Podmín ěné nastavení 
RES Podmín ěné nulování 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope 
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

operand 

SET        a b        a a b+  
RES        a b        a a b⋅  
 
Operandy 

  bool byte 
usint 

word 
uint 

dword 
udint 

SET X Y S R C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K 
RES X Y S R C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K 

 
 
Funkce 

SET - podmíněný zápis log.1 do paměti, nastavení klopného obvodu typu R - S 
RES - podmíněný zápis log.0 do paměti, nulování klopného obvodu typu R - S 
 
Popis 

Instrukce SET provádí podmíněný zápis log.1 do adresovaného místa, instrukce RES 
podmíněný zápis log.0. Pokud obě instrukce pracují nad společným paměťovým místem, 
pak jeho obsah můžeme chápat jako analogii klopného obvodu typu R - S nebo jiného 
typu klopného obvodu s asynchronními vstupy R a S. 

Instrukce nemění obsah zásobníku. 
 

Funkce SET nastavuje obsah adresovaného místa na log.1 pouze tehdy, pokud má 
řídící proměnná načtená z vrcholu zásobníku hodnotu log.1, jinak se obsah místa nemění. 
Funkce RES nuluje obsah adresovaného místa pouze tehdy, pokud má řídící proměnná 
hodnotu log.1, jinak se obsah nemění. Souhrnně lze tedy říci, že funkce SET a RES jsou 
aktivní (mění obsah adresovaného místa) pouze tehdy, pokud má řídící proměnná hod-
notu log.1 a v tomto případě provádí funkce SET zápis log.1 a RES zápis log.0. Má-li řídící 
proměnná hodnotu log.0, pak se obsah paměťového místa nezmění po SET ani po RES 
(pamatuje si minulý obsah). Funkce SET a RES můžeme popsat pravdivostní tabulkou: 
 

Vstupní parametry Výsledek 

a b ba +  (SET) ba ⋅  (RES) 
0 0 0 0 
0 1 1 1 
1 0 1 0 
1 1 1 0 

 

Pro instrukce s operandem typu bool  je řídící proměnná rovna logickému součtu (OR) 
všech 32 bitů vrcholu zásobníku A0. Je-li tedy obsah A0 nenulový (A0 ≠ 0), pak instrukce 
SET nastavují adresovaný bit na log.1 a instrukce RES za této podmínky zapisují log.0. 
Je-li obsah úrovně A0 nulový (A0 = 0), pak žádná z instrukcí obsah adresovaného místa 
nemění. 

Instrukce s operandem typu byte  a usint  provádějí naráz 8 bitových operací pro stejno-
lehlé bity nejnižšího bytu vrcholu zásobníku A0 (soubor 8 řídících proměnných a) a adre-
sovaného místa (soubor 8 stavových proměnných b). 
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Instrukce s operandem typu word  a uint  provádějí naráz 16 bitových operací pro stej-
nolehlé bity dolního wordu vrcholu zásobníku A0 (soubor 16 řídících proměnných a) a 
adresovaného místa (soubor 16 stavových proměnných b). 

Instrukce s operandem typu dword  a udint  provádějí naráz 32 bitových operací pro 
stejnolehlé bity vrcholu zásobníku A0 (soubor 32 řídících proměnných a) a adresovaného 
místa (soubor 32 stavových proměnných b). 

 
Poznámka 

Technicky je možné adresovat libovolné místo, do kterého lze zapisovat. Z funkčního 
hlediska však některé možnosti nemají smysl, nebo nezaručují správnou činnost instrukcí 
(např. obsazené vstupy X, aktivní systémové registry S). 

Během jednoho cyklu uživatelského programu smí být aktivováno více instrukcí SET 
nebo RES, adresujících společnou stavovou proměnnou. Při aktivaci stejných instrukcí 
(buď pouze SET nebo pouze RES) je výsledek po poslední instrukci stejný, jako bychom 
provedli jedinou operaci se součtovou řídící proměnnou (sečtenou funkcí OR). Pokud se 
nad společnou proměnnou provedou aktivní instrukce v pořadí SET a RES (s řídící pro-
měnnou hodnoty log.1), zůstane v platnosti stav po instrukci RES (paměť s převažujícím 
nulováním). Při opačném pořadí instrukcí (tedy RES a pak SET) zůstane platným stav po 
instrukci SET (paměť s převažujícím nastavením) - převahu má vždy poslední aktivní 
instrukce. 

 



 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bit ů 

 35 TXV 004 01.01 

 

LET Impulz od náb ěžné hrany 
BET Impulz od libovolné hrany 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope 
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope 
rand 

LET        a b        a b⋅  a 
BET        a b        a b⊕  a 

 
Operandy 

  bool byte 
usint 

word 
uint 

dword 
udint 

LET X Y S R C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K 
BET X Y S R C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K 

 
Funkce 

LET - generování spouštěcího impulzu od náběžné hrany 
BET - generování spouštěcího impulzu od libovolné hrany 
 
Popis 

Instrukce nastavují svou adresovanou stavovou proměnnou podle stejných pravidel jako 
instrukce WR. Navíc porovnají původní a nově zapsaný obsah stavové proměnné (před a 
po provedení zápisu). 

Instrukce LET nastaví výsledek na vrcholu zásobníku na log.1 jen tehdy, pokud dojde 
ke změně stavové proměnné z hodnoty log.0 na log.1 (náběžná hrana), jinak jej nuluje. 

Instrukce BET nastaví výsledek na vrcholu zásobníku na log.1 jen tehdy, pokud dojde 
ke změně stavové proměnné z hodnoty log.0 na log.1 nebo z hodnoty log.1 na log.0 (libo-
volná hrana), jinak jej nuluje. 

Instrukce nemění obsah zásobníku. 
 

Logické funkce LET a BET (hodnota nastavovaná na vrchol zásobníku) lze definovat 
pravdivostní tabulkou: 
 

Vstupní parametry Výsledek 

a b ba ⋅  (LET) ba⊕  (BET) 
0 0 0 0 
0 1 0 1 
1 0 1 1 
1 1 0 0 

 

Instrukce s operandem typu bool  provedou logický součet (OR) všech 32 bitů vrcholu 
A0 a hodnota tohoto součtu bude po testu a nastavení vrcholu zásobníku uložena v adre-
sovaném bitu. Výsledek porovnání na vrcholu zásobníku je stejný ve všech bitech. Nasta-
vení vrcholu zásobníku na log.1 tedy představuje hodnota $FFFFFFFF (samé jedničky). 

Instrukce s operandem typu byte  a usint  provádějí naráz 8 bitových operací pro stejno-
lehlé bity nejnižšího bytu vrcholu zásobníku A0 (soubor 8 řídících proměnných a) a adre-
sovaného místa (soubor 8 stavových proměnných b). Výsledky porovnání jsou uloženy 
v nejnižším bytu vrcholu zásobníku A0 (soubor 8 výsledků). Zbylé tři byty A0 jsou vynu-
lovány. 

Instrukce s operandem typu word  a uint  provádějí naráz 16 bitových operací pro stej-
nolehlé bity dolního wordu vrcholu zásobníku A0 (soubor 16 řídících proměnných a) a 
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adresovaného místa (soubor 16 stavových proměnných b). Výsledky porovnání jsou ulo-
ženy v dolním wordu vrcholu zásobníku A0 (soubor 16 výsledků). Horní word A0 je vynu-
lován. 

Instrukce s operandem typu dword  a udint  provádějí naráz 32 bitových operací pro 
stejnolehlé bity vrcholu zásobníku A0 (soubor 32 řídících proměnných a) a adresovaného 
místa (soubor 32 stavových proměnných b). Výsledky porovnání jsou uloženy na vrcholu 
zásobníku A0 (soubor 32 výsledků). 

 
Poznámka 

Pro správné fungování instrukcí LET, BET je nezbytně nutné, aby zápis do stavové 
proměnné prováděla pouze jediná instrukce LET, BET (jednou v každém cyklu) a aby na 
jejím obsahu nepracoval systémový program. 

Pokud výstup instrukcí LET, BET zpracujeme pouze ve vnitřních proměnných, může 
impulz trvat kratší dobu. Časový odstup mezi náběžnými hranami musí být spolehlivě del-
ší, než je dvojnásobek doby cyklu (v jednom cyklu nelze vyhodnotit náběžnou a sestupnou 
hranu, pokud ji nevyhodnocujeme v přerušujícím procesu). Pokud je však řídící proměnná 
odvozena od vnitřních proměnných uživatelského programu (nikoliv od vstupů nebo sys-
témových proměnných), lze v rámci jednoho cyklu vyhodnotit i více náběžných hran. 

Při prvé aktivaci systémového programu (po restartu) mohou instrukce LET, BET ná-
hodně vygenerovat falešné informace. Tomu lze předejít buď ignorováním výsledků první-
ho cyklu, který bude chápán jako ustálení přechodového děje, nebo před prvým cyklem 
v procesu ošetření restartu nastaví uživatel všechny stavové proměnné do jedniček pro 
instrukce LET, resp. do stavu, který odpovídá klidovému ustálenému stavu, pro instrukce 
BET. 
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FLG Logické p říznaky vrcholu zásobníku 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

S0 

FLG        VAL  A6 A5 A4 A3 A2 A1 VAL N4 NFLG 
VAL  zpracovaná hodnota (typ uint) 
N4 - logický součin AND dolního wordu vrcholu zásobníku A0 (typ bool - viz popis) 
NFLG - soubor logických funkcí nad vrcholem zásobníku A0 (viz popis) 
 
Operandy 

  word 
uint 

FLG bez operandu C  G  K 
 
Funkce 

FLG - logické AND a příčné funkce bytů dolního wordu A0 v S1 
 
Popis 

Instrukce FLG zpracuje obsah A0, posune zásobník vpřed a provede následující ope-
race: 
 

• Určí počet jedničkových bitů ve spodním wordu původního vrcholu A0. Toto číslo N 
nabývá hodnoty 0 až 16, dvojkově je lze zapsat na pěti bitech. Čtyři spodní bity N3 až 
N0 jsou uloženy v dolní polovině systémového registru S1. Nejvyšší bit N4, který má 
současně význam podélného logického součinu (AND) všech bitů A0, je uložen ve 
všech bitech nového vrcholu zásobníku A0. 
Údaj N lze výhodně využít k realizaci symetrických funkcí (parita, majorita, prahové 
funkce, apod.), např.: 

 N > 0 (N ≠ 0)  - logický součet OR 
 N0 = S1.0   - lichá parita, součet nad 2 
 N4 = A0   - logický součin AND dolního wordu vrcholu zásobníku A0 
 N3 = S1.3   - pokud byl druhý nejnižší byte vrcholu zásobníku A0 nulový, logický 

součin AND nejnižšího bytu A0 

 N = 2   - prahová funkce 
16

2

F  nebo 
nF
2
 

 N = k   - prahová funkce 
16

k

F  nebo 
n

k

F  

 N = 1   - právě 1 z 16 (1 z n), funkce „buď, anebo“, „výlučný součet“ 
 N = {soubor čísel} - libovolná symetrická funkce definovaná souborem čísel 
 

• Odděleně provede funkce logického součtu (OR) a součinu (AND) pro oba spodní byty 
původního vrcholu zásobníku A0 a výsledky uloží do registru S1. 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 ORH ORL ANH ANL N3 N2 N1 N0 

 

S1.3 až S1.0 (N3 až N0) 
 - Spolu s hodnotou bitu N4, který je uložen ve všech bitech nového vrcholu 

zásobníku A0 tvoří pětibitové číslo N, které udává počet jedničkových bitů 
v původním dolním wordu vrcholu zásobníku A0. 

S1.0 (N0) - lichá parita dolního wordu původního vrcholu zásobníku 
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S1.4 (ANL) - podélný logický součin všech bitů nejnižšího bytu původního vrcholu 
zásobníku 

S1.5 (ANH) - podélný logický součin všech bitů druhého nejnižšího bytu původního 
vrcholu zásobníku 

S1.6 (ORL) - podélný logický součet všech bitů nejnižšího bytu původního vrcholu 
zásobníku 

S1.7 (ORH) - podélný logický součet všech bitů druhého nejnižšího bytu původního 
vrcholu zásobníku 

 
Poznámka 

Instrukce FLG je obsažena v instrukčním souboru modelu 32 bitů kvůli kompatibilitě 
uživatelských programů přenesených z modelu 16 bitů. Doporučujeme tuto instrukci nepo-
užívat pro nové uživatelské programy. 
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STK Sklopení zásobníku 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

STK h g f e d c b a  h g f e d c b NSTK  
NSTK - logické součty všech vrstev zásobníku (usint - viz popis) 
 
Operandy 

  dword 
udint 

STK bez operandu C  G  K 
 
Funkce 

STK - sklopení logických hodnot 8 úrovní zásobníku do A0 
 
Popis 

Instrukce STK provede pro každou vrstvu zásobníku A0 až A7 logický součet (OR) 
všech 32 bitů úrovně a pak tento „sloupec“ osmi bitových hodnot „sklopí“ do vrstvy A0L 
podle následujícího schématu: 
 

A0.7 A0.6 A0.5 A0.4 A0.3 A0.2 A0.1 A0.0 
OR7 OR6 OR5 OR4 OR3 OR2 OR1 OR0 

 

OR0 až OR7 jsou hodnoty logických součtů jednotlivých vrstev A0 až A7. 
Zbyle tři byty vrcholu zásobníku jsou vynulovány, ostatní úrovně zásobníku se nemění. 
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ROL Rotace čísla vlevo 
ROR Rotace čísla vpravo 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

ROL n        a n        a n〈〈   

ROL       a n  n A7 A6 A5 A4 A3 A2 a n〈〈   
ROR n        a n        a n〉〉   
ROR       a n  n A7 A6 A5 A4 A3 A2 a n〉〉   

 
Operandy 

  word 
uint 

dword 
udint 

ROL n C  G  K  
ROL bez operandu  C  G  K 
ROR n C  G  K  
ROR bez operandu  C  G  K 

 
Funkce 

ROL - n-násobná rotace hodnoty vrcholu zásobníku A0 vlevo 
ROR - n-násobná rotace hodnoty vrcholu zásobníku A0 vpravo 
 
Popis 

Instrukce ROL s parametrem n provádí kruhový posun spodních šestnácti bitů vrcholu 
zásobníku A0 vlevo. Instrukce ROR s parametrem n provádí totéž vpravo. Parametr 
instrukce určuje počet jednotkových posunů, tj. o kolik bitů je obsah posunut. Je-li operand 
větší než 15, přepočítává se modulo 16, takže se nikdy neprovádí víc než 15 posunů. Při 
nulové hodnotě parametru se žádný posun neprovádí, pouze se nastaví příznaky. 

Horních 16 bitů vrcholu zásobníku (A0.16 až A0.31) je vynulováno. 
Schématické znázornění instrukce ROL n: 
 

A0

S0

15.14.13.12.11.10.  9.  8. 

7.  6.  5.  4.  3.  2.  1.  0. 

7.  6.  5.  4.  3.  2.  1.  0. 

 
 

Schématické znázornění instrukce ROR n: 
 

15.14.13.12.11.10.  9.  8. 

S0
7.  6.  5.  4.  3.  2.  1.  0. 

7.  6.  5.  4.  3.  2.  1.  0. 
A0
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Instrukce ROL a ROR bez operandu zpracují obsah vrcholu zásobníku jako počet 
posunutí. Pak posunou zásobník o jednu vrstvu zpět a provedou kruhový posun nového 
vrcholu zásobníku (původní vrstva A1) o příslušný počet bitů. Je-li počet posunutí větší 
než 31, přepočítává se modulo 32, takže se nikdy neprovádí víc než 31 posunů. Při nulové 
hodnotě parametru se žádný posun neprovádí, pouze se nastaví příznaky. 

Instrukce ROL bez operandu provádí kruhový posun všech 32 bitů vrcholu zásobníku 
A0 vlevo. Instrukce ROR bez operandu provádí totéž vpravo. 

Schématické znázornění instrukce ROL: 
 

15.14.13.12.11.10.  9.  8. 31.30.29.28.27.26.25.24. 

S0
7.  6.  5.  4.  3.  2.  1.  0. 

7.  6.  5.  4.  3.  2.  1.  0. 23.22.21.20.19.18.17.16. 
A0

 
 

Schématické znázornění instrukce ROR: 
 

15.14.13.12.11.10.  9.  8. 31.30.29.28.27.26.25.24. 

S0
7.  6.  5.  4.  3.  2.  1.  0. 

7.  6.  5.  4.  3.  2.  1.  0. 23.22.21.20.19.18.17.16. 
A0

 
 

Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - - - - ≤ CO ZR 

 

S0.0 (ZR) - nulovost výsledku 
  1 - výsledek je 0 
S0.1 (CO) - výstupní přenos 
  1 - hodnota posledního přenášeného bitu v kruhu (z nejvyššího bitu do 

nejnižšího při ROL, resp. z nejnižšího bitu do nejvyššího při ROR se 
přenáší log.1) 

S0.2 (≤) - logický součet S0.0 OR S0.1 
 
Poznámka 

Instrukce ROL a ROR s parametrem n jsou obsaženy v instrukčním souboru modelu 
32 bitů kvůli kompatibilitě uživatelských programů přenesených z modelu 16 bitů. Doporu-
čujeme tyto instrukce nepoužívat pro nové uživatelské programy a nahradit je instrukcemi 
ROL a ROR bez operandu. 
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SHL Posun čísla vlevo 
SHR Posun čísla vpravo 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

SHL       a n  n A7 A6 A5 A4 A3 A2 a n〈〈   

SHR       a n  n A7 A6 A5 A4 A3 A2 a n〉〉   

 
Operandy 

  dword 
udint 

SHL bez operandu C  G  K 
SHR bez operandu C  G  K 

 
Funkce 

SHL - n-násobný posun obsahu vrcholu zásobníku A0 vlevo 
SHR - n-násobný posun obsahu vrcholu zásobníku A0 vpravo 
 
Popis 

Instrukce SHL a SHR zpracují obsah vrcholu zásobníku jako počet posunutí. Pak posu-
nou zásobník o jednu vrstvu zpět a provedou posun nového vrcholu zásobníku (původní 
vrstva A1) o příslušný počet bitů. Je-li počet posunutí větší než 31, přepočítává se modulo 
32, takže se nikdy neprovádí víc než 31 posunů. Při nulové hodnotě parametru se žádný 
posun neprovádí, pouze se nastaví příznaky. 

Instrukce SHL provádí posun všech 32 bitů vrcholu zásobníku A0 vlevo. Instrukce SHR 
provádí totéž vpravo. Vyprázdněné bity jsou naplněny log.0. 

Schématické znázornění instrukce SHL: 
 

7.  6.  5.  4.  3.  2.  1.  0. 15.14.13.12.11.10.  9.  8. 23.22.21.20.19.18.17.16. 31.30.29.28.27.26.25.24. 

S0
7.  6.  5.  4.  3.  2.  1.  0. 

A0

 
 

 

Schématické znázornění instrukce SHR: 
 

15.14.13.12.11.10.  9.  8. 23.22.21.20.19.18.17.16. 31.30.29.28.27.26.25.24. 

S0
7.  6.  5.  4.  3.  2.  1.  0. 

7.  6.  5.  4.  3.  2.  1.  0. 
A0

 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - - - - - CO - 

 

S0.1 (CO) - výstupní přenos - obsah naposledy vysunutého bitu 
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SWP Záměna dvou dolních byt ů vrcholu zásobníku 
SWL Záměna word ů vrcholu zásobníku 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

SWP        abcd         abdc  
SWL        abcd         cdab  

 
Operandy 

  word 
uint 

dword 
udint 

SWP bez operandu C  G  K  
SWL bez operandu  C  G  K 

 
Funkce 

SWP - vzájemná záměna dvou dolních bytů vrcholu zásobníku 
SWL - vzájemná záměna obou wordů vrcholu zásobníku 
 
Popis 

Instrukce SWP zamění obsahy dvou dolních bytů vrcholu zásobníku A0, instrukce SWL 
zamění obsahy obou wordů vrcholu zásobníku A0. Ostatní úrovně zásobníku se nemění. 
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3. ČÍTAČE, POSUVNÉ REGISTRY, ČASOVAČE, 
KROKOVÝ ŘADIČ 

CTU Dopředný čítač 
CTD Zpětný čítač 

CNT Obousm ěrný čítač 

 
Instr. Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

CTU       UP RES VAL0 A6 A5 A4 A3 A2 UPC RES VAL VAL 
CTD       DWN SET VAL0 A6 A5 A4 A3 A2 DNC SET VAL VAL 
CNT      UP DWN RES VAL0 A6 A5 A4 A3 UPC DNC RES VAL VAL 
UP - řídící proměnná pro čítání nahoru (typ bool) 
DWN - řídící proměnná pro čítání dolů (typ bool) 
RES - nulovací proměnná čítače (typ bool) 
SET - nastavovací proměnná čítače (typ bool) 
VAL0 - číselná hodnota čítače před instrukcí (typ podle operandu) 
UPC - přenos čítání nahoru do vyšší kaskády (typ bool) 
DNC - přenos čítání dolů do vyšší kaskády (typ bool) 
VAL - aktuální číselná hodnota čítače (typ podle operandu) 
 
Operandy 

  uint udint 
CTU R C  G  K C  G  K 
CTD R C  G  K C  G  K 
CNT R C  G  K C  G  K 

 
Funkce 

CTU - dopředný čítač 
CTD - zpětný čítač 
CNT - obousměrný čítač 
 
Popis 

Instrukce CTU otestuje, jestli se hodnota UP změnila oproti stavu UP po posledně akti-
vované instrukci CTU nebo CNT z log.0 na log.1 (náběžná hrana). Pokud ano, pak se 
obsah čítače, který je adresován instrukcí, zvýší o 1. Pokud ne, obsah čítače se nemění. 
Současně instrukce CTU posune zásobník vpřed a na nový vrchol uloží aktuální obsah 
čítače. Pokud při čítání došlo k přenosu (změna obsahu čítače z maximální hodnoty na 0), 
je do proměnné UPC uložena hodnota log.1 (samé jedničky). Pokud k přenosu nedošlo, je 
UPC = log.0. Proměnná RES zůstává nedotčena. 

Pokud je proměnná RES = log.1, vynuluje se obsah čítače. Pokud je současně vyhod-
nocena náběžná hrana, má přednost nulování a informace o hraně se ztratí. Nulování 
však neruší mechanizmus vyhodnocování náběžných hran, takže po odeznění požadavku 
na RES je prvá náběžná hrana UP normálně zpracována. 
 

Instrukce CTD otestuje, jestli se hodnota DWN změnila oproti stavu DWN po posledně 
aktivované instrukci CTD nebo CNT z log.0 na log.1 (náběžná hrana), pak se obsah 
čítače, který je adresován instrukcí, sníží o 1. Pokud ne, obsah čítače se nemění. Součas-
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ně instrukce CTD posune zásobník vpřed a na nový vrchol uloží obsah čítače. Pokud při 
čítání došlo k přenosu (změna obsahu čítače z 0 na maximální hodnotu), je do proměnné 
DNC uložena hodnota log.1 (samé jedničky). Pokud k přenosu nedošlo, je DNC = log.0. 
Proměnná SET zůstává nedotčena. 

Pokud je proměnná SET = log.1, nastaví se obsah čítače na maximální hodnotu. Pokud 
je současně vyhodnocena náběžná hrana, má přednost nastavení a informace o hraně se 
ztratí. Nastavení však neruší mechanismus vyhodnocování náběžných hran, takže po 
odeznění požadavku na SET je prvá náběžná hrana DWN normálně zpracována. 
 

Instrukce CNT otestuje vstupy UP a DWN. Pokud se hodnota UP změnila oproti stavu 
UP po posledně aktivované instrukci CTU nebo CNT z log.0 na log.1 (náběžná hrana), pak 
se obsah čítače, který je adresován instrukcí, zvýší o 1. Pokud se hodnota DWN změnila 
oproti stavu DWN po posledně aktivované instrukci CTD nebo CNT z log.0 na log.1 
(náběžná hrana), pak se obsah slova čítače, který je adresován instrukcí, sníží o 1. Při 
současném výskytu obou náběžných hran se obsah čítače nemění (vzájemná eliminace). 

Současně instrukce CNT posune zásobník vpřed a na nový vrchol uloží obsah čítače. 
Pokud při čítání došlo k přenosu nahoru (změna obsahu čítače z maximální hodnoty na 0), 
je do proměnné UPC uložena hodnota log.1 (samé jedničky). Pokud došlo k přenosu dolů 
(změna obsahu čítače z 0 na maximální hodnotu), je do proměnné DNC uložena hodnota 
log.1 (samé jedničky). Pokud k přenosu nedošlo, jsou obě proměnné nulové. Proměnná 
RES zůstává nedotčena. 

Pokud je proměnná RES = log.1, vynuluje se obsah čítače. Pokud je současně vyhod-
nocena náběžná hrana, má přednost nulování a informace o hraně se ztratí. Nulování 
však neruší mechanismus vyhodnocování náběžných hran, takže po odeznění požadavku 
na RES je prvá náběžná hrana UP nebo DWN normálně zpracována. 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - - - - ≤ CO ZR 

 

S0.0 (ZR) - nulovost výsledku 
  1 - hodnota čítače je nulová 
S0.1 (CO) - výstupní přenos 
  1 - hodnota čítače překročila maximum 
S0.2 (≤) - logický součet S0.0 OR S0.1 

 
Poznámka 

Při prvé aktivaci čítače (po zapnutí nebo při změně režimu časovače) je do paměti mi-
nulé hodnoty řídící veličiny XT uložena log.1, takže čítání zahájí prvá skutečně vyhodnoce-
ná náběžná hrana, nikoliv náhodný přechod. 

Nad jedním objektem mohou pracovat libovolné z instrukcí CTU, CTD, CNT, SFL a 
SFR, přičemž změna typu instrukce nevyvolá inicializaci. Je však třeba zajistit, aby v jed-
nom cyklu proběhla maximálně jedna z těchto operací pro stejný směr čítání (nelze použít 
v jednom cyklu např. dvakrát CTU, nebo CTD a CNT, apod.). 

 
Příklady 

Realizujme dopředný čítač 
 

#reg uint  Citac 
#reg bool  UP, RESET, Vystup1, Vystup2, Vystup3 
#def Predvolba  50 
; 
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P 0 
 LD UP 
 LD RESET 
 CTU Citac 
 GT Predvolba 
 WR Vystup1 
 LD Citac 
 EQ Predvolba 
 WR Vystup2 
 LD Citac 
 LT Predvolba 
 WR Vystup3 
E 0 
 

 
 

UP
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1
0
1
0

Predvolba

Citac

0

1
0

1
0
1
0

Vystup1

Vystup2

Vystup3
 

Chování dopředného čítače podle příkladu 
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Realizujme zpětný čítač 
 

#reg uint  Citac 
#reg bool  DOWN, SET, Vystup1, Vystup2, Vystup3 
#def Predvolba  65500 
; 
P 0 
 LD DOWN 
 LD SET 
 CTD Citac 
 GT Predvolba 
 WR Vystup1 
 LD Citac 
 EQ Predvolba 
 WR Vystup2 
 LD Citac 
 LT Predvolba 
 WR Vystup3 
E 0 
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UP
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1
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1
0
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Predvolba
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0
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Vystup2

Vystup3
 

Chování zpětného čítače podle příkladu 
 
Realizujme obousměrný čítač 
 

#reg uint  Citac 
#reg bool  DOWN, UP, RESET, Vystup1, Vystup2, Vystu p3 
#def Predvolba  50 
; 
P 0 
 LD UP 
 LD DOWN 
 LD RESET 
 CNT Citac 
 GT Predvolba 
 WR Vystup1 
 LD Citac 
 EQ Predvolba 
 WR Vystup2 
 LD Citac 
 LT Predvolba 
 WR Vystup3 
E 0 
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Chování obousměrného čítače podle příkladu 
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SFL Posuvný registr vlevo 
SFR Posuvný registr vpravo 

 
Instr. Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

SFL       CLC DATAI VAL0 A6 A5 A4 A3 A2 CLC DATAO VAL VAL 
SFR       CLC DATAI VAL0 A6 A5 A4 A3 A2 CLC DATAO VAL VAL 
CLC - řídící proměnná pro posun (typ bool) 
DATAI - hodnota vsouvaného bitu (typ bool) 
VAL0 - číselná hodnota registru před instrukcí (typ podle operandu) 
DATAO- hodnota vysouvaného bitu (typ bool) 
VAL - aktuální číselná hodnota registru (typ podle operandu) 
 
Operandy 

  word 
uint 

dword 
udint 

SFL R C  G  K C  G  K 
SFR R C  G  K C  G  K 

 
Funkce 

SFL - posun hodnoty registru vlevo 
SFR - posun hodnoty registru vpravo 
 
Popis 

Pokud se hodnota CLC změnila oproti stavu CLC po posledně aktivované instrukci SFL 
nebo SFR z log.0 na log.1 (náběžná hrana), pak se celý obsah posuvného registru posune 
o 1 bit. Po instrukci SFL se adresovaný registr posune o 1 bit vlevo, na pozici nejnižšího 
bitu se nasune obsah proměnné DATAI a z pozice nejvyššího bitu se vysune obsah do 
proměnné DATAO. Po instrukci SFR se adresovaný registr posune o 1 bit vpravo, na pozi-
ci nejvyššího bitu se nasune obsah proměnné DATAI a z pozice nejnižšího bitu se vysune 
obsah do proměnné DATAO. 

Pokud nebyla náběžná hrana vyhodnocena, obsah registru se nemění. Současně ins-
trukce posune zásobník vpřed a na nový vrchol uloží aktuální obsah registru. Proměnná 
CLC zůstává nedotčena. 

Schématické znázornění instrukce SFL s operandem typu word  a uint  (instrukce SFL 
s operandem typu dword  a udint  se chová analogicky): 
 

Rn+1 Rn
7.  6.  5.  4.  3.  2.  1.  0. 7.  6.  5.  4.  3.  2.  1.  0. 

DATAO DATAI
 

 

Schématické znázornění instrukce SFR s operandem typu word  a uint  (instrukce SFR 
s operandem typu dword  a udint  se chová analogicky): 
 

Rn+1 Rn
7.  6.  5.  4.  3.  2.  1.  0. 7.  6.  5.  4.  3.  2.  1.  0. 

DATAI DATAO
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Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - - - - ≤ CO ZR 

 

S0.0 (ZR) - nulovost výsledku 
  1 - hodnota registru je nulová 
S0.1 (CO) - vysunutá hodnota 
S0.2 (≤) - logický součet S0.0 OR S0.1 
 
Poznámka 

Nad jedním objektem mohou pracovat libovolné z instrukcí CTU, CTD, CNT, SFL a 
SFR, přičemž změna typu instrukce nevyvolá inicializaci. Je však třeba zajistit, aby v jed-
nom cyklu proběhla maximálně jedna z těchto operací pro stejný směr čítání, resp. posunu 
(nelze použít v jednom cyklu např. dvakrát SFL, apod.). 
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TON Časova č (zpožděný p řítah) 
TOF Časova č (zpožděný odpad) 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

TON       XT VAL TIM       XT YT TIM 
TOF       XT VAL TIM       XT YT TIM 
XT - řídící proměnná (typ bool) 
VAL - číselná hodnota předvolby (typ uint) 
TIM - číselná hodnota časovače (typ uint) - jednotky dané parametrem k 
YT - výstupní proměnná, výsledek porovnání aktuální hodnoty časovače s předvolbou (typ bool) 
 
Operandy 

  uint 
TON R.k C  G  K 
TOF R.k C  G  K 

 

k - kód časové jednotky (není-li zadán, bere se k = 0) 
  k = 0 - 10 ms, 1 - 100 ms,  2 - 1 s,  3 - 10 s 
 
Funkce 

TON - časování od sepnutí vstupu (posunutá náběžná hrana) 
TOF - časování od rozepnutí vstupu (posunutá sestupná hrana) 
 
Popis 

Instrukce TON otestuje řídící proměnnou XT. Je-li XT = log.0, je časovač pasivní. Je-li 
XT = log.1, je aktivní. Pasivní časovač je vynulován a jsou nulovány i příznaky S0.4 a 
S0.5. Pokud je předvolba nenulová, je vynulován celý registr S0. Aktivní časovač aktuali-
zuje časový údaj a na vrchol zásobníku ukládá výsledek porovnání s předvolbou. Není-li 
dosaženo předvolby, je YT = log.0. Je-li předvolba dosažena nebo překročena, je 
YT = log.1 (samé jedničky). Přetečení rozsahu časovače vyvolá nastavení bitů S0.4 a 
S0.5. 

Instrukce TOF otestuje řídící proměnnou XT. Je-li XT = log.1, je časovač pasivní. Je-li 
XT = log.0, je aktivní. Pasivní časovač je vynulován a jsou nulovány i příznaky S0.4 a 
S0.5. Pokud je předvolba nenulová, jsou vynulovány i příznaky S0.2 až S0.0 a výstup 
časovače YT je nastaven na hodnotu log.1 (vrchol zásobníku A0). Aktivní časovač aktuali-
zuje časový údaj a na vrchol zásobníku ukládá výsledek porovnání s předvolbou. Není-li 
dosaženo předvolby, je YT = log.1 (samé jedničky). Je-li předvolba dosažena nebo překro-
čena, je YT = log.0. Přetečení rozsahu časovače vyvolá nastavení bitů S0.4 a S0.5. 
 
Poznámka 

Nad jedním objektem smí být provozován jediný typ instrukce časovače s jedinou časo-
vou jednotkou. Při jakékoliv změně typu instrukce nebo časové jednotky se provede inicia-
lizace - časovač se vynuluje. 

Nad jedním objektem smí být aktivní jen jediná instrukce časovače. Časoměrné systé-
mové proměnné jsou aktualizovány pouze v otočce cyklu (čas běží po skocích). Během 
cyklu mají stále stejnou hodnotu, takže je lhostejné, na kterém místě v programu je ins-
trukce časovače umístěna. Pokud však dojde v jednom cyklu k vynechání instrukce časo-
vače, nedojde v následující otočce cyklu k jeho aktualizaci - časovač přestane časovat. 
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Časovat začne opět průchodem programu instrukcí časovače, ovšem s tím, že jeho hod-
nota je poznamenaná odpovídajícím časovým výpadkem. 

Pokud má předvolba VAL hodnotu 0, je výstupní proměnná YT shodná s řídící pro-
měnnou XT. Stav systémových příznaků S0 není definován. 

Pokud je časová jednotka k přibližně stejná nebo menší než doba cyklu PLC, je funkce 
příznaků S0.0 a S0.5 nespolehlivá (hodnota časovače narůstá po větších skocích a před-
volba, resp. rozsah časovače, je rovnou překročena, takže její dosažení nemusí být dete-
kováno). Příznaky S0.0 a S0.5 lze nahradit testem náběžné hrany příznaků S0.2 a S0.4. 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - OC OV - ≤ CO ZR 

 

S0.0 (ZR) - dosažení předvolby 
  1 - předvolba dosažena v tomto cyklu 
S0.1 (CO) - překročení předvolby 
  1 - předvolba překročena 
S0.2 (≤) - logický součet S0.0 OR S0.1 
  1 - předvolba dosažena nebo překročena 
S0.4 (OV) - překročení maximálního rozsahu časovače 
  1 - překročen rozsah časovače během poslední aktivace 
S0.5 (OC) - kaskádování časovače 
  1 - překročen rozsah časovače v tomto cyklu 

 
Příklady 
#reg uint  casovac 
#reg bool  XT, YT 
#def VAL   5 
#def sek   2 
; 
P 0 
 LD XT 
 LD VAL 
 TON casovac.sek 
 WR YT 
E 0 
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Časový diagram časovače TON 
 
#reg uint  casovac 
#reg bool  XT, YT 
#def VAL  5 
#def sek  2 
; 
P 0 
 LD XT 
 LD VAL 
 TOF casovac.sek 
 WR YT 
E 0 
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Časový diagram časovače TOF 
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RTO Integrující časova č 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

RTO      XT RT VAL TIM      YC RT YT TIM 
XT - řídící proměnná (typ bool) 
RT - nulovací proměnná (typ bool) 
VAL - číselná hodnota předvolby (typ uint) 
TIM - číselná hodnota časovače (typ uint) - jednotky dané parametrem k 
YC - přetečení přes maximální rozsah (typ bool) 
YT - výstupní proměnná, výsledek porovnání aktuální hodnoty časovače s předvolbou (typ bool) 
 
Operandy 

  uint 
RTO R.k C  G  K 

 

k - kód časové jednotky (není-li zadán, bere se k = 0) 
  k = 0 - 10 ms, 1 - 100 ms,  2 - 1 s,  3 - 10 s 
 
Funkce 

RTO - integrující časovač 
 
Popis 

Je-li nulovací proměnná RT = log.1, je časovač pasivní. Pasivní časovač nuluje výstup 
YT na vrcholu zásobníku A0, přenos z časovače YC a jsou nulovány i příznaky S0. 

Je-li nulovací proměnná RT = log.0 a řídící proměnná XT = log.1, je časovač aktivní. 
Aktivní časovač aktualizuje časový údaj a na vrchol zásobníku A0 ukládá výsledek porov-
nání s předvolbou. Není-li dosaženo předvolby, je YT = log.0. Je-li předvolba dosažena 
nebo překročena, je YT = log.1. 

Přetečení rozsahu časovače vyvolá nastavení bitů S0.4 a S0.5. Bit S0.5 je kopírován do 
všech bitů vrstvy A2 (přenos YC). Je roven log.1 jen v cyklu, ve kterém k přetečení došlo. 

Je-li nulovací proměnná RT = log.0 a řídící proměnná XT = log.0, je časovač v čekacím 
stavu. Časovač v čekacím stavu nečasuje, ani se nenuluje, provádí se však porovnání 
s předvolbou a nastavení příznaků v S0. 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - OC OV - ≤ CO ZR 

 

S0.0 (ZR) - dosažení předvolby 
  1 - předvolba dosažena v tomto cyklu 
S0.1 (CO) - překročení předvolby 
  1 - předvolba překročena 
S0.2 (≤) - logický součet S0.0 OR S0.1 
  1 - předvolba dosažena nebo překročena 
S0.4 (OV) - překročení maximálního rozsahu časovače 
  1 - překročen rozsah časovače během poslední aktivace 
S0.5 (OC) - kaskádování časovače 
  1 - překročen rozsah časovače v tomto cyklu 
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Poznámka 

Nad jedním objektem smí být provozován jediný typ instrukce časovače s jedinou časo-
vou jednotkou. Při jakékoliv změně typu instrukce nebo časové jednotky se provede inicia-
lizace - časovač se vynuluje. 

Nad jedním objektem smí být aktivní jen jediná instrukce časovače. Časoměrné systé-
mové proměnné jsou aktualizovány pouze při otočce cyklu (čas běží po skocích). Během 
cyklu mají stále stejnou hodnotu, takže je lhostejné, na kterém místě v programu je in-
strukce časovače umístěna. Pokud však dojde v jednom cyklu k vynechání instrukce časo-
vače, nedojde v následující otočce cyklu k jeho aktualizaci - časovač přestane časovat. 
Časovat začne opět průchodem programu instrukcí časovače, ovšem s tím, že jeho hod-
nota je poznamenaná odpovídajícím časovým výpadkem. 

Pokud má předvolba VAL hodnotu 0, je výstupní proměnná YT stále log.1, pouze v pří-
padě RT = log.1, je YT = log.0. Stav systémových příznaků S0 není definován. 

Pokud je časová jednotka k přibližně stejná nebo menší než doba cyklu PLC, je funkce 
příznaků S0.0 a S0.5 nespolehlivá (hodnota časovače narůstá po větších skocích a před-
volba, resp. rozsah časovače, je rovnou překročena, takže její dosažení nemusí být dete-
kováno). Příznaky S0.0 a S0.5 lze nahradit testem náběžné hrany příznaků S0.2 a S0.4. 

 
Příklad 
#reg uint  casovac 
#def bool  XT, RT, YT 
#def VAL  5 
#def sek  2 
; 
P 0 
 LD XT 
 LD RT 
 LD VAL 
 RTO casovac.sek 
 WR YT 
E 0 
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Časový diagram časovače RTO 
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IMP Impulz 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

IMP       XT VAL TIM       XT YT TIM 
XT - řídící proměnná (typ bool) 
VAL - číselná hodnota předvolby (typ uint) 
TIM - číselná hodnota časovače (typ uint) - jednotky dané parametrem k 
YT - výstupní proměnná, výsledek porovnání aktuální hodnoty časovače s předvolbou (typ bool) 
 
Operandy 

  uint 
IMP R.k C  G  K 

 

k - kód časové jednotky (není-li zadán, bere se k = 0) 
  k = 0 - 10 ms, 1 - 100 ms,  2 - 1 s,  3 - 10 s 
 
Funkce 

IMP - generátor impulzů od náběžné hrany 
 
Popis 

Po inicializaci je časovač pasivní. Pasivní časovač je vynulován a jsou nulovány i pří-
znaky S0.4 a S0.5. Pokud je předvolba nenulová, jsou vynulovány příznaky S0.2 až S0.0. 
Časovač je aktivní od příchodu první náběžné hrany proměnné XT (přechod z log.0 na 

log.1). Aktivní časovač aktualizuje časový údaj a na vrchol zásobníku A0 ukládá výsledek 
porovnání s předvolbou. Není-li dosaženo předvolby, je YT = log.1 (samé jedničky). Je-li 
předvolba dosažena, je YT = log.0, časovač se opět stává pasivním a čeká na novou 
náběžnou hranu proměnné XT. 

Délku impulzu není možno měnit. Časovač lze předčasně zastavit jedině vyvoláním 
inicializace (restart systému nebo změna režimu časovače - viz poznámka). 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - - - - ≤ - ZR 

 

S0.0 (ZR) - dosažení předvolby 
  1 - předvolba dosažena v tomto cyklu 
S0.2 (≤) - logický součet S0.0 OR S0.1 

 
Poznámka 

Nad jedním objektem smí být provozován jediný typ instrukce časovače s jedinou časo-
vou jednotkou. Při jakékoliv změně typu instrukce nebo časové jednotky se provede inicia-
lizace - časovač se vynuluje. 

Nad jedním objektem smí být aktivní jen jediná instrukce časovače. Časoměrné systé-
mové proměnné jsou aktualizovány pouze při otočce cyklu (čas běží po skocích). Během 
cyklu mají stále stejnou hodnotu, takže je lhostejné, na kterém místě v programu je in-
strukce časovače umístěna. Pokud však dojde v jednom cyklu k vynechání instrukce časo-
vače, nedojde v následující otočce cyklu k jeho aktualizaci - časovač přestane časovat. 
Časovat začne opět průchodem programu instrukcí časovače, ovšem s tím, že jeho 
hodnota je poznamenaná odpovídajícím časovým výpadkem. 
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Pokud má předvolba VAL hodnotu 0, je výstupní proměnná YT stále log.0 (impulz nulo-
vé délky). Stav systémových příznaků S0 není definován. 

Pokud je časová jednotka k přibližně stejná nebo menší než doba cyklu PLC, je funkce 
příznaku S0.0 nespolehlivá (hodnota časovače narůstá po větších skocích a předvolba je 
rovnou překročena, takže její dosažení nemusí být detekováno). Příznak S0.0 lze nahradit 
příznakem S0.2, který detekuje i překročení předvolby. 

 
 

Příklad 
#reg uint  casovac 
#def bool  XT, YT 
#def VAL  5 
#def sek  2 
; 
P 0 
 LD XT 
 LD VAL 
 IMP casovac.sek 
 WR YT 
E 0 
 

 
 

XT
1
0

VAL
Casovac

0

1
0

1
0

YT

S0.0
 

Časový diagram časovače IMP 
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STE Krokový řadič 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

STE        VEC STP0        VAL STP 
VEC - podmínkový vektor - soubor podmínek pro rotaci stavové masky (typ podle operandu) 
STP0 - stav krokového řadiče před instrukcí 
VAL - výsledná hodnota stavové masky (typ podle operandu) 
STP - aktuální stav krokového řadiče 
 
Operandy 

  word 
uint 

dword 
udint 

STE R C  G  K C  G  K 
 
Funkce 

STE - krokový (sekvenční) řadič 
 
Popis 

Instrukce STE s operandem typu word  a uint  provádí následující komplex činností. 
Dolní byte adresovaného registru (nižší adresa) má význam stavu krokového řadiče. Vý-
znam mají pouze spodní čtyři bity (hodnoty 0 až 15). Ostatní čtyři jsou ignorovány. Hodno-
ta spodních čtyř bitů je převedena na masku 1 z 16 (stavová maska): 
 

stav (bity 3 - 0) bitová maska 
0 00000000 00000001 
1 00000000 00000010 
: : 

14 01000000 00000000 
15 10000000 00000000 

 

Po převedení čísla stavu na stavovou masku se testuje, zda podmínkový vektor má na 
pozici odpovídající pozici jedničky v masce i jedničkový podmínkový bit. Pokud ano, pak 
se zvýší číslo stavu v dolním bytu adresovaného registru o 1, stavová maska se posune 
o 1 bit vlevo v kruhu (hodnota nejvyššího bitu přechází do nejnižšího) a nastaví se příznak 
S1.0. Pokud došlo k přenosu (změna stavu z 15 na 0), nastaví se i příznak S1.1. Pokud 
odpovídající bit v podmínkovém vektoru je nulový, pak se nemění ani číslo stavu ani sta-
vová maska a registr S1 = 0. Aktualizovaná hodnota stavové masky je zapsána na vrchol 
zásobníku A0. Aktualizované číslo stavu je uloženo do dolního bytu adresovaného registru 
(nižší adresa). Hodnota není korigována modulo 16, ale nabývá velikosti až 255. Do horní-
ho bytu adresovaného registru (vyšší adresa) je uložen obsah horních čtyř bitů z dolního 
bytu (hodnota 0 až 15) ve významu přenosu nebo přetečení. Je zde tedy uložen počet 
„protočení“ stavové masky. 
 

Instrukce STE s operandem typu dword  a udint  provádí následující komplex činností. 
Dolní word adresovaného registru (nižší adresa) má význam stavu krokového řadiče. Vý-
znam má pouze spodních pět bitů (hodnoty 0 až 31). Ostatních jedenáct bitů je igno-
rováno. Hodnota spodních pěti bitů je převedena na masku 1 z 32 (stavová maska): 
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stav (bity 4 - 0) bitová maska 
0 00000000 00000000 00000000 00000001 
1 00000000 00000000 00000000 00000010 
: : 

30 01000000 00000000 00000000 00000000 
31 10000000 00000000 00000000 00000000 

 

Po převedení čísla stavu na stavovou masku se testuje, zda podmínkový vektor má na 
pozici odpovídající pozici jedničky v masce i jedničkový podmínkový bit. Pokud ano, pak 
se zvýší číslo stavu v dolním wordu adresovaného registru o 1, stavová maska se posune 
o 1 bit vlevo v kruhu (hodnota nejvyššího bitu přechází do nejnižšího) a nastaví se příznak 
S1.0. Pokud došlo k přenosu (změna stavu z 31 na 0), nastaví se i příznak S1.1. Pokud 
odpovídající bit v podmínkovém vektoru je nulový, pak se nemění ani číslo stavu ani 
stavová maska a registr S1 = 0. Aktualizovaná hodnota stavové masky je zapsána na 
vrchol zásobníku A01. Aktualizované číslo stavu je uloženo do dolního wordu adresova-
ného registru (nižší adresa). Hodnota není korigována modulo 32, ale nabývá velikosti až 
65 535. Do horního wordu adresovaného registru (vyšší adresa) je uložen obsah horních 
jedenácti bitů z dolního wordu (hodnota 0 až 2047) ve významu přenosu nebo přetečení. 
Je zde tedy uložen počet „protočení“ stavové masky. 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - OM ST 

 

S1.0 (ST) - přechod v řadiči 
  1 - došlo ke změně stavu a stavové masky 
S1.1 (OM) - přenos v řadiči 
  1 - došlo k „protočení“ stavové masky (jednička přešla z nejvyššího bitu 

na bit 0) 
 

Poznámka 

Pokud je podmínkový vektor stále nulový, pracuje instrukce STE jako dekodér číslo → 
maska „1 z n“. 

Obsahuje-li podmínkový vektor samé jedničky, provádí instrukce STE rotaci masky a 
současnou inkrementaci čísla stavu. 
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4. ARITMETICKÉ INSTRUKCE 

ADD Sčítání 

SUB Odčítání 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

ADD        a b        a b+  b 
ADD bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b+   
SUB        a b        a b−  b 
SUB bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b−   
 
Operandy 

  usint 
sint 

uint 
int 

udint 
dint 

ADD X Y S D R C  G  K C  G  K C  G  K 
ADD #   C  G  K 
ADD bez operandu   C  G  K 
SUB X Y S D R C  G  K C  G  K C  G  K 
SUB #   C  G  K 
SUB bez operandu   C  G  K 

 
Funkce 

ADD - sčítání 
SUB - odčítání 
 
Popis 

Instrukce ADD s operandem přičte k vrcholu zásobníku A0 obsah zadaného operandu. 
Instrukce SUB s operandem odečte od vrcholu zásobníku A0 obsah zadaného operandu. 
Obsah ostatních vrstev zásobníku se nemění. Hodnota na zásobníku je zpracovávána 
vždy jako 32-bitové číslo bez ohledu na šířku operandu. 

 

Instrukce ADD bez operandu posune zásobník o jednu úroveň zpět a k vrcholu zásob-
níku (původně A1) přičte původní obsah vrcholu A0. 

Instrukce SUB bez operandu posune zásobník o jednu úroveň zpět a od vrcholu zásob-
níku (původně A1) odečte původní obsah vrcholu A0. 

 
Příklad 

Realizace výrazu ( )cbad −+=  
 

#reg ulong  va, vb, vc, vd 
; 
P 0 
 LD vb 
 SUB vc  ;(b - c) 
 ADD va  ;a + ( ) 
 WR vd 
E 0 
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MUL Násobení 
MULS Násobení se znaménkem 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

MUL        a b        a b⋅  b 
MUL bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b⋅   
MULS        a b        a b⋅  b 
MULS bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b⋅   
 
Operandy 

  usint sint uint int udint dint 
MUL X Y S D R C  G  K  C  G  K  C  G  K  
MUL #     C  G  K  
MUL bez operandu     C  G  K  
MULS X Y S D R  C  G  K  C  G  K  C  G  K 
MULS #      C  G  K 
MULS bez operandu      C  G  K 

 
Funkce 

MUL - násobení 
MULS - násobení se znaménkem 
 
Popis 

Instrukce MUL a MULS s operandem vynásobí obsah vrcholu zásobníku A0 obsahem 
zadaného operandu. Výsledek uloží na vrchol zásobníku A0. Obsah ostatních úrovní zá-
sobníku se nemění. 

Instrukce MUL a MULS bez operandu vynásobí obsah vrstvy A1 s obsahem vrstvy A0. 
Pak posune zásobník o jednu úroveň zpět a na nový vrchol zásobníku A0 zapíše výsle-
dek. 

Instrukce MUL považuje zpracovávané hodnoty za kladná čísla, zatímco instrukce 
MULS akceptuje stav nejvyššího bitu hodnoty jako znaménko. Hodnota na zásobníku je 
zpracovávána vždy jako 32-bitové číslo bez ohledu na šířku operandu. 

 
Příklad 

Realizace výrazu ( )cbad ⋅+=  
#reg udint  va, vb, vc, vd 
; 
P 0 
 LD vb 
 MUL vc  ;(b . c) 
 ADD va  ;a + ( ) 
 WR vd 
E 0 
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DIV, DID Dělení se zbytkem 
DIVL Dělení 

DIVS Dělení se znaménkem 
MOD Zbytek d ělení 
MODS Zbytek d ělení se znaménkem 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

op. 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

op. 

DIV        a b        M a b/  b 
DIV bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 M a b/   
DID        a b A6 A5 A4 A3 A2 A1 M a b/  b 
DID bez op.       a b        M a b/   
DIVL        a b        a b/  b 
DIVL bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b/   
DIVS        a b        a b/  b 
DIVS bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b/   
MOD bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 M  
MODS bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 M  
M - zbytek dělení (a % b) (typ shodný s typem výsledku) 
 
Operandy 

  usint sint uint int udint dint 
DIV X Y S D R C  G  K      
DIV # C  G  K      
DIV bez operandu C  G  K      
DID X Y S D R C  G  K  C  G  K  C  G  K  
DID #     C  G  K  
DID bez operandu     C  G  K  
DIVL X Y S D R C  G  K  C  G  K  C  G  K  
DIVL #     C  G  K  
DIVL bez operandu     C  G  K  
DIVS X Y S D R  C  G  K  C  G  K  C  G  K 
DIVS #      C  G  K 
DIVS bez operandu      C  G  K 
MOD bez operandu     C  G  K  
MODS bez operandu      C  G  K 

 
Funkce 

DIV - dělení se zbytkem (usint / usint = usint) 
DID - dělení se zbytkem 
DIVL - dělení 
DIVS - dělení se znaménkem 
MOD - zbytek dělení 
MODS - zbytek dělení se znaménkem 
 



 4. Aritmetické instrukce 

 66 TXV 004 01.01 

Popis 

Instrukce DIV s operandem podělí nejnižší byte vrcholu zásobníku A0 obsahem zada-
ného operandu. Celočíselný podíl ukládá v nejnižším bytu vrcholu zásobníku, zbytek uklá-
dá v druhém nejnižším bytu. Obsah ostatních úrovní zásobníku se nemění. 

Instrukce DID s operandem podělí obsah vrcholu zásobníku A0 obsahem zadaného 
operandu. Pak posune zásobník o jednu úroveň vpřed a na nový vrchol zásobníku A0 za-
píše celočíselný podíl, zbytek uloží do vrstvy A1. Hodnota na zásobníku je zpracovávána 
vždy jako 32-bitové číslo bez ohledu na šířku operandu. 

Instrukce DIVL a DIVS s operandem podělí obsah vrcholu zásobníku A0 obsahem za-
daného operandu. Na vrchol zásobníku A0 zapíší celočíselný podíl. Obsah ostatních úrov-
ní zásobníku se nemění. Hodnota na zásobníku je zpracovávána vždy jako 32-bitové číslo 
bez ohledu na šířku operandu. 

 

Instrukce DIV bez operandu podělí nejnižší byte vrstvy A1 nejnižším bytem vrstvy A0. 
Pak posune zásobník o jednu úroveň zpět a na nový vrchol zásobníku zapíše celočíselný 
podíl do nejnižšího bytu vrcholu zásobníku, zbytek do druhého nejnižšího bytu vrcholu 
zásobníku. 

Instrukce DID bez operandu podělí obsah vrstvy A1 obsahem vrstvy A0. Na vrchol 
zásobníku A0 pak zapíše celočíselný podíl, zbytek uloží do vrstvy A1. Obsah ostatních 
úrovní zásobníku se nemění. 

Instrukce DIVL a DIVS bez operandu podělí obsah vrstvy A1 obsahem vrstvy A0. Pak 
posune zásobník o jednu úroveň zpět a na nový vrchol zásobníku A0 zapíší celočíselný 
podíl. 

Instrukce MOD a MODS bez operandu podělí obsah vrstvy A1 obsahem vrstvy A0. Pak 
posune zásobník o jednu úroveň zpět a na nový vrchol zásobníku A0 zapíší zbytek po 
dělení. 

 

Instrukce DIV, DID, DIVL, MOD považují zpracovávané hodnoty za kladná čísla, zatím-
co instrukce DIVS, MODS akceptují stav nejvyššího bitu hodnoty jako znaménko.  

Pokud dojde k dělení nulou, nastaví se bit S0.0 na log.1 a do registru S34 se zapíše 
chyba 16. Vrchol zásobníku obsahuje hodnotu $FFFFFFFF (samé jedničky). 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - - - - - - ZR 

 

S0.0 (ZR) - dělení nulou 
  1 - došlo k dělení nulou, výsledek je neplatný 
 

S34 = 16 ($10) chyba dělení nulou 
 
Poznámka 

Instrukce DIV je obsažena v instrukčním souboru modelu 32 bitů kvůli kompatibilitě 
uživatelských programů přenesených z modelu 16 bitů. Doporučujeme tuto instrukci nepo-
užívat pro nové uživatelské programy. 

Instrukce DID počítá jak celočíselný podíl, tak zbytek dělení. Pokud nejsou potřeba 
současně oba výsledky, doporučujeme použít instrukce DIVL nebo MOD, které jsou výraz-
ně rychlejší. 
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Příklad 

Realizace výrazu 
c

b
ad +=  

#reg udint  va, vb, vc, vd 
; 
P 0 
 LD vb 
 DIVL vc  ;(b / c) 
 ADD va  ;a + ( ) 
 WR vd 
E 0 
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INR Inkrementace 
DCR Dekrementace 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

INR         a         a + 1  
INR bez op.        a         a + 1   
DCR         a         a − 1  
DCR bez op.        a         a − 1   

 
Operandy 

  usint 
sint 

uint 
int 

udint 
dint 

INR X Y S R C  G  K C  G  K C  G  K 
INR bez operandu   C  G  K 
DCR X Y S R C  G  K C  G  K C  G  K 
DCR bez operandu   C  G  K 

 
Funkce 

INR - zvýšení obsahu o 1 
DCR - snížení obsahu o 1 
 
Popis 

Instrukce INR s operandem zvýší obsah operandu o 1. Obsah zásobníku se nemění. 
Instrukce nenastavuje žádné příznaky. 

Instrukce INR bez operandu přičte k obsahu vrcholu zásobníku hodnotu 1. Obsah ostat-
ních úrovní zásobníku se nemění. 

 

Instrukce DCR s operandem sníží obsah operandu o 1. Obsah zásobníku se nemění. 
Pokud je obsah operandu po odečtení 1 roven 0, je nastaven příznak S0.0 (ZR). Ve spoje-
ní s instrukcemi JZ a JNZ lze tak snadno realizovat programový cyklus. 

Instrukce DCR bez operandu odečte od obsahu vrcholu zásobníku 1. Pokud je obsah 
vrcholu zásobníku po odečtení 1 roven 0, je nastaven příznak S0.0 (ZR). Obsah ostatních 
úrovní zásobníku se nemění. 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - - - - - - ZR 

 

S0.0 (ZR) - nulovost výsledku (nastavují instrukce DCR) 
  1 - výsledek je 0 
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Příklad 

Proveďme 5x stejný úsek programu 
 

 

#reg usint  Pocitadlo 
; 
P 0 
 LD 5 
 WR Pocitadlo 
smycka:    ;za čátek cyklu 
 :    ;opakovaný program 
 : 
 DCR Pocitadlo  ;test po čtu opakování 
 JNZ smycka 
     ;konec cyklu, Pocitadlo = 0 
E 0 
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EQ Porovnání (rovnost) 
LT Porovnání (menší než) 

LTS Porovnání se znaménkem (menší než) 
GT Porovnání (v ětší než) 
GTS Porovnání se znaménkem (v ětší než) 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

op. 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

op. 

EQ        a b        a= b ? b 
EQ bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a= b ?  

LT, LTS        a b        a< b ? b 
LT, LTS bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a< b ?  

GT, GTS        a b        a> b ? b 
GT, GTS bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a> b ?  

 
Operandy 

  usint sint uint int udint dint 
EQ X Y S D R C  G  K  C  G  K  C  G  K  
EQ #     C  G  K  
EQ bez operandu     C  G  K  
LT X Y S D R C  G  K  C  G  K  C  G  K  
LT #     C  G  K  
LT bez operandu     C  G  K  
LTS X Y S D R  C  G  K  C  G  K  C  G  K 
LTS #      C  G  K 
LTS bez operandu      C  G  K 
GT X Y S D R C  G  K  C  G  K  C  G  K  
GT #     C  G  K  
GT bez operandu     C  G  K  
GTS X Y S D R  C  G  K  C  G  K  C  G  K 
GTS #      C  G  K 
GTS bez operandu      C  G  K 

 
Funkce 

EQ - porovnání hodnot s testem na rovnost 
LT - porovnání hodnot s testem na menší než ... 
LTS - porovnání hodnot se znaménkem s testem na menší než ... 
GT - porovnání hodnot s testem na větší než ... 
GTS - porovnání hodnot se znaménkem s testem na větší než ... 
 
Popis 

Instrukce EQ, LT, LTS, GT, GTS s operandem jsou si vnitřně rovnocenné. Porovnají 
obsah vrcholu zásobníku s operandem, nastaví příznaky v S0 a potom zapíší na vrchol 
zásobníku pravdivostní výsledek testu - log.1 (samé jedničky), pokud je podmínka testu 
splněna, nebo log.0, pokud podmínka splněna není. 

 

Instrukce EQ, LT, LTS, GT, GTS bez operandu jsou si vnitřně rovnocenné. Porovnají 
obsah vrstvy A1 s obsahem vrcholu zásobníku A0, nastaví příznaky v S0, posunou zásob-
ník o jednu úroveň zpět a potom zapíší na nový vrchol zásobníku pravdivostní výsledek 
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testu - log.1 (samé jedničky), pokud je podmínka testu splněna, nebo log.0, pokud pod-
mínka splněna není. 

 

Instrukce EQ, LT, GT považují zpracovávané hodnoty za kladná čísla, zatímco instruk-
ce LTS, GTS akceptují stav nejvyššího bitu hodnoty jako znaménko.  

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - - - - ≤ CO ZR 

 

S0.0 (ZR) - porovnání na shodu 
   0 - platí a ≠ b 
   1 - platí a = b 
S0.1 (CO) - výstupní přenos 
   0 - platí a ≥ b 
   1 - platí a < b 
S0.2 (≤) - logický součet S0.0 OR S0.1 
   0 - platí a > b 
   1 - platí a ≤ b 
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CMP Porovnání 
CMPS Porovnání se znaménkem 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

CMP        a b        a b 
CMPS bez op.       a b        a b  

 
Operandy 

  usint sint uint int udint dint 
CMP X Y S D R C  G  K  C  G  K  C  G  K  
CMP #     C  G  K  
CMP bez operandu     C  G  K  
CMPS X Y S D R  C  G  K  C  G  K  C  G  K 
CMPS #      C  G  K 
CMPS bez operandu      C  G  K 

 
Funkce 

CMP - porovnání hodnot 
CMPS - porovnání hodnot se znaménkem 
 
Popis 

Instrukce CMP, CMPS s operandem porovnají obsah vrcholu zásobníku s operandem a 
nastaví příznaky v S0. 

Instrukce CMP, CMPS bez operandu porovnají obsah vrstvy A1 s obsahem vrcholu zá-
sobníku A0 a nastaví příznaky v S0. 

Všechny tyto instrukce nemění obsah zásobníku. Pro vyhodnocení příznaků nastave-
ných v registru S0 lze s výhodou využít skokové instrukce JZ, JNZ, JC, JNC, JB  a JNB . 

Instrukce CMP považuje zpracovávané hodnoty za kladná čísla, zatímco instrukce 
CMPS akceptuje stav nejvyššího bitu hodnoty jako znaménko.  

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - - - - ≤ CO ZR 

 

S0.0 (ZR) - porovnání na shodu 
   0 - platí a ≠ b 
   1 - platí a = b 
S0.1 (CO) - výstupní přenos 
   0 - platí a ≥ b 
   1 - platí a < b 
S0.2 (≤) - logický součet S0.0 OR S0.1 
   0 - platí a > b 
   1 - platí a ≤ b 
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MAX Maximum 
MAXS Maximum se znaménkem 

MIN Minimum 
MINS Minimum se znaménkem 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

MAX       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 MAX(a,b)  

MAXS       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 MAX(a,b)  

MIN       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 MIN(a,b)  

MINS       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 MIN(a,b)  

 
Operandy 

  udint dint 
MAX bez operandu C  G  K  
MAXS bez operandu  C  G  K 
MIN bez operandu C  G  K  
MINS bez operandu  C  G  K 

 
Funkce 

MAX - maximum ze dvou hodnot 
MAXS - maximum ze dvou hodnot se znaménkem 
MIN - minimum ze dvou hodnot 
MINS - minimum ze dvou hodnot se znaménkem 
 
Popis 

Instrukce MAX a MAXS porovnají obsah vrstvy A1 s obsahem vrstvy A0. Pak posunou 
zásobník o jednu úroveň zpět a na nový vrchol zásobníku A0 zapíší hodnotu, která je 
větší. 

Instrukce MIN a MINS porovnají obsah vrstvy A1 s obsahem vrstvy A0. Pak posunou 
zásobník o jednu úroveň zpět a na nový vrchol zásobníku A0 zapíší hodnotu, která je 
menší. 

Instrukce MAX a MIN považují zpracovávané hodnoty za kladná čísla, zatímco instruk-
ce MAXS a MINS akceptují stav nejvyššího bitu hodnoty jako znaménko. 

 
Příklad 

Omezení hodnoty v rozmezí –220 až +315 
 

#def MINIMUM  -220 
#def MAXIMUM  315 
#reg udint  vstup,vystup 
; 
P 0 
 LD MAXIMUM 
 LD vstup 
 MIN    ;omezení shora 
 LD MINIMUM 
 MAX    ;omezení zdola 
 WR vystup 
E 0 
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ABSL Absolutní hodnota 
CSGL Změna znaménka 

EXTB,  EXTW Změna formátu se znaménkem 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

ABSL        a         a   

CSGL        a         a−   

EXTB         a         a  

EXTW         a         a  

 
Operandy 

  dint 
ABSL bez operandu C  G  K 
CSGL bez operandu C  G  K 
EXTB bez operandu C  G  K 
EXTW bez operandu C  G  K 

 
Funkce 

ABSL - absolutní hodnota čísla 
CSGL - změna znaménka čísla 
EXTB - změna šířky hodnoty z 8 na 32 bitů s přenosem znaménka 
EXTW - změna šířky hodnoty z 16 na 32 bitů s přenosem znaménka 
 
Popis 

Instrukce ABSL  provede výpočet absolutní hodnoty vrcholu zásobníku. 
Instrukce CSGL změní znaménko hodnoty vrcholu zásobníku. 
Instrukce EXTB provede změnu šířky hodnoty na vrcholu zásobníku z 8 na 32 bitů 

zkopírováním znaménka na bitu A0.7 do bitů A0.8 až A0.31. 
Instrukce EXTW provede změnu šířky hodnoty na vrcholu zásobníku z 16 na 32 bitů 

zkopírováním znaménka na bitu A0.15 do bitů A0.16 až A0.31. 
 

Příklad: 

Absolutní hodnota čísla šířky 8 bitů 
 

#reg sint  cislo  ;hodnota se znaménkem 
; 
P 0 
 LD cislo  ;na čtení čísla:  byty A0 ... 0, 0, 0, cislo 
 EXTB   ;p řevod na dint: A0 = cislo 
 ABSL   ;absolutní hodnota 
 WR cislo  ;uložení čísla 
E 0 
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BIN , BIL P řevod z BCD formátu do binárního 
BCD, BCL P řevod z binárního formátu do BCD 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

BIN        NBCD         NBIN  

BIL        NBCD  - A7 A6 A5 A4 A3 A2 NBIN  

BCD        NBIN         NBCD  

BCL        NBIN  A6 A5 A4 A3 A2 A1  NBCD  

NBCD - desítkové číslo ve formátu BCD 
  (BIN, BCD - rozsah 0 až 99 999 999; BIL , BCL  - rozsah 0 až 4 294 967 295) 
NBIN - číslo v binárním formátu (typ udint) 
 
Operandy 

  udint 
BIN bez operandu C  G  K 
BIL bez operandu C  G  K 
BCD bez operandu C  G  K 
BCL bez operandu C  G  K 

 
Funkce 

BIN - převod desítkového čísla v BCD kódu do binárního formátu (8 BCD číslic) 
BIL  - převod desítkového čísla v BCD kódu do binárního formátu (plný rozsah udint) 
BCD - převod čísla v binárním formátu na desítkové v BCD kódu (8 BCD číslic) 
BCL  - převod čísla v binárním formátu na desítkové v BCD kódu (plný rozsah udint) 
 
Popis 
 

Instrukce BIN zpracovává vrchol zásobníku A0 jako osmimístné číslo ve formátu BCD 
(každá číslice je kódována dvojkově na čtyřech bitech), převádí jej do dvojkové soustavy a 
ukládá zpět do A0. Hodnoty ostatních vrstev zásobníku se nemění. Číselný rozsah převá-
děných čísel je 0 až 99 999 999. 

Instrukce BIL  zpracovává vrstvy A1 a A0 jako desetimístné číslo ve formátu BCD, pře-
vede jej do dvojkové soustavy, posune zásobník o jednu úroveň zpět a výsledek uloží na 
vrchol zásobníku A0. Číselný rozsah převáděných čísel je 0 až 4 294 967 295. 

Instrukce BCD zpracovává vrchol zásobníku A0 jako binární číslo šířky 32 bitů, převede 
jej na desítkové číslo v BCD kódu a jeho dolních osm číslic uloží na vrchol zásobníku A0. 
Do registru S0 na bity S0.6 až S0.4 ukládá hodnotu páté číslice. Hodnoty ostatních úrovní 
zásobníku se nemění. Rozsah převáděných čísel je 0 až 99 999 999. 

Instrukce BCL  zpracovává vrchol zásobníku A0 jako binární číslo šířky 32 bitů, převede 
jej na desítkové číslo v BCD kódu, posune zásobník o jednu úroveň vpřed a výsledek uloží 
do vrstev A1 a A0. Rozsah převáděných čísel je 0 až 4 294 967 295. 

 
Příznaky instrukce BCD 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - D5.2 D5.1 D5.0 - - - - 

 

S0.6 až S0.4 (D5.2 až D5.0) - nejvyšší číslice převedeného čísla v BCD kódu 
         (max. hodnota číslice je 6) 
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Poznámka 

Instrukce BCD nastavuje příznaky v S0 kvůli kompatibilitě uživatelských programů pře-
nesených z modelu 16 bitů. Doporučujeme tyto příznaky nepoužívat v nových uživatel-
ských programech. 

 
Příklady 

Převod čísla v BCD na binární číslo 
 

#reg udint  Deset, Binar 
; 
P 0 
 LD Deset 
 BIN 
 WR Binar 
E 0 

 
#reg usint  DesetH  ;nejvyšší dv ě číslice (10. a 9.) 
#reg udint  DesetL  ;dalších 8 číslic (8. až 1.) 
#reg udint  Binar 
; 
P 0 
 LD DesetH 
 LD DesetL 
 BIL 
 WR Binar 
E 0 
 

Převod binárního čísla do BCD 
 

#reg udint  Deset, Binar 
; 
P 0 
 LD Binar 
 BCD 
 WR Deset 
E 0 
 
#reg usint  DesetH  ;nejvyšší dv ě číslice (10. a 9.) 
#reg udint  DesetL  ;dalších 8 číslic (8. až 1.) 
#reg udint  Binar 
; 
P 0 
 LD Binar 
 BCL 
 WR DesetL 
 POP 1 
 WR DesetH 
E 0 
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5. OPERACE SE ZÁSOBNÍKY 

POP Posun zásobníku 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

POP         n     n x    n 
 
Operandy 

  dword 
udint 
dint 

POP n C  G  K 
 

n - počet posunutí zásobníku (–7 až 7) 
 
Funkce 

POP - n-násobný zpětný posun zásobníku 
 
Popis 

Instrukce POP posunuje zásobník o zadaný počet úrovní zpět. Instrukce provádí zpět-
nou rotaci zásobníku, takže je kdykoli možno se k hodnotě vysunuté z vrcholu A0 opět 
vrátit. Pokud potřebujeme zásobník posunout vpřed, zadáme počet otočení se znamén-
kem –. 
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CHG, CHGS Výměna aktivního zásobníku 
NXT Aktivace následujícího zásobníku 

PRV Aktivace p ředchozího zásobníku 

 
Operandy 

   
CHG n C  G  K 
CHGS n C  G  K 
NXT bez operandu C  G  K 
PRV bez operandu C  G  K 

 

n - označení vybraného zásobníku (0 až 7) 
 
Funkce 

CHG - aktivace vybraného zásobníku 
CHGS - aktivace vybraného zásobníku se zálohováním S0 a S1 
NXT - aktivace následujícího zásobníku v řadě se zálohováním S0 a S1 
PRV - aktivace předcházejícího zásobníku v řadě se zálohováním S0 a S1 
 
Popis 

Instrukce CHG aktivuje vybraný zásobník určený parametrem n, který nabývá hodnot 0 
až 7, což přestavuje zásobníky A až H. Instrukce CHGS navíc provádí i současné ukládání 
a vybírání stavu systémových registrů S0 a S1. Hodnoty těchto registrů jsou uloženy 
u právě opuštěného zásobníku a registry S0 a S1 v zápisníku jsou přepsány hodnotami, 
které byly uloženy u právě aktivovaného zásobníku. 

 

Instrukce NXT a PRV aktivují zásobník podle následující tabulky: 
 

Aktivní zásobník 
před instrukcí 

Aktivní zásobník 
po instrukci NXT 

Aktivní zásobník 
po instrukci PRV 

A (0) B (1) H (7) 
B (1) C (2) A (0) 
C (2) D (3) B (1) 
D (3) E (4) C (2) 
E (4) F (5) D (3) 
F (5) G (6) E (4) 
G (6) H (7) F (5) 
H (7) A (0) G (6) 

 

Instrukce NXT a PRV provádějí ukládání a vybírání stavu systémových registrů S0 a 
S1. 

 
Příznaky 

Instrukce CHGS, NXT a PRV ukládají hodnoty S0 a S1 k právě opouštěnému zásobní-
ku a registry S0 a S1 přepíší hodnotami uloženými u právě aktivovaného zásobníku. 
 
 



 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bit ů 

 79 TXV 004 01.01 

 

LAC Načtení hodnoty z vrcholu vybraného zásobníku 
WAC Zápis hodnoty na vrchol vybraného zásobníku 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
LAC A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope- 
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope- 
rand 

         n A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 a n 

 m7 m6 m5 m4 m3 m2 m1 m0  m7 m6 m5 m4 m3 m2 m1 m0  
        a  a m7 m6 m5 m4 m3 m2 m1  
WAC A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0  A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0  
        a n        a n 

 m7 m6 m5 m4 m3 m2 m1 m0  m7 m6 m5 m4 m3 m2 m1 m0  
          m6 m5 m4 m3 m2 m1 m0 a  
n - číslo zásobníku (0 až 7) 
m - označení zásobníku (A až H) 
 
Operandy 

  dword 
udint 
dint 

LAC n C  G  K 
WAC n C  G  K 

 

n - označení vybraného zásobníku (0 až 7) 
 
Funkce 

LAC  - načtení hodnoty z vrcholu vybraného zásobníku a jeho posun 
WAC - zápis hodnoty na vrchol vybraného zásobníku a jeho posun 
 
Popis 

Instrukce LAC  načte hodnotu vrcholu zásobníku určeného parametrem n, který nabývá 
hodnot 0 až 7, což přestavuje zásobníky A až H, na vrchol aktivního zásobníku. Vůči aktiv-
nímu zásobníku se instrukce chová stejně jako instrukce LD, tedy před zápisem hodnoty 
na jeho vrchol provede posun zásobníku o jednu úroveň vpřed. Vybraný zásobník se po 
operaci posune o jednu úroveň zpět a na jeho vrcholu je tak připravena nová hodnota 
k přečtení. 

Ve spojení se zapisovací instrukcí WAC se vybraný zásobník chová jako odkládací 
zásobník typu LIFO (last in, first out), tedy hodnota, která se instrukcí WAC zapíše jako 
poslední, se instrukcí LAC  první načte. 

 

Instrukce WAC zapíše hodnotu vrcholu aktivního zásobníku na vrchol zásobníku urče-
ného parametrem n, který nabývá hodnot 0 až 7, což přestavuje zásobníky A až H. Vůči 
aktivnímu zásobníku se instrukce chová stejně jako instrukce WR, tedy nemění jeho 
obsah. Vůči vybranému zásobníku se instrukce chová stejně jako instrukce LD, tedy před 
zápisem hodnoty na jeho vrchol provede posun zásobníku o jednu úroveň vpřed. 

Ve spojení se čtecí instrukcí LAC  se vybraný zásobník chová jako odkládací zásobník 
typu LIFO (last in, first out), tedy hodnota, která se instrukcí WAC zapíše jako poslední, se 
instrukcí LAC  první načte. 

Instrukci WAC lze použít také pro přípravu parametrů pro instrukce, které zpracovávají 
více vrstev zásobníku. Pokud hodnoty těchto parametrů získáváme během rozsáhlého 
programu na jeho různých místech, můžeme je postupně odkládat na vybraný zásobník a 
pak pouhým přepnutím zásobníků jsou parametry připraveny ke zpracování. 
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PSHB, PSHW, PSHL, PSHQ Uložení hodnoty na systémový  stack 
POPB, POPW, POPL, POPQ Vybrání hodnoty ze systémové ho stacku 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

stack 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

stack 

PSHB        a  a A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 a 
PSHW        a  a A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 a 
PSHL        a  a A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 a 
PSHQ       a  a A7 A6 A5 A4 A3 A2 a 
POPB         a A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 a  

POPW         a A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 a  

POPL         a A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 a  

POPQ         a A5 A4 A3 A2 A1 A0 a  

 
Operandy 

  byte 
usint 
sint 

word 
uint 
int 

dword 
udint 
dint 

real lreal 

PSHB bez operandu C  G  K     
PSHW bez operandu  C  G  K    
PSHL bez operandu   C  G  K C  G  K  
PSHQ bez operandu     C  G  K 
POPB bez operandu C  G  K     
POPW bez operandu  C  G  K    
POPL bez operandu   C  G  K C  G  K  
POPQ bez operandu     C  G  K 

 
Funkce 

PSHB - uložení dat typu byte, usint a sint na stack 
PSHW - uložení dat typu word, uint a int na stack 
PSHL - uložení dat typu dword, udint, dint a real na stack 
PSHQ - uložení dat typu lreal na stack 
POPB - vybrání dat typu byte, usint a sint ze stacku 
POPW - vybrání dat typu word, uint a int ze stacku 
POPL - vybrání dat typu dword, udint, dint a real ze stacku 
POPQ - vybrání dat typu lreal ze stacku 
 
Popis 

Instrukce PSHB uloží na stack obsah nejnižšího bytu vrcholu zásobníku A0. Pak posu-
ne zásobník o jednu úroveň zpět. 

Instrukce PSHW uloží na stack obsah dolního wordu vrcholu zásobníku A0. Pak posune 
zásobník o jednu úroveň zpět. 

Instrukce PSHL uloží na stack obsah vrcholu zásobníku A0. Pak posune zásobník 
o jednu úroveň zpět. 

Instrukce PSHQ uloží na stack obsah dvojvrstvy A01. Pak posune zásobník o dvě úrov-
ně zpět. 

Instrukce POPB posune zásobník o jednu úroveň vpřed, vybere ze stacku data šířky 
8 bitů a uloží je do nejnižšího bytu vrcholu zásobníku A0. Zbylé byty vrcholu jsou vynulo-
vány. 
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Instrukce POPW posune zásobník o jednu úroveň vpřed, vybere ze stacku data šířky 
16 bitů a uloží je do dolního wordu vrcholu zásobníku A0. Horní word jvrcholu je vynulo-
ván. 

Instrukce POPL posune zásobník o jednu úroveň vpřed, vybere ze stacku data šířky 
32 bitů a uloží je na vrchol zásobníku A0. 

Instrukce POPQ posune zásobník o dvě úrovně vpřed, vybere ze stacku data šířky 
64 bitů a uloží je do dvojvrstvy A01. 

 

Instrukce používají vyšší jazyky pro přípravu parametrů funkčních bloků. Lze je také 
použít k přechodnému odložení obsahu vrcholu zásobníku. 

 
Pozor! Je nutné, aby instrukce byly používány párově, tj. k jedné instrukci PSHB instruk-

ce POPB, k jedné instrukci PSHW instrukce POPW, apod. 
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6. INSTRUKCE SKOKŮ A VOLÁNÍ 

JMP Skok 

JMD Skok podmín ěný nenulovostí vrcholu zásobníku 
JMC Skok podmín ěný nulovostí vrcholu zásobníku 
JMI Nepřímý skok 

 
Operandy 

   
JMP Ln C  G  K 
JMD Ln C  G  K 
JMC Ln C  G  K 
JMI Ln C  G  K 
JMI bez operandu C  G  K 

 
Funkce 

JMP - nepodmíněný skok na návěští L n 
JMD - skok na návěští L n podmíněný nenulovostí vrcholu zásobníku A0 
JMC - skok na návěští L n podmíněný nulovostí vrcholu zásobníku A0 
JMI - nepodmíněný skok na návěští L n, jehož číslo n udává vrchol zásobníku A0 
 
Popis 

Instrukce JMP nepodmíněně převede program na instrukci L n. 
Instrukce JMD se zachová jako instrukce JMP pouze v případě, že vrchol zásobníku A0 

není 0 (logický součet OR všech 32 bitů A0 je log.1). Pokud tato podmínka není splněna, 
je instrukce ignorována a program pokračuje ve vykonávání další bezprostředně následují-
cí instrukce. 

Instrukce JMC se zachová jako instrukce JMP pouze v případě, že vrchol zásobníku A0 
je 0 (logický součet OR všech 32 bitů A0 je log.0). Pokud tato podmínka není splněna, je 
instrukce ignorována a program pokračuje ve vykonávání další bezprostředně následující 
instrukce. 

Instrukce JMI nepodmíněně převede program na instrukci L n, jejíž číslo n obsahuje 
vrchol zásobníku A0. Instrukce JMI s operandem Ln provede skok na návěští dané tímto 
operandem v případě, že návěští určené číslem na vrcholu zásobníku neexistuje. Tak lze 
ošetřit uživatelským programem chybový stav, který by jinak vedl k zastavení PLC z důvo-
du skoku na neexistující návěští. 
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JZ Skok podmín ěný nenulovostí p říznaku ZR 
JNZ Skok podmín ěný nulovostí p říznaku ZR 

JC Skok podmín ěný nenulovostí p říznaku CO 
JNC Skok podmín ěný nulovostí p říznaku CO 
JB Skok podmín ěný nenulovostí p říznaku S0.2 

JNB Skok podmín ěný nulovostí p říznaku S0.2 
JS Skok podmín ěný nenulovostí p říznaku S1.0 
JNS Skok podmín ěný nulovostí p říznaku S1.0 

 
Operandy 

   
JZ Ln C  G  K 
JNZ Ln C  G  K 
JC Ln C  G  K 
JNC Ln C  G  K 
JB Ln C  G  K 
JNB Ln C  G  K 
JS Ln C  G  K 
JNS Ln C  G  K 

 
Funkce 

JZ - skok na návěští L n podmíněný nenulovostí příznaku rovnosti ZR (S0.0) 
JNZ - skok na návěští L n podmíněný nulovostí příznaku rovnosti ZR (S0.0) 
JC - skok na návěští L n podmíněný nenulovostí příznaku přenosu CO (S0.1) 
JNC - skok na návěští L n podmíněný nulovostí příznaku přenosu CO (S0.1) 
JB  - skok na návěští L n podmíněný nenulovostí příznaku přenosu S0.2 
JNB  - skok na návěští L n podmíněný nulovostí příznaku přenosu S0.2 
JS - skok na návěští L n podmíněný nenulovostí příznaku S1.0 
JNS - skok na návěští L n podmíněný nulovostí příznaku S1.0 
 
Popis 

Instrukce JZ, JNZ, JC, JNC, JB  a JNB  jsou určeny především pro snadné vyhodnocení 
výsledků porovnání instrukcemi CMP, CMPS, CMF, CMDF. Instrukce JS, JNS jsou určeny 
především pro snadné vyhodnocení výsledků tabulkových instrukcí a všech dalších in-
strukcí, které příznak S1.0 využívají jako příznak korektnosti provedené operace. 

Instrukce JZ se zachová jako instrukce JMP pouze v případě, že příznak rovnosti ZR 
(S0.0) je log.1. 

Instrukce JNZ se zachová jako instrukce JMP pouze v případě, že příznak rovnosti ZR 
(S0.0) je log.0. 

Instrukce JC se zachová jako instrukce JMP pouze v případě, že příznak přenosu CO 
(S0.1) je log.1. 

Instrukce JNC se zachová jako instrukce JMP pouze v případě, že příznak přenosu CO 
(S0.1) je log.0. 

Instrukce JB  se zachová jako instrukce JMP pouze v případě, že příznak S0.2 je log.1. 
Instrukce JNB  se zachová jako instrukce JMP pouze v případě, že příznak S0.2 je 

log.0. 
Instrukce JS se zachová jako instrukce JMP pouze v případě, že příznak S1.0 je log.1. 
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Instrukce JNS se zachová jako instrukce JMP pouze v případě, že příznak S1.0 je 
log.0. 

Pokud příslušná podmínka není splněna, je instrukce ignorována a program pokračuje 
ve vykonávání další bezprostředně následující instrukce. 

 
Příklady 

Porovnejme obsahy registrů hodnota1 a hodnota2 a proveďme skok v případě, že obsah 
hodnota1 bude roven obsahu hodnota2 
 

 LD hodnota1 
 CMP hodnota2 
 JZ skok 
  :   ;hodnota1 ≠≠≠≠ hodnota2 
skok: 
  :   ;hodnota1 = hodnota2 
 

Proveďme 6x tutéž část programu 
 

 LD 6 
 WR index  ;index = 6 
skok: 
  :   ;t ělo cyklu 
 DCR index  ;index = index - 1 
 JNZ skok  ;index = 0 ? 
  :   ;ano, cyklus ukon čen 
 
Porovnejme obsahy registrů hodnota1 a hodnota2 a proveďme skok v případě, že obsah 
hodnota1 nebude větší než obsah hodnota2 
 

 LD hodnota1 
 CMP hodnota2 
 JC skok 
  :   ;hodnota1 > hodnota2 
skok: 
  :   ;hodnota1 ≤≤≤≤ hodnota2 
 
Hledejme položku s obsahem 4 v tabulce Tab a proveďme skok v případě, že byla položka 
nalezena 
 

 LD 4 
 FTB Tab  ;hledáme položku s obsahem 4 
 JS skok 
  :   ;položka s tímto obsahem nebyla nalezena 
skok: 
  :  ;položka byla nalezena, index je na vrcholu zá sobníku 
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CAL Volání podprogramu 
CAD Volání podmín ěné nenulovostí vrcholu zásobníku 

CAC Volání podmín ěné nulovostí vrcholu zásobníku 
CAI Nepřímé volání podprogramu 

 
Operandy 

   
CAL Ln C  G  K 
CAD Ln C  G  K 
CAC Ln C  G  K 
CAI Ln C  G  K 
CAI bez operandu C  G  K 

 
Funkce 

CAL  - nepodmíněné volání podprogramu označeném návěštím L n 
CAD - volání podprogramu označeném návěštím L n podmíněné nenulovostí vrcholu 

zásobníku A0 
CAC - volání podprogramu označeném návěštím L n podmíněné nulovostí vrcholu 

zásobníku A0 
CAI - nepodmíněné volání podprogramu označeném návěštím L n, jehož číslo n udává 

vrchol zásobníku A0 
 
Popis 

Instrukce CAL  nepodmíněně zavolá podprogram začínající na instrukci L n. 
Instrukce CAD se zachová jako instrukce CAL  pouze v případě, že vrchol zásobníku A0 

není 0 (logický součet OR všech 32 bitů A0 je log.1). Pokud tato podmínka není splněna, 
je instrukce ignorována a program pokračuje ve vykonávání další bezprostředně následu-
jící instrukce. 

Instrukce CAC se zachová jako instrukce CAL  pouze v případě, že vrchol zásobníku A0 
je 0 (logický součet OR všech 32 bitů A0 je log.0). Pokud tato podmínka není splněna, je 
instrukce ignorována a program pokračuje ve vykonávání další bezprostředně následující 
instrukce. 

Instrukce CAI nepodmíněně zavolá podprogram začínající na instrukci L n, jejíž číslo n 
obsahuje vrchol zásobníku A0. Instrukce CAI s operandem Ln provede skok na návěští 
dané tímto operandem v případě, že návěští určené číslem na vrcholu zásobníku neexis-
tuje. Tak lze ošetřit uživatelským programem chybový stav, který by jinak vedl k zastavení 
PLC z důvodu skoku na neexistující návěští. 

 
Poznámka 

Každý volaný podprogram musí končit instrukcí RET, která vrací program na instrukci 
bezprostředně následující po instrukci volání podprogramu. V případě nesplnění této pod-
mínky PLC zastaví chod programu a vyhlásí chybu. Počet vnoření podprogramů (volání 
podprogramu v rámci jiného podprogramu) je maximálně 8. 
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RET Návrat z podprogramu 
RED Návrat podmín ěný nenulovostí vrcholu zásobníku 

REC Návrat podmín ěný nulovostí vrcholu zásobníku 

 
Operandy 

   
RET bez operandu C  G  K 
RED bez operandu C  G  K 
REC bez operandu C  G  K 

 
Funkce 

RET - nepodmíněný návrat z podprogramu 
RED - návrat z podprogramu podmíněný nenulovostí vrcholu zásobníku A0 
REC - návrat z podprogramu podmíněný nulovostí vrcholu zásobníku A0 
 
Popis 

Instrukce RET nepodmíněně ukončí podprogram a vrátí řízení na instrukci bezprostřed-
ně následující za instrukcí volání, kterou byl podprogram vyvolán. 

Instrukce RED se zachová jako instrukce RET pouze v případě, že vrchol zásobníku A0 
není 0 (logický součet OR všech 32 bitů A0 je log.1). Pokud tato podmínka není splněna, 
je instrukce ignorována a program pokračuje ve vykonávání další bezprostředně následu-
jící instrukce. 

Instrukce REC se zachová jako instrukce RET pouze v případě, že vrchol zásobníku A0 
je 0 (logický součet OR všech 32 bitů A0 je log.0). Pokud tato podmínka není splněna, je 
instrukce ignorována a program pokračuje ve vykonávání další bezprostředně následující 
instrukce. 
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L Návěští 

 
Operandy 

   
L n C  G  K 

 
Funkce 

L - návěští číslo n 
 
Popis 

Instrukce L označuje místo v programu, které slouží jako cíl instrukcím skoků a volání. 
Návěštím může být označeno libovolné místo v programu, pokud je to potřebné v zájmu 
lepší přehlednosti při prohlížení, monitorování nebo ladění uživatelského programu. Z hle-
diska programu se instrukce L chová jako prázdná, nevykonává se žádná činnost. 

 
Poznámka 

V programu se nesmí víckrát opakovat návěští se stejným parametrem. Na číselném 
pořadí parametru instrukcí L v programu nezáleží. 
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7. ORGANIZAČNÍ INSTRUKCE 

P Začátek procesu 

E Konec procesu 
ED Konec procesu podmín ěný nenulovým vrcholem zásobníku 
EC Konec procesu podmín ěný nulovým vrcholem zásobníku 

 
Operandy 

   
P n C  G  K 
E n C  G  K 
ED bez operandu C  G  K 
EC bez operandu C  G  K 

 

n - číslo procesu (0 až 64) 
 
Funkce 

P - začátek procesu Pn 
E - konec procesu Pn 
ED - konec aktivního procesu podmíněný nenulovostí vrcholu zásobníku A0 
EC - konec aktivního procesu podmíněný nulovostí vrcholu zásobníku A0 
 
Popis 

Instrukce P označuje místo v programu, na kterém začíná příslušný proces. Slouží k je-
ho vyhledání systémovým programem jako počáteční zarážka procesu. 

Instrukce E označuje místo v programu, na kterém končí příslušný proces Pn. Slouží 
k předání řízení systémovému programu, který rozhodne o aktivaci dalšího procesu, a dá-
le slouží jako koncová zarážka procesu. 

Instrukce ED se zachová jako instrukce E (neslouží však jako zarážka procesu) pouze 
v případě, že vrchol zásobníku A0 není 0 (logický součet OR všech 32 bitů A0 je log.1). 
Pokud tato podmínka není splněna, je instrukce ignorována a program pokračuje ve vyko-
návání další bezprostředně následující instrukce. 

Instrukce EC se zachová jako instrukce E (neslouží však jako zarážka procesu) pouze 
v případě, že vrchol zásobníku A0 je 0 (logický součet OR všech 32 bitů A0 je log.0). 
Pokud tato podmínka není splněna, je instrukce ignorována a program pokračuje ve vyko-
návání další bezprostředně následující instrukce. 

 
Poznámka 

Parametr n nabývá hodnot pouze v rozsahu čísel přípustných procesů. Proces začínají-
cí instrukcí P n musí být ukončen instrukcí E n se stejným parametrem. Tato podmínka je 
formální a není na závadu, je-li v programu skok do jiného procesu bez návratu, i když 
tento postup není programátorsky příliš čistý. 

Protože jednotlivé komponenty vývojového prostředí Mosaic mohou generovat do uži-
vatelského programu před jeho překladem instrukce ovládající některé definované funkce 
(např. komunikace s operátorskými panely, PID regulátor, apod.), doporučujeme instrukce 
ED, EC nepoužívat, protože může dojít k vyřazení činnosti těchto skrytých funkcí. Bezpeč-
nější je nahradit je skokem na návěští zařazené na konec procesu. 
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Příklad 

Přípustné řazení procesů 
 

P 0 
  : 
  : 
 JMD skok      
  : 
  : 
E 0 
; 
P 10 
  : 
  : 
skok: 
  : 
  : 
E 10  ;Je-li spln ěna podmínka JMD, je tento konec procesu platný 
  ;i pro proces P0. 
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NOP Prázdná operace 

 
Operandy 

   
NOP n C  G  K 

 
Funkce 

NOP - žádná operace 
 
Popis 

Instrukce NOP neprovádí žádnou operaci. Z uživatelského hlediska nemá žádný vý-
znam. Obvykle ji generuje překladač vyššího jazyka pro odlišení začátku a konce progra-
mových modulů nebo k uložení parametrů těchto modulů. 
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BP Ladící bod 

 
Operandy 

   
BP n C  G  K* 

 

* softPLC instrukci nepodporuje 
 

n - číslo aktivovaného procesu P5n (0 až 7) 
 
Funkce 

BP - ladící bod 
 
Popis 

Instrukce BP je určena především pro fázi ladění uživatelského programu. Aktivuje ob-
služný proces podle hodnoty parametru. Parametr n smí nabývat jen hodnot 0 až 7 a udá-
vá číslo aktivovaného procesu P50 až P57, ve kterém lze na úrovni uživatelského progra-
mu zapsat ošetření situace, odpovídající umístění dané instrukce BP v uživatelském pro-
gramu (např. odložení stavu zásobníku do zápisníku, upřesnění podmínky a definování 
hledaného stavu, výpis zprávy). 

Instrukce BP n provede uložení aktivního zásobníku a předá řízení procesu P5n. Po 
ukončení tohoto procesu instrukcí E, ED nebo EC je aktivní zásobník obnoven a program 
pokračuje v provádění instrukce následující za instrukcí BP n. Jde tedy o zvláštní případ 
instrukce volání. 

Instrukci BP nelze použít v rámci procesů P50 až P57. 
 

Poznámka 

Narozdíl od všech ostatních procesů, v případě vstupu do procesů P50 až P57 je 
zachován celý aktivní zásobník. Při ukončení těchto procesů je stav zásobníku a obsah 
příznakových registrů S0 a S1 obnoven na hodnoty, které zde byly při vstupu do procesu. 
Pokud použijeme v procesu P5n některou z instrukcí pro přepínání zásobníků (NXT, PRV, 
CHG, CHGS), bude sice po ukončení procesu obnoven stav zásobníku, ale aktivní zůstá-
vá ten zásobník, který byl aktivní při ukončení procesu P5n! Tímto způsobem tedy dojde 
k fyzické změně zásobníku, aniž se změnil jeho obsah. Tuto skutečnost lze využít k vytvá-
ření kopií zásobníku. Je však třeba věnovat těmto instrukcím zvýšenou pozornost. 
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SEQ Podmín ěné přerušení procesu 

 
Operandy 

   
SEQ Ln C  G  K 

 
Funkce 

SEQ - přerušení procesu podmíněné nulovostí vrcholu zásobníku, proces začne v příš-
tím cyklu od návěští L n 

 
Popis 

Instrukce SEQ se zachová jako instrukce E (neslouží však jako zarážka procesu) v pří-
padě, že vrchol zásobníku A0 je 0 (logický součet OR všech 32 bitů A0 je log.0). Navíc 
způsobí, že proces příště začne od návěští Ln. Pokud podmínka není splněna, je instrukce 
ignorována a program pokračuje ve vykonávání další bezprostředně následující instrukce. 

Instrukce SEQ umožňuje sekvenční programování v rámci jednoho procesu, kdy se 
vykonává vždy jen určitá část procesu a přechody mezi těmito částmi pomocí podmínek 
obstarává právě instrukce SEQ. 

 
Upozorn ění 

Instrukce SEQ je přípustná jen v procesech P0 až P40. 
 

Příklad 

Požadujeme, aby se provedla činnost 1, po nastavení signálu připojeného na X1.0 na 
log.1 aby se provedla činnost 2, po nastavení signálu připojeného na X1.1 na log.0 aby se 
provedla činnost 3 a po nastavení signálu připojeného na X1.2 na log.1 aby se provedla 
opět činnost 1 a dále dokola. 
 

P 10 
  :   ; činnost 1 
navesti1 
 LD vstup1 ;podmínka 1 
 SEQ navesti1 ;dokud bude vstup1 = 0, proces P10 zd e skon čí 
    ;a p říšt ě za čne na navesti1 
  :   ;vstup1 = 1 - činnost 2 
navesti2 
 LDC vstup2 ;podmínka 2 
 SEQ navesti2 ;dokud bude vstup2 = 1, proces P10 zd e skon čí 
    ;a p říšt ě za čne na navesti2 
  :   ;vstup2 = 0 - činnost 3 
navesti3 
 LD vstup3 ;podmínka 3 
 SEQ navesti3 ;dokud bude vstup3 = 0, proces P10 zd e skon čí 
    ;a p říšt ě za čne na navesti3 
E 10    ;vstup3 = 1 - konec procesu P10, p říšt ě za čne 
    ;zase od za čátku 
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8. TABULKOVÉ INSTRUKCE 

LTB Čtení položky 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

LTB  XYSDR       LIMIT INDEX  A6 A5 A4 A3 A2 LIMIT INDEX VAL  
LTB  T        INDEX  A6 A5 A4 A3 A2 LIMIT INDEX VAL  

LIMIT - hodnota meze tabulky (index poslední položky tabulky) (typ udint) 
INDEX - index žádané položky (typ udint) 
VAL - přečtený obsah (typ odpovídající typu operandu) 
 
Operandy 

  bool byte 
usint 
sint 

word 
uint 
int 

dword 
udint 
dint 

real 

LTB X Y S D R C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K 
LTB T C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K 

 
Funkce 

LTB  - čtení položky z tabulky 
 
Popis 

Instrukce LTB  je indexovanou obdobou instrukce LD. Nejdříve posune zásobník vpřed. 
Je-li zadaný index v rozsahu tabulky (není větší než její mez), je na vrchol zásobníku A0 
předán obsah žádané položky a je nastaven příznak S1.0. Je-li požadována položka mimo 
rozsah tabulky (index je vyšší než její mez), je příznak S1.0 nulován. 

Instrukce typu bool  sejme obsah položky a souhlasně s ním nastaví všech 32 bitů 
vrcholu zásobníku A0. 

Instrukce typu byte , usint  a sint  sejme obsah položky a beze změny jej uloží do 
nejnižšího bytu vrcholu zásobníku A0, ostatní byty vynuluje. 

Instrukce typu word , uint  a int  sejme obsah položky a beze změny jej uloží do dolního 
wordu vrcholu zásobníku A0. Horní word vrcholu je vynulován. Do nejnižšího bytu se 
ukládá byte s nejnižší adresou v tabulce v rámci položky. 

Instrukce typu dword , udint , dint  a real  sejme obsah položky a beze změny jej uloží na 
vrchol zásobníku A0. Do nejnižšího bytu se ukládá byte s nejnižší adresou v tabulce 
v rámci položky. 

 
Poznámka 

Je-li operandem bitové pole na zápisníku, musí  toto pole začínat na bitu 0 (pomocí 
direktivy #reg aligned)! 
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Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 - žádost o položku mimo tabulku 
  1 - žádost o položku v tabulce 

 
Příklady 

Čtení položky typu bool 
 

#table bool  Tab = 0,1,0,1 
#reg uint  INDEX 
#reg bool  VAL 
; 
P 0 
 LD INDEX 
 LTB Tab  ;tabulka T 
 WR VAL 
E 0 
 
#def LIMIT  3 
#reg aligned bool  Tab[LIMIT+1] 
#reg uint  INDEX 
#reg bool  VAL 
; 
P 0 
 LD LIMIT 
 LD INDEX 
 LTB Tab  ;tabulka na zápisníku 
 WR VAL 
E 0 
 
Čtení položky typu usint 
 

#table usint  Tab = 0,1,2,3 
#reg uint   INDEX 
#reg usint  VAL 
; 
P 0 
 LD INDEX 
 LTB Tab  ;tabulka T 
 WR VAL 
E 0 
 
#def LIMIT  3 
#reg usint  Tab[LIMIT+1] 
#reg uint   INDEX 
#reg usint  VAL 
; 
P 0 
 LD LIMIT 
 LD INDEX 
 LTB Tab  ;tabulka na zápisníku 
 WR VAL 
E 0 
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Čtení položky typu uint 
 

#table uint  Tab = 0,1,2,3 
#reg uint  INDEX 
#reg uint  VAL 
; 
P 0 
 LD INDEX 
 LTB Tab  ;tabulka T 
 WR VAL 
E 0 
 
#def LIMIT  3 
#reg uint  Tab[LIMIT+1] 
#reg uint  INDEX 
#reg uint  VAL 
; 
P 0 
 LD LIMIT 
 LD INDEX 
 LTB Tab  ;tabulka na zápisníku 
 WR VAL 
E 0 
 
Čtení položky typu udint 
 

#table udint  Tab = 0,1,2,3 
#reg uint   INDEX 
#reg udint  VAL 
; 
P 0 
 LD INDEX 
 LTB Tab  ;tabulka T 
 WR VAL 
E 0 
 
#def LIMIT  3 
#reg udint  Tab[LIMIT+1] 
#reg uint   INDEX 
#reg udint  VAL 
; 
P 0 
 LD LIMIT 
 LD INDEX 
 LTB Tab  ;tabulka na zápisníku 
 WR VAL 
E 0 
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WTB Zápis položky 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

WTB  XYSR      LIMIT INDEX VAL       LIMIT INDEX VAL  
WTB  T       INDEX VAL       LIMIT INDEX VAL  

LIMIT - hodnota meze tabulky (index poslední položky tabulky) (typ udint) 
INDEX - index žádané položky (typ udint) 
VAL - zapisovaný obsah (typ odpovídající typu operandu) 
 
Operandy 

  bool byte 
usint 
sint 

word 
uint 
int 

dword 
udint 
dint 

real 

WTB X Y S R C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K 
WTB T C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K 

 
Funkce 

WTB - zápis položky do tabulky 
 
Popis 

Instrukce WTB je indexovanou obdobou instrukce WR. Nemění obsah zásobníku. Je-li 
zadaný index v rozsahu tabulky (není větší než její mez), je do určené položky předán 
obsah vrcholu zásobníku A0 a je nastaven příznak S1.0. Je-li požadován zápis do položky 
mimo rozsah tabulky (index je vyšší než její mez), je příznak S1.0 nulován. 

Instrukce typu bool  zapíše do položky hodnotu logického součtu (OR) všech 32 bitů 
vrcholu zásobníku A0. 

Instrukce typu byte , usint  a sint  zapíše do položky nejnižší byte vrcholu zásobníku A0. 
Instrukce typu word , uint  a int  zapisuje do položky dolní word vrcholu zásobníku A0. 

Nejnižší byte vrcholu zásobníku se ukládá do bytu s nejnižší adresou v tabulce v rámci 
položky. 

Instrukce typu dword , udint , dint  a real  zapisuje do položky vrchol zásobníku A0. 
Nejnižší byte vrcholu zásobníku se ukládá do bytu s nejnižší adresou v tabulce v rámci 
položky. 

 
Poznámka 

Je-li operandem bitové pole na zápisníku, musí být toto pole začínat na bitu 0 (pomocí 
direktivy #reg aligned)! 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 - žádost o položku mimo tabulku 
  1 - žádost o položku v tabulce 
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Příklady 

Zápis položky typu bool 
 

#table bool  Tab = 0,1,0,1 
#reg uint  INDEX 
#reg bool  VAL 
; 
P 0 
 LD INDEX 
 LD VAL 
 WTB Tab  ;tabulka T 
E 0 
 
#def LIMIT  3 
#reg aligned bool  Tab[LIMIT+1] 
#reg uint  INDEX 
#reg bool  VAL 
; 
P 0 
 LD LIMIT 
 LD INDEX 
 LD VAL 
 WTB Tab  ;tabulka na zápisníku 
E 0 
 
Zápis položky typu usint 
 

#table usint  Tab = 0,1,2,3 
#reg uint   INDEX 
#reg usint  VAL 
; 
P 0 
 LD INDEX 
 LD VAL 
 WTB Tab  ;tabulka T 
E 0 
 
#def LIMIT  3 
#reg usint  Tab[LIMIT+1] 
#reg uint   INDEX 
#reg usint  VAL 
; 
P 0 
 LD LIMIT 
 LD INDEX 
 LD VAL 
 WTB Tab  ;tabulka na zápisníku 
E 0 
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Zápis položky typu uint 
 

#table uint  Tab = 0,1,2,3 
#reg uint  INDEX 
#reg uint  VAL 
; 
P 0 
 LD INDEX 
 LD VAL 
 WTB Tab  ;tabulka T 
E 0 
 
#def LIMIT  3 
#reg uint  Tab[LIMIT+1] 
#reg uint  INDEX 
#reg uint  VAL 
; 
P 0 
 LD LIMIT 
 LD INDEX 
 LD VAL 
 WTB Tab  ;tabulka na zápisníku 
E 0 
 
Zápis položky typu udint 
 

#table long Tab = 0,1,2,3 
#reg uint   INDEX 
#reg udint  VAL 
; 
P 0 
 LD INDEX 
 LD VAL 
 WTB Tab  ;tabulka T 
E 0 
 
#def LIMIT  3 
#reg udint  Tab[LIMIT+1] 
#reg uint   INDEX 
#reg udint  VAL 
; 
P 0 
 LD LIMIT 
 LD INDEX 
 LD VAL 
 WTB Tab  ;tabulka na zápisníku 
E 0 
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FTB Hledání položky 

FTBN Hledání další položky 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

FTB  XYSDR       LIMIT VAL        LIMIT INDEX  
FTB  T        VAL        LIMIT INDEX  

FTBN  XYSDR      INDX0 LIMIT VAL       INDX0 LIMIT INDEX  

FTBN  T       INDX0 VAL        LIMIT INDEX  

LIMIT - hodnota meze tabulky (index poslední položky tabulky) (typ udint) 
VAL - obsah, který má být v tabulce nalezen (typ odpovídající typu operandu) 
INDX0 - index položky, od které se bude hledat (typ udint) 
INDEX - index nalezené položky (pokud není nalezena odpovídající položka, má index hodnotu LIMIT+1) 

(typ udint) 
 
Operandy 

  bool byte 
usint 
sint 

word 
uint 
int 

dword 
udint 
dint 

real 

FTB X Y S D R C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K 
FTB T C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K 
FTBN X Y S D R C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K 
FTBN T C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K 

 
Funkce 

FTB - hledání položky v tabulce 
FTBN - hledání další položky v tabulce 
 
Popis 

Instrukce FTB postupně porovnává údaj na vrcholu zásobníku s obsahy položek tabul-
ky, dokud nenalezne souhlasnou položku, nebo nevyčerpá celou tabulku. Pokud souhlas-
nou položku nalezne, zapíše její index na vrchol zásobníku A0 a nastaví příznak S1.0. 
V opačném případě je příznak S1.0 nulován a na vrcholu zásobníku A0 je hodnota rovná 
mezi zvýšené o 1. Obsahuje-li tabulka více souhlasných položek, funkce nalezne pouze 
první (s nejnižším indexem). 

Instrukce FTBN se chová stejně, ale navíc obsahuje parametr INDX0, který obsahuje 
index položky, od kterého je zahájeno hledání. Pokud se v jedné tabulce nachází více 
položek stejné hodnoty, instrukce FTB nalezne pouze položku s nejnižším indexem, kdež-
to pomocí instrukce FTBN postupně nalezneme tyto položky všechny tak, že po nalezení 
první položky s žádaným obsahem zavoláme instrukci FTBN znova a do parametru INDX0 
zapíšeme hodnotu o 1 vyšší, než byl index nalezené položky. Postup opakujeme až do 
vyčerpání tabulky. 

Instrukce typu bool  porovnávají hodnotu logického součtu (OR) všech 32 bitů vrcholu 
zásobníku A0 s položkami tabulky. Bitovou instrukci FTB lze využít například pro testování 
bitového pole, kde má odlišnou hodnotu obvykle jen jeden bit (např. klávesnice). 

Instrukce typu byte , usint  a sint  porovnávají obsah nejnižšího bytu vrcholu zásobníku 
A0 s položkami tabulky. 

Instrukce typu word , uint  a int  porovnávají obsah dolního wordu vrcholu zásobníku A0 
s položkami tabulky. Nejnižší byte vrcholu zásobníku se porovnává s bytem s nejnižší 
adresou v tabulce v rámci položky. 
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Instrukce typu dword , udint  a dint  porovnávají obsah vrcholu zásobníku A0 s položka-
mi tabulky. Nejnižší byte vrcholu zásobníku se porovnává s bytem s nejnižší adresou v ta-
bulce v rámci položky. 

 
Poznámka 

Je-li operandem bitové pole na zápisníku, musí toto pole začínat na bitu 0 (pomocí 
direktivy #reg aligned)! 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 - žádost o položku mimo tabulku 
  1 - žádost o položku v tabulce 

 
Příklady 

Hledání položky typu bool 
 

#table bit  Tab = 1,1,0,1 
#reg uint  INDEX 
#reg bool  VAL 
; 
P 0 
 LD VAL 
 FTB Tab  ;tabulka T 
 WR INDEX 
E 0 
 
#def LIMIT  3 
#reg aligned bool  Tab[LIMIT+1] 
#reg uint  INDEX 
#reg bool  VAL 
; 
P 0 
 LD LIMIT 
 LD VAL 
 FTB Tab  ;tabulka na zápisníku 
 WR INDEX 
E 0 
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Hledání všech shodných položek typu usint 
 

#table usint  Tab = 0,1,2,1,2,2,0 
#reg uint   pocet ;po čet nalezení shodné položky 
#reg usint  VAL 
; 
P 0 
 LD 0  ;výchozí index INDX0 
 WR pocet  ;pocet = 0 
zacatek: 
 LD VAL 
 FTBN Tab  ;tabulka T 
 JNS konec  ;test nalezení položky 
 INR pocet  ;další položka nalezena 
 INR   ;INDX0 = INDEX+1 
 JMP zacatek ;hledat další položku 
; 
konec: 
E 0 
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FTM Hledání části položky 
FTMN Hledání části další položky 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

FTM  XYSDR       LIMIT VAL        LIMIT INDEX  
FTM  T        VAL        LIMIT INDEX  

FTMN  XYSDR      INDX0 LIMIT VAL       INDX0 LIMIT INDEX  

FTMN  T       INDX0 VAL        LIMIT INDEX  

LIMIT - hodnota meze tabulky (index poslední položky tabulky) (typ udint) 
VAL - obsah, který má být v tabulce nalezen (typ odpovídající typu operandu) 
INDX0 - index položky, od které se bude hledat (typ udint) 
INDEX - index nalezené položky (pokud není nalezena odpovídající položka, má index hodnotu LIMIT+1) 

(typ udint) 
 
Operandy 

  byte 
usint 
sint 

word 
uint 
int 

dword 
udint 
dint 

real 

FTM X Y S D R C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K 
FTM T C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K 
FTMN X Y S D R C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K 
FTMN T C  G  K C  G  K C  G  K C  G  K 

 
Funkce 

FTM - hledání části položky v tabulce 
FTMN - hledání části další položky v tabulce 
 
Popis 

Instrukce FTM je zobecněním instrukce FTB, kdy vyhodnocovaná tabulka má dvojná-
sobný formát. Každá položka obsahuje dvě části pod společným indexem. První část 
obsahuje hodnotu, druhá část obsahuje výběrovou masku. 
 

 index n  index n+1   
... položka n maska n položka n+1 maska n+1 ... 

 

Instrukce FTM postupně porovnává údaj na vrcholu zásobníku s položkami tabulky a 
výsledky porovnání maskuje příslušnými maskami tak, že jsou respektovány jen ty bity 
výsledku porovnání, kterým odpovídá jednička v bitech ve výběrové masce, dokud nena-
lezne souhlasnou položku, nebo nevyčerpá celou tabulku. Pokud souhlasnou položku 
nalezne, zapíše její index na vrchol zásobníku A0 a nastaví příznak S1.0. V opačném 
případě je příznak S1.0 nulován a na vrcholu zásobníku A0 je hodnota rovna mezi 
zvýšené o 1. 

Funkci porovnávání lze napsat pomocí logických operátorů takto: 
 

(VAL XOR položka) AND maska = výsledek 
 

Je-li tento výsledek 0, jedná se o souhlasnou položku a její index je předán na vrcholu 
zásobníku. Obsahuje-li tabulka více souhlasných položek, funkce nalezne pouze první 
(s nejnižším indexem). 

Instrukce FTMN se chová stejně, ale navíc obsahuje parametr INDX0, který obsahuje 
index položky, od kterého je zahájeno hledání. Pokud se v jedné tabulce nachází více 
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položek stejné hodnoty, instrukce FTM nalezne pouze položku s nejnižším indexem, kdež-
to pomocí instrukce FTMN postupně nalezneme tyto položky všechny tak, že po nalezení 
první položky s žádaným obsahem zavoláme instrukci FTMN znova a do parametru 
INDX0 zapíšeme hodnotu o 1 vyšší, než byl index nalezené položky. Postup opakujeme 
až do vyčerpání tabulky. 

Instrukce typu byte , usint  a sint  porovnávají obsah nejnižšího bytu vrcholu zásobníku 
A0 s položkami tabulky. 

Instrukce typu word , uint  a int  porovnávají obsah dolního wordu vrcholu zásobníku A0 
s položkami tabulky. Nejnižší byte vrcholu zásobníku se porovnává s bytem s nejnižší 
adresou v tabulce v rámci položky. 

Instrukce typu dword , udint  a dint  porovnávají obsah vrcholu zásobníku A0 s položka-
mi tabulky. Nejnižší byte vrcholu zásobníku se porovnává s bytem s nejnižší adresou v ta-
bulce v rámci položky. 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 - žádost o položku mimo tabulku 
  1 - žádost o položku v tabulce 

 
Příklady 

Hledání položky typu usint 
 

#table usint  Tab = 1,7,0,1 
#reg udint  INDEX 
#reg usint  VAL 
; 
P 0 
 LD VAL 
 FTM Tab  ;tabulka T 
 WR INDEX 
E 0 
 
#def LIMIT  3 
#reg aligned usint  Tab[2*(LIMIT+1)] 
#reg udint  INDEX 
#reg usint  VAL 
; 
P 0 
 LD LIMIT 
 LD VAL 
 FTM Tab  ;tabulka na zápisníku 
 WR INDEX 
E 0 
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Hledání všech shodných položek typu uint 
 

#table uint  Tab = 0,1,2,1,2,2,0,7 
#reg uint  pocet  ;po čet nalezení shodné položky 
#reg uint  VAL 
; 
P 0 
 LD 0  ;výchozí index INDX0 
 WR pocet  ;pocet = 0 
zacatek: 
 LD VAL 
 FTMN Tab  ;tabulka T 
 JNS konec  ;test nalezení položky 
 INR pocet  ;další položka nalezena 
 INR   ;INDX0 = INDEX+1 
 JMP zacatek ;hledat další položku 
; 
konec: 
E 0 
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FTS, FTSF Zařazení položky 
FTSS Zařazení položky se znaménkem 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

FTS  XYSDR       LIMIT VAL        LIMIT INDEX  
FTS  T        VAL        LIMIT INDEX  

FTSF  XYSDR       LIMIT VAL        LIMIT INDEX  
FTSF  T        VAL        LIMIT INDEX  

FTSS  XYSDR       LIMIT VAL        LIMIT INDEX  
FTSS  T        VAL        LIMIT INDEX  

LIMIT - hodnota meze tabulky (index poslední položky tabulky) (typ udint) 
VAL - obsah, který má být v tabulce nalezen (typ odpovídající typu operandu) 
INDEX - index nalezené položky (pokud není nalezena odpovídající položka, má index hodnotu LIMIT+1) 

(typ udint) 
 
Operandy 

  usint sint uint int udint dint real 
FTS X Y S D R C  G  K  C  G  K  C  G  K   
FTS T C  G  K  C  G  K  C  G  K   
FTSF X Y S D R       C  G  K 
FTSF T       C  G  K 
FTSS X Y S D R  C  G  K  C  G  K  C  G  K  
FTSS T  C  G  K  C  G  K  C  G  K  

 
Funkce 

FTS - zařazení položky podle tabulky 
FTSF - zařazení položky podle tabulky (plovoucí řádová čárka) 
FTSS - zařazení položky se znaménkem podle tabulky 
 
Popis 

Instrukce FTS je zobecněním instrukce FTB a realizuje mnohoúrovňové porovnání 
nebo třídění. K tomu je třeba, aby položky v tabulce byly uspořádány vzestupně podle 
hodnot, protože reprezentují meze oddělující jednotlivé třídy, do nichž instrukce zařazuje 
obsah A0. 

Instrukce FTS neposouvá zásobník. Postupně porovnává údaj v A0 s obsahy položek 
tabulky, dokud nenalezne položku větší nebo rovnou porovnávané hodnotě, nebo nevyčer-
pá celou tabulku. Pokud souhlasnou položku nalezne, zapíše její index na vrchol zásobní-
ku A0 a nastaví příznak S1.0. V opačném případě je příznak S1.0 nulován a na vrcholu 
zásobníku A0 je hodnota rovná mezi zvýšené o 1. 

Zařazování do tříd je následující (k odpovídá hodnotě LIMIT): 
 

             0 ≤ VAL ≤ položka 0 třída 0 
položka 0 < VAL ≤ položka 1 třída 1 
položka 1 < VAL ≤ položka 2 třída 2 

: : 
položka k–1 < VAL ≤ položka k    třída k 
    položka k < VAL ≤ maximum    třída k+1 
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Instrukce FTSS se chová stejně, ale u všech hodnot akceptuje stav nejvyššího bitu jako 
znaménko. Instrukce FTSF všechny hodnoty zpracovává ve formátu plovoucí řádové čár-
ky (float). 

Instrukce typu usint , sint  porovnávají obsah nejnižšího bytu vrcholu zásobníku A0 s po-
ložkami tabulky. 

Instrukce typu uint , int  porovnávají obsah dolního wordu vrcholu zásobníku A0 s polož-
kami tabulky. Nejnižší byte vrcholu zásobníku se porovnává s bytem s nejnižší adresou 
v tabulce v rámci položky. 

Instrukce typu udint , dint  a real  porovnávají obsah vrcholu zásobníku A0 s položkami 
tabulky. Nejnižší byte vrcholu zásobníku se porovnává s bytem s nejnižší adresou v tabul-
ce v rámci položky. 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 - žádost o položku mimo tabulku 
  1 - žádost o položku v tabulce 

 
Příklady 

Zařazení položky typu usint 
 

#table usint  Tab = 1,4,8,15 
#reg udint  INDEX 
#reg usint  VAL 
; 
P 0 
 LD VAL 
 FTS Tab  ;tabulka T 
 WR INDEX 
E 0 
 
#def LIMIT  3 
#reg aligned usint  Tab[LIMIT+1] 
#reg udint  INDEX 
#reg usint  VAL 
; 
P 0 
 LD LIMIT 
 LD VAL 
 FTS Tab  ;tabulka na zápisníku 
 WR INDEX 
E 0 
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9. BLOKOVÉ OPERACE 

SRC Zdroj dat pro p řesun 

MOV Přesun bloku dat 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

SRC        INDEX         INDEX  
MOV       INDEX LEN        INDEX LEN  

INDEX - index první položky ve vymezené zdrojové / cílové zóně (typ udint) 
LEN - počet přesouvaných bytových položek (typ udint) 
 
Operandy 

  byte 
usint 
sint 

SRC X Y S D R C  G  K 
SRC T C  G  K 
MOV X Y S R C  G  K 
MOV T C  G  K 

 
Funkce 

SRC - specifikace zdrojové zóny pro přesun bloku dat 
MOV - přesun bloku dat do cílové zóny 
 
Popis 

Instrukce SRC slouží jako příprava před instrukcí MOV. Uloží do vnitřní paměti systému 
údaje o počáteční adrese zdrojové zóny. Adresu první položky udává operand instrukce 
zvýšený o index uložený na vrcholu zásobníku. Pomocí indexu lze dynamicky počátek 
zóny měnit. 

 

Instrukce MOV přesouvá do cílové zóny obsah zdrojové zóny zadané instrukcí SRC. 
Počet přesouvaných bytových položek se načítá z vrcholu zásobníku A0. Maximální 

počet položek je omezen pouze velikostí zápisníku, resp. tabulky. 
Adresu první položky udává operand instrukce zvýšený o index uložený ve vrstvě A1. 
 

Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 - adresa zdrojové zóny určené instrukcí SRC nebo cílové zóny určené  
instrukcí MOV je mimo rozsah tabulky T nebo zápisníku, přesun se ne-
provede 

  1 - adresa zdrojové i cílové zóny je v rozsahu tabulky T nebo zápisníku, 
přesun se provede 

 

S34 = 20 ($14) zdrojový blok dat byl definován mimo rozsah 
S34 = 21 ($15) cílový blok dat byl definován mimo rozsah 
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Poznámka 

Specifikace zdrojové zóny zůstává uložena v paměti tak dlouho, dokud není přepsána 
novou instrukcí SRC. Lze ji tedy využít pro více instrukcí MOV. 

 
Příklad 

Přesun bloku dat 
 

#def LEN  30 
#reg uint   INDEX_SRC, INDEX_MOV 
#reg usint  Zdroj[LEN], Cil[LEN] 
; 
P 0 
 LD INDEX_SRC 
 SRC Zdroj 
  : 
  : 
 LD INDEX_MOV 
 LD LEN 
 MOV Cil 
E 0 
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MTN Přesun tabulky do zápisníku 
MNT Naplnění tabulky ze zápisníku 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

MTN       TAB REG        TAB LEN  
MNT       TAB REG        TAB LEN  

TAB - číslo přesouvané / plněné tabulky (typ udint) 
REG - index prvního registru R vymezené zóny v zápisníku (typ udint) 
LEN - počet přenesených bytů (typ udint) 
 
Operandy 

  byte 
usint 
sint 

MTN bez operandu C  G  K 
MNT bez operandu C  G  K 

 
Funkce 

MTN - přesun tabulky do zápisníku 
MNT - naplnění tabulky ze zápisníku 
 
Popis 

Instrukce MTN přesouvá do cílové zóny v zápisníku celý obsah vybrané tabulky T. Po-
čet přesouvaných bytových položek je určen velikostí tabulky a instrukce jej po přesunu 
zveřejní na vrcholu zásobníku. 

 

Instrukce MNT plní ze zdrojové zóny v zápisníku celý obsah vybrané tabulky T. Počet 
přesouvaných bytových položek je určen velikostí tabulky a instrukce jej po přesunu 
zveřejní na vrcholu zásobníku. 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 - adresa zóny v zápisníku je mimo rozsah, přesun se neprovede 
  1 - adresa zóny v zápisníku je v rozsahu, přesun se provede 
 

S34 = 20 ($14) zdrojový blok dat byl definován mimo rozsah 
S34 = 21 ($15) cílový blok dat byl definován mimo rozsah 
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Příklady 

Přesun z tabulky 
 

#def MaxDelka  30 
#table usint  Tab = 0,1,2,3 
#reg usint  Cil[MaxDelka] 
; 
P 0 
 LD __indx (Tab) ;TAB 
 LD __indx (Cil) ;REG 
 MTN 
E 0 
 
Přesun do tabulky 
 

#def MaxDelka  30 
#table usint  Tab = 0,1,2,3 
#reg usint  Zdroj[MaxDelka] 
; 
P 0 
 LD __indx (Tab) ;TAB 
 LD __indx (Zdroj) ;REG 
 MNT 
E 0 
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FIL Plnění bloku 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

FIL       LEN VAL        LEN VAL  

LEN - délka plněné zóny (typ udint) 
VAL - zapisovaná konstanta (typ uint) 
 
Operandy 

  byte 
usint 
sint 

FIL X Y S R C  G  K 
 
Funkce 

FIL - plnění zóny konstantou 
 
Popis 

Počet bytových položek se načítá z vrstvy A1 zásobníku. Adresu první položky udává 
operand instrukce, položky jsou plněny střídavě hodnotou z nejnižšího a z druhého nejniž-
šího bytu vrcholu zásobníku A0. 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 - adresa plněné zóny je mimo rozsah zápisníku 
  1 - adresa plněné zóny je v rozsahu zápisníku 
 

S34 = 21 ($15) cílový blok dat byl definován mimo rozsah 
 

Příklad 

Plnění zóny 
 

#def LEN 30 
#reg usint  Cil[LEN] 
#reg uint   VAL 
; 
P 0 
 LD LEN 
 LD VAL 
 FIL Cil 
E 0 
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BCMP Porovnání blok ů 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník  
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0  

BCMP      AD1 AD2 LEN  AD2 LEN A7 A6 A5 A4 A3 CMP  

AD1 - adresa registru, kde začíná 1. blok (typ udint) 
AD2 - adresa registru, kde začíná 2. blok (typ udint) 
LEN - délka porovnávaných polí (typ udint) 
CMP - výsledek porovnání (typ bool) 
 
Operandy 

  byte 
usint 
sint 

BCMP X Y S R C  G  K 
 
Funkce 

BCMP - porovnání obsahů dvou bloků dat 
 
Popis 

Instrukce BCMP provádí porovnání dvou bloků dat v zápisníku. Instrukce očekává ve 
vrstvách A2 a A1 adresy začátku porovnávaných bloků a na vrcholu zásobníku délku po-
rovnávaných bloků. Pokud se obsah bloků shoduje, zapíše instrukce na vrchol zásobníku 
0. Pokud jsou obsahy bloků různé, je na vrcholu zásobníku nenulová hodnota. 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 - definované bloky mimo rozsah zápisníku - porovnání neplatné 
  1 - definované bloky v rozsahu zápisníku - porovnání platné 
 

S34 = 21 ($15) blok dat byl definován mimo rozsah 
 

Příklad 

Porovnání dvou bloků dat 
 

#def Delka 30 
#reg usint  Zona1[Delka], Zona2[Delka] 
#reg uint   VAL 
#reg bool   Vysledek 
; 
P 0 
 LEA Zona1 
 LEA Zona2 
 LD Delka 
 BCMP 
 WR Vysledek 
E 0 
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10. OPERACE SE STRUKTUROVANÝMI TABULKAMI 

LDSR Čtení položky ze strukturované tabulky v zápisníku 

LDS Čtení položky ze strukturované tabulky 

 
Instr. Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

LDSR     INDEX SIZE REGT REG      INDEX SIZE REGT REG  

LDS     INDEX SIZE TAB REG      INDEX SIZE TAB REG  

INDEX - číslo položky strukturované tabulky (typ udint) 
SIZE - velikost položky strukturované tabulky v bytech (typ usint) 
TAB - číslo čtené tabulky (typ udint) 
REGT - index prvního registru R čtené tabulky (typ udint) 
REG - index prvního registru R vymezené cílové zóny (typ udint) 
 
Operandy 

  byte 
usint 
sint 

LDSR bez operandu C  G  K 
LDS bez operandu C  G  K 

 
Funkce 

LDSR - čtení položky ze strukturované tabulky v zápisníku 
LDS - čtení položky ze strukturované tabulky T 
 
Popis 

Určená tabulka je strukturovaná na jednotlivé položky o velikosti určené parametrem 
SIZE. Instrukce LDSR přesouvá do cílové zóny zápisníku jednu položku tabulky v zápisní-
ku začínající na registru REGT danou parametrem INDEX. Instrukce LDS přesouvá do 
cílové zóny zápisníku jednu položku tabulky TAB danou parametrem INDEX. 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 - žádaná položka je mimo rozsah tabulky T, nebo adresa cílové zóny je 
mimo rozsah zápisníku, přesun se neprovede 

  1 - parametry jsou v pořádku, přesun se provede 
 

Příklad 

Čtení položky ze strukturované tabulky 
 

#def MaxDelka  30 
#table usint  Tab = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
#reg usint  Cil[MaxDelka] 
#reg usint  SIZE 
#reg uint   INDEX 
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; 
P 0 
 LD INDEX 
 LD SIZE 
 LD __indx (Tab) ;TAB 
 LD __indx (Cil) ;REG 
 LDS 
 JNS skok 
  :   ;operace v po řádku 
skok: 
  :   ;chybná operace 
E 0 
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WRSR Zápis položky do strukturované tabulky v zápis níku 
WRS Zápis položky do strukturované tabulky 

 
Instr. Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

WRSR     INDEX SIZE REGT REG      INDEX SIZE REGT REG  

WRS     INDEX SIZE TAB REG      INDEX SIZE TAB REG  

INDEX - číslo položky strukturované tabulky (typ udint) 
SIZE - velikost položky strukturované tabulky v bytech (typ usint) 
TAB - číslo cílové tabulky (typ udint) 
REGT - index prvního registru R cílové tabulky (typ udint) 
REG - index prvního registru R vymezené zdrojové zóny (typ udint) 
 
Operandy 

  byte 
usint 
sint 

WRSR bez operandu C  G  K 
WRS bez operandu C  G  K 

 
Funkce 

WRSR - zápis položky do strukturované tabulky v zápisníku 
WRS - zápis položky do strukturované tabulky T 
 
Popis 

Určená tabulka je strukturovaná na jednotlivé položky o velikosti určené parametrem 
SIZE. Instrukce WRSR plní ze zdrojové zóny zápisníku jednu položku tabulky v zápisníku 
začínající na registru REGT danou parametrem INDEX. Instrukce WRS plní ze zdrojové 
zóny zápisníku jednu položku tabulky TAB danou parametrem INDEX. 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 - žádaná položka je mimo rozsah tabulky T, nebo adresa cílové zóny je 
mimo rozsah zápisníku, přesun se neprovede 

  1 - parametry jsou v pořádku, přesun se provede 
 

Příklad 

Zápis položky do strukturované tabulky 
 

#def MaxDelka  30 
#table usint  Tab = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
#reg usint  Zdroj[MaxDelka] 
#reg usint  SIZE 
#reg uint   INDEX 
; 
P 0 
 LD INDEX 
 LD SIZE 
 LD __indx (Tab) ;TAB 
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 LD __indx (Zdroj) ;REG 
 WRS 
 JNS skok 
  :   ;operace v po řádku 
skok: 
  :   ;chybná operace 
E 0 
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FIS Plnění položky strukturované tabulky v zápisníku 
FIT Plnění položky strukturované tabulky 

 
Instr. Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

FIS     INDEX SIZE REGT VAL      INDEX SIZE REGT VAL  

FIT     INDEX SIZE TAB VAL      INDEX SIZE TAB VAL  

INDEX - číslo položky strukturované tabulky (typ udint) 
SIZE - velikost položky strukturované tabulky v bytech (typ usint) 
TAB - číslo čtené tabulky (typ udint) 
REGT - index prvního registru R čtené tabulky (typ udint) 
VAL - plněná hodnota (typ usint) 
 
Operandy 

  byte 
usint 
sint 

FIS bez operandu C  G  K 
FIT bez operandu C  G  K 

 
Funkce 

FIS - plnění položky strukturované tabulky v zápisníku 
FIT - plnění položky strukturované tabulky T 
 
Popis 

Určená část zápisníku je strukturovaná na jednotlivé položky o velikosti určené para-
metrem SIZE. Instrukce FIS naplní zadanou hodnotou VAL jednu položku zápisníku danou 
parametrem INDEX. 

 

Určená tabulka je strukturovaná na jednotlivé položky o velikosti určené parametrem 
SIZE. Instrukce FIT naplní zadanou hodnotou VAL jednu položku tabulky T danou para-
metrem INDEX. 
 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 - žádaná položka je mimo rozsah zápisníku, resp. tabulky T, přesun se 
neprovede 

  1 - parametry jsou v pořádku, přesun se provede 
 
Příklady 

Plnění položky strukturované tabulky 
 

#def MaxDelka 30 
#reg usint  Pole[MaxDelka] 
#reg usint  SIZE 
#reg usint  VAL 
#reg uint   INDEX 
; 
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P 0 
 LD INDEX 
 LD SIZE 
 LD __indx (Pole) ;REG 
 LD VAL 
 FIS 
 JNS skok 
  :    ;operace v po řádku 
skok: 
  :    ;chybná operace 
E 0 
 
#table usint  Tab = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
#reg usint  SIZE 
#reg usint  VAL 
#reg uint   INDEX 
; 
P 0 
 LD INDEX 
 LD SIZE 
 LD __indx (Tab) ;TAB 
 LD VAL 
 FIT 
 JNS skok 
  :    ;operace v po řádku 
skok: 
  :    ;chybná operace 
E 0 
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FNS Hledání položky strukturované tabulky v zápisní ku 
FNT Hledání položky strukturované tabulky 

 
Instr. Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

FNS    NUM BYTE SIZE REGT VAL     NUM BYTE SIZE REGT INDEX  

FNT     BYTE SIZE TAB VAL      BYTE SIZE TAB INDEX  

NUM - počet prohledávaných položek (formát udint) 
BYTE - index prohledávaného bytu v položce (formát usint) 
SIZE - velikost položky strukturované tabulky v bytech (formát usint) 
REGT - index prvního registru R tabulky v zápisníku (formát udint) 
TAB - číslo prohledávané tabulky (formát udint) 
VAL - hledaná hodnota (formát udint) 
INDEX - index nalezené položky (formát udint) 
 
Operandy 

  byte 
usint 
sint 

FNS bez operandu C  G  K 
FNT bez operandu C  G  K 

 
Funkce 

FNS - hledání položky strukturované tabulky v zápisníku 
FNT - hledání položky strukturované tabulky T 
 
Popis 

Určená část zápisníku je strukturovaná na jednotlivé položky o velikosti určené parame-
trem SIZE. Instrukce FNS porovnává zadanou hodnotu VAL s jedním bytem položky da-
ným parametrem BYTE. Instrukce prohledává počet položek určený parametrem NUM. 
Index nalezené položky je zveřejněn na vrcholu zásobníku a je nastaven příznak S1.0. 
Pokud má více položek stejnou hodnotu prohledávaného bytu, je zveřejněna vždy položka 
s nejnižším indexem. Pokud položka není nalezena, hodnota zveřejněného indexu je o 1 
vyšší než index poslední prohledávané položky. Protože se indexuje od 0, je tato hodnota 
rovna hodnotě parametru NUM. 

 

Určená tabulka je strukturovaná na jednotlivé položky o velikosti určené parametrem 
SIZE. Instrukce FNT porovnává zadanou hodnotu VAL s jedním bytem položky daným pa-
rametrem BYTE. Instrukce prohledává všechny položky tabulky. Index nalezené položky je 
zveřejněn na vrcholu zásobníku a je nastaven příznak S1.0. Pokud má více položek stej-
nou hodnotu prohledávaného bytu, je zveřejněna vždy položka s nejnižším indexem. Po-
kud položka není nalezena, hodnota zveřejněného indexu je o 1 vyšší než index poslední 
prohledávané položky. Protože se indexuje od 0, je tato hodnota rovna počtu položek v ta-
bulce. 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 - žádaná položka nebyla nalezena 
  1 - žádaná položka byla nalezena 
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Příklady 

Hledání položky strukturované tabulky 
 

#def NUM  30 
#reg byte Pole[NUM],SIZE,BYTE 
#reg byte VAL 
#reg word INDEX 
; 
P 0 
 LD NUM 
 LD BYTE 
 LD SIZE 
 LD __indx (Pole) ;REG 
 LD VAL 
 FNS 
 JNS skok 
 WR INDEX   ;položka byla nalezena 
skok: 
  :    ;položka nebyla nalezena 
E 0 
 
#table byte Tab = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
#reg byte SIZE,BYTE 
#reg byte VAL 
#reg word INDEX 
; 
P 0 
 LD BYTE 
 LD SIZE 
 LD __indx (Tab) ;TAB 
 LD VAL 
 FNT 
 JNS skok 
 WR INDEX   ;položka byla nalezena 
skok: 
  :    ;položka nebyla nalezena 
E 0 
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11. ARITMETICKÉ INSTRUKCE V POHYBLIVÉ 
ŘÁDOVÉ ČÁRCE 

ADF, ADDF Sčítání 
SUF, SUDF Odčítání 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

ADF        a b        a b+  b 
ADF bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b+   
ADDF bez op.     a b  b A7 A6 A5 A4 a b+   
SUF        a b        a b−  b 
SUF bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b−   
SUDF bez op.     a b  b A7 A6 A5 A4 a b−   
 
Operandy 

  real lreal 
ADF X Y S D R C  G  K  
ADF # C  G  K  
ADF bez operandu C  G  K  
ADDF bez operandu  C  G  K 
SUF X Y S D R C  G  K  
SUF # C  G  K  
SUF bez operandu C  G  K  
SUDF bez operandu  C  G  K 

 
Funkce 

ADF - sčítání (real) 
ADDF - sčítání (lreal) 
SUF - odčítání (real) 
SUDF - odčítání (lreal) 
 
Popis 

Instrukce ADF s operandem přičte k vrcholu zásobníku A0 obsah zadaného operandu. 
Instrukce SUF s operandem odečte od vrcholu zásobníku A0 obsah zadaného operandu. 
Výsledek je zapsán na vrchol zásobníku. Obsah ostatních vrstev zásobníku se nemění. 
Instrukce nenastavují žádné příznaky. 

Instrukce ADF bez operandu sečte obsahy vrstev A1 a A0. Instrukce SUF bez ope-
randu odečte obsah vrstvy A0 od obsahu vrstvy A1. Po operaci je posunut zásobník o jed-
nu úroveň zpět a na vrchol zásobníku A0 zapíše výsledek. Instrukce nenastavují žádné 
příznaky. 

Instrukce ADDF bez operandu sečte obsahy dvojvrstev A23 a A01. Instrukce SUDF bez 
operandu odečte obsah dvojvrstvy A01 od obsahu dvojvrstvy A23. Po operaci je posunut 
zásobník o dvě úrovně zpět a na vrchol zásobníku A01 zapíše výsledek. Instrukce nena-
stavují žádné příznaky. 
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Příklady 

Realizace výrazu ( )cbad −+=  
 

#reg real  va, vb, vc, vd 
; 
P 0 
 LD vb 
 SUF vc  ;(b - c) 
 ADF va  ;a + ( ) 
 WR vd 
E 0 
 
#reg lreal  va, vb, vc, vd 
; 
P 0 
 LD vb 
 LD vc 
 SUDF   ;(b - c) 
 LD va 
 ADDF   ;a + ( ) 
 WR vd 
E 0 
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MUF, MUDF Násobení 
DIF, DIDF Dělení 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

ope-
rand 

MUF        a b        a b⋅  b 
MUF bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b⋅   
MUDF bez op.     a b  b A7 A6 A5 A4 a b⋅   
DIF        a b        a b/  b 
DIF bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b/   
DIDF bez op.     a b  b A7 A6 A5 A4 a b/   
 
Operandy 

  real lreal 
MUF X Y S D R C  G  K  
MUF # C  G  K  
MUF bez operandu C  G  K  
MUDF bez operandu  C  G  K 
DIF X Y S D R C  G  K  
DIF # C  G  K  
DIF bez operandu C  G  K  
DIDF bez operandu  C  G  K 

 
Funkce 

MUF - násobení (real) 
MUDF - násobení (lreal) 
DIF - dělení (real) 
DIDF - dělení (lreal) 
 
Popis 

Instrukce MUF s operandem vynásobí obsah vrcholu zásobníku A0 obsahem zadaného 
operandu. Výsledek je zapsán na vrchol zásobníku. Obsah ostatních vrstev zásobníku se 
nemění. Instrukce nenastavuje žádné příznaky. 

Instrukce MUF bez operandu vynásobí obsahy vrstev A1 a A0. Pak posune zásobník 
o jednu úroveň zpět a na nový vrchol zásobníku A0 zapíše výsledek. Instrukce nenastavu-
je žádné příznaky. 

Instrukce MUDF bez operandu vynásobí obsahy dvojvrstev A23 a A01. Pak posune 
zásobník o dvě úrovně zpět a na nový vrchol zásobníku A01 zapíše výsledek. Instrukce 
nenastavuje žádné příznaky. 

 

Instrukce DIF s operandem vydělí obsah vrcholu zásobníku A0 obsahem zadaného 
operandu. Výsledek je zapsán na vrchol zásobníku. Obsah ostatních vrstev zásobníku se 
nemění. 

Instrukce DIF bez operandu vydělí obsah vrstvy A1 obsahem vrstvy A0. Pak posune 
zásobník o jednu úroveň zpět a na nový vrchol zásobníku A0 zapíše výsledek. 

Instrukce DIDF bez operandu vydělí obsah dvojvrstvy A23 obsahem dvojvrstvy A01. 
Pak posune zásobník o dvě úrovně zpět a na nový vrchol zásobníku A01 zapíše výsledek. 
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Pokud dojde k dělení nulou, nastaví se bit S0.0 na log.1 a do registru S34 se zapíše 
chyba 16. Vrchol zásobníku obsahuje samé jedničky (neplatné číslo podle konvence typů 
real a lreal). 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - - - - - - ZR 

 

S0.0 (ZR) - dělení nulou 
  1 - došlo k dělení nulou, výsledek je neplatný 
 

S34 = 16 ($10) chyba dělení nulou 
 

Příklady 

Realizace výrazu ( )cbad ⋅+=  
 

#reg real  va, vb, vc, vd 
; 
P 0 
 LD vb 
 MUF vc  ;(b . c) 
 ADF va  ;a + ( ) 
 WR vd 
E 0 
 

Realizace výrazu 
c

b
ad +=  

 

#reg real  va, vb, vc, vd 
; 
P 0 
 LD vb 
 DIF vc  ;(b / c) 
 ADF va  ;a + ( ) 
 WR vd 
E 0 
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EQF, EQDF Porovnání (rovnost) 
LTF, LTDF Porovnání (menší než) 

GTF, GTDF Porovnání (v ětší než) 
CMF, CMDF Porovnání 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

op. 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

op. 

EQF        a b        a= b ? b 
EQF bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a= b ?  
EQDF bez op.     a b  - b A7 A6 A5 A4 a= b ?  
LTF        a b        a< b ? b 
LTF bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a< b ?  
LTDF bez op.     a b  - b A7 A6 A5 A4 a< b ?  
GTF        a b        a> b ? b 
GTF bez op.       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a> b ?  
GTDF bez op.     a b  - b A7 A6 A5 A4 a> b ?  
CMF        a b        a b 
CMF bez op.       a b        a b  
CMDF bez op.     a b      a b  

 
Operandy 

  real lreal 
EQF X Y S D R C  G  K  
EQF # C  G  K  
EQF bez operandu C  G  K  
EQDF bez operandu  C  G  K 
LTF X Y S D R C  G  K  
LTF # C  G  K  
LTF bez operandu C  G  K  
LTDF bez operandu  C  G  K 
GTF X Y S D R C  G  K  
GTF # C  G  K  
GTF bez operandu C  G  K  
GTDF bez operandu  C  G  K 
CMF X Y S D R C  G  K  
CMF # C  G  K  
CMF bez operandu C  G  K  
CMDF bez operandu  C  G  K 

 
Funkce 

EQF - porovnání hodnot s testem na rovnost (real) 
EQDF - porovnání hodnot s testem na rovnost (lreal) 
LTF - porovnání hodnot s testem na menší než ... (real) 
LTDF - porovnání hodnot s testem na menší než ... (lreal) 
GTF - porovnání hodnot s testem na větší než ... (real) 
GTDF - porovnání hodnot s testem na větší než ... (lreal) 
CMF - porovnání hodnot a nastavení příznaků výsledku (real) 
CMDF - porovnání hodnot a nastavení příznaků výsledku (lreal) 
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Popis 

Instrukce EQF, LTF, GTF s operandem jsou si vnitřně rovnocenné. Porovnají obsah 
vrcholu zásobníku s operandem, nastaví příznaky v S0 a potom zapíší na vrchol zásobní-
ku pravdivostní výsledek testu - log.1 (samé jedničky), pokud je podmínka testu splněna, 
nebo log.0, pokud podmínka splněna není. 

Instrukce EQF, LTF, GTF bez operandu jsou si vnitřně rovnocenné. Porovnají obsah 
vrstvy A1 s obsahem vrcholu zásobníku A0, nastaví příznaky v S0, posunou zásobník 
o jednu úroveň zpět a potom zapíší na nový vrchol zásobníku A0 pravdivostní výsledek 
testu - log.1 (samé jedničky), pokud je podmínka testu splněna, nebo log.0, pokud pod-
mínka splněna není. 

 

Instrukce EQDF, LTDF, GTDF bez operandu jsou si vnitřně rovnocenné. Porovnají 
obsah dvojvrstvy A23 s obsahem vrcholu zásobníku A01, nastaví příznaky v S0, posunou 
zásobník o tři úrovně zpět a potom zapíší na nový vrchol zásobníku A0 pravdivostní 
výsledek testu - log.1 (samé jedničky), pokud je podmínka testu splněna, nebo log.0, po-
kud podmínka splněna není. 

 

Instrukce CMF s operandem porovná obsah vrcholu zásobníku s operandem a nastaví 
příznaky v S0. Obsah zásobníku se nemění. Instrukce CMF bez operandu porovná obsah 
vrstvy A1 s obsahem vrcholu zásobníku A0 a nastaví příznaky v S0. Obsah zásobníku se 
nemění. 

 

Instrukce CMDF bez operandu porovná obsah dvojvrstvy A23 s obsahem vrcholu zá-
sobníku A01 a nastaví příznaky v S0. Obsah zásobníku se nemění. 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S0 - - - - - ≤ CO ZR 

 

S0.0 (ZR) - porovnání na shodu 
   0 - platí a ≠ b 
   1 - platí a = b 
S0.1 (CO) - výstupní přenos 
   0 - platí a ≥ b 
   1 - platí a < b 
S0.2 (≤) - logický součet S0.0 OR S0.1 
   0 - platí a > b 
   1 - platí a ≤ b 
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MAXF, MAXD Maximum 
MINF, MIND Minimum 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

MAXF       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 MAX(a,b)  

MAXD     a b  b A7 A6 A5 A4 MAX(a,b)  

MINF       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 MIN(a,b)  

MIND     a b  b A7 A6 A5 A4 MIN(a,b)  

 
Operandy 

  real lreal 
MAXF bez operandu C  G  K  
MAXD bez operandu  C  G  K 
MINF bez operandu C  G  K  
MIND bez operandu  C  G  K 

 
Funkce 

MAXF - maximum ze dvou hodnot (real) 
MAXD - maximum ze dvou hodnot (lreal) 
MINF - minimum ze dvou hodnot (real) 
MIND - minimum ze dvou hodnot (lreal) 
 
Popis 

Instrukce MAXF porovná obsah vrstvy A1 s obsahem vrcholu zásobníku A0. Pak posu-
ne zásobník o jednu úroveň zpět a na nový vrchol zásobníku A0 zapíše hodnotu, která je 
větší. Instrukce MAXD porovná obsah dvojvrstvy A23 s obsahem vrcholu zásobníku A01. 
Pak posune zásobník o dvě úrovně zpět a na nový vrchol zásobníku A01 zapíše hodnotu, 
která je větší. 

Instrukce MINF porovnají obsah vrstvy A1 s obsahem vrcholu zásobníku A0. Pak posu-
nou zásobník o jednu úroveň zpět a na nový vrchol zásobníku A0 zapíší hodnotu, která je 
menší. Instrukce MIND porovná obsah dvojvrstvy A23 s obsahem vrcholu zásobníku A01. 
Pak posune zásobník o dvě úrovně zpět a na nový vrchol zásobníku A01 zapíše hodnotu, 
která je menší. 

 
Příklad 

Omezení hodnoty v rozmezí –2,2 až +3,15 
 
#def MINIMUM  -2.2 
#def MAXIMUM  3.15 
#reg udint  vstup,vystup 
; 
P 0 
 LD MAXIMUM 
 LD vstup 
 MIN    ;omezení shora 
 LD MINIMUM 
 MAX    ;omezení zdola 
 WR vystup 
E 0 



 11. Aritmetické instrukce v pohyblivé řádové čárce 

 128 TXV 004 01.01 

 

CEI, CEID Zaokrouhlení nahoru 
FLO, FLOD Zaokrouhlení dol ů 

RND, RNDD Aritmetické zaokrouhlení 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

CEI        a         a �  

CEID       a        a �  

FLO        a         a �  

FLOD       a        a �  

RND        a         ≅ a  

RNDD       a        ≅ a  

 
Operandy 

  real lreal 
CEI bez operandu C  G  K  
CEID bez operandu  C  G  K 
FLO bez operandu C  G  K  
FLOD bez operandu  C  G  K 
RND bez operandu C  G  K  
RNDD bez operandu  C  G  K 

 
Funkce 

CEI - zaokrouhlení čísla v pohyblivé řádové čárce na nejbližší vyšší celé číslo (real) 
CEID - zaokrouhlení čísla v pohyblivé řádové čárce na nejbližší vyšší celé číslo (lreal) 
FLO - zaokrouhlení čísla v pohyblivé řádové čárce na nejbližší nižší celé číslo (real) 
FLOD - zaokrouhlení čísla v pohyblivé řádové čárce na nejbližší nižší celé číslo (lreal) 
RND - aritmetické zaokrouhlení čísla v pohyblivé řádové čárce (real) 
RNDD - aritmetické zaokrouhlení čísla v pohyblivé řádové čárce (lreal) 
 
Popis 

Instrukce CEI a CEID provedou zaokrouhlení čísla na vrcholu zásobníku na nejbližší 
vyšší celé číslo a toto číslo uloží na vrchol zásobníku. Obsah ostatních vrstev zásobníku 
se nemění. 

 

Instrukce FLO a FLOD provedou zaokrouhlení čísla na vrcholu zásobníku na nejbližší 
nižší celé číslo a toto číslo uloží na vrchol zásobníku. Obsah ostatních vrstev zásobníku se 
nemění. 

 

Instrukce RND a RNDD provedou aritmetické zaokrouhlení čísla na vrcholu zásobníku 
na celé číslo, tj. čísla s hodnotou desetin 0 až 4 budou zaokrouhlena dolů a čísla s hodno-
tou desetin 5 až 9 budou zaokrouhlena nahoru. Obsah ostatních vrstev zásobníku se ne-
mění. 
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ABS, ABSD Absolutní hodnota 
CSG, CSGD Změna znaménka 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

ABS        a         a   

ABSD       a        a   

CSG        a         –a  

CSGD       a        –a  

 
Operandy 

  real lreal 
ABS bez operandu C  G  K  
ABSD bez operandu  C  G  K 
CSG bez operandu C  G  K  
CSGD bez operandu  C  G  K 

 
Funkce 

ABS  - výpočet absolutní hodnoty čísla (real) 
ABSD - výpočet absolutní hodnoty čísla (lreal) 
CSG - změna znaménka (real) 
CSGD - změna znaménka (lreal) 
 
Popis 

Instrukce ABS  a ABSD provedou vynulování nejvyššího bitu čísla na vrcholu zásobní-
ku, který nese znaménko. Obsah ostatních vrstev zásobníku se nemění. 

 

Instrukce CSG a CSGD provedou změnu hodnoty nejvyššího bitu čísla na vrcholu zá-
sobníku, který nese znaménko. Obsah ostatních vrstev zásobníku se nemění. 
 



 11. Aritmetické instrukce v pohyblivé řádové čárce 

 130 TXV 004 01.01 

 

LOG, LOGD Dekadický logaritmus 
LN, LND Přirozený logaritmus 

EXP, EXPD Exponenciální funkce 
POW, POWD Obecná mocnina 
SQR, SQRD Druhá odmocnina 

HYP, HYPD Euklidovská vzdálenost 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

LOG        a         log10 a   

LOGD       a        log10 a   

LN        a         lna   

LND       a        lna   

EXP        a         e a  

EXPD       a        e a  

POW       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b  

POWD     a b  b A7 A6 A5 A4 a b  

SQR        a         a   

SQRD       a        a   

HYP       a b  b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b2 2+   

HYPD     a b  b A7 A6 A5 A4 a b2 2+   

 
Operandy 

  real lreal 
LOG bez operandu C  G  K  
LOGD bez operandu  C  G  K 
LN bez operandu C  G  K  
LND bez operandu  C  G  K 
EXP bez operandu C  G  K  
EXPD bez operandu  C  G  K 
POW bez operandu C  G  K  
POWD bez operandu  C  G  K 
SQR bez operandu C  G  K  
SQRD bez operandu  C  G  K 
HYP bez operandu C  G  K  
HYPD bez operandu  C  G  K 

 
Funkce 

LOG - výpočet dekadického logaritmu (real) 
LOGD - výpočet dekadického logaritmu (lreal) 
LN - výpočet přirozeného logaritmu (real) 
LND - výpočet přirozeného logaritmu (lreal) 
EXP - výpočet exponenciální funkce (real) 
EXPD - výpočet exponenciální funkce (lreal) 
POW - výpočet obecné mocniny (real) 
POWD - výpočet obecné mocniny (lreal) 
SQR - výpočet druhé odmocniny (real) 
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SQRD - výpočet druhé odmocniny (lreal) 
HYP - výpočet Euklidovské vzdálenosti (real) 
HYPD - výpočet Euklidovské vzdálenosti (lreal) 
 
Popis 

Instrukce LOG a LOGD provedou výpočet dekadického logaritmu a instrukce LN a LND 
výpočet přirozeného logaritmu obsahu vrcholu zásobníku. Obsah vrcholu zásobníku musí 
být větší než 0. Výsledek uloží na vrchol zásobníku. Obsah ostatních vrstev zásobníku se 
nemění. 

 

Instrukce EXP a EXPD provedou výpočet exponenciální funkce. Mocnitel Eulerova čísla 
je očekáván na vrcholu zásobníku. Výsledek je uložen na vrchol zásobníku. Obsah ostat-
ních vrstev zásobníku se nemění. Instrukce nenastavuje žádné příznaky. 

 

Instrukce POW a POWD provedou výpočet obecné mocniny. 
Mocnitel b je instrukcí POW očekáván na vrcholu zásobníku A0, mocněnec a ve vrstvě 

A1. Zásobník je posunut o jednu úroveň zpět a výsledek je uložen na vrchol zásobníku. 
Mocnitel b je instrukcí POWD očekáván na vrcholu zásobníku A01, mocněnec a ve 

dvojvrstvě A23. Zásobník je posunut o dvě úrovně zpět a výsledek je uložen na vrchol 
zásobníku. 
Čísla předávaná instrukcím POW a POWD nesmí být obě současně nulová. Jestliže je 

umocňované číslo záporné, potom mocnitel může mít pouze celočíselnou hodnotu. 
 

Instrukce SQR a SQRD provedou výpočet druhé odmocniny obsahu vrcholu zásobníku. 
Odmocňované číslo nesmí být záporné. Výsledek je uložen na vrchol zásobníku. Obsah 
ostatních vrstev zásobníku se nemění. 

 

Instrukce HYP a HYPD provedou výpočet Euklidovské vzdálenosti. 
Parametry jsou instrukcí HYP očekávány ve vrstvách A0 a A1. Zásobník je posunut 

o jednu úroveň zpět a výsledek je uložen na vrchol zásobníku. 
Parametry jsou instrukcí HYPD očekávány v dvojvrstvách A01 a A23. Zásobník je posu-

nut o dvě úrovně zpět a výsledek je uložen na vrchol zásobníku. 
Instrukce nenastavují žádné příznaky. 
 

Upozornění:  Vstupní parametry instrukcí HYP a HYPD musí být takové, aby výraz 
22 ba +  nepřekročil maximální rozsah typu real, resp. lreal. 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - S 

 

S1.0 (S) - 1 - parametry jsou v pořádku, výsledek je platný (nastavují instrukce LOG, 
LOGD, LN, LND, POW, POWD, SQR, SQRD) 

  0 - chybné parametry, výsledek je neplatný 
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SIN, SIND Sinus 
COS, COSD Cosinus 

TAN, TAND Tangens 
ASN, ASND Arc sinus 
ACS, ACSD Arc cosinus 

ATN, ATND Arc tangens 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

SIN        a         sina   

SIND       a        sina   

COS        a         cosa   

COSD       a        cosa   

TAN        a         tana   

TAND       a        tana   

ASN        a         arcsina   

ASND       a        arcsina   

ACS        a         arccosa   

ACSD       a        arccosa   

ATN        a         arctana   

ATND       a        arctana   

 
Operandy 

  real lreal 
SIN bez operandu C  G  K  
SIND bez operandu  C  G  K 
COS bez operandu C  G  K  
COSD bez operandu  C  G  K 
TAN bez operandu C  G  K  
TAND bez operandu  C  G  K 
ASN bez operandu C  G  K  
ASND bez operandu  C  G  K 
ACS bez operandu C  G  K  
ACSD bez operandu  C  G  K 
ATN bez operandu C  G  K  
ATND bez operandu  C  G  K 

 
Funkce 

SIN - sinus (real) 
SIND - sinus (lreal) 
COS - cosinus (real) 
COSD - cosinus (lreal) 
TAN - tangens (real) 
TAND - tangens (lreal) 
ASN - opačná funkce k sinu (real) 
ASND - opačná funkce k sinu (lreal) 
ACS - opačná funkce ke cosinu (real) 
ACSD - opačná funkce ke cosinu (lreal) 
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ATN - opačná funkce k tangens (real) 
ATND - opačná funkce k tangens (lreal) 
 
Popis 

Instrukce SIN a SIND provedou sinus obsahu vrcholu zásobníku. Parametr je očekáván 
v radiánech v rozsahu <–65 536; +65 536>. Výsledek je uložen na vrchol zásobníku. 
Obsah ostatních vrstev zásobníku se nemění. 

Instrukce COS a COSD provedou cosinus obsahu vrcholu zásobníku. Parametr je oče-
káván v radiánech v rozsahu <–65 536; +65 536>. Výsledek je uložen na vrchol zásobní-
ku. Obsah ostatních vrstev zásobníku se nemění. 

Instrukce TAN a TAND provedou tangens obsahu vrcholu zásobníku. Parametr je oče-

káván v radiánech v rozsahu < − π
2

; + π
2

>. Výsledek je uložen na vrchol zásobníku. Obsah 

ostatních vrstev zásobníku se nemění. 
 

Instrukce ASN a ASND provedou arc sinus obsahu vrcholu zásobníku. Parametr je oče-

káván v rozsahu <–1; +1>. Výsledek v rozsahu < − π
2

; + π
2

> je uložen na vrchol zásobníku. 

Obsah ostatních vrstev zásobníku se nemění. 
Instrukce ACS a ACSD provedou arc cosinus obsahu vrcholu zásobníku. Parametr je 

očekáván v rozsahu <–1; +1>. Výsledek v rozsahu < − π
2

; + π
2

> je uložen na vrchol zásob-

níku. Obsah ostatních vrstev zásobníku se nemění. 
Instrukce ATN a ATND provedou arc tangens obsahu vrcholu zásobníku. Výsledek 

v rozsahu < − π
2

; + π
2

> je uložen na vrchol zásobníku. Obsah ostatních vrstev zásobníku 

se nemění. Příznak v registru S1 není nastavován, výsledek je vždy platný. 
 

Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - S 

 

S1.0 (IS) - 1 - parametry jsou v pořádku, výsledek je platný (nenastavují instrukce 
ATN, ATND) 

  0 - chybné parametry, výsledek je neplatný 
 



 11. Aritmetické instrukce v pohyblivé řádové čárce 

 134 TXV 004 01.01 

 

UWF Převod hodnoty typu uint na typ real 
IWF Převod hodnoty typu int na typ real 

ULF Převod hodnoty typu udint na typ real 
ILF Převod hodnoty typu dint na typ real 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

UWF        NUI         NR  

IWF        NI         NR  

ULF        NUD         NR  

ILF        ND         NR  

NUI - hodnota typu uint 
NI - hodnota typu int 
NUD - hodnota typu udint 
ND - hodnota typu dint 
NR - hodnota převedená na typ real 
 
Operandy 

  uint int udint dint 
UWF bez operandu C  G  K    
IWF bez operandu  C  G  K   
ULF bez operandu   C  G  K  
ILF bez operandu    C  G  K 

 
Funkce 

UWF - převod hodnoty typu uint na typ real 
IWF - převod hodnoty typu int na typ real 
ULF - převod hodnoty typu udint na typ real 
ILF - převod hodnoty typu dint na typ real 
 
Popis 

Instrukce UWF zpracuje vrchol zásobníku A0 jako číslo typu uint v rozsahu 
<0; 65 535> a převede jej na typ real. Výsledek je uložen na vrchol zásobníku A0. Obsah 
ostatních vrstev zásobníku se nemění. 

Instrukce IWF zpracuje vrchol zásobníku A0 jako číslo typu int v rozsahu 
<–32 768; +32 767> a převede jej na typ real. Výsledek je uložen na vrchol zásobníku A0. 
Obsah ostatních vrstev zásobníku se nemění. 

Instrukce ULF zpracuje vrchol zásobníku A0 jako číslo typu udint v rozsahu 
<0; 4 294 967 295> a převede jej na typ real. Výsledek je uložen na vrchol zásobníku A0. 
Obsah ostatních vrstev zásobníku se nemění. 

Instrukce ILF zpracuje vrchol zásobníku A0 jako číslo typu dint v rozsahu 
<–2 147 483 648; +2 147 483 647> a převede jej na typ real. Výsledek je uložen na vrchol 
zásobníku A0. Obsah ostatních vrstev zásobníku se nemění. 
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ULDF Převod hodnoty typu udint na typ lreal 
ILDF Převod hodnoty typu dint na typ lreal 

FDF Převod hodnoty typu real na typ lreal 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

ULDF        NUD  A6 A5 A4 A3 A2 A1 NLR  

ILDF        ND  A6 A5 A4 A3 A2 A1 NLR  

FDF        NR  A6 A5 A4 A3 A2 A1 NLR  

NUD - hodnota typu udint 
ND - hodnota typu dint 
NR - hodnota typu real 
NLR - hodnota převedená na typ lreal 
 
Operandy 

  udint dint real 
ULDF bez operandu C  G  K   
ILDF bez operandu  C  G  K  
FDF bez operandu   C  G  K 

 
Funkce 

ULDF - převod hodnoty typu udint na typ lreal 
ILDF - převod hodnoty typu dint na typ lreal 
FDF - převod hodnoty typu real na typ lreal 
 
Popis 

Instrukce ULDF zpracuje vrchol zásobníku A0 jako číslo typu udint v rozsahu 
<0; 4 294 967 295> a převede jej na typ lreal. Zásobník je posunut o jednu úroveň vpřed a 
výsledek je uložen na vrchol zásobníku A01. 

Instrukce ILDF zpracuje vrchol zásobníku A0 jako číslo typu dint v rozsahu 
<–2 147 483 648; +2 147 483 647> a převede jej na typ lreal. Zásobník je posunut o jednu 
úroveň vpřed a výsledek je uložen na vrchol zásobníku A01. 

Instrukce FDF zpracuje vrchol zásobníku A0 jako číslo typu real a převede jej na typ 
lreal. Zásobník je posunut o jednu úroveň vpřed a výsledek je uložen na vrchol zásobníku 
A01. 
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UFW Převod hodnoty typu real na typ uint 
IFW Převod hodnoty typu real na typ int 

UFL Převod hodnoty typu real na typ udint 
IFL Převod hodnoty typu real na typ dint 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

UFW        NR         NUI  

IFW        NR         NI  

UFL        NR         NUD  

IFL        NR         ND  

NR - hodnota typu real 
NUI - hodnota převedená na typ uint 
NI - hodnota převedená na typ int 
NUD - hodnota převedená na typ udint 
ND - hodnota převedená na typ dint 
 
Operandy 

  uint int udint dint 
UFW bez operandu C  G  K    
IFW bez operandu  C  G  K   
UFL bez operandu   C  G  K  
IFL bez operandu    C  G  K 

 
Funkce 

UFW - převod hodnoty typu real na typ uint 
IFW - převod hodnoty typu real na typ int 
UFL - převod hodnoty typu real na typ udint 
IFL - převod hodnoty typu real na typ dint 
 
Popis 

Instrukce UFW zpracuje vrchol zásobníku A0 jako číslo typu real a převede jej na typ 
uint v rozsahu <0; 65 535>. Výsledek je uložen na vrchol zásobníku A0. Obsah ostatních 
vrstev zásobníku se nemění. 

Instrukce IFW zpracuje vrchol zásobníku A0 jako číslo typu real a převede jej na typ int 
v rozsahu <–32 768; +32 767>. Výsledek je uložen na vrchol zásobníku A0. Obsah ostat-
ních vrstev zásobníku se nemění. 

Instrukce UFL zpracuje vrchol zásobníku A0 jako číslo typu real a převede jej na typ 
udint v rozsahu <0; 4 294 967 295>. Výsledek je uložen na vrchol zásobníku A0. Obsah 
ostatních vrstev zásobníku se nemění. 

Instrukce IFL zpracuje vrchol zásobníku A0 jako číslo typu real a převede jej na typ dint 
v rozsahu <–2 147 483 648; +2 147 483 647>. Výsledek je uložen na vrchol zásobníku A0. 
Obsah ostatních vrstev zásobníku se nemění. 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - S 

 

S1.0 (IS) - 1 - výsledek je platný 
  0 - překročen rozsah typu, výsledek je neplatný 
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UDFL Převod hodnoty typu lreal na udint 
IDFL Převod hodnoty typu lreal na dint 

DFF Převod hodnoty typu lreal na real 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

UDFL       NLR  - A7 A6 A5 A4 A3 A2 NUD  

IDFL       NLR  - A7 A6 A5 A4 A3 A2 ND  

DFF       NLR  - A7 A6 A5 A4 A3 A2 NR  

NLR - hodnota typu lreal 
NUD - hodnota převedená na typ udint 
ND - hodnota převedená na typ dint 
NR - hodnota převedená na typ real 
 
Operandy 

  udint dint real 
UDFL bez operandu C  G  K   
IDFL bez operandu  C  G  K  
DFF bez operandu   C  G  K 

 
Funkce 

UDFL - převod hodnoty typu lreal na typ udint 
IDFL - převod hodnoty typu lreal na typ dint 
DFF - převod hodnoty typu lreal na typ real 
 
Popis 

Instrukce UDFL zpracuje vrchol zásobníku A01 jako číslo typu lreal a převede jej na typ 
udint v rozsahu <0; 4 294 967 295>. Zásobník je posunut o jednu úroveň zpět a výsledek 
je uložen na vrchol zásobníku A0. 

Instrukce IDFL zpracuje vrchol zásobníku A01 jako číslo typu lreal a převede jej na typ 
dint v rozsahu <–2 147 483 648; +2 147 483 647>. Zásobník je posunut o jednu úroveň 
zpět a výsledek je uložen na vrchol zásobníku A0. 

Instrukce DFF zpracuje vrchol zásobníku A01 jako číslo typu lreal a převede jej na typ 
real. Zásobník je posunut o jednu úroveň zpět a výsledek je uložen na vrchol zásobníku 
A0. 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - S 

 

S1.0 (S) - 1 - výsledek je platný 
  0 - překročen rozsah typu, výsledek je neplatný 
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12. INSTRUKCE REGULÁTORU PID 

CNV Zpracování dat z analogových vstup ů 

 
Instr.  Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

CNV   INDF TAU INDM FCE AVAL MODE    INDF TAU INDM FCE AVAL VAL  

INDF - index registru stavové proměnné filtru - volitelné, viz dále 
TAU - časová konstanta filtru t - volitelné, viz dále 
INDM - index registru proměnné pro měřítkování - volitelné, viz dále 
FCE - aktivované funkce 
AVAL - měřená analogová hodnota (typ int/real) 
MODE - typ měřené hodnoty 
VAL - výsledek konverze (typ int/real) 
 
Operandy 

  int real 
CNV bez operandu C  G  K C  G  K 

 
Funkce 

CNV - funkce pro převod měřených analogových hodnot 
 
Popis 

Instrukce CNV byla ve starších systémech určena především pro převody hodnot získa-
ných z běžných analogových vstupů. Analogové moduly PLC TC700 poskytují v registrech 
normalizované hodnoty přímo, tuto konverzi tedy nevyžadují. 

Instrukce CNV zpracovává hodnoty typu int nebo real. Volba zpracovávaného typu je 
očekávána na vrcholu zásobníku v parametru MODE. Pokud je MODE = 0, pak instrukce 
CNV pracuje s hodnotami typu int. Pokud je MODE = $10000, pak instrukce CNV pracuje 
s hodnotami typu real. 
 

Instrukce CNV obsahuje následující funkce: 
 

• měřítkování lineární interpolací 
• filtrace 1. řádu 
• druhá odmocnina 
 

Jednotlivé funkce se liší nároky na počet použitých registrů zápisníku a počtem předá-
vaných parametrů v zásobníku (viz následující popisy jednotlivých funkcí). Funkce se 
aktivují pomocí řídících bitů hodnoty FCE ve vrstvě A2 zásobníku. Funkce se mohou 
navzájem kombinovat. 
 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
FCE - - - - SQ FI F1 F0 

 

FCE.1,.0 - 00 - lineární interpolace vypnuta 
  11 - lineární interpolace mezi dvěma body 
FCE.2 (FI) - filtrace hodnot lineárním filtrem 1. řádu 
  0 - vypnuta 
  1 - zapnuta 
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FCE.3 (SQ) - druhá odmocnina 
  0 - vypnuta 
  1 - zapnuta 
 

Podrobnosti k jednotlivým funkcím jsou uvedeny v následujícím textu. 
Instrukce CNV neposouvá zásobník a na jeho vrchol umístí výsledek. 
 

Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - S 

 

S1.0 (IS) - 1 - instrukce se provedla 
  0 - datová struktura je mimo zápisník, instrukce se neprovede 
 

S34 = 20 ($14) překročen rozsah zápisníku 
 
Měřítkování lineární interpolací 
 

Měřítkování lineární interpolací se provádí při nastavení bitů FCE.0 a FCE.1 na log.1 
(vrstva A2 zásobníku). Instrukce CNV pro vstupní hodnotu najde její funkční hodnotu na 
přímce určené dvěma body. Souřadnice těchto dvou bodů jsou uvedeny v datové struktuře 
instrukce, která je daná indexem počátečního registru INDM (vrstva A3). 

Tato funkce je vhodná např. pro lineární kalibraci měřícího řetězce, změnu rozsahu 
odporového vysílače, generování žádané hodnoty, definované pomocí lineárních úseků 
daných tabulkou. 

 

Datová struktura (typ závisí na hodnotě parametru MODE): 
MinY - 1. souřadnice 1. bodu přímky (např. měřená hodnota skutečná) (typ int/real) 
MaxY - 1. souřadnice 2. bodu přímky (např. měřená hodnota skutečná) (typ int/real) 
MinW - 2. souřadnice 1. bodu přímky (např. hodnota žádaná) (typ int/real) 
MaxW- 2. souřadnice 2. bodu přímky (např. hodnota žádaná) (typ int/real) 

 

Vrstvy A4 a A5 zásobníku nejsou využity. Pokud není aktivována funkce filtrace, která je 
vyžaduje, není třeba je zadávat. 

 
Poznámka 

Instrukce CNV vyžaduje, aby datová struktura nezačínala blíže než 8 bytů od konce 
zápisníku. 

 
Příklad 1 

Chceme korigovat měření odporového vysílače s rozsahem 100 ÷ 1000 Ω na rozsah 0 ÷ 
10 000. Odporový vysílač je připojený na kanál 0 analogového modulu IT-7604. Jako 
vstupní použijeme hodnotu ve FS formátu (proměnná typu int - 16 bitů se znaménkem). 
 

;Zvolen typ vstupu pro p řipojení odporového vysíla če v rozsahu 0 ÷ 1000 ΩΩΩΩ 
;ve formátu FS 
; 
#reg int  MinY,  ;1. sou řadnice 1. bodu p římky (hodnota skute čná) 
          MaxY,  ;1. sou řadnice 2. bodu p římky (hodnota skute čná) 
          MinW,  ;2. sou řadnice 1. bodu p římky (hodnota žádaná) 
          MaxW  ;2. sou řadnice 2. bodu p římky (hodnota žádaná) 
#reg int  odpor  ;výsledná hodnota 
; 
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P 63 
 LD 3000  ;skute čná hodnota 
 WR MinY 
  LD 30000 
 WR MaxY 
 LD 0  ;žádaná hodnota 
 WR MinW 
 LD 10000 
 WR MaxW  ;rovnice této p římky je y = (10000(x-3000))/30000 
E 63 
; 
P 0 
 LD __indx (MinY) ;INDM - index reg., kde za číná dat. struktura 
 LD 3   ;FCE  - lineární interpolace 
 LD r0_p5_AI0.FS ;AVAL - na čtení kanálu 0 ve formátu FS 
     ;       modulu v rámu 0 na pozici 5 
 LD 0   ;MODE - typ int 
 CNV 
 WR odpor   ;VAL  - výsledná hodnota 
E 0 

 
Příklad 2 

Chceme spočítat teplotu získanou čidlem pracujícím v rozsahu 4 ÷ 20 mA připojeným na 
kanál 1 analogového modulu IT-7604. Jako vstupní použijeme hodnotu ve ENG formátu 
(proměnná typu real - floating point). 
 

;Zvolen typ vstupu pro p řipojení proudového vysíla če v rozsahu 0 ÷ 20 mA 
;ve formátu ENG 
; 
#reg real  MinY,  ;1. sou řadnice 1. bodu p římky (hodnota skute čná) 
           MaxY,  ;1. sou řadnice 2. bodu p římky (hodnota skute čná) 
           MinW,  ;2. sou řadnice 1. bodu p římky (hodnota žádaná) 
           MaxW  ;2. sou řadnice 2. bodu p římky (hodnota žádaná) 
#reg real  teplota ;výsledná hodnota 
; 
P 63 
 ld 4.0  ;skute čná hodnota 
 WR MinY  ; 4 mA 
 ld 20.0 
 WR MaxY  ; 20 mA 
 ld -30.0  ;žádaná hodnota 
 WR MinW  ; -30 st.C 
 ld 70.0 
 WR MaxW  ; 70 st.C 
E 63 
; 
P 0 
 LD __indx (MinY) ;INDM - index reg., kde za číná dat. struktura 
 LD 3   ;FCE  - lineární interpolace 
 LD r0_p5_AI1.ENG ;AVAL - na čtení kanálu 1 ve formátu ENG 
     ;       modulu v rámu 0 na pozici 5 
 LD $10000  ;MODE - typ real 
 CNV 
 WR teplota  ;VAL  - výsledná hodnota 
E 0 
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Filtrace 1. řádu 
 

Tuto funkci je možno kombinovat s předchozí funkcí. Výsledná hodnota po předchozí 
funkci je filtrována číslicovým filtrem 1. řádu (provádí průměrování). Vzorkovací frekvence 
je dána délkou cyklu PLC. 

Filtr je dán tímto vztahem: 
 

1
1

+
+⋅= −

τ
τ xy

y t
t  

 

    x - převedená hodnota analogového vstupu 
    yt  - výstup CNV (hodnota VAL) 
    yt-1 - minulý výstup CNV (hodnota VAL) 
    t - časová konstanta filtru 1. řádu 
 

Hodnota konstanty τ je zadávána v ms v parametru TAU (vrstva A4). Je-li TAU = 0, je 
dosazována měřená hodnota do stavové proměnné filtru (inicializace filtru). 

Vícenásobné použití instrukce CNV pro filtraci je podmíněno samostatnou deklarací 
stavové proměnné filtru pro každou instrukci CNV (index počátečního registru proměnné 
INDF je předáván ve vrstvě A5). Nad jednou stavovou proměnnou nesmějí pracovat dvě 
nebo více instrukcí CNV (kromě vlastní inicializace). 

Analogové moduly PLC TC700 obvykle mají tuto funkci již implementovánu. 
 

Poznámka 

Instrukce CNV vyžaduje, aby deklarovaná stavová proměnná nezačínala blíže než 
4 byty od konce zápisníku. 

 
Příklad 1 

Vstupní hodnotu typu int je nutné filtrovat filtrem cca 0,2 s. Výsledkem je v proměnné 
teplota filtrovaná hodnota. 
 

#reg int    adata, teplota 
#reg usint  AuxD[4] ;pomocná stavová prom ěnná 
; 
P 63 
;inicializace filtru 
 LD __indx (AuxD) ;INDF - index stavové prom ěnné filtru 
 LD 0   ;TAU  - tau=0, p řepis do stavové prom ěnné 
 LD 0   ;INDM - nepoužito 
 LD 4   ;FCE  - pouze filtrace 
 LD adata   ;AVAL - na čtení vstupu 
 LD 0   ;MODE - typ int 
 CNV 
E 63 
; 
P 0 
 LD __indx (AuxD) ;INDF - index stavové prom ěnné filtru 
 LD 200   ;TAU  - tau = 200 ms 
 LD 0   ;INDM - nepoužito 
 LD 4   ;FCE  - pouze filtrace 
 LD adata   ;AVAL - na čtení vstupu 
 LD 0   ;MODE - typ int 
 CNV 
 WR teplota  ;VAL  - výsledná hodnota 
E 0 
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Příklad 2 

Vstupní hodnotu typu real je nutné filtrovat filtrem cca 0,2 s. Výsledkem je v proměnné 
teplota filtrovaná hodnota. 
 

#reg real   adata, teplota 
#reg usint  AuxD[4] ;pomocná stavová prom ěnná 
; 
P 63 
;inicializace filtru 
 LD __indx (AuxD) ;INDF - index stavové prom ěnné filtru 
 LD 0   ;TAU  - tau=0, p řepis do stavové prom ěnné 
 LD 0   ;INDM - nepoužito 
 LD 4   ;FCE  - pouze filtrace 
 LD adata   ;AVAL - na čtení vstupu 
 LD $10000  ;MODE - typ real 
 CNV 
E 63 
; 
P 0 
 LD __indx (AuxD) ;INDF - index stavové prom ěnné filtru 
 LD 200   ;TAU  - tau = 200 ms 
 LD 0   ;INDM - nepoužito 
 LD 4   ;FCE  - pouze filtrace 
 LD adata   ;AVAL - na čtení vstupu 
 LD $10000  ;MODE - typ real 
 CNV 
 WR teplota  ;VAL  - výsledná hodnota 
E 0 

 
Druhá odmocnina 

Tuto funkci je možno kombinovat se všemi předchozími funkcemi. Výsledná hodnota po 
předchozích funkcích je odmocněna. 

Vrstvy A3, A4 a A5 zásobníku nejsou využity. Pokud je nevyžaduje některá z předcho-
zích funkcí, není třeba je zadávat. 

 
Příklad 

Proveďme odmocnění hodnoty. 
 

#reg uint  adata, odmocnina 
; 
P 0 
 LD 8  ;FCE  - odmocnina 
 LD adata  ;AVAL - na čtení vstupu 
 LD 0  ;MODE - typ int 
 CNV 
 WR odmocnina ;VAL  - výsledná hodnota 
E 0 
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PID PID regulátor 

 
Instrukce  Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

PID      INPUT3 INPUT2 INDEX       INPUT3 INPUT2 DET  

INPUT3- y3 - poloha servoventilu - volitelné, viz dále 
INPUT2- y2 - poměrová regulace - volitelné, viz dále 
INDEX - index registru, kde začíná datová struktura regulátoru 
DET - detekce chyby a akčního zásahu (typ usint) 
 
Operandy 

   
PID bez operandu C  G  K 

 
Funkce 

PID - PID regulátor 
 
Popis 

Pomocí instrukce PID lze řídit soustavy, u kterých je doba přechodového děje aspoň 
o řád delší, než je vzorkování regulátoru (např. při vzorkování 1 s, lze řídit soustavu s pře-
chodovým dějem trvajícím řádově desítky sekund). Vzorkování regulátoru je nutné stanovit 
s ohledem na dobu cyklu PLC tak, aby byla zaručena určitá přesnost vzorkování. Je vhod-
né, aby vzorkování regulátoru bylo stanoveno o řád výše, než je doba cyklu PLC (např. 
doba cyklu 30 ms dovoluje stanovit vzorkování regulátoru na 300 ms). 

Pro nastavení a ladění PID regulátoru slouží nástroj PIDMaker integrovaný ve vývojo-
vém prostředí Mosaic. 

Instrukce PID umožňuje začlenění do přerušovacího procesu P41, který je zařazován 
pravidelně každých 10 ms. To umožňuje nastavit vzorkování regulátoru na 10 ms a řídit 
tak soustavy s krátkou dobou přechodového děje. Doba výkonu přerušovacího procesu 
nesmí překročit 5 ms! 

Základní výhodou regulátoru realizovaného instrukcí PID je začlenění všech jeho pro-
měnných do systému PLC. Tím je uživateli dána možnost definovat pomocí instrukcí PLC 
libovolné podmínky pro alarmy, ovládání akčních orgánů až po nastavování regulátoru 
v závislosti na stavu celé technologie. Měření regulovaných veličin je zajištěno analogový-
mi jednotkami PLC. 

 

Poznámka:  V textu se často používá slovo regulátor jako synonymum pro řídící algo-
ritmus. Dále se používá z praxe vžitý název PID regulátor místo přesnější 
zkratky PSD pro číslicovou verzi klasického spojitého algoritmu. 

 

Instrukce PID zajišťuje ve volitelných násobcích 10 ms výpočet hodnoty akčního zásahu 
podle algoritmu PID, přesněji PPID. Ovládání algoritmu je zajištěno pomocí struktury pro-
měnných, která je definována na registrech PLC. PID pracuje v zásadě podle diskrétní 
verze této rovnice: 
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Řídící algoritmus zajišťuje následující funkce: 
 

1. Beznárazové p řepínání ru čního a automatického režimu , které je prováděno na zá-
kladě odhadu stavu řízené soustavy. Parametry regulátoru je možné m ěnit i v auto-
matickém režimu. 

2. Přepínání druhého pásma proporcionality podle znaménka odchylky. (Určeno pro rych-
lejší potlačení překmitu regulované soustavy.) 

3. Nastavení rozsahu zóny působení I a D složky v % rozsahu měřené veličiny. 
4. Nastavení pásma necitlivosti regulátoru, tj. povolení nových změn zásahů až od dané 

úrovně odchylky v % rozsahu měřené veličiny. 
5. Přírůstkové řízení polohových ventilů i bez nutnosti odměřování jejich polohy. Je-li polo-

ha ventilu měřená, je prováděna korekce akčního zásahu podle skutečné polohy ven-
tilu. 

6. Realizaci poměrové regulace, filtrace nebo lineární interpolace žádané hodnoty (ram-
pa). 

7. Zadávání rozsahů akčního zásahu. (To umožňuje realizovat např. rozsah akčního zása-
hu od 0 do 100%, nebo od –100% do +100%.) Pro akční zásah je možné zadávat i 
omezení jeho přírůstku. 

 

Parametry regulačního algoritmu se zadávají do rezervované datové oblasti v zóně re-
gistrů. V procesu P63 je vhodné dosadit všechny žádané parametry regulátoru (implicitně 
jsou nulové!). V průběhu regulace je nutné dosazovat do příslušné proměnné hodnotu 
regulované veličiny případně pomocnou hodnotu polohy akčního orgánu při přírůstkovém 
řízení. Po výpočtu stačí přepsat hodnotu z proměnné ConOut do analogové výstupní 
jednotky. Při řízení zapnuto / vypnuto se přenesou bity z proměnné Status na výstupy bi-
nární jednotky. 
 

Poznámka:  V průběhu regulace je možné měnit i parametry regulátoru dosazením 
nových hodnot do patřičných proměnných. Řídící algoritmus zaručuje 
správnou činnost i pro nestacionární regulátor (s parametry proměnnými 
v čase). 

 

Instrukce PID používá datovou strukturu velikosti 72 bytů, ve které má uložené všechny 
své proměnné. Každý regulátor musí mít vyhrazenou svoji výlučnou strukturu! 

Seznam proměnných, které rezervují patřičné místo v zóně registrů je proveden násle-
dujícím způsobem: 
 

#struct _PID 
 int   MinY,  ;minimální m ěřená hodnota 
 int   MaxY,  ;maximální m ěřená hodnota 
 int   Input1, ;m ěřená veli čina (y, regulovaná) 
 int   gW,     ;žádaná hodnota (w), cílová 
 int   ConW, ;žádaná hodnota sou časná 
 uint  tiW,   ; časová konstanta filtru w nebo časový interval 
    ;rampy v násobcích výstupního cyklu 
 int   Dev,   ;odchylka [%] 
 int   Output, ;p římý ak ční zásah (u) žádaný algoritmem nebo 
    ;manuáln ě [%] 
 int   LastOut, ;minulý ak ční zásah, tj. o 1 krok zpožd ěný [%] 
 int   CurOut, ;výstup skute čně žádaný [%] 
 int   ConOut, ;výstup regulátorem realizovaný 
 int   DefOut, ;implicitní hodnota výstupu p ři chyb ě měření [%] 
 uint  MinU,  ;minimální povolený ak ční zásah [%] 
 uint  MaxU, ;maximální povolený ak ční zásah [%] 
 uint  dMaxU, ;maximální povolený p řír ůstek ak čního zásahu [%] 
 uint  OutCycle, ;délka výstupního cyklu (perioda v zorkování) 
 uint  PBnd,  ;pásmo proporcionality [%] 
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 uint  RelCool, ;pomocné pásmo proporcionality [%] 
 uint  Ti,    ;integra ční konstanta [s] 
 uint  Td,    ;deriva ční konstanta [s] 
 uint  EGap,  ;symetrické pásmo necitlivosti [%] 
 uint  DGap,  ;symetrické pásmo odchylky, ve kterém  p ůsobí  
    ;deriva ční složka [%] 
 uint  IGap,  ;symetrické pásmo odchylky, ve kterém  p ůsobí  
    ;integra ční složka [%] 
 uint  Control, ; řídící slovo 
 usint Status, ;status 
 usint [23] AuxD ;pomocné prom ěnné - zakázán zápis! 
 

Parametry datové struktury jsou blíže popsány v následujícím textu. 
 

Instrukce PID vrací na vrcholu zásobníku výsledek detekce chyb a okrajových stavů. 
 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
DET EY3 EY2 EY1 UMX UMN ER2 ER1 ER0 
 

DET.2,.1,.0 - chyby parametrů 
  000 - parametry v pořádku 
  001 - chybně zadaný čas výstupního cyklu OutCycle (implicitní hodnota 1) 
  010 - nepřípustná hodnota omezení akčního zásahu (implicitní hodnota 

0 ÷ 10000) 
  011 - nepřípustná hodnota přírůstku akčního zásahu (implicitní hodnota 

10000) 
  100 - MinY ≥ MaxY (dolní a horní mez vstupní veličiny) (implicitní hodnota 

0 ÷ 10000) 
  101 - pásmo proporcionality PBnd je nulové (implicitní hodnota 1000) 
  110 - druhé pásmo proporcionality RelCool je nulové, (implicitní hodnota 

1000) 
  Je-li chybně zadán některý z parametrů OutCycle, PBnd, RelCool, in-

strukce PID nastaví implicitní hodnotu chybného parametru. Chyba je in-
dikována pouze v cyklu, kdy nastala a kdy byla instrukcí opravena. V dal-
ším cyklu již tato skutečnost indikována není, tj. na dolních 3 bitech je 
log.0. 

DET.3 (UMN)- detekce minimálního akčního zásahu 
  1 - akční zásah je menší než MinU 
DET.4 (UMX)- detekce maximálního akčního zásahu 
  1 - akční zásah je větší než MaxU 
DET.5 (EY1) - detekce chyby měření y1 (Input1) 
  1 - y1 mimo interval <MinY, MaxY> 
DET.6 (EY2) - detekce chyby měření y2 (Input2) 
  1 - y2 mimo interval <MinY, MaxY> 
DET.7 (EY3) - detekce chyby měření y3 (Input3) 
  1 - y3 mimo interval <MinY, MaxY> 
 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - S 

 

S1.0 (S) - 1 - instrukce se provedla 
  0 - datová struktura je mimo zápisník, instrukce se neprovede 
 

S34 = 20 ($14) překročen rozsah zápisníku 
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Popis jednotlivých parametr ů datové struktury 

MinY - Minimální měřená hodnota. Používá se pro normalizaci odchylky. 
MaxY - Maximální měřená hodnota. Používá se pro normalizaci odchylky. 
Input1 (y1) - Měřená (regulovaná) veličina. 
gW (w) - Žádaná hodnota, ležící v intervalu měřené veličiny <MinY, MaxY>. 
tiW - Časová konstanta pro filtr 1. řádu nebo lineární interpolaci žádané hodno-

ty v násobcích OutCycle. 
ConW - Žádaná hodnota současná. 
Dev (e) - Odchylka skutečné hodnoty od žádané [%].  
Output - Výstup žádaný algoritmem nebo manuálně. Akční zásah může ležet maxi-

málně v rozsahu –10000 až +10000 (tj. –100,00% až +100,00%). 
   Je tedy normován tak, že pro zesíleni 1 (pásmo proporcionality 100%) a 

odchylku 100,00% je zásah 100,00%. Rozsah je vždy omezen v rozsahu 
<MinU, MaxU>. 

LastOut - Minulý akční zásah, tj. o 1 krok zpožděný [%] nebo poloha ventilu (viz 
kaskádní řízení). 

CurOut - Výstup skutečně žádaný v daném kroku [%] nebo přírůstek akčního zása-
hu. 

ConOut - Výstup regulátorem realizovaný [%] nebo skutečná hodnota realizovaná 
výstupní jednotkou nebo časově proporcionálním řízením on / off 
v absolutní hodnotě. 

DefOut - Implicitní hodnota výstupu při chybě měření [%].  
MinU - Minimální povolený akční zásah [%]. Akční zásah přímý nemůže být men-

ší než tato hodnota. 
MaxU - Maximální povolený akční zásah [%]. Akční zásah přímý nemůže být větší 

než tato hodnota. 
dMaxU - Maximální povolený přírůstek akčního zásahu [%]. Nový akční zásah se 

nemůže v absolutní hodnotě lišit o více než dMaxU od minulé hodnoty. 
OutCycle - Délka výstupního cyklu, perioda vzorkování [setiny s]. Určuje periodu, po 

kterou se nemění akční zásah, respektive periodu opakovacího kmitočtu 
pro časově proporcionální řízení. Nejmenší hodnota je 1, tj. 10 ms, a 
může být nastavena až na 65535, tj. přes 10 minut. 

PBnd - Pásmo proporcionality. Nastavuje se v rozsahu 1 až 30000 (0,1 až 
3000,0%). Určuje zesílení vztahem 

  
PBnd

K
1000=  

RelCool - Pomocné pásmo proporcionality pro zápornou odchylku. Nastavuje se 
v rozsahu 1 až 30000 (0,1 až 3000,0%). Zesílení je pak určeno vztahem 

  
RelCoolPBnd

K
10001000 ⋅=  

  Z toho plyne, že pro RelCool = 1000 (100,0%) je tato složka bez vlivu. 
Ti - Integrační konstanta [desetiny s]. Nastavuje se v rozsahu 0 až 30000 

(0 až 3000,0 s). Pro nulovou hodnotu je integrační složka vypnutá. 
Td - Derivační konstanta [desetiny s]. Nastavuje se v rozsahu 0 až 30000 

(0 až 3000,0 s). 
Egap - Symetrické pásmo necitlivosti. Rozsah je od 0 do 10000 (0 až 100,00%). 

Je-li odchylka menší než EGap, tj. leží v pásmu necitlivosti, zůstává akční 
zásah neměnný. 
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Dgap - Symetrické pásmo odchylky, ve kterém působí derivační složka. Rozsah 
je od 0 do 10000 (0 až 100,00%). To znamená, že derivační složka půso-
bí stále pro DGAP = 10000. 

Igap - Symetrické pásmo odchylky, ve kterém působí integrační složka. Rozsah 
je od 0 do 10000 (0 až 100,00%). To znamená, že integrační složka půso-
bí stále pro IGAP = 10000. 

Control - Řídící slovo slouží k nastavení činnosti regulátoru. Regulátor se může na-
cházet v režimu automatickém, ručním nebo havarijním. Může pracovat 
jako regulátor s přímým nebo přírůstkovým algoritmem. Je-li jako akční 
orgán použitý servoventil, je možné použít pro korekci přírůstku akčního 
zásahu naměřenou hodnotu jeho polohy, tj. jedná se o kaskádní řízení. 
Za předpokladu delšího výstupního cyklu je možné realizovat časově pro-
porcionální řízení výstupu on / off. Rozlišení je dáno dobou cyklu automa-
tu. Např. je-li doba cyklu automatu 100 ms a výstupní cyklus 10 s, rozliše-
ní je 1%. 

 

.15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
FU2 FU1 FU0 - - P41 RIO RF HR AM IP BU KC A12 AO RC 

 

   RC - 1 - žádost o studený start regulátoru (instrukce sama nuluje bit) 
   AO - 1 - posun nuly výstupu regulátoru pro rozsah 4 ÷ 20 mA 
   A12 - 1 - výstup na 12 bitový převodník D/A 
   KC - 1 - kaskádní řízení 
   BU - 0 - unifikovaný výstup 
     1 - binární výstup (časově proporcionální, řízení on / off) 
   IP - 0 - přímé řízení 
     1 - přírůstkové řízení 
   AM - 0 - ruční režim 
     1 - automatický režim 
   HR - 1 - režim spolehlivějšího měření, využívá dvě měřené hodnoty 
   RF - 0 - úprava žádané hodnoty filtrem 1. řádu 
     1 - úprava žádané hodnoty lineární interpolací 
   RIO - 1 - poměrová regulace 
   P41 - 1 - instrukce PID se volá v procesu P41, tj. v rastru 10 ms 
     Poznámka: 
     I v tomto případě je možné použít nastavení periody v proměnné 

OutCycle. Praktický význam však má jen pro řízení typu on / off. 
     Např. je-li OutCycle = 100, je perioda 1 s a rozlišení šířky výstup-

ního pulzu je 10 ms, tj. 1%. Při použití např. výstupu 230 V AC, je 
možné takto realizovat výstup typu cyklického řízení, tj. s rozliše-
ním jedné periody fázového napětí. 

   FU2-FU0 - filtrace krátkých akčních zásahů 
     Obecně platí, že pokud CurOut < 32 ∗ FU, zásah se neprovede a 

obsah CurOut je vynulován. 
     0 - všechny akční zásahy povoleny 
     1 - potlačeny akční zásahy menší než 32 (tj. 0,32%) 
     2 - potlačeny akční zásahy menší než 64 (tj. 0,64%) 
     3 - potlačeny akční zásahy menší než 96 (tj. 0,96%) 
     4 - potlačeny akční zásahy menší než 128 (tj. 1,28%) 
     5 - potlačeny akční zásahy menší než 160 (tj. 1,6%) 
     6 - potlačeny akční zásahy menší než 192 (tj. 1,92%) 
     7 - potlačeny akční zásahy menší než 224 (tj. 2,24%) 

 



 12. Instrukce regulátoru PID 

 148 TXV 004 01.01 

Status - Slouží zejména pro přenos hodnoty bitů pro on / off řízení, tedy pokud je 
akční zásah řešen jako časově proporcionální řízení (šířka pulsů). Dále 
obsahuje chybové bity měření. 

 

.7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
- EY3 EY2 EY1 DR U– UC UH 

 

   UH - výstup pro kladný akční zásah, tj. topení 
   UC - výstup pro záporný akční zásah, tj. chlazení 
   U– - signalizace akčního zásahu 
     0 - kladný akční zásah 
     1 - záporný akční zásah 
   DR - detekce průběhu lineární interpolace žádané hodnoty 
     1 - interpolace aktivní 
   EY1 - detekce chyby měření y1 (Input1) 
     1 - y1 mimo interval <MinY, MaxY> 
   EY2 - detekce chyby měření y2 (Input2) 
     1 - y2 mimo interval <MinY, MaxY> 
   EY3 - detekce chyby měření y3 (Input3) 
     1 - y3 mimo interval <MinY, MaxY> 
 

AuxD - Pomocné proměnné regulátoru. Zápis do této zóny je zakázán!! 
 

Rozsahy a formáty m ěřených veli čin 

Do registru Input1 (y1) se zadává měřená (regulovaná) hodnota z analogového vstupu. 
Rozsahy měřené veličiny Input1 se zadávají do registrů MinY a MaxY. 

Ve vrstvě A1 zásobníku je hodnota Input2 (y2) použitá pro poměrovou regulaci nebo pro 
spolehlivější měření. V prvém případě musí být v registru Control nastaven bit RIO na 
log.1, ve druhém případě bit HR na log.1 (viz Ovládání žádané hodnoty). Pokud se tyto 
režimy nepoužívají, proměnná nemusí být zadávána. 

Ve vrstvě A2 zásobníku je hodnota Input3 (y3) využita pro měření polohy ventilu. V tom 
případě jde o kaskádní řízení a v registru Control je třeba nastavit bit KC na log.1 (viz 
Kaskádní řízení). Pokud se tento režim nevyužívá, proměnná nemusí být zadávána. 

 
Ovládání žádané hodnoty a výpo čet odchylky 
 

Řídící bity:   Control - RF, RIO, RC 
Diagnostické bity:  Status  - DR 
Registry:   gW, ConW, tiW 
 

Žádaná hodnota se zadává do registru gW. Regulátor však bere pro výpočet odchylky 
žádanou hodnotu z registru ConW! 

 
Filtrace (RF = log.0) 

Pokud má bit RF hodnotu log.0, je aktivován filtr 1. řádu žádané hodnoty. Registr tiW 
udává časovou konstantu pro tento filtr. 

Je-li tiW = 0, je po zadání nové hodnoty do registru gW dosazena tato hodnota i do 
registru ConW, tedy ConW = gW. 

Je-li tiW > 1, pak po změně gW je v ConW hodnota filtrovaná s časovou konstantou tiW. 
Např. pro tiW = 5, OutCyclus = 10 je časová konstanta w = 5 s. 

Je-li po restartu PLC hodnota bitu RC = log.1, je v prvním cyklu ConW = Input1. Stejná 
hodnota je dosazena do stavové proměnné filtru. Takto se dá dosáhnout najetí na žáda-
nou hodnotu s minimálním překývnutím. 
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Rampa (RF = log.1) 

Pokud má bit RF hodnotu log.1, je aktivována lineární interpolace žádané hodnoty. Re-
gistr tiW udává dobu interpolace žádané hodnoty. 

Je-li tiW = 0, je možné bez vzájemného vlivu měnit hodnoty registrů ConW a gW.  
Po dosazení požadovaného času do tiW je prováděna lineární interpolace směrem od 

hodnoty v ConW do gW. Z tabulky žádaných hodnot realizované instrukcemi PLC je mož-
né realizovat např. libovolné teplotní cykly. Výběr nové hodnoty tabulky je možné synchro-
nizovat pomocí bitu DR. 

Je-li po restartu PLC hodnota bitu RC = log.1, je do stavové proměnné dosazena hod-
nota registru ConW, ale ConW se nemění. 

 
Výpočet odchylky 

Výpočet odchylky se provádí podle hodnoty bitu RIO. Vnitřně se odchylka normuje do 
rozsahu –10000 ÷ +10000 (–100,00% ÷ +100,00%) podle vztahu: 

 

Vlečná regulace (RIO = log.0): 
 

 
MinYMaxY

yConW
e

−
−⋅= 110000  

 

Poměrová regulace (RIO = log.1): 
 

 
MinYMaxY

yy
ConW

e
−

−⋅
⋅=

1210010000  

 

V tomto případě se ConW zadává v rozsahu 0 až 10000. Pro stejný poměr y1 a y2 je 
ConW = 100. Je-li vyregulováno, tj. e = 0, je y1/y2 rovno žádanému poměru ConW/100. 

 
Režim spolehliv ějšího m ěření 

Je-li hodnota bitu HR = log.1, používá regulátor dva vstupy měření Input1 (y1) a Input2 
(y2) následovně v závislosti na výskytu chyby měření: 

 

obě měření v pořádku - pro výpočet odchylky se použije průměr z y1, y2 
v pořádku jen jedno měření - pro výpočet odchylky se použije měření, které je v pořádku. 

Regulátor nepřechází do havarijního stavu! Indikace chyby příslušného 
měření je v registru Status a na vrcholu zásobníku A0 po provedení 
instrukce PID. 

chyba obou měření - havarijní stav (viz Havarijní režim) 
 

Diagnostické bity měření jsou trvale v činnosti. 
 

Pozor!  V proměnné Input1 v tomto režimu je po vykonání instrukce uložena regu-
lovaná hodnota použitá pro regulaci, tj. buďto průměr y1, y2, nebo platná 
hodnota z y1, y2, nebo chybový kód ($±7FFF). 

 
Režimy regulátoru 
 

Řídící bity:   Control - AM 
Diagnostické bity:  Status  - EY1, EY2, EY3 
    A0  - EY1, EY2, EY3 
 

Regulátor může pracovat v automatickém, ručním nebo havarijním režimu. 
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Ruční režim (AM = log.0) 

Přechod do ručního režimu (AM = log.0) z automatického spočívá v pozastavení vý-
počtu akčního zásahu regulátoru. Regulátor stále zobrazuje změny odchylky a diagnosti-
kuje chyby měření. Po zadání nového akčního zásahu do registru Output se tento oka-
mžitě začíná provádět s vlivem omezení přírůstku akčního zásahu (rychlosti)! Do Output 
se zadává vždy přímá hodnota výstupu. 

 
Automatický režim (AM = log.1) 

Přechod do automatického režimu (AM = log.1) z ručního je beznárazový a liší se po-
dle toho, je-li přítomna integrační složka v regulátoru. 
 

• Jde-li o typ regulátoru PD, tak poslední ručně zadaná hodnota akčního zásahu je hod-
nota offsetu, který se přičítá ke složkám PD regulátoru. Tato vlastnost se dá použít 
např. při regulaci soustav s posunutou nulou, kde poruchy mají charakter „šumu“ s nulo-
vou střední hodnotou a není vhodné zadávat I složku. Pro astatické soustavy musí tedy 
být poslední zadaná hodnota v manuálním režimu 0 (pro přímý algoritmus). 

• Jde-li o typ regulátoru s I složkou je počáteční podmínka regulátoru určena na základě 
odhadu ustáleného stavu regulované soustavy.  

 

V blízkosti ustáleného stavu se po přepnutí akční zásah prakticky nemění. Mimo ustá-
lený stav se integrační složka nuluje. Po přepnutí AM = log.1 se okamžitě provede 1. krok 
regulace. 

 
Havarijní režim 

Dojde-li k chybě měření (první výskyt chyby), je hodnota parametru DefOut dosazena 
do proměnné Output a regulátor se přepne do ručního režimu. Při trvalém chybovém stavu 
tato hodnota zůstává stejná, regulátor se ovládá v ručním režimu. 

Je-li hodnota DefOut větší než 10000, tak při chybě zůstává v Output poslední hodnota 
akčního zásahu. Po přechodu do ručního režimu je akční zásah řízen hodnotou Output. 
Chyba měření se indikuje po ukončení instrukce na vrcholu zásobníku A0 v bitech detekce 
chyby měření EY1 a EY2. V proměnné Status je uchován příznak výskytu chyby měření 
v bitech EY1 nebo EY2. Bity se nastaví při chybě měření a shodí se pouze po studeném 
startu regulátoru (nastavením bitu RC na log.1). Obsluha bitů EY2 je samozřejmě aktivní 
jen v případě použití pomocného vstupu Input2. 

 
Kaskádní řízení (KC = log.1) 

Input3 (y3 - předávaná ve vrstvě A2 zásobníku) slouží jako třetí měřená veličina pro mě-
ření polohy ventilu. V tomto případě je podle této hodnoty korigován akční zásah hlavní 
smyčky, je-li nastaven řídící bit KC (kaskádní řízení) v řídícím slově Control. Měřená hod-
nota odporového vysílače měřená analogovou jednotkou musí přímo vyjadřovat otevření 
ventilu v desetinách promile., tj. mít rozsah 0 až 10000. To lze snadno zajistit pomocí in-
strukce CNV. Poloha ventilu je v tomto případě dostupná v proměnné LastOut. 

Je-li měřený vstup y3 chybný, regulátor do havarijního stavu nepřechází. Pouze vynulu-
je bit KC v řídícím slově a pokračuje v řízení bez odměřování polohy ventilu. Zároveň je 
nastaven chybový bit EY3 v registru Status, resp. na vrcholu zásobníku A0. 

 
Algoritmy regulátoru 

Řídící bit:   Control - IP 
 

Regulátor pracuje jako přímý (polohový) nebo přírůstkový. 
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Přímý algoritmus 

Přímý algoritmus (IP = log.0) je klasický algoritmus doplněný o jednoduchá nelineární 
pásma, která mohou zabránit nežádoucí reakci regulátoru v netypických situacích, např. 
po zapnutí regulovaného obvodu. 

Pásmo necitlivosti je vhodné nastavovat podle odhadu hodnoty rozptylu měření. (Může 
významně ovlivnit ustálené stavy.) 

V proměnné CurOut je vracen výstup skutečně žádaný. 
 

Přírůstkový algoritmus 

Přírůstkový algoritmus (IP = log.1) vrací v proměnné CurOut přírůstek nového akčního 
zásahu. V proměnné Output je stále udržována přímá hodnota akčního zásahu. Přírůst-
kový algoritmus je určen pro řízení astatických soustav (zejména s polohovým ventilem). 
I při ručním řízení se stále zadává přímá hodnota akčního zásahu, to znamená, že regu-
látor sleduje akční zásah až za přenosem s nulovým pólem, který je uvažován jako sou-
část regulátoru. 

Např. je-li řízen polohový ventil, i bez odporového snímače jeho polohy je stále k dispo-
zici odhad výstupu ventilu. Jedná se v tomto případě skutečně jen o odhad a při ručním 
řízení je nutné vždy provést kalibraci výstupní hodnoty podle skutečné polohy ventilu (viz 
dále). 

Přechody mezi oběma typy řídících algoritmů by se měly provádět v ručním režimu. 
 
Výstupy regulátoru 

Řídící bity:   Control - BU, KC, A12, AO 
Diagnostické bity:  Status  - U–, UH, UC 
    A0  - UMX, UMN 
 

Výstup může být unifikovaný, spojitý, realizovaný pomocí analogové výstupní jednotky 
nebo binární, časově proporcionální on / off, realizovaný pomocí binární výstupní jednotky. 

Spojitý výstup regulátoru (bit BU = log.0) bez ohledu na režim a algoritmus vrací v pro-
měnné ConOut absolutní hodnotu  akčního zásahu. Je tedy možné podle bitu U–, indiku-
jícího záporné znaménko akčního zásahu ovládat dva analogové výstupy, apod. 

Parametr OutCycle zde má význam periody vzorkování. Výstupní hodnota je vždy ome-
zena v rozsahu 0 ÷ 10000. V případě nastavení bitu A12 = log.1 v proměnné Control je 
výstupní hodnota normována na rozsah 4095 tj. 12 bitů. Je-li nastaven bit AO = log.1, je 
provedena transformace rozsahu 0 ÷ 10000 na rozsah 2000 ÷ 10000. Výsledek je v obou 
případech uložen do proměnné ConOut. Tak je možné přímo ovládat unifikované výstupy 
analogových jednotek. 

Binární výstup on / off (bit BU = log.1), časově proporcionální, se používá pro přímé 
ovládání akčního orgánu. Zde OutCycle je hodnota výstupního cyklu, tj. perioda opako-
vacího kmitočtu. Při přírůstkovém řízení je měřena doba skutečného sepnutí v jednom vý-
stupním cyklu a po jejím uplynutí je automaticky korigována hodnota změny akčního zása-
hu. 

Pro větší rozlišení při přírůstkovém řízení je možné použít omezení přírůstku akčního 
zásahu. Tím je totiž možné dosáhnout toho, že za čas výstupního cyklu se vždy zrealizuje 
maximálně tato hodnota změny. 

Je-li použito kaskádní řízení servoventilu, je proměnnými dMaxU a OutCycle určena 
rychlost posuvu polohového servoventilu. 

Např. dMaxU = 1000 tj. 10% a OutCycle = 1000 tj. 10,0 s. 
V tomto případě je zadána rychlost ventilu 1% za sekundu, tj. doba přeběhu ventilu je 

100 s. Je-li střední doba cyklu PLC 100 ms je takto realizované rozlišení 0,1%. 
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Postup kalibrace servoventilu bez odporového vysíla če polohy 

Proměnná Control = $10 
Regulátor přímý s rozsahem –10000 ÷ +10000, dMaxU = 10000. V ručním režimu 

nastavíme polohu ventilu spínáním pomocí ručně zadaných hodnot –10000 nebo +10000. 
 

Proměnná Control = 0 
Do proměnné Output zapíšeme hodnotu polohy ventilu s přesností na setinu procenta a 

nastavíme MinU = 0. Tento krok je nutný z důvodu potlačení nežádoucích řídících pulzů 
do ventilu. 

 

Proměnná Control = $30 
Je nastaven přírůstkový regulátor s rozsahem 0 ÷ +10000. Nyní je možné ručně zadá-

vat do Output žádané polohy ventilu. 
 

Změny  jsou dostupné až po uplynutí OutCycle! Z tohoto důvodu je je třeba nastavit do 
OutCycle malou hodnotu. 

 
Příklad  
 

Regulujeme teplotu měřenou modulem IT-7604 TC700. Konverzi a filtraci vstupu provádí 
už samotný modul. Použitý akční orgán je servoventil s odměřováním polohy, odporový 
vysílač (OV) 0 až 200 Ω. Údaj OV je také filtrován. Regulátor je nastaven jako kaskádní, 
přírůstkový s binárním řízením (ventil je zapojen do kaskády). 
 

#program Kaskada 
; 
#reg bool  vystup0, vystup1 
; 
#struct _PID 
 int   MinY,  ;minimální m ěřená hodnota 
 int   MaxY,  ;maximální m ěřená hodnota 
 int   Input1, ;m ěřená veli čina (y, regulovaná) 
 int   gW,     ;žádaná hodnota (w), cílová 
 int   ConW, ;žádaná hodnota sou časná 
 uint  tiW,   ; časová konstanta filtru w nebo časový interval 
    ;rampy v násobcích výstupního cyklu 
 int   Dev,   ;odchylka [%] 
 int   Output, ;p římý ak ční zásah (u) žádaný algoritmem nebo 
    ;manuáln ě [%] 
 int   LastOut, ;minulý ak ční zásah, tj. o 1 krok zpožd ěný [%] 
 int   CurOut, ;výstup skute čně žádaný [%] 
 int   ConOut, ;výstup regulátorem realizovaný 
 int   DefOut, ;implicitní hodnota výstupu p ři chyb ě měření [%] 
 uint  MinU,  ;minimální povolený ak ční zásah [%] 
 uint  MaxU, ;maximální povolený ak ční zásah [%] 
 uint  dMaxU, ;maximální povolený p řír ůstek ak čního zásahu [%] 
 uint  OutCycle, ;délka výstupního cyklu (perioda v zorkování) 
 uint  PBnd,  ;pásmo proporcionality [%] 
 uint  RelCool, ;pomocné pásmo proporcionality [%] 
 uint  Ti,    ;integra ční konstanta [s] 
 uint  Td,    ;deriva ční konstanta [s] 
 uint  EGap,  ;symetrické pásmo necitlivosti [%] 
 uint  DGap,  ;symetrické pásmo odchylky, ve kterém  p ůsobí  
    ;deriva ční složka [%] 
 uint  IGap,  ;symetrické pásmo odchylky, ve kterém  p ůsobí  
    ;integra ční složka [%] 
 uint  Control, ; řídící slovo 
 usint Status, ;status 
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 usint [23] AuxD ;pomocné prom ěnné - zakázán zápis! 
; 
#reg _PID  PID  ;Data pro PID 
; 
;Inicializace regulace teploty: 
P 63 
;inicializace PID  
 LD 0 
 WR PID~MinY 
 LD 10000 
 WR PID~MaxY 
 LD 0   ;rozsah výstupních hodnot 
 WR PID~MinU 
 LD 10000 
 WR PID~MaxU 
 ; 
 LD 1000   ;Definice rychlosti p řeběhu ventilu 
 WR PID~dMaxU  ;10,00% (maximální povolený 
 LD 1000   ;p řír ůstek polohy ventilu) za 10 s, 
 WR PID~OutCycle ;tj. doba p řeběhu ventilu je 100 s. 
 ; 
 LD 11000   ;DefOut>10000, tj. po havárii 
 WR PID~DefOut  ;z ůstává hodnota výstupu nezm ěněna. 
 ;    ;Regulátor se p řepne do ru čního režimu. 
 ; 
 LD 500   ;žádaná teplota 50,0°C (na desetiny) 
 WR PID~gW 
 ; 
;Nastavení parametr ů regulátoru: 
 LD 1000   ;Pásmo proporcionality 100,0%, tj. zesíl ení 1 
 WR PID~Pbnd 
 LD 1000   ;Druhé pásmo proporcionality 100,0% 
 WR PID~RelCool 
 LD 0 
 WR PID~Ti  ;Bez integrace. 
 LD 10 
 WR PID~Td  ;Deriva ční složka 1,0 s 
 LD 10 
 WR PID~EGap  ;Pásmo necitlivosti 0,1% 
 LD 10000 
 WR PID~DGap  ;Derivace povolena v celém rozsahu 
 LD 0   ;Bez integrace 
 WR PID~IGap 
 ; 
 LD %01111001  ; Řídící slovo: 
 WR PID~Control ;p řír ůstkové řízení ventilu v kaskád ě 
E 63 
; 
P 0 
;měření teploty 
 LD r0_p5_AI0.PCT ;procentní hodnota 
 MUF 100 
 IFW    ;p řevod real -> int 
 WR PID~Input1  ;zápis do struktury PID 
 ; 
;měření odporového vysíla če 
 LD r0_p5_AI1.PCT ;procentní hodnota 
 MUF 100 
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 IFW    ;p řevod real -> int 
     ;v A0 m ěřená poloha, pro PID Input3=[A2] 
 LD 0   ;nevyužitá hodnota Input2=[A1] 
 LD __indx (PID~MinY) ;index datové struktury PID=[ A0] 
 PID 
 LD PID~Status.0 
 WR vystup0  ;více otev ři ventil 
 LD PID~Status.1 
 WR vystup1  ;mén ě otev ři ventil 
E 0 
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PIDA PID regulátor s autotunerem 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

PIDA        INDEX         0  

INDEX - index registru, kde začíná datová struktura regulátoru 
 
Operandy 

   
PIDA bez operandu C  G  K 

 
Funkce 

PIDA - PID regulátor s autotunerem 
 
Popis 

Pomocí instrukce PIDA lze řídit soustavy, u kterých je doba přechodového děje aspoň 
o řád delší, než je vzorkování regulátoru (např. při vzorkování 1 s, lze řídit soustavu s pře-
chodovým dějem trvajícím řádově desítky sekund). Vzorkování regulátoru je nutné stanovit 
s ohledem na dobu cyklu PLC tak, aby byla zaručena určitá přesnost vzorkování. Je vhod-
né, aby vzorkování regulátoru bylo stanoveno o řád výše, než je doba cyklu PLC (např. 
doba cyklu 30 ms dovoluje stanovit vzorkování regulátoru na 300 ms). 

Pro nastavení a ladění PIDA regulátoru slouží nástroj PIDMaker integrovaný ve vývojo-
vém prostředí Mosaic. 

Základní výhodou regulátoru realizovaného instrukcí PIDA je začlenění všech jeho pro-
měnných do systému PLC. Tím je uživateli dána možnost definovat pomocí instrukcí PLC 
libovolné podmínky pro alarmy, ovládání akčních orgánů až po nastavování regulátoru 
v závislosti na stavu celé technologie. Měření regulovaných veličin je zajištěno analogový-
mi jednotkami PLC. 

 

Poznámka:  V textu se často používá slovo regulátor jako synonymum pro řídící algo-
ritmus. Dále se používá z praxe vžitý název PID regulátor místo přesnější 
zkratky PSD pro číslicovou verzi klasického spojitého algoritmu. 

 

Instrukce PIDA zajišťuje ve volitelných násobcích 10 ms výpočet hodnoty akčního zása-
hu podle řídícího zákonu PID se dvěma stupni volnosti. Ovládání algoritmu je zajištěno 
pomocí struktury proměnných, která je definována na registrech PLC. Řídící zákon realizo-
vaný PIDA lze zapsat ve tvaru 

 

)())()((
1

))()((
1

)()()( sZsYsWc
s

N

T
sT

sYsW
sT

sYsWbKsU
d

d

i

+



















−⋅⋅
+⋅

⋅
+−⋅

⋅
+−⋅⋅±=  

 

kde U(s) je Laplaceova transformace řídicí veličiny, W(s) je Laplaceova transformace 
požadované hodnoty, Y(s) Laplaceova transformace regulované veličiny, Z(s) Laplaceova 
transformace dopředné vazby dv, K zesílení, Ti časová konstanta integrační složky, Td 
časová konstanta derivační složky, N konstanta filtru derivační složky, b váhový koeficient 
proporcionální složky a c váhový koeficient derivační složky. 
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Řídící algoritmus zajišťuje následující funkce: 
 

1. Beznárazové p řepínání ru čního a automatického režimu , které je zajištěno sledo-
váním výstupní hodnoty. Parametry regulátoru je možné m ěnit i v automatickém 
režimu. 

2. Nastavení pásma necitlivosti proporcionální složky, tj. povolení nových změn proporcio-
nálních zásahů až od dané úrovně odchylky v % rozsahu měřené veličiny. 

3. Automatické nastavení parametr ů 
 

Parametry regulačního algoritmu se zadávají do rezervované datové oblasti v zóně 
registrů. V procesu P63 je vhodné dosadit všechny žádané parametry regulátoru (implicit-
ně jsou nulové!). V průběhu regulace je nutné dosazovat do proměnné pv hodnotu regu-
lované veličiny. Po výpočtu stačí přepsat hodnotu z proměnné mv do analogové výstupní 
jednotky. 
 

Poznámka:  V průběhu regulace je možné měnit i parametry regulátoru dosazením no-
vých hodnot do patřičných proměnných. Řídící algoritmus zaručuje správ-
nou činnost i pro nestacionární regulátor (s parametry proměnnými v ča-
se). 

 

Instrukce PIDA používá datovou strukturu velikosti 670 bytů, ve které má uložené 
všechny své proměnné. Každý regulátor musí mít vyhrazenou svoji výlučnou strukturu! 

Struktura proměnných, které rezervují patřičné místo v zóně registrů, je provedena 
následujícím způsobem: 
 

T_PIDA : STRUCT 
  dv,               //Hodnota dop ředné vazby 
  sp,               //Žádaná hodnota w 
  pv,               // Řízená veli čina y 
  tv,               //Sledovací veli čina 
  hv       : REAL;  //Hodnota výstupu p ři manuálním řízení 
  MAN,              //Režim regulátoru (0 automatic ky, 1 ru ční) 
  TUNE,             //Spušt ění identifika čního algoritmu (0->1) 
  TBRK,             //P řerušení identifika čního algoritmu 
  TAFF     : BYTE;  //P říznak pro potvrzení parametr ů 
                    //(nové parametry (0) nenastavo vat, 
                    //(1) nastavovat, (0->1) jednor ázov ě nastavit) 
  ips      : DINT;  //Ur čuje význam výstup ů pk, pti, ptd, pnd, pb, pc 
                    //(0) parametry k, ti, td, nd, b, c PID regulátoru 
                    //(1) momenty procesu: zesílení (pk), pr ůměrná                         
                    // časová konstanta (pti), doba trvání odezvy (ptd) 
                    //(2) t říparametrový model procesu: zesílení (pk), 
                    // časová konstanta (pti), dopravní zpožd ění (ptd) 
  inpDUMMY : ARRAY [0..3] OF DWORD; //rezerva 
  Ts       : REAL;  //Vzorkovací perioda v sekundác h 
  CHANGED,          //0->1 p řijmout zm ěněné parametry PID 
  DUMMY1   : BYTE;  //Rezerva 
  irType   : DINT;  //Typ regula čního algoritmu 
  RACT,             //P říznak obraceného p ůsobení ak čního zásahu 
                    //(0 normální, 1 obrácený) 
  DUMMY    : BYTE;  //Rezerva 
  k,                //Zesílení regulátoru 
  ti,               //Integra ční časová konstanta [s] 
  td,               //Deriva ční časová konstanta [s] 
  nd,               //Parametr N filtru deriva ční složky 
  b,                //Váhový koeficient žádané hodn oty pro  
                    //proporcionální složku 
  c,                //Váhový koeficient žádané hodn oty 
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                    //pro deriva ční složku 
  tt,               // Časová konstanta vysledování 
  hilim,            //Maximální hodnota výstupu [%]  
  lolim,            //Minimální hodnota výstupu [%]  
  dz       : REAL;  //Pásmo necitlivosti 
  icotype,          //Typ výstupu regulátoru (neimp lementováno) 
  itType,           //Typ regula čního algoritmu 
  iainf    : DINT;  //Dodate čná apriorní informace o procesu 
  DGC,              //Kompenzace gradientu trendu 
  DUMMY2   : BYTE;  //Rezerva 
  tdg,              //Doba odhadu gradientu trendu 
  tn,               //Doba odhadu šumu 
  amp,              //Amplituda pulsu 
  dy       : REAL;  //Práh pro ukon čení pulsu 
  ispeed,           //Požadovaná rychlost uzav řené smy čky 
  ipid     : DINT;  //Forma PID regulátoru 
  arDUMMY  : ARRAY [0..7] OF DINT; //Rezerva 
  mv,               //Ak ční veli čina 
  dmv,              //Zm ěna ak ční veli činy 
  de       : REAL;  //Regula ční odchylka 
  SAT,              //P říznak saturace výstupu 
  TBSY,             //P říznak ladicího módu (0 - regulace, 1 - lad ění) 
  TE,               //P říznak chyby lad ění 
                    //(0 - bez chyby, 1 - s chybami ) 
  DUMMY3   : BYTE;  //Rezerva 
  ite      : DINT;  //Specifikace chyby 
  pk,               //Navrhované zesílení regulátor u 
  pti,              //Navrhovaná integra ční časová konstanta 
  ptd,              //Navrhovaná deriva ční časová konstanta 
  pnd,              //Navrhovaný parametr N filtru deriva ční složky 
  pb,               //Navrhovaný váhový koeficient žádané hodnoty 
                    //pro proporcionální složku 
  pc       : REAL;  //Navrhovaný váhový koeficient žádané hodnoty 
                    //pro deriva ční složku 
  outDUMMY : ARRAY [0..3] OF DINT; //Rezerva 
  reserved : ARRAY [0..443] OF BYTE; 
END_STRUCT; 
 

Parametry datové struktury jsou blíže popsány v následujícím textu. 
 

 
Popis jednotlivých parametr ů datové struktury 

dv - Proměnná dopředné vazby. Její hodnota se bez jakýchkoli úprav přičítá 
k výstupu regulátoru 

sp - Žádaná hodnota.  
pv - Řízená veličina. 
tv - Sledovací veličina. Pro správnou funkci beznárazového přechodu mezi 

ručním a automatickým režimem je třeba do této proměnné zapisovat 
hodnotu výstupu regulátoru mv. 

hv - Hodnota výstupu. Tato hodnota se beze změny přenáší na výstup při ma-
nuálním řízení. 

MAN - Režim regulátoru. Hodnota nula znamená automatický režim regulace, 
hodnota jedna manuální řízení. 

TUNE - Spuštění ladicího algoritmu. Náběžná hrana proměnné při přechodu z nu-
ly na jedničku spustí experiment pro automatické stanovení parametrů re-
gulátoru. 
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TBRK - Přerušení identifikačního algoritmu. Natavením proměnné na hodnotu 1 
se zastaví identifikační experiment. 

TAFF - Příznak pro potvrzení parametrů. Pokud má proměnná hodnotu 1 para-
metry získané při identifikačním experimentu se automaticky přenesou do 
aktuálních parametrů regulace. Při hodnotě 0 se parametry nepřenáší. 
Přenesení parametrů se vyvolá nastavením TAFF na hodnotu 1 

ips - Určuje význam výstupů pk, pti, ptd, pnd, pb, pc. 
  ips = 0 - parametry k, ti, td, nd, b, c PID regulátoru 
  ips = 1 - momenty procesu: zesílení (pk), průměrná časová konstanta 

(pti), doba trvání odezvy (ptd) 
  ips = 2 - tříparametrový model procesu: zesílení (pk), časová konstanta 

(pti), dopravní zpoždění (ptd) 
inpDUMMY - Rezerva. 
Ts - Vzorkovací perioda v sekundách. Určuje periodu, se kterou je vyhodnoco-

ván akční zásah. Přesnost z jakou bude tato doba dodržena se pohybuje 
v toleranci +/- doba cyklu. 

CHANGED - Přijmout změněné parametry PID. Na náběžnou hranu proměnné při pře-
chodu z 0 na 1 jsou regulátorem akceptovány nové parametry regulace 
ležící v proměnných  k, ti, td, nd, b, c. 

DUMMY1 - Rezerva. 
irType - Typ regulačního algoritmu. Určuje, které části PID regulace budou aktivní 

dle následujícího klíče:  
  irType = 1 - algoritmus typu D 
  irType = 2 - algoritmus typu I 
  irType = 3 - algoritmus typu ID 
  irType = 4 - algoritmus typu P 
  irType = 5 - algoritmus typu PD 
  irType = 6 - algoritmus typu PI 
  irType = 7 - algoritmus typu PID 
  Automatické nastavení parametrů je dostupné jen pro algoritmus typu PID 

a PI. 
RACT - Příznak obraceného působení akčního zásahu. Pokud je nastaven na 

hodnotu 1, reaguje regulátor na zápornou regulační odchylku kladným 
akčním zásahem. 

DUMMY - Rezerva. 
k - Zesílení regulátoru. 
ti - Integrační časová konstanta [s]. 
td - Derivační časová konstanta [s]. 
nd - Parametr N filtru derivační složky. Parametr N určuje poměr časové 

konstanty filtru a časové konstanty derivační složky. 
b - Váhový koeficient žádané hodnoty pro proporcionální složku. Určuje jakou 

měrou se bude podílet žádaná hodnota na akčním zásahu produkovaném 
proporcionální složkou regulátoru. Hodnota b by se měla pohybovat v in-
tervalu 0 až 1. 

  b = 0 žádaná hodnota se na akčním zásahu nepodílí 
  b = 1 žádaná hodnota se na akčním zásahu plně podílí 
c, - Váhový koeficient žádané hodnoty pro derivační složku. Určuje jakou mě-

rou se bude podílet žádaná hodnota na akčním zásahu produkovaném 
derivační složkou regulátoru. Hodnota c by se měla pohybovat v intervalu 
0 až 1. 

  c = 0 žádaná hodnota se na akčním zásahu nepodílí 
  c = 1 žádaná hodnota se na akčním zásahu plně podílí 
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tt - Časová konstanta vysledování. Její nastavení ovlivňuje funkci regulátoru 
při saturaci a beznárazovém přechodu z manuálního do automatického 
režimu. 

hilim - Maximální hodnota výstupu [%]. 
lolim - Minimální hodnota výstupu [%]. 
dz - Pásmo necitlivosti. Určuje pásmo necitlivosti integrační složky. 
icotype - Typ výstupu regulátoru (neimplementováno) 
itType - Typ regulačního algoritmu, pro který budou stanoveny parametry při 

identifikačním experimentu 
  itType = 6 - algoritmus typu PI. 
  itType = 7 - algoritmus typu PID. 
iainf - Dodatečná apriorní informace o procesu. 
  iainf = 1 - Statický proces. 
  iainf = 2 - Astatický proces. 
DGC - Kompenzace gradientu trendu. Určuje zda-li se před vlastním identifikač-

ním experimentem bude odhadovat gradient trendu (DGC = 1) nebo ne 
(DGC = 0). Kompenzace gradientu trendu pomáhá eliminovat nepřesnost 
odhadu zanesenou ne zcela ustáleným stavem procesu. 

DUMMY2 - Rezerva. 
tdg - Doba odhadu gradientu trendu [s]. Určuje dobu po kterou se bude algorit-

mus snažit odhadnout trend procesu. 
tn - Doba odhadu šumu [s]. Určuje dobu po kterou bude algoritmus odhadovat 

úroveň šumu. 
amp - Amplituda pulsu [%]. Určuje velikost pulsu, který se použije pro vybuzení 

procesu při identifikačním experimentu. 
dy - Práh pro ukončení pulsu. Velikost změny hodnoty procesu, po jejímž do-

sažení se ukončí budící puls. 
ispeed - Požadovaná rychlost uzavřené smyčky. Určuje požadavek na rychlost 

regulace pro odhad parametrů. 
  ispeed = 1 - Pomalá rychlost. 
  ispeed = 2 - Střední rychlost. 
  ispeed = 3 - Rychlá rychlost. 
ipid - Forma PID regulátoru. Určuje jestli budou odhadnuté parametry zobraze-

ny ve formátu pro sériovou nebo paralelní strukturu regulátoru. Nemá vliv 
na formát vlastního regulátoru a jeho parametrů. 

arDUMMY - Rezerva. 
mv - Akční veličina. 
dmv - Změna akční veličiny. Určuje velikost změny výstupu během jedné vzor-

kovací periody. 
de - Regulační odchylka. Rozdíl žádané a měřené hodnoty. 
SAT - Příznak saturace výstupu. Hodnota 1 značí, že došlo k omezení výstupu 

dle nastavených mezí lolim, hilim. Hodnota 0 výstup v mezích. 
TBSY - Příznak ladicího módu. Hodnota 1 indikuje probíhající identifikační experi-

ment, hodnota 0 regulaci. 
TE - Příznak chyby ladění. Příznak se nastaví na 1 v případě, že se během 

identifikačního experimentu vyskytla chyba. Jinak má hodnotu 0. Speci-
fikace chyby nese proměnná ite. 

DUMMY3 - rezerva 
ite - Specifikace chyby. Pokud experiment skončí s chybou, kód uložený v ite 

specifikuje její typ. 
  ite = 0 - bez chyby 
  ite = 1 - příliš malá hodnota prahu pro ukončení pulsu 
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  ite = 2 - příliš velká amplituda pulsu 
  ite = 3 - nebylo dosaženo ustáleného stavu 
  ite = 4 - příliš malá amplituda pulsu 
  ite = 5 - selhání procedury hledání vrcholu 
  ite = 6 - došlo k saturaci výstupu regulátoru během experimentu 
  ite = 7 - pro vybraný typ regulátoru není podporováno automatické nasta-

vování 
  ite = 8 - nedodržena podmínka monotónnosti procesu 
  ite = 9 - selhání extrapolace 
  ite = 10 - nebylo dosaženo ustáleného stavu 
pk - Navrhované zesílení regulátoru. Podle proměnné ips může nabývat pro-

měnná následujících významů: 
  ips = 0 - Navrhované zesílení regulátoru. 
  ips = 1 - První moment procesu: zesílení 
  ips = 2 - První parametr modelu procesu: zesílení 
pti - Navrhovaná integrační časová konstanta. 
  ips = 0 - Navrhovaná integrační časová konstanta. 
  ips = 1 - Druhý moment procesu:  průměrná časová konstanta. 
  ips = 2 - Druhý parametr modelu procesu: časová konstanta. 
ptd - Navrhovaná derivační časová konstanta. 
  ips = 0 - Navrhovaná derivační časová konstanta. 
  ips = 1 - Třetí moment procesu: oba trvání odezvy. 
  ips = 2 - Třetí parametr modelu procesu: dopravní zpoždění. 
pnd - Navrhovaný parametr N filtru derivační složky. 
pb - Navrhovaný váhový koeficient žádané hodnoty pro proporcionální složku. 
pc - Navrhovaný váhový koeficient žádané hodnoty pro derivační složku. 
outDUMMY - Rezerva. 
reserved - Pracovní zóna algoritmu. Nemodifikovat! Ruční modifikace mohou vést 

k nepředvídatelnému chovaní a chybám. 
 

Blokové schéma regulátoru 
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Identifika ční experiment 

Instrukce PIDA obsahuje autotuner, jehož spuštěním se vyvolá identifikační experiment, 
na jehož základě je možné automaticky nastavit parametry regulátoru. Před spuštěním 
autotuneru musí operátor ve vhodném pracovním bodě dosáhnout ustáleného stavu a 
zvolit požadovaný typ regulátoru (PI nebo PID viz proměnná itType). Identifikační expe-
riment se startuje vstupem TUNE (vstup TBRK ukončuje experiment). V tomto módu 
(TBSY = 1) je na vstup procesu aplikován pravoúhlý puls a z výstupu procesu jsou identifi-
kovány první tři momenty jeho impulsní odezvy. Amplituda pulsu se nastavuje parametrem 
amp. 

Puls je ukončen poté, co se hodnota řízené veličiny pv změní o více, než určuje tole-
rance (práh) dy. Pokud je nastaven příznak DGC, používá se během zpracování signálu 
speciální kompenzace gradientu trendu signálu. 

Pokud experiment skončí úspěšně (TE = 0) a vstup ips = 0, objeví se optimální 
parametry na výstupech pk, pti, ptd, pnd, pb. V opačném případě (TE = 1) určuje výstup ite 
kód chyby experimentu. 

Funkce autotuneru je znázorněna na následujícím obrázku. Jednotlivé fáze autotuneru: 
a) fáze odhadu trendu a šumu signálu 
b) pulzní identifikační experiment 
c) automatický režim regulátoru s nově navrženými parametry 
d) přechodová charakteristika požadované hodnoty 
e) přechodová charakteristika poruchy na výstupu 
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13. INSTRUKCE OBSLUHY TERMINÁLU A OPERACE 
SE ZNAKY ASCII 

TER Terminálová instrukce 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

TER n       TXT DISP        TXT DISP  

TXT - číslo registru, kde jsou umístěny řídící proměnné pro instrukci (typ udint) 
DISP - číslo registru, kde začíná paměť videoRAM (typ udint) 
 
Operandy 

   
TER n C  G  K 

 

n - typ operátorského panelu (7 - ID-07, 8 - ID-08) 
 
Funkce 

TER - terminálová instrukce 
 
Popis 

Instrukce TER redukuje nutnost programovat obsluhu operátorského panelu na mini-
mum. Zpracovává definici textu a podle ní vytvoří aktuální text pro zobrazení na displeji 
operátorského panelu. Definice textu se skládá z textu, který bude na operátorském 
panelu zobrazen, a z definic proměnných, které jsou v daném textu umístěny. Celá defini-
ce se provádí v tabulce T uživatelského programu. Protože i v té nejjednodušší úloze je 
potřeba pracovat s více než jedním textem, je samozřejmě možné nadefinovat celou řadu 
textů. Jaký text bude v danou chvíli zobrazován, lze určit pomocí jedné z řídících proměn-
ných, které se nastavují před vykonáním instrukce TER. 

Z tohoto krátkého úvodu je patrný základní použitý princip. Pro zpracování úlohy, která 
souvisí s operátorským panelem, je nutno definovat vzhled všech displejů, které budou na 
panelu zobrazovány a programem nastavovat řídící proměnnou udávající, jaký text bude 
zobrazen. Instrukce TER naplní paměť příslušným textem doplněným o hodnoty proměn-
ných, které jsou v rámci daného textu zobrazovány. Obsah takto připravené paměti je nut-
no odvysílat sériovým kanálem do připojeného operátorského panelu. Obsluha sériového 
kanálu není součástí instrukce TER. Sériový kanál je nutno obsloužit uživatelským pro-
gramem podle toho, který sériový kanál a v jakém režimu je použit pro připojení operátor-
ského panelu. Pokud obsluha stiskne klávesu na operátorském panelu, kód stisknuté klá-
vesy je panelem odvysílán do PLC a programátor úlohy musí zajistit uložení kódu stisk-
nuté klávesy do jedné z řídících proměnných, které se předávají instrukci TER. Instrukce 
pak stisknutou klávesu zpracuje. V principu není tedy nutné zpracovávat kódy stisknutých 
kláves uživatelským programem, instrukce TER zajistí obsluhu klávesnice při zadávání 
nebo edici zobrazených údajů. 

Operandem instrukce TER je číslo udávající typ operátorského panelu, který instrukce 
obsluhuje. Hodnota 7 platí pro panel ID-07 a hodnota 8 pro panel ID-08.  
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Poznámka 

Vývojové prostředí Mosaic obsahuje nástroj PanelMaker, který umožňuje jednoduchým 
způsobem definovat obrazovky panelů ID-07 a ID-08. Tento nástroj automaticky generuje 
program pro PLC, v němž je použita instrukce TER, způsobem, který odpovídá následují-
címu popisu. Navíc je současně vygenerována obsluha sériového kanálu pro komunikaci 
s panelem. To značně usnadňuje použití operátorských panelů ID-07 a ID-08. 

Pokud použijete k obsluze operátorského panelu nástroj PanelMaker, postupujte podle 
příručky Nástroj PanelMaker TXV 003 25. 

Pokud chcete použít instrukci TER ve vlastní programové konstrukci, postupujte podle 
následujícího popisu. 

 
Použití instrukce TER v uživatelském programu 

Vstupem instrukce TER je informace o tom, od kterého registru začíná zóna řídících 
proměnných pro instrukci TER (předávaná ve vrstvě A1 zásobníku) a dále od kterého 
registru má instrukce TER uložit vygenerovaný text (předávaná ve vrstvě A0). 

Výstupem instrukce TER je naplnění registrů R textem, který je připraven k odeslání do 
operátorského panelu na displej. Tato paměť je v textu dále označována jako videoRAM. 

Pro správnou funkci instrukce TER je nutné  před vyvoláním TER v programu inicializo-
vat řídící proměnné. S výhodou lze použít proces P63, resp. P62 ošetřující restart PLC. 
 

#reg uint   cisloTextu,   ; řídící prom ěnné pro TER 
            minText,  
            maxText 
#reg usint  enableBits,  
            sizeDisp,  
            keyb,  
            inter[24]   ;konec řídících prom ěnných 
#def lenDisp 32     ;velikost použitého displeje 
#reg byte   videoRam[lenDisp] ;sem uloží TER text 
; 
#table byte  uvodniText = ' Prvni text pro ', 
                          '      ID-07     ' 
; 
P 0 
 LD __indx (cisloTextu) ; číslo registru, kde jsou umíst ěny 
      ; řídící prom ěnné pro TER 
  LD __indx (videoRam) ; číslo registru, kde za číná videoRam 
 TER  7    ;p říprava textu pro panel ID-07 
E 0 
; 
P 63      ;inicializace řídících prom ěnných 
 LD __indx (uvodniText) 
 WR cisloTextu   ;který text zobrazit 
 LD lenDisp 
 WR sizeDisp   ;velikost použitého displeje 
E 63 

 
 

Řídící prom ěnné instrukce TER 

Činnost instrukce TER je řízena pomocí několika proměnných, které musí být umístěny 
v registrech R v souvislé zóně (musí ležet za sebou). Zápisem do těchto proměnných a 
následným vyvoláním instrukce TER lze pak dosáhnout např. změny zobrazovaného 
textu, atd. Číslo registru, ve kterém je umístěna první řídící proměnná, se předává instruk-
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ci TER na zásobníku ve vrstvě A1 při jejím volání. Řídící proměnné musí být definovány 
v pořadí podle následující tabulky. 

 

Prom ěnná Typ Popis 
cisloTextu uint číslo tabulky, kde je definován text, který bude instrukcí TER naplněn 

do zóny registrů, určené k odvysílání na displej panelu 
minText uint dolní mez pro listování v textech 

Pokud je v řídící proměnné enableBits povoleno listování, stisk kláve-
sy ŠIPKA NAHORU způsobí zobrazení předchozího textu (řídící pro-
měnná cisloTextu je zmenšena o 1), listování je ukončeno při 
cisloTextu = minText 

maxText uint horní mez pro listování v textech 
Pokud je v řídící proměnné enableBits povoleno listování, stisk kláve-
sy ŠIPKA DOLŮ způsobí zobrazení následujícího textu (řídící pro-
měnná cisloTextu je zvětšena o 1), listování je ukončeno při 
cisloTextu = maxText 

enableBits usint bity povolující / zakazující listování v textech a edici proměnných 
umístěných v textech a rolování položek menu, list a message  

  enableBits.0 0 - edice zakázána 
1 - edice povolena 

  enableBits.1 0 - listování zakázáno 
1 - listování povoleno 

  enableBits.2 0 - kruhové rolování při edici v položkách zobrazených 
ve formátu dispMenu, dispList a dispMes je zaká-
záno 

1 - rolování povoleno 
  enableBits.3 0 - klávesy ŠIPKA NAHORU a ŠIPKA DOLŮ jsou při 

edici položek ve formátu dispMenu a dispList povo-
leny 

1 - klávesy ŠIPKA NAHORU a ŠIPKA DOLŮ jsou ve 
výše uvedeném případě zakázány, výběr položky 
lze provést pouze klávesou ENTER, zrušení výbě-
ru lze provést pouze klávesou C 

sizeDisp usint velikost displeje (počet znaků) 
keyb usint kód klávesy stisknuté na terminálu, která má být instrukcí TER zpra-

cována 
inter[24] usint 24 bytů pro vnitřní použití instrukce TER, zápis do těchto bytů je 

zakázán 
 

Číslo zobrazovaného textu 

Číslo zobrazovaného textu odpovídá číslu tabulky T, ve které je text definován (viz 
následující odstavec Definice zobrazovaného textu). Instrukce TER generuje text pro 
displej podle tabulky, jejíž číslo je uloženo v řídící proměnné cisloTextu. Tuto proměnnou 
lze libovolně nastavovat z uživatelského programu. 

 
Listování v textech 

Pro listování v textech pomocí kláves ŠIPKA NAHORU a ŠIPKA DOLŮ je důležitý 
způsob definice jednotlivých textů v tabulkách T. Aby bylo možné listování v textech využí-
vat, musí být texty, ve kterých se listuje, nadefinovány v tabulkách T, jejichž čísla následují 
za sebou a řídící proměnná enableBits.1 musí mít hodnotu log.1. Proměnné minText a 
maxText potom udávají od kterého textu po který text je možno listovat. Během listování 
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se automaticky mění hodnota proměnné cisloTextu, která udává aktuální číslo právě 
zobrazovaného textu. 

 
Zákaz a povolení edice prom ěnných 

Pomocí řídící proměnné enableBits.0 je možno globálně pro všechny definované texty 
povolovat resp. zakazovat edici zobrazovaných proměnných z klávesnice operátorského 
panelu. To má význam např. v případech, kdy je v některých stavech řízené technologie 
nutné zakázat změnu proměnných nastavovaných z panelu (např. v automatickém reži-
mu). Pokud je řídící proměnná enableBits.0 nastavena do log.0, je možné na panelu 
proměnné pouze prohlížet, nikoliv měnit jejich hodnotu. 

 
Zákaz a povolení listování v textech 

Podobně lze globálně pro všechny texty zakázat resp. povolit listování v textech. Pokud 
má řídící proměnná. enableBits.1 hodnotu log.0, nelze v textech listovat nezávisle na tom, 
jak jsou nastaveny řídící proměnné minText a maxText. To má smysl zejména v přípa-
dech, kdy text zobrazovaný na panelu je dán stavem technologie (např. chybové hlášení) 
a není žádoucí, aby z panelu bylo možno listováním vyvolat zobrazení jiného textu. 

 
Velikost displeje 

Velikost displeje použitého operátorského panelu je nutno zapsat do řídící proměnné 
sizeDisp před prvním vyvoláním instrukce TER. Zapsaná hodnota nesmí být menší než 
8 znaků. 

 
Zpracování stisknutých kláves 

Instrukce TER zajistí zpracování kláves stisknutých na operátorském panelu pouze 
v případě, že jsou kódy stisknutých kláves průběžně zapisovány do řídící proměnné keyb. 
Tato proměnná je instrukcí TER nulována. Pokud mají být klávesy zpracovávány také 
uživatelským programem mimo instrukci TER, doporučuje se vytvořit další proměnnou, do 
které je kód stisknuté klávesy zapisován stejně jako do keyb nebo zpracovávat kód stisk-
nuté klávesy před provedením instrukce TER. Tato situace nastává například v případě 
obsluhy funkčních kláves F1, ..., F6 uživatelským programem. 

 
Vnit řní prom ěnné instrukce TER 

Pole řídících proměnných inter[24] slouží pro vnitřní potřeby instrukce a zápis do těchto 
proměnných je zakázán. Pole má povinnou délku 24 bytů. Pouze první proměnná tohoto 
pole inter[0] může být v případě potřeby využita uživatelským programem, neboť její nenu-
lová hodnota signalizuje, že na operátorském panelu právě probíhá edice některé zobra-
zené proměnné. To může být užitečná informace například v situaci, kdy je k jednomu 
PLC připojeno více operátorských panelů, z kterých lze měnit stejné proměnné a progra-
mátor PLC musí ošetřit kolize při současném přístupu k jedné proměnné z více panelů. 

 
 

Definice řídících prom ěnných v programu 

Řídící proměnné lze v programu definovat symbolicky : 
 

#reg uint   cisloTextu, minText, maxText 
#reg usint  enableBits, sizeDisp, keyb, inter[24] 

 

K prakticky stejnému výsledku vede další definice, jejíž výhodou je především jednodu-
chá možnost vytvořit řídící proměnné pro více operátorských panelů. 
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#struct controlTer   ;jméno struktury 
  uint  cislo_Textu,  ; číslo zobrazovaného textu 
  uint  min_Text,   ;dolní mez pro listování v text ech 
  uint  max_Text,   ;horní mez pro listování v text ech 
  usint enable_Bits,  ;povolení/zákaz listování a e dice 
  usint size_Disp,   ;velikost displeje 
  usint keyb_,   ;kód klávesy stisknuté na terminál u 
  usint[24] inter_   ;místo pro interní prom ěnné TER 
; 
#reg controlTer panel1, panel2, panel3 

 

Definice struktury controlTer je součástí souboru defter.mos. V programu potom zapíše-
me čísla zobrazených textů pro jednotlivé panely následovně: 

 

 LD 1 
 WR panel1~cislo_Textu 
 LD 2 
 WR panel2~cislo_Textu 
  LD 3 
 WR panel3~cislo_Textu 

 
 

Definice zobrazovaného textu 

Jednotlivé texty jsou definovány v tabulkách T. Definice obsahuje specifikaci textu, který 
bude zobrazen na displeji terminálu a dále volitelně specifikaci nebo více specifikací pro-
měnných, které se zobrazí v rámci textu. 

 
Specifikace zobrazovaného textu: 

Specifikace textu musí mít stejný počet znaků jako použitý displej na operátorském 
panelu. Např. pro 32-znakový displej lze text specifikovat následovně : 

 

#table byte  text1 = 'Toto je text zo-brazený na ID -08' 
 

Uvedená definice využívá možnost zadávat obsah tabulek v prostředí Mosaic pomocí 
tzv. apostrofové konverze, která převádí text zadaný v apostrofech na ASCII kódy, které 
jsou uloženy do tabulky. Specifikaci textu lze zapsat přehledněji tak, aby respektovala 
rozdělení textu na řádky použitého displeje. Zápis pro 32-znakový 2-řádkový displej bude 
vypadat takto: 

 

#table byte  text2 = '  1. řádek textu ', 
                     '  2. řádek textu ' 

 

Analogicky pro 80-znakový 4-řádkový displej bude text specifikován následovně: 
 

#table byte  text3 = '  1. řádek textu     ', 
                     '  2. řádek textu     ', 
                     '  3. řádek textu     ', 
                     '  4. řádek textu     ' 

 
Specifikace zobrazovaných prom ěnných: 

Specifikace proměnné má pevný počet položek, které popisují zobrazovanou proměn-
nou a obsahují informace o způsobu zobrazení. Specifikace proměnné je v tabulce T 
umístěna bezprostředně za specifikací textu. Skládá se z následujících položek: 
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Položka Typ Význam 
var uint číslo registru, kde je umístěna zobrazovaná proměnná  
size usint velikost zobrazované proměnné 
poz usint umístění proměnné na displeji (číslo pozice)  
form usint formát zobrazení proměnné 
numCif usint počet zobrazených míst 
tabMe uint číslo tabulky s definicí zpráv, položek menu nebo mezí 

 

var - číslo registru, kde je umístěna proměnná - v textech je možno zobrazit pouze pro-
měnné umístěné v registrech R, proměnné z oblastí X, Y, S je nutno nejprve pře-
sunout do registrů R a odtud je pak možno zveřejnit jejich obsah na displeji operá-
torského panelu 

 

size - konstanta určující velikost a typ zobrazované proměnné, při zobrazení jednotlivých 
bitů určuje tato konstanta zároveň číslo bitu, který bude zobrazen 

 

Velikost 
prom ěnné 

Typ prom ěnné Hodnota 
konstanty size 

Symbolické jméno 

bit 0 bool 0 Bit0 
bit 1 bool 1 Bit1 
bit 2 bool 2 Bit2 
bit 3 bool 3 Bit3 
bit 4 bool 4 Bit4 
bit 5 bool 5 Bit5 
bit 6 bool 6 Bit6 
bit 7 bool 7 Bit7 
byte byte, usint, sint 8 sizeByte 

2 byty word, uint, int 9 sizeWord 
4 byty dword, udint, dint 10 sizeLong 
4 byty real 11 sizeFloat 

 

poz - číslo pozice na displeji, od které bude proměnná zobrazena, pozice jsou číslovány 
z levého horního rohu displeje od čísla 0 následovně: 

 

displej 32 znaků 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . . . . . 15 

 T E X T  N A  1 . ř á d k u !  

 * T E X T  N A  2 . ř á d k u  

16               31 
 

displej 80 znaků 
 

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . . . . . . . . . 19   

   2 0  z n a k ů  n a  1  ř á d e k !    

20  d r u h ý  ř á d e k  t e x t u     39 

40                       59 

   p o s l e d n í  ř á d e k  t e x t u    

  60                   79   
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form - konstanta určující formát zobrazení proměnné 
 - hodnoty 1 až 6 udávají formát zobrazení proměnné, hodnoty v další tabulce přičte-

né k těmto hodnotám rozšiřují možnosti zobrazení 
 

Formát zobrazení prom ěnné Hodnota 
konstanty form  

Symbolické 
jméno 

dekadicky bez znaménka 1 dispDec 
dekadicky se znaménkem 2 dispSignDec 
hexadecimálně 3 dispHexa 
ke každé hodnotě proměnné bude přiřazena 
zpráva, která se zobrazí na displeji 

4 dispMes 

proměnná bude zobrazena jako menu se všemi 
položkami 

5 dispMenu 

proměnná bude zobrazena jako menu s jednou 
položkou 

6 dispList 

 

Rozšíření formátu zobrazení prom ěnné 
(přičítá se k hodnotám v p ředchozí tabulce) 

Hodnota 
konstanty form  

Symbolické 
jméno 

proměnnou lze editovat z klávesnice operátor-
ského panelu, jinak je proměnná pouze zobra-
zena 

$10 + form readWrite 

zarovnat zobrazenou proměnnou vlevo $20 + form leftJust 
zobrazit vedoucí nuly hodnoty proměnné $40 + form leadZero 

 

 - zpracování kláves při edici zajistí instrukce TER 
 

numCif - konstanta udávající počet míst na displeji, na kterých se zobrazuje proměnná 
 

Formát zobrazení 
prom ěnné 

Význam konstanty numCif  

dispDec, 
dispSignDec 

spodní 4 bity znamenají celkový počet cifer a horní 4 bity 
počet cifer za desetinnou čárkou 

dispHexa počet zobrazených cifer 
dispMes délka jedné zobrazené zprávy 
dispMenu, dispList délka jedné položky Menu 

 

tabMe - číslo tabulky s definicí doplňkových informací pro zobrazení proměnné 
  Pokud má tento parametr hodnotu 0, znamená to, že příslušná tabulka není dekla-

rována. Při edici proměnných z klávesnice panelu bude instrukce TER dosazovat 
implicitní meze, které odpovídají maximálnímu rozsahu podle zvolené velikosti 
proměnné. Pro definici mezí se nezávisle na velikosti zobrazované proměnné po-
užívá tabulka typu udint (pro zobrazení proměnné typu real je i tabulka typu real), 
která obsahuje 2 čísla - minimální a maximální hodnotu, kterou lze do proměnné 
zapsat při edici z klávesnice operátorského panelu. 

 

Formát zobrazení 
prom ěnné 

Význam konstanty tabMe  

dispDec, 
dispSignDec, 
dispHexa 

číslo tabulky s definicí minimální a maximální  hodnoty, kte-
rou lze zapsat při edici proměnné z klávesnice panelu 

dispMes číslo tabulky s definicí zpráv 
dispMenu, dispList číslo tabulky s definicí položek menu 

 

Příklad definice textu, ve kterém bude zobrazen obsah registru R200: 
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#table usint text1 =  ;specifikace textu 
 ' Obsah registru ', ;první řádek textu 
 ' R200 =         ', ;druhý řádek textu 
     ;specifikace prom ěnné 
 200,     ;umíst ění prom ěnné v R (nižší byte) 
 0,     ;umíst ění prom ěnné v R (vyšší byte) 
 8,     ;velikost prom ěnné (byte) 
 24,     ;pozice na displeji 
 1,     ;zobrazit jako číslo 0..255,readOnly 
 3,     ;po čet zobrazených cifer 
 0,     ;tabMe (nižší byte) 
 0    ;tabMe (vyšší byte) 

 
 

Konstanty pro specifikaci prom ěnné 

Pro možnost přehlednějších definic textů je vhodné zavést následující deklarace, které 
umožní používat symbolická označení ve specifikaci proměnné. Na CD dodávaném s kaž-
dým PLC jsou tyto deklarace umístěny v souboru defter.mos. 

 

;------------------------- ;definice velikosti disp leje 
#def lenDisp 32    ;32 znak ů 
; 
;------------------------- ;struktura pro specifika ci prom ěnné 
#struct typeSpecif 
  uint  var,    ; číslo registru, kde leží prom ěnná 
  usint size,    ;velikost prom ěnné 
  usint poz,    ;pozice kurzoru na displeji 
  usint form,    ;formát zobrazení 
  usint numCif,    ;po čet zobrazených cifer  
  uint  tabMe    ; číslo tabulky definující meze 
; 
;--------------------------;struktura pro texty bez  prom ěnných 
#struct textTable0 
  uint[lenDisp] text0 
;--------------------------;struktura pro texty s 1  prom ěnnou 
#struct textTable1 
  uint[lenDisp] text1, 
  typeSpecif Specif11 
;--------------------------;struktura pro texty se 2 prom ěnnými 
#struct textTable2 
  uint[lenDisp] text2, 
  typeSpecif[2] Specif22 
; 
;..........................;konstanty pro specifika ci prom ěnné 
; pro Specif~size : 
#def Bit0   0 ;zobrazit bit číslo 0 
#def Bit1   1 ;zobrazit bit číslo 1 
#def Bit2   2 ;zobrazit bit číslo 2 
#def Bit3   3 ;zobrazit bit číslo 3 
#def Bit4   4 ;zobrazit bit číslo 4 
#def Bit5   5 ;zobrazit bit číslo 5 
#def Bit6   6 ;zobrazit bit číslo 6 
#def Bit7   7 ;zobrazit bit číslo 7 
#def sizeByte  8 ;zobrazit 1 byte (typ byte / usint  / sint) 
#def sizeWord  9 ;zobrazit 2 byty (typ word / uint / int) 
#def sizeLong  10 ;zobrazit 4 byty (typ dword / udi nt / dint) 
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#def sizeFloat  11 ;zobrazit 4 byty (typ real) 
; 
; pro Specif~form : 
#def dispDec  1  ;zobrazit prom ěnnou jako dek. číslo 
#def dispSignDec  2  ;zobrazit dekadicky se znaménk em 
#def dispHexa  3  ;zobrazit hexadecimáln ě 
#def dispMes  4  ;místo hodnoty zobrazit zprávu 
#def dispMenu  5  ;prom ěnná bude zobrazena jako menu 
#def dispList  6  ;prom ěnná bude zobrazena jako menu 
; 
#def readOnly  0  ;pouze zobrazit prom ěnnou 
#def readWrite  $10  ;povolit edici prom ěnné z klávesnice 
#def leftJust  $20  ;zarovnat vlevo 
#def leadZero  $40  ;zobrazit vedoucí nuly 
; 
; pro Specif~numCif 
#def des +16*   ;konst. pro deklaraci po čtu zobrazených 
     ;cifer pro čísla s desetinnou čárkou 
; 
;zápis : 5 des 2 => celkem 5 cifer, 2 desetinná mís ta 
;vygenerovaná konstanta : 5+16*2 = 37 (=$25) 
;z toho plyne: spodní 4 bity ... celkový po čet cifer 
;              horní 4 bity  ... po čet desetinných míst 
;!!! POZOR !!!  
;pro správný p řeklad jsou nutné mezery v symbolickém zápisu, 
;tj. 5 des 2           ... jediné správné 
;5des2, 5 des2, 5des 2 ... chybné 

 

S použitím uvedených deklarací bude definice textu z příkladu v předchozí kapitole 
následující : 

 

#table textTable1 text1 = 
 ' Obsah registru ', ;první řádek textu 
 ' R200 =         ', ;druhý řádek textu 
 __indx (%R200),   ;zobrazit prom ěnnou R200 
 sizeByte,    ;velikost prom ěnné (byte) 
 24,     ;pozice na displeji 
 dispDec,    ;zobrazit obsah R200 jako číslo 0..255, 
     ;readOnly 
 3,     ;po čet zobrazených cifer 
 0     ;meze - implicitní 

 
 

Rozsah zobrazení prom ěnných 

Následující tabulka udává možné formáty zobrazení proměnných a jejich rozsah. 
Proměnné musí být umístěny v zóně registrů R. Proměnné z oblastí X, Y, S nebo T je pro 
účely zobrazení instrukcí TER nutno překopírovat do registrů R. 
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Typ prom ěnné Formát zobrazení Rozsah zobrazení 
bit dispDec 0,1 
 dispSignDec 0,1 
 dispHexa 0,1 
 dispMes jedna zpráva max. 20 znaků 
 dispMenu položka Menu max. 16 znaků 
 dispList položka Menu max. 16 znaků 

usint dispDec 0 až 255 
sint dispSignDec –128 až 127 
byte dispHexa 0 až $FF 

 dispMes jedna zpráva max. 20 znaků 
 dispMenu položka Menu max. 16 znaků 
 dispList položka Menu max. 16 znaků 

uint  dispDec 0 až 65 535 
int dispSignDec –32768 až 32 767 

word dispHexa 0 až $FF FF 
udint dispDec 0 až 4 294 967 295 
dint dispSignDec –2 147 483 648 až 2 147 483 647 

dword dispHexa 0 až $FF FF FF FF 
real dispSignDec 11 platných číslic bez exponentu 

 
Zobrazení záporných čísel 

Z tabulky je patrný počet míst na displeji nutný pro zobrazení proměnné v celém rozsa-
hu. Zobrazení ve formátu dispSignDec pracuje s čísly, jejichž významově nejvyšší bit 
představuje znaménko (0 = plus, 1 = mínus). Znaménko plus se nezobrazuje. 

 
Zobrazení desetinných čísel 

Zobrazovací formáty dispDec a dispSignDec umožňují zobrazovat a editovat desetinná 
čísla v pevné a pohyblivé řádové čárce. Při tomto způsobu zobrazení je nutné do počtu 
zobrazovaných míst zahrnout nejen znaménko, ale i desetinnou tečku. Ta na LCD displeji 
nahrazuje desetinnou čárku, na kterou jsme z běžné matematiky zvyklí. Zobrazení s dese-
tinnou tečkou je výhodné především pro předvolby časovačů PLC. 

Hodnoty typu real jsou zobrazovány v podobě bez exponentu, tedy jako běžné dese-
tinné číslo. Jejich velikost je omezena na 11 pozic včetně desetinné tečky a případného 
znaménka. 

 
 

Edice zobrazených prom ěnných 

Instrukce TER umožňuje nejen zobrazovat kombinace textů a proměnných různých 
velikostí a různých výstupních formátů, ale zajišťuje i edici (změnu zobrazené hodnoty) 
proměnné. Podmínky pro to, aby bylo možno proměnnou změnit z klávesnice terminálu 
jsou následující: 

 

• ve specifikaci zobrazované proměnné musí být uveden parametr readWrite 
• řídící proměnná enableBits.0 (nultý bit v proměnné enableBits) musí mít hodnotu 1 

 

Pokud jsou tyto podmínky splněny, lze změnit zobrazené proměnné postupem popsa-
ným v následujících kapitolách. 
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Edice na panelu ID-07 

• zahájení edice se provede stiskem klávesy ENTER, na operátorském panelu začne 
blikat první proměnná, která má ve specifikaci uveden parametr readWrite 

• první stisk některé z kláves ŠIPKA VLEVO, ŠIPKA VPRAVO, PLUS resp. MÍNUS 
nastaví nejnižší řád blikajícího čísla k edici, což se signalizuje blikáním příslušné cifry 

• klávesami ŠIPKA VLEVO, ŠIPKA VPRAVO se mění editovaný řád 
• klávesou PLUS se přičítá k editované hodnotě jednotka v příslušném řádu 
• klávesou MÍNUS se odčítá od editované hodnoty jednotka v příslušném řádu 
• nová hodnota se zapíše do proměnné (potvrdí) klávesou ENTER, klávesou C se režim 

edice hodnoty zruší a na displeji se zobrazí původní hodnota proměnné 
 

Edice na panelu ID-08 

• zahájení edice se provede stiskem klávesy ENTER, na operátorském panelu začne 
blikat první proměnná, která má ve specifikaci uveden parametr readWrite 

• v tomto okamžiku lze buď začít editovat (pokud bliká proměnná, jejíž hodnotu chceme 
změnit) nebo vybrat pro edici jinou zobrazenou proměnnou (jestliže jich je na jednom  
displeji zobrazeno více) 

• výběr jiné, než právě blikající proměnné, se provede opětovným stiskem klávesy 
ENTER, po kterém začne blikat další zobrazená proměnná s nadefinovaným parame-
trem readWrite 

• zadání nové hodnoty se provede číselnými klávesami, po stisku první číselné klávesy 
se přestane zobrazovat původní hodnota proměnné a bliká pouze naposledy zadaná 
číslice 

• nově zadaná hodnota se zapíše do proměnné po stisku klávesy ENTER, editovaná 
číslice přestane blikat a pokud je na displeji zobrazena ještě nějaká další proměnná 
s parametrem readWrite,  tak začne celá blikat a je možno zadat novou hodnotu do této 
proměnné 

• pokud chceme zrušit zadávání a vrátit se k původní hodnotě proměnné stiskneme klá-
vesu C, stav edice se zruší, zobrazovaná proměnná resp. některá její číslice přestane 
blikat a zobrazí se původní hodnota 

• znaménko při zadávání záporných čísel se zadává až po zadání číselné hodnoty před 
klávesou ENTER (podobně jako na většině kalkulaček) 
 

Korekce zobrazené hodnoty 

• korekcí se rozumí změna zobrazené hodnoty o jednotky v nejnižším zobrazeném řádu, 
postup při korekci nezávisí na typu panelu 

• zahájení korekce se provede stiskem klávesy ENTER, na operátorském panelu začne 
blikat první proměnná, která má ve specifikaci uveden parametr readWrite 

• klávesou PLUS se zvyšuje zobrazená hodnota o 1 v nejnižším zobrazeném řádu, kláve-
sou MÍNUS se hodnota o 1 snižuje, bliká pouze jedna cifra odpovídající korigovanému 
řádu 

• upravená hodnota se zapíše (potvrdí) klávesou ENTER, klávesou C se režim korekce 
hodnoty zruší a na displeji se zobrazí původní hodnota proměnné 
 

Edice prom ěnné ve formátu dispMes 

• zahájení edice se provede stiskem klávesy ENTER  
• zpráva, která se bude editovat, začne celá blikat 
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• změna hodnoty (tj. zobrazené zprávy) se provádí klávesami ŠIPKA VLEVO, ŠIPKA 
VPRAVO, v tomto okamžiku bliká pouze první a poslední znak zobrazené zprávy 
střídavě se znaky < a > 

• během edice se stav proměnné v zápisníku PLC nemění 
• nová hodnota se zapíše do proměnné (potvrdí) klávesou ENTER, teprve v tomto oka-

mžiku se změní stav proměnné v zápisníku PLC, znaky < > přestanou blikat 
• klávesou C se režim edice zprávy zruší a na displeji se zobrazí původní zpráva 

 
Edice prom ěnné ve formátu dispMenu 

• edici v tomto případě není nutno nijak zahajovat, neboť je v případě formátu dispMenu 
s parametrem readWrite zahájena automaticky 

• na displeji jsou zobrazeny všechny definované položky menu 
• položka nabízená k výběru z menu je označena znaky < >, které blikají na první a po-

slední pozici nabízené položky 
• výběr z nabídnutých položek se provádí klávesami ŠIPKA VLEVO, ŠIPKA VPRAVO 
• během výběru z menu se průběžně mění rovněž stav proměnné v zápisníku PLC 

v závislosti na tom, která položka menu je právě aktivní 
• ukončení výběru se provede stiskem klávesy ENTER nebo ŠIPKA DOLŮ, v tomto 

případě instrukce TER zapíše do řídící proměnné cisloTextu nové číslo textu podle 
tabulky definující položky menu - tím se vlastně změní zobrazovaný text 

• pokud nechceme vybrat ani jednu z nabízených položek zrušíme výběr z menu kláve-
sou C resp. ŠIPKA NAHORU a v tom případě je do řídící proměnné cisloTextu zapsáno 
číslo textu uvedené na začátku tabulky definující položky menu a je zobrazen odpovída-
jící text 

• klávesy ŠIPKA NAHORU a ŠIPKA DOLŮ lze při výběru z menu zakázat nastavením 
enableBits.3 = 1 
 

Edice prom ěnné ve formátu dispList 

• edici v tomto případě není nutno nijak zahajovat neboť je v případě formátu dispList 
s parametrem readWrite zahájena automaticky 

• na displeji je zobrazena pouze jedna položka menu, která odpovídá hodnotě zobrazo-
vané proměnné 

• u položky nabízené k výběru z menu blikají na první a poslední pozici znaky < > 
• další postup je stejný jako u výběru položky z menu, rovněž způsob definice položek 

menu je shodný s formátem dispMenu 
 
 

Příklady definic text ů 

Následující příklady jsou vytvořeny pro displej velikosti 32 znaků. 
 

Zobrazení bitu v textu 

Definice textu, ve kterém je zobrazena hodnota bitu R200.1. Bit nelze z klávesnice ope-
rátorského panelu změnit. 

 

#table textTable1 text1 = 
 ' Obsah registru ', ;první řádek textu 
  ' R200.1 =       ', ;druhý řádek textu 
  __indx (%R200),   ;zobrazit prom ěnnou R200.1 
  Bit1,    ;velikost prom ěnné (bit č.1) 
  26,     ;pozice na displeji 
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  dispDec + readOnly, ;zobrazit obsah R200.1 jako číslo 
  1,     ;po čet zobrazených cifer 
  0     ;nevyužito 

 

Operátor __indx použitý ve specifikaci proměnné v položce var stanoví adresu proměn-
né. Tj. zápis __indx (%R200) uloží do tabulky číslo 200. 
 

Zobrazení na operátorském panelu (pro R200.1=1): 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . . . . . 15 

  O b s a h  r e g i s t r u   

  R 2 0 0 . 1  =  1       

16               31 
 

Zobrazení více bit ů v jednom textu 

Definice textu, ve kterém je zobrazena hodnota bitu VLEVO a bitu VPRAVO. Bity nelze 
z klávesnice operátorského panelu změnit. 

 

#reg bool  VLEVO, VPRAVO ;definice bitových prom ěnných 
#table textTable2 text2 = 
 ' Zobrazení bitu ', ;první řádek textu 
 'VLEVO=x VPRAVO=x', ;druhý řádek textu 
     ; 
     ;specifikace 1. prom ěnné 
 __indx (VLEVO),   ;zobrazit prom ěnnou VLEVO 
 __bitpart (VLEVO),  ;velikost prom ěnné - číslo bitu 
 22,     ;pozice na displeji 
 dispDec,    ;zobrazit VLEVO jako číslo 0/1 
 1,     ;po čet zobrazených cifer 
 0,     ;nevyužito 
     ; 
     ;specifikace 2. prom ěnné 
 __indx (VPRAVO),  ;zobrazit prom ěnnou VPRAVO 
 __bitpart (VPRAVO), ;velikost prom ěnné - číslo bitu 
 31,     ;pozice na displeji 
 dispDec,    ;zobrazit VPRAVO jako číslo 0/1 
 1,     ;po čet zobrazených cifer 
 0     ;nevyužito 

 

Za povšimnutí stojí použitý typ tabulky (textTable2), který umožňuje specifikaci dvou 
proměnných v rámci jednoho textu. Pokud chceme zobrazit 3 proměnné, použitý typ tabul-
ky bude textTable3, pro 4 proměnné textTable4, atd. Pro konstantu size byl v tomto přípa-
dě použit operátor __bitpart, který vypočte číslo bitu ze symbolické deklarace proměnných 
VLEVO, VPRAVO. 

Dále oproti předchozímu příkladu vidíme, že atribut readOnly (pouze pro čtení) je přiřa-
zen automaticky a není třeba ho uvádět. Místo znaků "x" definovaných na druhém řádku 
textu budou na displeji zobrazeny hodnoty bitů VLEVO a VPRAVO. 

Zobrazení na operátorském panelu (pro VLEVO = 1, VPRAVO = 0): 
 

  Z o b r a z e n í  b i t u   

 V L E V O = 1  V P R A V O = 0  
 

Uvedený příklad ukazuje zobrazení dvou proměnných velikosti bit. Stejným způsobem 
lze v textu specifikovat i proměnné jiných velikostí. V jednom textu se zobrazí tolik pro-
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měnných, kolik je jich specifikováno v definici textu. Proměnné různých velikostí mohou 
být kombinovány a každá může být zobrazena v jiném výstupním formátu. 

 
Celočíselné zobrazení prom ěnné velikosti byte 

Definice textu, ve kterém je zobrazena hodnota proměnné velikosti byte, která má v pro-
gramu symbolické jméno START. Proměnnou lze nastavit z klávesnice operátorského 
panelu. 

 

#reg usint  START   ;definice prom ěnné START 
#table textTable1 text3 = 
  ' OBSAH BYTU     ', ;první řádek textu 
  ' START =        ', ;druhý řádek textu 
     ;specifikace prom ěnné 
  __indx (START),   ;zobrazit prom ěnnou START 
  sizeByte,    ;velikost prom ěnné je byte 
  26,     ;pozice na displeji 
  dispDec+readWrite,  ;zobrazit START jako číslo,  
     ;povolit edici prom ěnné START 
  3,     ;po čet zobrazených cifer 
  0     ;implicitní meze 0...255 

 

Uvedená definice zobrazí proměnnou START jako číslo v rozsahu 0 až 255, zobrazení 
použije vždy 3 pozice na displeji, vedoucí nuly nebudou zobrazeny. Zobrazenou  hodnotu 
je možné změnit z klávesnice terminálu. Meze pro zadávanou hodnotu jsou implicitní (pro 
velikost proměnné byte 0...255), neboť reference na tabulku mezí není uvedena (položka 
tabMe v definici textu má hodnotu 0). 

Zobrazení na operátorském panelu (pro START = 32): 
 

  O B S A H  B Y T U       

  S T A R T  =   3 2      
 

 
Postup p ři edici čísla 

Postup při zadávání nové hodnoty do proměnné START je následující: 
 

Klávesa ENTER (↵) zahájí edici proměnné START. 
Proměnná na displeji začne celá blikat. 
 

  O B S A H  B Y T U       

  S T A R T  =   3 2      
 

Číselné klávesy zapisují novou hodnotu. Po stisku klávesy 1 bliká pouze dekáda, která 
se bude měnit. 

 

  O B S A H  B Y T U       

  S T A R T  =    1      
 

Po stisku klávesy 8 bliká další dekáda, která se bude měnit. Číslice 1 je zadána a posu-
ne se vlevo. 

 

  O B S A H  B Y T U       

  S T A R T  =   1 8      
 

Po stisku klávesy 5 bliká další dekáda, která se bude měnit. Číslice 18 jsou zadány a 
posunou se vlevo. 
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  O B S A H  B Y T U       

  S T A R T  =  1 8 5      
 

Klávesa ENTER (↵) ukončí edici proměnné START. Proměnná na displeji přestane 
blikat 

 

  O B S A H  B Y T U       

  S T A R T  =  1 8 5      
 

Zobrazení prom ěnné jako číslo s desetinnou te čkou 

Definice textu, ve kterém je zobrazena hodnota proměnné DELKA. Tato proměnná má 
být zobrazena jako číslo se dvěmi desetinnými místy s možností edice z klávesnice operá-
torského panelu. Meze pro zadávání hodnoty z klávesnice operačního panelu jsou 
<0.0, 99.99>. 

 

#reg uint  DELKA    ;definice prom ěnné DELKA 
#table udint tabMezi = 0, 9999 ;meze pro zadávání p roměnné DELKA 
; 
#table textTable1 text4 = 
  'Hodnota prom ěnné', ;první řádek textu 
  ' DELKA =        ', ;druhý řádek textu 
     ;specifikace prom ěnné 
  __indx (DELKA),   ;zobrazit prom ěnnou DELKA 
  sizeWord,    ;velikost prom ěnné je 2 byty 
  26,     ;pozice na displeji 
  dispDec+readWrite,  ;zobrazit dekadicky, povolit edici 
  5 des 2,    ;5 míst celkem z toho 2 desetinná 
  __indx (tabMezi)  ; číslo tabulky s definicí mezí 

 

Uvedená definice zobrazí proměnnou DELKA jako číslo v rozsahu 0 až 655.35, zobra-
zení použije vždy 5 pozic na displeji, desetinná tečka tedy zabere jednu pozici. Novou 
hodnotu lze zadat v mezích 0 až 99.99. V definici počtu zobrazených cifer je nejprve 
uveden celkový počet zobrazených cifer včetně desetinné tečky a poté počet cifer za 
desetinnou tečkou (5 des 2). V definici mezí je použit povinně typ tabulky udint nebo dint. 

Zobrazení na operátorském panelu (pro DELKA = 172): 
 

 H o d n o t a  p r o m ě n n é  

  D E L K A  =   1 . 7 2    
 

Zobrazení zprávy 

Definice textu, ve kterém je zobrazena proměnná CHYBA ve formátu dispMes, tj. místo 
hodnoty proměnné CHYBA se bude zobrazovat text z tabulky zpráv. 

 

#reg usint  CHYBA  ;definice prom ěnné CHYBA 
; 
#table byte tabChyb =  ;definice tabulky zpráv 
 'Stroj bez chyby ',   ;zpráva zobrazená p ři CHYBA=0 
 'Chyba hydrauliky',   ;zpráva zobrazená p ři CHYBA=1 
 'Porucha motoru 1',   ;zpráva zobrazená p ři CHYBA=2 
 'Porucha motoru 2',   ;zpráva zobrazená p ři CHYBA=3 
 'Porucha mazání  ',   ;zpráva zobrazená p ři CHYBA=4 
 'Porucha chlazení'   ;zpráva zobrazená p ři CHYBA=5 
; 
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#table textTable1 text5 = 
  'Chybové hlášení:', ;první řádek textu 
  '                ', ;druhý řádek textu 
      ;specifikace prom ěnné 
  __indx (CHYBA),   ;zobrazit prom ěnnou CHYBA 
  sizeByte,   ;velikost prom ěnné je byte 
  16,     ;pozice na displeji 
  dispMes,    ;zobrazit CHYBA jako zprávu 
  16,     ;délka jedné zprávy 
  __indx (tabChyb)  ; číslo tabulky se zprávami 

 

Uvedená definice zobrazí proměnnou CHYBA tak, že ke každé hodnotě proměnné při-
řadí jeden řádek z tabulky zpráv. Odkaz na tuto tabulku je uveden na konci specifikace 
proměnné (položka tabMe). Na místě počtu zobrazených cifer je uveden počet znaků 
jedné zprávy. Z toho vyplývá, že všechny zprávy musí mít stejnou délku. 

Proměnné zobrazované ve formátu dispMes mohou být velikosti bit nebo byte. Jiná 
velikost není přípustná. 

Zobrazení na operátorském panelu (pro CHYBA = 4): 
 

 C h y b o v é  h l á š e n i :  

 P o r u c h a  m a z á n i    
 

V uvedeném případě je potřeba dodržet pořadí deklarací. Nejprve musí být deklarována 
proměnná, poté tabulka zpráv a nakonec tabulka s definicí textu. Překladač xPRO vyžadu-
je, aby objekt byl nejprve deklarován a teprve potom lze programovat odkaz na tento 
objekt. 

Instrukce TER bude pracovat popsaným způsobem pouze v případě, že texty v tabulce 
zpráv budou mít shodnou délku. Kratší texty je tedy potřebné doplnit znakem mezera. 
Délka musí samozřejmě odpovídat údaji uvedeném ve specifikaci zobrazované proměnné. 

 
Edice zprávy 

Definice textu, ve kterém je zobrazena proměnná BARVA ve formátu dispMes. Proměn-
nou je možno editovat z klávesnice operátorského panelu tak, že se po stisknutí klávesy 
ENTER vybírá pomocí kláves ŠIPKA VLEVO a ŠIPKA VPRAVO jedna z definovaných 
barev. Po potvrzení výběru klávesou ENTER se do proměnné BARVA uloží kód, který 
odpovídá vybrané variantě. 

 

#reg usint  BARVA   ;definice prom ěnné BARVA 
; 
#table byte tabBarev =  ;definice tabulky zpráv 
 ' červená        ',  ;zpráva pro BARVA=0 
 ' zelená         ',  ;zpráva pro BARVA=1 
 ' sv ětle modrá   ',   ;zpráva pro BARVA=2 
 ' tmav ě modrá    ',   ;zpráva pro BARVA=3 
 ' modrá blankyt  ',   ;zpráva pro BARVA=4 
 ' strakatá       '   ;zpráva pro BARVA=5 
; 
#table textTable1 text6 = 
  ' Volba barev :  ', ;první řádek textu 
  '                ', ;druhý řádek textu 
      ;specifikace prom ěnné 
  __indx (BARVA),   ;zobrazit prom ěnnou BARVA 
  sizeByte,   ;velikost prom ěnné je byte 
  16,     ;pozice na displeji 
  dispMes + readWrite, ;zobrazit BARVA jako zprávu,  povolit edici 
 16,     ;délka jedné zprávy 
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  __indx (tabBarev) ; číslo tabulky se zprávami 
 

Zobrazení na operátorském panelu (pro BARVA = 3): 
 

  V o l b a  b a r e v  :    

  t m a v ě  m o d r á      
 

Postup p ři edici zprávy 

Klávesa ENTER (↵) zahájí edici proměnné BARVA. Proměnná na displeji začne celá 
blikat. 

 

  V o l b a  b a r e v  :    

  t m a v ě  m o d r á      
 

Klávesa ŠIPKA VLEVO (←) vybere předchozí položku. Na pozici prvního a posledního 
znaku zprávy blikají znaky <  >. 

 

  V o l b a  b a r e v  :    

 < s v ě t l e  m o d r á   >  
 

 

Klávesa ŠIPKA VLEVO (←) vybere předchozí položku. Na pozici prvního a posledního 
znaku zprávy blikají znaky <  >. 

 

  V o l b a  b a r e v  :    

 < z e l e n á         >  
 

Klávesa ENTER (↵) ukončí edici proměnné BARVA. Znaky < > přestanou blikat, do 
proměnné BARVA se uloží kód 1. 

 
 

  V o l b a  b a r e v  :    

  z e l e n á           
 

Pozn.: Pokud bude řídící proměnná enableBits.2 = 0, bude jako poslední možnost při 
opakovaném stisku klávesy ŠIPKA VPRAVO nabídnuta položka „strakatá“. Pro 
výběr předcházejících položek bude nutno použít klávesu ŠIPKA VLEVO. Pokud 
bude řídící proměnná enableBits.2 = 1, bude po položce „strakatá“ při stisku 
klávesy ŠIPKA VPRAVO následovat položka „červená“, což znamená, že jednotli-
vé položky při edici proměnné BARVA budou kruhově rolovat. Totéž platí pro pro-
měnné zobrazené ve formátech dispMenu a dispList. 

 
Výběr položky ve formátu dispMenu 

Definice textu, ve kterém je zobrazena proměnná DAVKA ve formátu dispMenu (nabíd-
ka). Proměnnou je možno editovat z klávesnice operátorského panelu tak, že se vybírá 
jedna z nabídnutých variant. Na rozdíl od předchozího příkladu, kdy byla na displeji zobra-
zena pouze jedna právě nabízená zpráva, jsou ve formátu menu zobrazeny najednou 
všechny definované položky menu. Položka nabízená k výběru je označena znaky <>, 
které blikají na první a poslední pozici položky. Během výběru se do proměnné DAVKA 
průběžně ukládá kód, který odpovídá právě vybrané variantě. Při výběru některé položky 
klávesou ENTER bude automaticky zobrazen text, jehož číslo je uvedeno v tabulce 
definující jednotlivé položky menu. Při definici čísel textů, které se zobrazí při výběru 
položky z menu, je potřeba nezapomenout na to, že čísla textů jsou zadávána jako word 
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(takže 2 byty, přičemž v paměti je uložen nejprve významově nižší byte a poté na adrese 
o jedničku vyšší je uložen vyšší byte). 

 

#reg usint  DAVKA   ;definice prom ěnné DAVKA 
; 
#table textTable0 zadnyVyber = 
 ' nebyla zvolena ', 
  ' žádná varianta ' 
; 
#table textTable0 vyberMini = 
 'zvolená varianta', 
  '   je MINI      ' 
; 
#table textTable0 vyberMidi = 
 'zvolená varianta', 
  '   je MIDI      ' 
; 
#table textTable0 vyberMaxi = 
 'zvolená varianta', 
  '   je MAXI      ' 
; 
#table usint tabDavek =  ;definice tabulky menu 
 __indx (zadnyVyber),  ; číslo textu (low, high) zobrazeného p ři 
 __indx (zadnyVyber/256), ;stisknutí klávesy C 
 ' mini ',    ;nabídka pro DAVKA=0 
 __indx (vyberMini),  ; číslo textu (low, high) zobrazeného p ři 
 __indx (vyberMini/256),  ;výb ěru položky mini  
 ' midi ',    ;nabídka pro DAVKA=1 
 __indx (vyberMidi),  ; číslo textu (low, high) zobrazeného p ři 
 __indx (vyberMidi/256),  ;výb ěru položky midi 
 ' maxi ',    ;nabídka pro DAVKA=2 
 __indx (vyberMaxi),  ; číslo textu (low, high) zobrazeného p ři 
 __indx (vyberMaxi/256),  ;výb ěru položky maxi 
; 
#table textTable1 text7 = 
  ' Dávka :        ', ;první řádek textu 
  '                ', ;druhý řádek textu 
      ;specifikace prom ěnné 
  __indx (DAVKA),   ;zobrazit prom ěnnou DAVKA 
  sizeByte,   ;velikost prom ěnné je byte 
  10,     ;pozice na displeji 
  dispMenu+readWrite, ;zobrazit DAVKA jako menu + e dice 
  6,     ;délka jedné položky menu 
  __indx (tabDavek) ; číslo tabulky s položkami menu 

 

Formát tabulky s definicí položek menu je povinný a musí dodržovat následující schéma: 
 

• číslo textu, který bude zobrazen při stisknutí klávesy C  - 2 byty !!!! 
• text pro první položku menu 
• číslo textu, který bude zobrazen při výběru první položky z menu - 2 byty  
• text pro druhou položku menu 
• číslo textu, který bude zobrazen při výběru druhé položky z menu - 2 byty  
• atd. pro další položky 

 

Texty pro jednotlivé položky menu musí mít stejnou délku, která odpovídá údaji uvede-
ném ve specifikaci zobrazované proměnné. Jelikož jsou všechny položky menu zobrazeny 
zároveň na displeji, musí se na displej samozřejmě vejít. Protože jsou zobrazovány bez-
prostředně za sebou, je dobré když texty jednotlivých položek začínají a končí znakem 
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mezera. Toto doporučení zohledňuje způsob, jakým se signalizuje položka nabízená k vý-
běru (na místě prvního a posledního znaku blikají znaky <>). 

Zobrazení na operátorském panelu (pro DAVKA = 1): 
 

  D á v k a  :    m i n i   

 < m i d i >  m a x i       
 

Postup p ři výb ěru položky 

Klávesa ŠIPKA VLEVO (←) vybere předchozí položku. Na pozici prvního a posledního 
znaku vybrané položky menu blikají znaky <  >. 

 

  D á v k a  :   > m i n i >  

  m i d i   m a x i       
 

Klávesa ŠIPKA VPRAVO (→) vybere následující položku. Na pozici prvního a posled-
ního znaku vybrané položky menu blikají znaky <  >. 

 

  D á v k a  :    m i n i   

 < m i d i >  m a x i       
 

Klávesa ŠIPKA VPRAVO (→) vybere další položku. Na pozici prvního a posledního 
znaku vybrané položky menu blikají znaky <  >. 

 

  D á v k a  :    m i n i   

  m i d i  < m a x i <      
 

Klávesa ENTER (↵) ukončí výběr z menu. Jako další zobrazen text definovaný pro 
položku maxi. 

 

 z v o l e n á  v a r i a n t a  

    j e  M A X I        
 

Zobrazení položky vybrané z menu 

Pokud potřebujeme pouze zobrazit, která z položek byla vybraná v předešlém menu, je 
možné použít odkaz na tabulku, jež menu definovala. Jestliže použijeme formát zobrazení 
dispMenu s parametrem readOnly, tak se na displeji zobrazí pouze vybraná položka z me-
nu, nikoliv všechny položky jako v předchozím případě. Edice položky z klávesnice operá-
torského panelu není samozřejmě možná. 

 

#table textTable1 text8 = 
  ' Zvolená dávka :', ;první řádek textu 
  '                ', ;druhý řádek textu 
      ;specifikace prom ěnné 
  __indx (DAVKA),   ;zobrazit prom ěnnou DAVKA 
  sizeByte,    ;velikost prom ěnné je byte 
  20,     ;pozice na displeji 
  dispMenu+readOnly, ;zobrazit vybranou položku z m enu 
  6,     ;délka jedné položky menu 
  __indx (tabDavek) ; číslo tabulky s položkami menu 

 

Zobrazení na operátorském panelu (pro DAVKA = 2): 
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 Z v o l e n á  d á v k a  :   

       M A X I        
 

Výběr položky ve formátu dispList : 

Formát dispList se používá v těch případech, kdy se všechny položky menu nevejdou 
najednou zobrazit na displej. Při tomto formátu zobrazení je na displeji zobrazena pouze 
jedna položka menu. Způsob edice proměnné stejně jako definice položek menu je shodný 
s formátem dispMenu. S použitím definic z předchozího příkladu, bude definice textu, ve 
kterém je zobrazena proměnná DAVKA formátem dispList, následující: 

 

#table textTable1 text9 = 
  ' Zvolte dávku : ', ;první řádek textu 
  '                ', ;druhý řádek textu 
      ;specifikace prom ěnné 
  __indx (DAVKA),   ;zobrazit prom ěnnou DAVKA 
  sizeByte,    ;velikost prom ěnné je byte 
  23,     ;pozice na displeji 
  dispList+readWrite, ;zobrazit DAVKA jako menu + e dice 
  6,     ;délka jedné položky menu 
  __indx (tabDavek) ; číslo tabulky s položkami menu 

 

Zobrazení na operátorském panelu (pro DAVKA = 1): 
 

  Z v o l t e  d á v k u  :   

       < m i d i >      
 

Klávesa ŠIPKA VLEVO (←) vybere předchozí položku. Na pozici prvního a posledního 
znaku vybrané položky menu blikají znaky <  >. 

 

  Z v o l t e  d á v k u  :   

       > m i n i >      
 

Klávesa ŠIPKA VPRAVO (→) vybere následující položku. Na pozici prvního a posled-
ního znaku vybrané položky menu blikají znaky <  >. 

 

  Z v o l t e  d á v k u  :   

       < m i d i >      
 

Klávesa ŠIPKA VPRAVO (→) vybere další položku. Na pozici prvního a posledního 
znaku vybrané položky menu blikají znaky <  >. 

 

  Z v o l t e  d á v k u  :   

       < m a x i <      
 

Klávesa ENTER (↵) ukončí výběr z menu. Jako další je zobrazen text definovaný pro 
položku maxi. 

 

 z v o l e n á  v a r i a n t a  

    j e  M A X I        
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Netextové definice pro instrukci TER 

Instrukce TER umožňuje kromě zpracování tabulek s definicemi textů zpracovat také 
tabulky obsahující jiné informace. Jsou to především tabulky s deklaracemi hodnot pro 
přednastavení řídících proměnných a dále tabulky nesoucí informace pro vyvolání pod-
programu jako reakci na zobrazení textu určitého čísla. Tyto tabulky lze řadit mezi definice 
jednotlivých textů, takže příslušné akce jsou vyvolávány prostě tím, že je nalistován text 
určitého čísla. Použití tabulek s netextovými definicemi dále snižuje potřebu programovat 
v klasických instrukcích PLC při realizaci dialogu na operátorském panelu. 

 
Definice tabulek pro řízení toku text ů 

Instrukce TER umožňuje zpracovat tabulky, které obsahují údaje pro nové nastavení 
řídících proměnných cisloTextu, minText, maxText a enableBits. Tyto tabulky budou dále 
označovány jako tabulky pro řízení toku textů typu textFlow. Dávají programátorovi PLC 
větší volnost při definici textových tabulek, neboť není potřeba tak striktně dodržovat poža-
davek souvislého číslování tabulek definujících texty, pokud má být zachována možnost 
listování v textech. Tabulky pro řízení toku textů umožňují při listování přecházet mezi 
texty, jejichž čísla nenásledují za sebou. Dále umožňují nastavovat nové hodnoty pro 
meze listování a konečně umožňují nastavovat řídící bity pro povolení resp. zákaz edice 
např. podle volby provedené z menu. 

Tabulky pro řízení toku textů musí mít strukturu podle následující tabulky. 
 

Položka Typ Význam 
_čísloTextu uint konstanta, kterou bude naplněna řídící proměnná cisloTextu 
_minText uint konstanta, kterou bude naplněna řídící proměnná minText (pokud je 

zadána 0, obsah řídící proměnné minText zůstane nezměněn) 
_maxText uint konstanta, kterou bude naplněna řídící proměnná maxText (pokud 

je zadána 0, obsah řídící proměnné maxText zůstane nezměněn) 
_enableBits usint konstanta, kterou bude naplněna řídící proměnná enableBits 

 

Pro jednoduchou deklaraci tabulek pro řízení toku textů je účelné zavést deklaraci 
struktury textFlow. 

 

#struct textFlow 
  uint  _cisloTextu, 
  uint  _minText, 
  uint  _maxText, 
  usint _enableBits 

 

Následující příklad ukazuje využití tabulek textFlow. Předpokládejme, že na operátors-
kém panelu chceme vybrat jednu z nabízených činností - prohlížet skupinu proměnných 
nebo zadávat nové hodnoty do skupiny jiných proměnných. Tabulky textFlow umožňují po 
výběru varianty z menu bez problémů naplnit řídící proměnné pro instrukci TER na zákla-
dě toho prostého faktu, že příslušná varianta byla na panelu vybrána. Každá z vybraných 
variant má, nebo přesněji může mít, jiné nastavení řídících proměnných. 

 

#reg uint   cisloTextu,    ; řídící prom ěnné pro TER 
            minText,  
            maxText 
#reg usint  enableBits,  
            sizeDisp,  
            keyb,  
            inter[24]    ;konec řídících prom ěnných 
#def lenDisp 32      ;velikost použitého displeje 
#reg byte   videoRam[lenDisp]  ;sem uloží TER text 
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; 
#reg bool   VOLBA    ;prom ěnná pro realizaci menu 
#reg usint  prutok, teplota  ;prohlížené prom ěnné 
#reg uint   dobaOhrevu, pocetKusu ;editované prom ěnné 
; 
#table textTable0 textNic =  ;text pro stisk C v me nu 
 ' Nezvolena žádná', 
 ' varianta !!!   ' 
; 
#table textTable1 prohlizeni1 = 
 'Sledovaný prutok', 
 '   xxx  m3/sec  ', 
  __indx (prutok), sizeByte, 19, dispDec, 3, 0 
; 
#table textTable1 prohlizeni2 = 
 'Teplota v kotli ', 
 '    xxx °C      ', 
  __indx (teplota), sizeByte, 19, dispDec, 3 , 0 
; 
#table textTable1 edice1 = 
 'Zadej čas oh řevu', 
 '    xx  min     ', 
  __indx (dobaOhrevu), sizeWord+readWrite, 20, disp Dec, 2, 0 
; 
#table textTable1 edice2 = 
 'Zadej po čet kusu', 
 '   xxxx ks      ', 
  __indx (pocetKusu), sizeWord+readWrite, 19, dispD ec, 4, 0 
; 
#table textFlow nezvolenoNic =  
  __indx (textNic), __indx (textNic), __indx (textN ic), 0 
; 
#table textFlow zvolenaEdice =  
  __indx (edice1), __indx (edice1), __indx (edice2) , 3 
; 
#table textFlow zvolenoProhl = 
  __indx (prohlizeni1), __indx (prohlizeni1), __ind x (prohlizeni2), 1 
; 
#table usint polozkyVolby = 
  __indx (nezvolenoNic), __indx (nezvolenoNic/256),  
  ' editovat  ', __indx (zvolenaEdice), __indx (zvo lenaEdice/256), 
  ' prohližet ', __indx (zvolenoProhl), __indx (zvo lenoProhl/256) 
; 
#table textTable1 text11 = 
 'Co budete d ělat?',  ;první řádek textu 
  '                ',  ;druhý řádek textu 
       ;specifikace prom ěnné 
  __indx (VOLBA),    ;zobrazit prom ěnnou VOLBA 
  __bitpart (VOLBA),  ;velikost prom ěnné je bit 
  17,      ;pozice na displeji 
  dispList+readWrite,  ;zobrazit VOLBA jako menu + edice 
  11,      ;délka jedné položky menu 
  __indx (polozkyVolby)  ; číslo tabulky s položkami menu 
; 
P 63 
 LD __indx (text11) 
 WR cisloTextu   ;nastav úvodní číslo textu 
 WR minText   ;meze pro listování 
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 WR maxText 
 LD lenDisp 
 WR sizeDisp   ;nastav délku displeje 
 LD 3 
 WR enableBits   ;povolit edici a listování 
E 63 
; 
P 0 
  : 
   LD __indx (cisloTextu) ; číslo registru, kde jsou umíst ěny 
       ; řídící prom ěnné pro TER 
  LD __indx (videoRam)  ; číslo registru, kde za číná videoRam 
 TER  7    ;p říprava textu pro panel ID-07 
  : 
E 0 

 

Po spuštění programu bude pole videoRam naplněno textem: 
 

 C o  b u d e t e  d ě l a t ?  

  > e d i t o v a t  >      
 

Klávesami ŠIPKA VLEVO a ŠIPKA VPRAVO lze vybrat některou z nabízených variant. 
Po výběru varianty a potvrzení výběru klávesou ENTER je instrukcí TER zpracována 
tabulka textFlow, jejíž reference je uvedena v definici položek menu. Tím se nastaví nové 
hodnoty do řídících proměnných cisloTextu, minText, maxText a enableBits. Poté je 
zobrazen text podle nového obsahu řídící proměnné cisloTextu. 

Například pokud vybereme položku <editovat> tak bude možné listovat klávesami 
ŠIPKA NAHORU a ŠIPKA DOLŮ mezi texty edice1 a edice2 a měnit na nich zobrazené 
proměnné. Pokud vybereme položku <prohlížet>, tak bude možné listovat klávesami 
ŠIPKA NAHORU a ŠIPKA DOLŮ mezi texty prohlizeni1 a prohlizeni2.  Proměnné zobra-
zené v těchto textech nebude možné změnit. Pokud nevybereme žádnou z nabízených 
variant, na displeji se objeví text textNic a nepůjde ani listovat na další text. 

Na uvedeném příkladu je vidět, že programování této úlohy se redukovalo na definice 
jednotlivých textů, inicializaci řídících proměnných pro instrukci TER a vlastní vyvolání 
instrukce. 

Závěrem je vhodné poznamenat, že texty s proměnnými ve formátech dispMenu a 
dispList lze organizovat stromově a vytvářet tak složité dialogy. Pomocí tabulek textFlow 
lze pak během dialogů potřebným způsobem přestavovat hodnoty řídících proměnných. 

 
Definice tabulek pro volání podprogram ů 

Další tabulkou, kterou je schopná instrukce TER zpracovat, je tabulka obsahující infor-
mace umožňující po provedení TER zavolat podprogram a předat mu jeden parametr. 
Tyto tabulky budou označovány jako tabulky pro volání podprogramů typu makeSubr. 

Tabulky pro volání podprogramů musí mít strukturu podle následující tabulky. 
 

Položka Typ Význam 
_čísloNávěští uint číslo návěští, které bude vráceno ve vrstvě 0 aktivního zásobníku 

po provedení instrukce TER 
_parVolani uint parametr předávaný volanému podprogramu ve vrstvě 1 aktivního 

zásobníku 
_dalsiText uint konstanta, kterou bude naplněna řídící proměnná cisloTextu 

 

Pro jednoduchou deklaraci tabulek pro volání podprogramů je účelné zavést deklaraci 
struktury makeSubr. 
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#struct makeSubr 
  uint _cisloNavesti, 
  uint _parVolani, 
  uint _dalsiText 

 

Instrukce TER při zpracování tabulky pro volání podprogramů nejprve naplní vrstvu 0 
aktivního zásobníku položkou _cisloNavesti, potom uloží položku _parVolani do vrstvy 1 
aktivního zásobníku a nakonec naplní řídící proměnnou cisloTextu položkou _dalsiText. 
Text podle této položky je poté zpracován. Pokud za volání instrukce TER v programu 
zařadíme instrukci CAI, zavolá tato instrukce po provedení TER podprogram začínající 
návěštím uvedeným v tabulce makeSubr. Tento mechanismus umožňuje volat podprogra-
my na základě dialogu probíhajícího na panelu. Při zpracování tabulek s texty nebo 
tabulek pro řízení toku textů jsou vrstvy 0 a 1 aktivního zásobníku nulovány. 

Následující příklad ukazuje použití tabulek pro volání podprogramů při realizaci dialogu 
na operátorském panelu. 

 

#reg uint   cisloTextu,   ; řídící prom ěnné pro TER 
            minText,  
            maxText 
#reg usint  enableBits,  
            sizeDisp,  
            keyb,  
            inter[24]   ;konec řídících prom ěnných 
#def lenDisp 32     ;velikost použitého displeje 
#reg byte   videoRam[lenDisp] ;sem uloží TER text 
; 
#reg usint  VYBER   ;prom ěnná pro realizaci menu 
#reg uint   VALUE 
#reg bool   prechText   ;pomocné prom ěnné 
#reg usint  prodleva 
; 
#table textTable0 textAkce = 
 'Požadovaná akce ', 
  ' provedena !!   ' 
; 
#label 0,Prazdny 
#label Nic 
#table makeSubr tabNic = __indx (Nic), 0, __indx (t extAkce) 
#label Pricist 
#table makeSubr tabPricist = __indx (Pricist), 0, _ _indx (textAkce) 
#label Odecist 
#table makeSubr tabOdecist = __indx (Odecist), 0, _ _indx (textAkce) 
#label Nasobit 
#table makeSubr tabNasobit = __indx (Nasobit), 0, _ _indx (textAkce) 
; 
#table usint polozkyVyberu = 
  __indx (tabNic), __indx (tabNic/256), 
  ' p ři čist 5 ', __indx (tabPricist), __indx (tabPricist/25 6), 
  ' ode čist 8 ', __indx (tabOdecist), __indx (tabOdecist/25 6), 
  ' násobit 7 ', __indx (tabNasobit), __indx (tabNa sobit/256) 
; 
#table textTable2 text12 = 
 ' value =        ',  ;první řádek textu 
  '                ',  ;druhý řádek textu 
       ;specifikace prom ěnné 
  __indx (VALUE),    ;zobrazit prom ěnnou VALUE 
  sizeWord,    ;velikost prom ěnné je 2 byty 
  9,      ;pozice na displeji 
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  dispDec,     ;zobrazit VALUE 
  5,      ;po čet cifer 
  0,     ;implicitní meze 
; 
 __indx (VYBER),    ;zobrazit prom ěnnou VYBER 
  sizeByte,    ;velikost prom ěnné je byte 
  17,      ;pozice na displeji 
  dispList+readWrite,  ;zobrazit VYBER jako menu + edice 
  11,      ;délka jedné položky menu 
  __indx (polozkyVyberu)  ; číslo tabulky s položkami menu 
; 
P 63 
 LD __indx (text12) 
 WR cisloTextu   ;nastav úvodní číslo textu 
 WR minText   ;meze pro listování 
 WR maxText 
 LD lenDisp 
 WR sizeDisp   ;nastav délku displeje 
 LD 3 
 WR enableBits   ;povolit edici a listování 
E 63 
; 
P 0 
 LD __indx (cisloTextu) ; číslo registru, kde jsou umíst ěny 
       ; řídící prom ěnné pro TER 
  LD __indx (videoRam) ; číslo registru, kde za číná videoRam 
 TER  7    ;p říprava textu pro panel ID-07 
 CAI     ;volat podprogram 
; 
 LD prechText   ;p říznak p řechodného textu 
 LD 300    ;p ředvolba 3 sec 
 TON prodleva   ; časovat 
 WR %S1.0 
 LD __indx (text12) 
 PUT cisloTextu   ;po 3 sec zobrazit menu 
E 0 
; 
P 60 
Prazdny: 
 RET 
; 
Nic: 
 LD 1 
 WR prechText 
 RET 
; 
Pricist: 
 LD VALUE    ;na číst VALUE 
 ADD 5    ;se číst 
 WR VALUE    ;zapsat výsledek 
 LD 1  
 WR prechText   ;nastavit p říznak p řechodného textu 
 RET 
; 
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Odecist: 
 LD VALUE 
 SUB 8 
 WR VALUE 
 LD 1 
 WR prechText 
 RET 
; 
Nasobit: 
 LD VALUE 
 MUL 7 
 WR VALUE  
 LD 1 
 WR prechText 
 RET 
E 60 

 

Po spuštění programu bude pole videoRam naplněno textem: 
 

  v a l u e  =       0   

  > p ř i č í s t  5 >      
 

Klávesami ŠIPKA VLEVO a ŠIPKA VPRAVO lze vybrat některou z nabízených variant. 
Po výběru varianty a potvrzení výběru klávesou ENTER je instrukcí TER zpracována 
tabulka makeSubr, jejíž reference je uvedena v definici příslušné položky menu. Tím se 
nastaví číslo podprogramu do vrstvy 0 zásobníku a nová hodnota proměnné cisloTextu. 
Poté je zobrazen text podle nového obsahu řídící proměnné cisloTextu. Na závěr je ins-
trukcí CAI zavolán příslušný podprogram. 

Například pokud vybereme položku <přičíst 5> tak bude vyvolán podprogram Pricist a 
následně bude zobrazen text textAkce. Podprogram přičte hodnotu 5 k zobrazované pro-
měnné VALUE a nastaví příznak prechText, který způsobí, že po 3 sekundách bude do 
řídící proměnné cisloTextu zapsáno číslo textu text12. Tím se na displeji zobrazí text12 a 
vše pokračuje dokola. 

 
 

Chybová hlášení instrukce TER 

Instrukce TER nastavuje chybový kód do systémového registru S34 při nevhodném za-
dání řídících proměnných pro instrukci, případně při chybě ve specifikaci proměnné, která 
bude zobrazována. Následující tabulka udává chybové kódy zapisované do systémového 
registru S34. Pokud není detekována chyba během provádění instrukce TER, je registr 
S34 vynulován. 
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Tab.13.1 Tabulka chyb hlášených instrukcí TER 
S34 Význam chyby 
40 překročen rozsah displeje  

(pozice pro zobrazení na displeji je větší než velikost displeje v řídící proměnné 
sizeDisp) 

41 překročen rozsah registrů 
(číslo registru, ve kterém je uložena zobrazovaná proměnná, je zadáno mimo 
rozsah použitelný danou centrální jednotkou) 

42 nezadaná nebo nesprávná velikost displeje 
43 zadán velký celkový počet číslic 

(maximálně lze zobrazit 10 cifer) 
44 zadán velký počet cifer za desetinnou tečkou 

(maximálně lze zobrazit 9 cifer za des. tečkou) 
45 zadána větší proměnná než byte pro formát MESSAGE, LIST, MENU 

(proměnné zobrazované v uvedených formátech musí být velikosti bit nebo byte) 
46 zadána příliš dlouhá zpráva 

(zadaná délka zprávy odporuje deklaraci zpráv v příslušné tabulce) 
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BAS Převod z binárního formátu do ASCII 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

BAS        VAL         ASCII  
VAL - čtyřciferné číslo v binárním formátu nebo v BCD (typ uint) 
ASCII - čtveřice ASCII znaků 
 
Operandy 

  uint 
BAS bez operandu C  G  K 

 
Funkce 

BAS  - převod čísla šířky 16 bitů v binárním formátu na 4 ASCII znaky 
 
Popis 

Instrukce BAS  zpracovává dolní word vrcholu zásobníku A0 jako čtyřciferné číslo, které 
převede na čtyři ASCII znaky. Instrukce uloží ASCII znaky na vrchol zásobníku A0 tak, že 
nejvyšší číslice je uložena v nejnižším bytu vrcholu a nejnižší číslice v nejvyšším bytu, tedy 
opačně než je tomu v binárním formátu. Toto uložení umožňuje zápis čtveřice ASCII zna-
ků naráz instrukcí WR RLn do zápisníku, odkud se tento řetězec bude například zobrazo-
vat na displej. 

 
Poznámka 

Instrukce BAS  pracuje s číslicemi hexadecimálního formátu 0 až F. Pokud chceme 
zobrazit číslo dekadicky, musíme jej nejprve převést do BCD formátu instrukcí BCD nebo 
BCL . 

 
Příklad 

Převod binárního čísla do BCD a na ASCII 
 

#reg udint  Binar 
#reg udint  BCDvar 
#reg byte   ASCII[8] 
; 
P 0 
 LD Binar 
 BCD 
 WR BCDvar 
 BAS 
 WR dword ASCII+4 ;4. až 1. číslice 
 LD uint BCDvar+2 
 BAS 
 WR dword ASCII ;8. až 5. číslice 
E 0 
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ASB Převod z ASCII do binárního formátu 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

ASB        ASCII         VAL  
ASCII - čtveřice ASCII znaků 
VAL - čtyřciferné číslo v binárním formátu nebo v BCD (typ uint) 
 
Operandy 

  uint 
ASB bez operandu C  G  K 

 
Funkce 

ASB  - převod čísla z ASCII znaků do binárního formátu 
 
Popis 

Instrukce ASB  zpracovává vrchol zásobníku jako čtyři ASCII znaky, nejvyšší číslice je 
uložena v nejnižším bytu vrcholu zásobníku, nejnižší číslice v nejvyšším bytu. Instrukce 
převede znaky na binární číslo a uloží je na vrchol zásobníku A0. 

 
Poznámka 

Instrukce ASB  pracuje s číslicemi hexadecimálního formátu 0 až F (hodnoty $30 - $39, 
$41 - $46). Pokud potřebujeme zpracovat méně než čtyři ASCII znaky, nemusíme nepou-
žité vyšší řády vyplňovat hodnotou $30, ale je přípustná i hodnota $00. Jiné hodnoty pří-
pustné nejsou. Pokud se v ASCII řetězci vyskytují nepovolené hodnoty, výsledek je 0. 

Pokud bylo v ASCII znacích uloženo dekadické číslo, získáme převodem instrukcí ASB 
číslo v BCD formátu. Chceme-li toto číslo dále zpracovávat, musíme jej nejprve převést do 
dvojkové soustavy instrukcí BIN nebo BIL . 

 
Příklady 

Převod dekadického čísla v BCD kódu v ASCII znacích na binární číslo 
 

#reg uint  Binar 
#reg byte  ASCII[4]  ;4 číslice 
; 
P 0 
 LD dword ASCII 
 ASB 
 BIN 
 WR Binar 
E 0 
 
#reg usint  Binar 
#reg byte  ASCII[2]  ;2 číslice 
; 
P 0 
 LD word ASCII 
 ASB 
 BIN 
 WR Binar 
E 0 
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#reg uint  Binar 
#reg byte  ASCII[8]   ;8 číslic 
; 
P 0 
 LD dword ASCII ;1. až 4. číslice 
 ASB 
 SWL    ;horní word 
 LD dword ASCII+4 ;5. až 8. číslice 
 ASB    ;dolní word 
 OR    ;složení dvou word ů na typ uint 
 BIN 
 WR Binar 
E 0 
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STF Převod ASCII řetězce na typ real 
STDF Převod ASCII řetězce na typ lreal 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

STF       REG LEN  LEN A7 A6 A5 A4 A3 A2 VAL  
STDF       REG LEN        VAL  
REG - index registru R, ve kterém je uložen první znak řetězce (typ udint) 
LEN - délka řetězce znaků (počet zaplněných registrů R) (typ usint) 
VAL - převedená číselná hodnota (typ real / lreal) 
 
Operandy 

  real lreal 
STF bez operandu C  G  K  
STDF bez operandu  C  G  K 

 
Funkce 

STF - převod řetězce ASCII znaků na hodnotu typu real 
STDF - převod řetězce ASCII znaků na hodnotu typu lreal 
 
Popis 

Instrukce STF očekává ve vrstvě A1 zásobníku číslo registru R, ve kterém začíná ASCII 
řetězec délky zadané ve vrstvě A0 zásobníku, a převede jej na typ real. Zásobník je posu-
nut o jednu úroveň zpět a výsledek je uložen na vrchol zásobníku A0. 

Instrukce STDF očekává ve vrstvě A1 zásobníku číslo registru R, ve kterém začíná 
ASCII řetězec délky zadané ve vrstvě A0 zásobníku, a převede jej na typ lreal. Výsledek je 
uložen na vrchol zásobníku A01. Ostatní vrstvy zásobníku se nemění. 

Instrukce připouští ASCII řetězec ve tvarech podle konvence jazyka C, např.: 
 

1.15  - číslo 1,15 
–45   - číslo –45 
1.5e3  - číslo 1,5 x 103, neboli 1500 
2.48e–4  - číslo 2,48 x 10–4, neboli 0,000248 
 

V jazyce C je každý ASCII řetězec povinně zakončen hodnotou 0 (hodnota $00, nikoli 
ASCII kód číslice 0). Pokud má zpracovávaný ASCII řetězec délku, která přesně odpovídá 
parametru LEN, není třeba tuto koncovou 0 zadávat. Naopak v případech, kdy se zpraco-
vávají ASCII řetězce různých délek a parametr LEN udává pouze délku maximální, je 
připojení 0 na konec řetězce žádoucí. 

Instrukce STF a STDF uznává jako konec řetězce kromě hodnoty 0 i ASCII znak 
mezery (hodnota $20). Přípustné ASCII znaky v řetězci jsou ‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’, ‘6’, ‘7’, 
‘8’, ‘9’, ‘+’, ‘–’, ‘.’, ‘e’, ‘E’. 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 1 - výsledek je platný 
  0 - chyba v řetězci, výsledek je neplatný 
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Příklad 

Převod řetězce na číslo typu real 
 

#def LEN 10 
#reg byte  Zona[LEN] 
#reg real  VAL 
; 
P 0 
 LD __indx (Zona) ;REG 
 LD LEN 
 STF 
 WR VAL 
E 0 
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FST Převod typu real na ASCII řetězec 
DFST Převod typu lreal na ASCII řetězec 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

FST      VAL REG LEN  REG LEN A7 A6 A5 A4 A3 VAL  
DFST     VAL REG LEN  REG LEN A7 A6 A5 A4 VAL  
VAL - převáděná číselná hodnota (typ real / lreal) 
REG - index registru R, ve kterém je uložen první znak řetězce (typ udint) 
LEN - délka řetězce znaků (počet zaplněných registrů R) (typ usint) 
 
Operandy 

  real lreal 
FST bez operandu C  G  K  
DFST bez operandu  C  G  K 

 
Funkce 

FST - převod hodnoty typu real na řetězec ASCII znaků 
DFST - převod hodnoty typu lreal na řetězec ASCII znaků 
 
Popis 

Instrukce FST a DFST očekávají ve vrstvě A1 zásobníku číslo registru R, ve kterém za-
číná pole délky zadané ve vrstvě A0 zásobníku. Instrukce FST očekává ve vrstvě A2 hod-
notu typu real, instrukce DFST očekává v dvojvrstvě A23 hodnotu typu lreal. Tato hodnota 
je převedena na řetězec ASCII znaků, který je uložen do pole registrů R, jehož parametry 
udávají vrstvy A1 a A0. Zásobník se posune o dvě úrovně zpět, čímž se na vrchol zásob-
níku opět vrátí převáděná hodnota a lze ji tedy použít k dalšímu zpracování. Instrukce tak 
umožňují zobrazování i různých mezivýsledků. 

Instrukce vytváří ASCII řetězec ve tvarech podle konvence jazyka C, např.: 
 

1.15  - číslo 1,15 
–45   - číslo –45 
1.5e+03  - číslo 1,5 x 103, neboli 1500 
2.48e–04  - číslo 2,48 x 10–4, neboli 0,000248 
 

Pokud je výsledný řetězec kratší, než udává parametr LEN, je doplněn ASCII kódy 
mezery ($20). Pokud je parametrem LEN zadána tak malá délka řetězce, že výsledné 
číslo nelze zobrazit (nevejde se exponent), je pole registrů určené k zápisu řetězce 
vyplněno ASCII kódy písmene X ($58). 

 
Příklad 

Zobrazení mezivýsledků 
 

#def LEN 16  ;délka řádku displeje 
#reg byte  Radek1[LEN], Radek2[LEN] 
#reg real  va, vb, vc 
; 
P 0 
 LD va 
 MUF vb   ;VAL = a.b 
 LD __indx (Radek1) ;REG 
 LD LEN 
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 FST 
 DIF vc   ;VAL = (a.b)/c 
 LD __indx (Radek2) ;REG 
 LD LEN 
 FST 
E 0 
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14. SYSTÉMOVÉ INSTRUKCE 

RDT Čtení sou časného času z RTC 

WRT Nastavení času do RTC 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

RDT        REG         REG  
WRT        REG         REG  
REG - index prvního registru R časové zóny, ve které je uložen časový údaj (viz dále) (typ udint) 
 
Operandy 

 ekvivalent   
RDT SYS 3 bez operandu C  G  K 
WRT SYS 4 bez operandu C  G  K 

 
Funkce 

RDT - čtení současného času přímo z obvodu reálného času (RTC) centrální jednotky 
WRT - nastavení času v obvodu reálného času (RTC) centrální jednotky 
 
Popis 

Instrukce RDT slouží k vytváření přesných časových značek k určité události (obvykle 
zpracovávané v přerušovacím procesu). Zatímco v registrech S5 až S12 je čas aktualizo-
ván vždy v otočce cyklu a během zpracovávání uživatelského programu je tedy neměnný, 
instrukce RDT čte aktuální čas přímo z obvodu reálného času centrální jednotky a provádí 
synchronizační korekci (viz upozornění). 
Časová zóna v zápisníku má následující strukturu: 

 

index registru časový údaj rozsah 
REG rok 0 - 99 
REG+1 měsíc 1 - 12 
REG+2 den 1 - 28 / 29 / 30 / 31 (podle měsíce a roku) 
REG+3 hodina 0 - 23 
REG+4 minuta 0 - 59 
REG+5 sekunda 0 - 59 
REG+6 den v týdnu 1 - 7 
REG+7, +8 milisekunda 0 - 999 (v pořadí dolní byte, horní byte) 

 

Všechny časové údaje jsou ukládány v binárním kódu. 
 

Upozornění:  Časový údaj čtený instrukcí RDT je synchronizován, to znamená, že oka-
mžikem zápisu času do RTC buď instrukcí WRT nebo komunikační služ-
bou po sériové lince je vynulován údaj milisekund. Naproti tomu v regis-
trech S5 až S12 je čas průběžný, to znamená, že milisekundy se nenulují. 
Tento čas je oproti časové značce čtené instrukcí RDT posunut o 0 až 
999 ms. Proto není vhodné používat souběžně oba časové údaje. 
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Instrukce WRT slouží k přenastavení obvodu reálného času centrální jednotky. To má 
význam zejména pro změnu času z letního na zimní a naopak, případně pro synchronizaci 
času s vnějším signálem. 
Časová zóna v zápisníku má následující strukturu: 

 

index registru časový údaj rozsah 
REG rok 0 - 99 
REG+1 měsíc 1 - 12 
REG+2 den 1 - 28 / 29 / 30 / 31 (podle měsíce a roku) 
REG+3 hodina 0 - 23 
REG+4 minuta 0 - 59 
REG+5 sekunda 0 - 59 
REG+6 den v týdnu 1 - 7 

 

Všechny časové údaje jsou ukládány v binárním kódu. 
 
 

Příklad 
#struct cas 
 usint rok, usint mesic, usint den, usint hod, usin t min, 
 usint sek, usint denvt, uint milisek 
#reg cas znacka 
; 
P 0 
 : 
E 0 
; 
P 42 
 :   ;p řerušení od periferie 
 LD __indx (znacka) 
 RDT   ;zápis p řesné časové zna čky do prom ěnné znacka 
 : 
E 42 
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RDB Čtení z DataBoxu 
WDB Zápis do DataBoxu 

IDB Identifikace DataBoxu 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

RDB        REG         LEN  
WDB        REG         LEN  
IDB          A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 SIZE  
REG - index prvního registru R parametrické zóny (viz dále) (typ udint) 
LEN - počet přenesených bytů (typ usint) 
SIZE - velikost DataBoxu v KB (typ udint) 
 
Operandy 

 ekvivalent   
RDB SYS 5 bez operandu C  G  K 
WDB SYS 6 bez operandu C  G  K 
IDB SYS 7 bez operandu C  G  K 

 
Funkce 

RDB - čtení bloku dat z přídavné paměti DataBox 
WDB - zápis bloku dat do přídavné paměti DataBox 
IDB - zjištění velikosti DataBoxu 
 
Popis 

Pro zjištění velikosti osazeného DataBoxu je určena instrukce IDB. Tato instrukce nevy-
žaduje žádné vstupní parametry. Po vykonání zvýší uživatelský zásobník o jednu úroveň a 
na vrchol zásobníku zapíše zjištěnou velikost DataBoxu v KB, tzn. např. hodnotu 256. Po-
kud není DataBox nalezen, vrací instrukce hodnotu 0. 

Před voláním instrukcí RDB a WDB je nutno nastavit několik parametrů. Tyto parametry 
jsou umístěny v registrech R, musí být uloženy těsně za sebou a jejich pořadí je nutné 
dodržet. Číslo registru, ve kterém je umístěn první parametr, se předává na zásobníku při 
volání instrukce RDB a WDB (viz dále). Parametry jsou seřazeny v následujícím pořadí: 

 

Název parametru  Typ Význam 
adrDB udint adresa v paměti DataBox 
indR uint index počátečního registru v zápisníku 
len usint počet přenášených bytů 

 

Instrukce RDB a WDB nemění úroveň uživatelského zásobníku. Na vrcholu zásobníku 
vrací počet skutečně přenesených dat. Zároveň nastavují obsah systémového registru 
S1.0 na log.1, pokud je výsledek je platný. 

Je-li S1.0 = log.0, nedojde k přenosu žádných dat a zároveň je do registru S34 zapsána 
chyba 14 nebo 15 (zdrojový nebo cílový blok dat byl definován mimo rozsah). 

Podle velikosti osazené paměti DataBox je pro použití dostupný následující adresový 
prostor: 
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Velikost pam ěti DataBox Dostupný adresový prostor 
0 KB (standard CP-7003) - 
128 KB (standard CP-7001, CP-7002) 0 - $1FFFF 
512 KB (standard CP-10xx, CP-7004) 0 - $7FFFF 
3 MB (volitelné CP-7002, CP-7003) 0 - $2FFFFF 
3,5 MB (volitelné CP-7004) 0 - $37FFFF 
 

Při pokusu o čtení nebo zápis mimo tento dostupný prostor je nastaven S1.0 = log.0 a 
současně je nastaven i příslušný chybový kód v S34. 

 
Příznaky 

 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
S1 - - - - - - - IS 

 

S1.0 (IS) - 0 - adresa zdrojové zóny v DataBoxu (RDB), resp. v zápisníku (WDB) ne-
bo cílové zóny v zápisníku (RDB), resp. v DataBoxu (WDB), je mimo 
rozsah, přesun se neprovede 

  1 - adresa zdrojové i cílové zóny je v rozsahu DataBoxu nebo zápisníku, 
přesun se provede 

 

S34 = 20 ($14) zdrojový blok dat byl definován mimo rozsah 
S34 = 21 ($15) cílový blok dat byl definován mimo rozsah 

 
Příklad 
#struct parDB   ;jméno struktury 
 udint  adrDB,  ;adresa v DataBoxu 
 uint   indR,  ;index po čáte čního registru v zápisníku 
 usint  len   ;po čet p řenášených byt ů 
; 
#reg parDB  parusi 
#def lenDat 56 
#reg usint  blokDat[lenDat] 
#reg bool   DataBoxOK  ;p říznak DataBox v po řádku 
; 
P 63 
 : 
 LD 128   ;požadovaná velikost DataBoxu pro aplikac i 
 IDB    ;identifikace velikosti DataBoxu 
 GT 
 NEG    ;DataBox aspo ň požadované velikosti? 
 WR DataBoxOK  ;nastavit p říznak 
 : 
E 63 
; 
P 0 
 : 
 LD DataBoxOK  ;DataBox v po řádku ? 
 JMC konecDBX  ;ne 
 LD $FC00   ;adresa v DataBoxu 
 WR parusi~adrDB 
 LD __indx (blokDat) ;do kterého reg. se p řenesou data z DataBoxu 
 WR parusi~indR 
 LD lenDat  ;po čet p řenášených byt ů 
 WR parusi~len 
 LD __indx (parusi) ; číslo registru, kde leží parametry 



 14. Systémové instrukce 

 200 TXV 004 01.01 

 RDB    ; čtení bloku dat z DataBoxu do zápisníku 
     ;blok o délce 56 byt ů se p řečte z adresy $FC00 
     ;a uloží se do pole blokDat 
konecDBX: 
 : 
E 0 
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STATM Status periferního modulu 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník  
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0  

STATM       RM POS  POS A7 A6 A5 A4 A3 A2 STAT  
RM - číslo rámu (typ usint) 
POS - pozice v rámu (typ usint) 
STAT - status periferního modulu (typ udint) 
 
Operandy 

 ekvivalent   
STATM SYS 9 bez operandu C  G  K* 

 

* softPLC instrukci nepodporuje 
 
Funkce 

STATM - status periferního modulu 
 
Popis 

Instrukce STATM načte status periferního modulu určeného číslem rámu ve vrstvě A1 a 
pozicí v rámu ve vrstvě A0 na vrchol zásobníku. Zásobník se posune o jednu úroveň 
vpřed. Status má následující strukturu: 

 

 .15 .14 .13 .12 .11 .10 .9 .8 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
STAT - - - - IE IR BT BE MM SC INI - BO EH EO EF 

 

EF - závažná chyba - aktivní v 1 
EO - jiná chyba - aktivní v 1 
EH - chyba hardwaru - aktivní v 1 
BO - stav výstupů 
  0 - uvolněny 
  1 - blokovány 
INI - inicializace modulu 
  0 - inicializace nebyla provedena, nelze vyměňovat data 
  1 - inicializace platná 
SC - stav komunikace 
  0 - modul komunikuje 
  1 - modul nekomunikuje 
MM - režim modulu 
  0 - HALT 
  1 - RUN 
BE - blokování výstupů při chybě 
  0 - blokovat 
  1 - neblokovat 
BT - kontrolní časovač sběrnice 
  0 - zastaven 
  1 - spuštěn 
IR - žádost o přerušení - aktivní v 1 
IE - povolení přerušení 
  0 - zakázáno 
  1 - povoleno 
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CHPAR Parametry komunika čního kanálu 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník  
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0  

CHPAR       REG CHN        REG CHN  
REG - adresa počátečního registru zóny parametrů komunikačního kanálu v zápisníku (typ udint) 
CHN - číslo komunikačního kanálu (typ usint) 
 
Operandy 

 ekvivalent   
CHPAR SYS 11 bez operandu C  G  K* 

 

* softPLC instrukci nepodporuje 
 
Funkce 

CHPAR - načtení parametrů komunikačního kanálu 
 
Popis 

Instrukce CHPAR načte nastavení o délce 8 nebo 12 bytů komunikačního kanálu urče-
ného parametrem CHN na vrcholu zásobníku do zápisníku počínaje registrem, jehož 
adresu obsahuje parametr REG ve vrstvě A1. Obsah zásobníku se nemění. 

 

Parametr CHN může mít následující hodnoty: 
1 až 10 - sériový kanál CH1 až CH10 
209 - linka USB 
225, 226 - sítě Ethernet ETH1, ETH2 

 

Parametry komunikačního kanálu (CHN = 1 až 10) jsou seřazeny v následujícím pořadí: 
 

Název parametru  Typ Význam 
chMod usint režim komunikačního kanálu 
adr usint adresa komunikačního kanálu 
speed usint přenosová rychlost komunikačního kanálu 
timeOut usint prodleva odpovědi v ms 
pause usint dopravní zpoždění ve 100 ms 
brkrec usint maximální mezera mezi přijímanými znaky v ms 
rez7 usint rezerva 
rez8 usint rezerva 
rez9 udint rezerva 

 

Parametr chMod má následující strukturu: 
 

CTS MT PAR CM4 CM3 CM2 CM1 CM0 
.7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 
 

CTS - detekce signálu CTS 
  0 - nedetekovat signál CTS 
  1 - detekovat signál CTS 
MT - režim token 
  0 - režim multimaster 
  1 - režim monomaster 
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PAR - režim parity 
  0 - sudá parita 
  1 - bez parity 
CM4-CM0 - režim kanálu 
    0 - kanál vypnut 
    2 - režim PC 
    3 - režim PLC 
    5 - režim UNI 
    6 - režim MPC 
    7 - režim MDB 
    8 - režim PFB 
  16 - režim UPD 
  17 - režim DPS 
  18 - režim CAN 
  19 - režim CAS 
  20 - režim CAB  
  25 - režim EIO 

 

Parametr speed, udávající přenosovou rychlost komunikačního kanálu, může nabývat 
následujících hodnot: 

 

speed rychlost [Bd] speed rychlost [Bd] speed rychlost [Bd] 
1      50   8   4 800 18   76 800 
2    100 10   9 600 19   93 750 
3    200 11 14 400 20 115 200 
4    300 12 19 200 23 172 800 
5    600 13 28 800 24 187 500 
6 1 200 14 38 400 26 230 400 
7 2 400 16 57 600 29 345 600 

 

Parametry linky USB (CHN = 209) jsou seřazeny v následujícím pořadí: 
 

Název parametru  Typ Význam 
chMod usint režim komunikačního kanálu 
adr usint adresa komunikačního kanálu 
rez3 usint rezerva 
rez4 usint rezerva 
rez5 usint rezerva 
rez6 usint rezerva 
rez7 usint rezerva 
rez8 usint rezerva 
rez9 udint rezerva 

 

Parametry sítě Ethernet (CHN = 225 nebo 226) jsou seřazeny v následujícím pořadí: 
 

Název parametru  Typ Význam 
IPAddr udint IP adresa 
IPMask udint maska podsítě 
IPGate* udint IP adresa brány 

 

* Parametr IPGate předávají centrální jednotky CP-7004 a CP-10xx od verze sw 4.3. 
 

Podrobnosti o sériových komunikacích jsou obsaženy v příručce Sériová komunikace 
programovatelných automatů TECOMAT - model 32 bitů TXV 004 03.01. 
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RFRM Obnovení dat periferního modulu 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník  
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0  

RFRM      PAR RM POS  PAR RM POS A7 A6 A5 A4 A3  
POS - pozice periferního modulu v rámu (typ usint) 
RM - číslo rámu, kde je periferní modul osazen (typ usint) 
PAR - parametr obnovení dat (1 - jen vstupy, 2 - jen výstupy, 3 - vstupy i výstupy) 
 
Operandy 

 ekvivalent   
RFRM SYS 12 bez operandu C  G  K* 

 

* softPLC instrukci nepodporuje 
 
Funkce 

RFRM - obnovení dat periferního modulu 
 
Popis 

Instrukce RFRM vyvolá okamžitou výměnu dat s periferním modulem, který je určen 
číslem rámu (RM) a pozicí v rámu (POS). Hodnota vrstvy A2 (PAR) pak udává, jestli bu-
dou obnoveny vstupy nebo výstupy nebo obojí. 

 

Parametr PAR může mít následující hodnoty: 
1 - obnovení vstupů 
2 - obnovení výstupů 
3 - obnovení vstupů a výstupů 

 

Pokud potřebujeme přečíst aktuální stav vstupních dat z periferního modulu na pozici 4 
v rámu číslo 1, postupujeme takto: 

 

 LD 1  ;PAR - číst vstupy 
 LD 1  ;RM  - číslo rámu 
 LD 4  ;POS - pozice modulu v rámu 
 RFRM   ;na čtení aktuálních dat 

 

Instrukce RFRM přečte aktuální hodnoty vstupních dat z periferního modulu (jejich 
struktura je dána inicializací periferního modulu) a uloží je do jejich obrazů v zápisníku. 
Poté s těmito daty můžeme pracovat běžnými instrukcemi pracujícími se zápisníkem. 

 

Pokud potřebujeme zapsat aktuální stav výstupních dat do periferního modulu na pozici 
5 v rámu číslo 1, postupujeme následovně. Zapíšeme do obrazu výstupních dat v zápisní-
ku požadované hodnoty a zavoláme instrukci RFRM: 

 

 LD 2  ;PAR - zapsat výstupy 
 LD 1  ;RM  - číslo rámu 
 LD 5  ;POS - pozice modulu v rámu 
 RFRM   ;zápis aktuálních dat 

 

Instrukce RFRM zapíše aktuální hodnoty výstupních dat do periferního modulu (jejich 
struktura je dána inicializací periferního modulu) z jejich obrazů v zápisníku. 

 

Pokud potřebujeme zapsat aktuální stav výstupních dat a současně načíst aktuální stav 
vstupních dat z periferního modulu na pozici 6 v rámu číslo 1, postupujeme následovně. 
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Zapíšeme do obrazu výstupních dat v zápisníku požadované hodnoty a zavoláme instrukci 
RFRM: 

 

 LD 3  ;PAR - zapsat výstupy a na číst vstupy 
 LD 1  ;RM  - číslo rámu 
 LD 6  ;POS - pozice modulu v rámu 
 RFRM   ;vým ěna aktuálních dat 

 

Instrukce RFRM zapíše aktuální hodnoty výstupních dat do periferního modulu z jejich 
obrazů v zápisníku a přečte aktuální hodnoty vstupních dat z periferního modulu (struktura 
dat je dána inicializací periferního modulu) a uloží je do jejich obrazů v zápisníku. Poté 
s načtenými daty můžeme pracovat běžnými instrukcemi pracujícími se zápisníkem. 
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IDTM Načtení identifikace periferního modulu 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník  
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0  

IDTM      REG RM POS  REG RM POS A7 A6 A5 A4 A3  
POS - pozice periferního modulu v rámu (typ usint) 
RM - číslo rámu, kde je periferní modul osazen (typ usint) 
REG - adresa prvního registru pole (typ udint) 
 
Operandy 

 ekvivalent   
IDTM SYS 13 bez operandu C  G  K* 

 

* softPLC instrukci nepodporuje 
 
Funkce 

IDTM - načtení identifikace periferního modulu 
 
Popis 

Instrukce IDTM uloží do pole začínajícího registrem s adresou REG řetězec obsahující 
identifikaci periferního modulu, který je určen číslem rámu (RM) a pozicí v rámu (POS). 

Pokud potřebujeme přečíst identifikaci z periferního modulu na pozici 4 v rámu číslo 1, 
postupujeme takto: 

 

 LD __offset(pole) ;REG - adresa pole 
 LD 1   ;RM  - číslo rámu 
 LD 4   ;POS - pozice modulu v rámu 
 IDTM    ;na čtení identifikace 

 

Délka identifikace je 32 až 36 bytů (podle typu) a má tvar řetězce ASCII znaků 
zakončeného znakem $00 (syntaxe jazyka C). Identifikace zpravidla obsahuje název 
modulu, verzi sw a hw, výrobní číslo a výrobce. Např.: 

 

CP-7002 15H0100 R9 0012 TECO 
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TABM Číslo inicializa ční tabulky periferního modulu 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník  
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0  

TABM       RM POS  POS A7 A6 A5 A4 A3 A2 TAB  
RM - číslo rámu (typ usint) 
POS - pozice v rámu (typ usint) 
TAB - číslo inicializační tabulky (typ udint) 
 
Operandy 

 ekvivalent   
TABM SYS 14 bez operandu C  G  K* 

 

* softPLC instrukci nepodporuje 
 
Funkce 

TABM - zjištění čísla inicializační tabulky periferního modulu 
 
Popis 

Instrukce TABM  zjistí číslo inicializační tabulky periferního modulu určeného číslem 
rámu ve vrstvě A1 a pozicí v rámu ve vrstvě A0 a zapíše je na vrchol zásobníku. Zásobník 
se posune o jednu úroveň vpřed. 

Pokud na zadané pozici není přítomen obsluhovaný modul, je na vrchol zásobníku za-
psána hodnota $FFFFFFFF. 



 14. Systémové instrukce 

 208 TXV 004 01.01 

 

CRCM Výpočet CRC polynomu 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník  
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0  

CRCM       MES LEN  A6 A5 A6 A5 A4 A3 A2 CRC  
MES - adresa prvního registru pole zabezpečovaných dat (typ udint) 
LEN - délka pole zabezpečovaných dat (typ udint) 
CRC - spočítaný CRC znak (typ uint) 
 
Operandy 

 ekvivalent  uint 
CRCM SYS 16 bez operandu C  G  K 

 
Funkce 

CRCM - výpočet CRC polynomu 
 
Popis 

Instrukce CRCM počítá CRC polynom označovaný někdy jako CRC16. Tento polynom 
používá např. IBM, DEC a protokol MODBUS RTU. Polynom má tvar 

 

x16 + x15 + x2 + 1 
 

Vlastností hodnoty CRC je, že pokud opět spočítáme hodnotu CRC přes tytéž data 
včetně jejich hodnoty CRC, ležící za datovým blokem, výsledkem bude 0. Proto se CRC 
polynom používá k zabezpečení přenášených dat, kdy vysílající stanice spočítá CRC přes 
vysílaná data a přijímající stanice kontrolou CRC zjistí, jestli data nebyla transportem 
porušena. 

Instrukce CRCM posune zásobník vpřed a na jeho vrchol zapíše spočítanou hodnotu 
CRC. 

 
Příklad 

Výpočet CRC 
 

#def delka 6 
#reg usint zprava[delka+2] 
; 
P 0 
 LD __offset (zprava)  ;kde za číná zpráva 
 LD delka     ;po čet znak ů zprávy 
 CRCM      ;vypo čítat CRC 
 LD __offset (zprava) + delka 
 WRIW      ;zapis CRC na konec zprávy 
E 0 
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Kontrola CRC 
 

#def delka 6 
#reg usint zprava[delka+2] 
; 
P 0 
 LD __offset (zprava) ;kde za číná zpráva 
 LD delka+2   ;po čet znak ů zprávy v četn ě CRC 
 CRCM     ;vypo čítat CRC 
 JMD chyba 
 :     ;A0 = 0 -> CRC v po řádku 
 JMP konec 
; 
chyba: 
 :     ;A0 ≠≠≠≠ 0 -> CRC je chybné 
konec: 
E 0 
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NSLOCK Zamknutí uživatelského programu 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

NSLOCK                   

 
Operandy 

 ekvivalent   
NSLOCK SYS 17 bez operandu C  G  K 

 
Funkce 

NSLOCK  - zamknutí uživatelského programu 
 
Popis 

Instrukce NSLOCK  se umístí do procesu P62 resp. P63 (procesy restartů). Program 
v paměti RAM je uzamknut po prvním průchodu instrukcí NSLOCK . Z hlediska funkce 
uživatelského programu se instrukce NSLOCK  chová jako prázdná instrukce NOP a jejím 
úkolem je vyloučit možnost zpětného načtení uživatelského programu PLC a jeho dekom-
pilaci. 

V případě použití paměti EEPROM se postupuje následovně: 
 

♦ uživatelský program s instrukcí NSLOCK  se přeloží a nahraje do RAM PLC 
♦ provede se programování EEPROM, program je však odemčen 
♦ PLC se pustí do režimu RUN, tím dojde k zamknutí programu v RAM 
♦ PLC se převede do režimu HALT 
♦ opět se provede programování EEPROM, tím se do EEPROM nahraje uzamknutý 

program, který již nelze dekompilovat 
 

POZOR !  Pokud překládáme a nahráváme program do PLC pomocí vývojového 
prostředí Mosaic, instrukce NSLOCK  začne působit až po odpojení vývo-
jového prostředí, které tuto instrukci zavedlo do paměti PLC. To zname-
ná, že pokud nahrajeme uživatelský program s instrukcí NSLOCK  a oka-
mžitě se pokusíme o zpětné načtení a dekompilaci, tak proběhne vše nor-
málně. Teprve po uzavření vývojového prostředí a jeho opětovném spuš-
tění uživatelský program už nepůjde z PLC přečíst a dekompilovat. 

 
Příklad 

Zamknutí uživatelského programu 
 

P 63   ;inicializa ční proces 
 :   ;libovolné instrukce 
 NSLOCK  ;zamknutí programu PLC 
 :   ;další libovolné instrukce 
E 63 
; 
P 0 
 :   ;hlavní program 
E 0 
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TODT Převod časového údaje na typ DATE_AND_TIME 
FRDT Získání časového údaje z typu DATE_AND_TIME 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník  
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0  

TODT        ADR  A6 A5 A4 A3 A2 A1 DT  
FRDT      ADR DT  ADR DT A7 A6 A5 A4 A3  
ADR - adresa prvního registru časové zóny, ve které je uložen časový údaj (viz dále) (typ udint) 
DT - hodnota typu DATE_AND_TIME podle IEC 61131 (viz dále) (typ lreal) 
 
Operandy 

 ekvivalent  lreal 
TODT SYS 18 bez operandu C  G  K 
FRDT SYS 19 bez operandu C  G  K 

 
Funkce 

TODT - převod časového údaje na typ DATE_AND_TIME podle IEC 61131 
FRDT - získání časového údaje z typu DATE_AND_TIME podle IEC 61131 
 
Popis 

Instrukce TODT slouží k převodu časových údajů získaných instrukcí RDT na hodnotu 
šířky 64 bitů. Tato hodnota odpovídá typu DATE_AND_TIME podle IEC 61131. Udává po-
čet sekund od 1. 1. 1970 0:00:00 a je typu lreal . Převodem získáme číselný údaj, se 
kterým lze provádět jak početní, tak porovnávací operace. Protože typ lreal  představuje 
čísla s pohyblivou řádovou čárkou, umožňuje bez problémů zpracovávat i zlomky sekundy. 
Časový údaj 2. 1. 1970 01:45:22,159 bude tedy převeden na hodnotu 92722,159. 

Pokud chceme převádět časové údaje bez datumu, musíme doplnit datum 1. 1. 1970, 
aby instrukce pracovala korektně. 

 

Instrukce FRDT slouží ke zpětnému převodu hodnoty typu DATE_AND_TIME na 
časový údaj. 

 

Časový údaj v zápisníku má následující strukturu: 
 

adresa registru časový údaj  rozsah 
ADR rok 0 - 99 
ADR +1 měsíc 1 - 12 
ADR +2 den 1 - 28 / 29 / 30 / 31 (podle měsíce a roku) 
ADR +3 hodina 0 - 23 
ADR +4 minuta 0 - 59 
ADR +5 sekunda 0 - 59 
ADR +6 den v týdnu 1 - 7 
ADR +7, +8 milisekunda 0 - 999 (v pořadí dolní byte, horní byte) 

 

Všechny časové údaje jsou ukládány v binárním kódu. 
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Příklady 
#struct cas 
 usint rok, usint mesic, usint den, usint hod, usin t min, 
 usint sek, usint denvt, uint milisek 
#reg cas znacka 
#reg lreal znackaDT 
; 
P 0 
 : 
E 0 
; 
P 42 
 :   ;p řerušení od periferie 
 LD __indx (znacka) 
 RDT   ;zápis p řesné časové zna čky do prom ěnné znacka 
 LEA znacka 
 TODT   ;p řevod na DATE_AND_TIME 
 WR znackaDT 
 : 
E 42 
 
#struct cas 
 usint rok, usint mesic, usint den, usint hod, usin t min, 
 usint sek, usint denvt, uint milisek 
#reg cas znacka 
#reg lreal znackaDT 
; 
P 0 
 : 
 LEA znacka 
 LD znackaDT 
 FRDT   ;p řevod z DATE_AND_TIME do prom ěnné znacka 
 : 
E 0 
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LIP Lineární interpolace 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

LIP       TS SX  A6 A5 A4 A3 A2 TS SX SY  
TS - tabulka souřadnic (typ uint) 
SX - souřadnice X (typ int) 
SY - souřadnice Y (typ int) 
 
Operandy 

 ekvivalent  int 
LIP SYS 30 bez operandu C  G  K 

 
Funkce 

LIP - lineární interpolace 
 
Popis 

Lineární interpolace určuje souřadnici Y  k dané souřadnici X. Interpolační závislost je 
daná tabulkou, která obsahuje souřadnice zlomových bodů lineární závislosti souřadnic. 
Hodnoty souřadnic X musí být v tabulce seřazeny vzestupně! 

Instrukce LIP je bezoperandová instrukce, proto je nutné před jejím použitím načíst do 
zásobníku její parametry. Instrukce očekává ve vrstvě A1 číslo tabulky souřadnic a na 
vrcholu zásobníku hodnotu souřadnice X. Instrukce posouvá zásobník vzad a na vrcholu 
zásobníku ukládá interpolovanou hodnotu souřadnice Y. 

 
Příklad 

Lineární interpolace 
 

#table int TabLIP  = -40, 16,  ;sou řadnice X, Y 
      -20,  4, 
        0,  0, 
       20,  4, 
       40, 16 
#reg int SX   ;sou řadnice X (vstup  LIP) 
#reg int SY   ;sou řadnice Y (výstup LIP) 
; 
P 0 
 LD __indx (TabLIP) ; číslo tabulky sou řadnic 
 LD SX   ;sou řadnice X (vstup) 
 LIP    ;lineární interpolace 
 WR SY   ;sou řadnice Y (výstup) 
E 0 
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PIP, PIPR Prostorová interpolace 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

PIP      TS SX SY  A6 A5 A4 A3 TS SX SY SZ  
PIPR       SX SY  A6 A5 A4 A3 A2 SX SY SZ  
TS - tabulka souřadnic (typ uint) 
SX - souřadnice X (typ int) 
SY - souřadnice Y (typ int) 
SZ - souřadnice Z (typ int) 
 
Operandy 

 ekvivalent  int 
PIP SYS 31 bez operandu C  G  K 
PIPR SYS 32 bez operandu C  G  K 

 
Funkce 

PIP - prostorová interpolace (charakteristická plocha v tabulkách) 
PIPR - prostorová interpolace (charakteristická plocha v registrech) 
 
Popis 

Prostorová interpolace určuje třetí souřadnici ke dvěma souřadnicím zadaným. 
Interpolační závislost pro instrukci PIP je daná tabulkami, které obsahují souřadnice zlo-

mových bodů lineární závislosti souřadnic (tzv. charakteristická plocha). Nejprve musí být 
deklarována tabulka se souřadnicemi pro osu X, v následující tabulce jsou očekávány sou-
řadnice pro osu Y a v další tabulce hodnoty osy Z pro všechny kombinace hodnot souřad-
nic X a Y zadanými v předchozích tabulkách. Tabulky se souřadnicemi musí být deklaro-
vány za sebou v uvedeném pořadí! Hodnoty souřadnic X a Y musí být v tabulkách seřaze-
ny vzestupně! Řazení hodnot v tabulce souřadnic Z je po sloupcích: 

 

tabulka X = {SX0, SX1, SX2, SX3} 
tabulka Y = {SY0, SY1, SY2, SY3} 
tabulka Z = {SZ00(SX0,SY0), SZ01(SX0,SY1), SZ02(SX0,SY2), SZ03(SX0,SY3), 
                    SZ00(SX1,SY0), SZ01(SX1,SY1), SZ02(SX1,SY2), SZ03(SX1,SY3), 
                    SZ00(SX2,SY0), SZ01(SX2,SY1), SZ02(SX2,SY2), SZ03(SX2,SY3), 
                    SZ00(SX3,SY0), SZ01(SX3,SY1), SZ02(SX3,SY2), SZ03(SX3,SY3),} 
 

Instrukce PIP je bezoperandová instrukce, proto je nutné před jejím použitím načíst do 
zásobníku její parametry. Instrukce očekává ve vrstvě A2 číslo tabulky souřadnic, ve 
vrstvě A1 hodnotu souřadnice X a na vrcholu zásobníku hodnotu souřadnice Y. Instrukce 
posouvá zásobník vzad a na vrcholu zásobníku ukládá interpolovanou hodnotu souřadni-
ce Z. 

Interpolační závislost pro instrukci PIPR je uložena v polích registrů zápisníku, které 
obsahují souřadnice zlomových bodů lineární závislosti souřadnic (tzv. charakteristická 
plocha). Nejprve jsou uloženy souřadnice pro osu X, bezprostředně následují souřadnice 
pro osu Y a nakonec hodnoty osy Z pro všechny kombinace hodnot souřadnic X a Y zada-
nými dříve. Hodnoty souřadnic X a Y musí být seřazeny vzestupně! Řazení hodnot sou-
řadnic Z je po sloupcích: 
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pole X = {SX0, SX1, SX2, SX3} 
pole Y = {SY0, SY1, SY2, SY3} 
pole Z = {SZ00(SX0,SY0), SZ01(SX0,SY1), SZ02(SX0,SY2), SZ03(SX0,SY3), 
               SZ00(SX1,SY0), SZ01(SX1,SY1), SZ02(SX1,SY2), SZ03(SX1,SY3), 
               SZ00(SX2,SY0), SZ01(SX2,SY1), SZ02(SX2,SY2), SZ03(SX2,SY3), 
               SZ00(SX3,SY0), SZ01(SX3,SY1), SZ02(SX3,SY2), SZ03(SX3,SY3),} 
 

Instrukce PIP je bezoperandová instrukce, proto je nutné před jejím použitím načíst do 
zásobníku její parametry. Instrukce očekává ve vrstvě A4 počet zadaných souřadnic v ose 
X, ve vrstvě A3 počet zadaných souřadnic v ose Y, ve vrstvě A2 index registru, kde začí-
nají pole souřadnic X, Y, Z, ve vrstvě A1 hodnotu souřadnice X a na vrcholu zásobníku 
hodnotu souřadnice Y. Instrukce posouvá zásobník vzad a na vrcholu zásobníku ukládá 
interpolovanou hodnotu souřadnice Z. 

 
Příklady 

Prostorová interpolace s charakteristickou plochou v tabulkách 
 

#table int tabX =  1,  3,  5,   7 ;deklarace tabule k pro PIP 
#table int tabY =  2,  4,  6,   8 
#table int tabZ =  5, 17, 37,  65, 
    13, 25, 45,  73, 
    29, 41, 61,  89, 
    53, 65, 85, 113 
#reg int SX, SY    ;vstupní sou řadnice pro PIP 
#reg int SZ    ;výstupní sou řadnice z PIP 
; 
P 0 
 LD indx tabX   ; číslo první tabulky zlomu 
 LD SX    ;sou řadnice X 
 LD SY    ;sou řadnice Y 
 PIP  
 WR SZ    ;sou řadnice Z 
E 0 

 
Prostorová interpolace s charakteristickou plochou v zápisníku 
 

#reg int SX,SY    ;vstupní sou řadnice pro PIP 
#reg int SZ    ;výstupní sou řadnice z PIP 
; 
#def NUMX 4    ;po čet sou řadnic X 
#def NUMY 5    ;po čet sou řadnic Y 
#reg int tabX[NUMX]   ;pole sou řadnic X 
#reg int tabY[NUMY]   ;pole sou řadnic Y 
#reg int tabZ[NUMX*NUMY]  ;pole sou řadnic Z 
; 
P 0 
 LD NUMX    ;po čet sou řadnic X 
 LD NUMY    ;po čet sou řadnic Y 
 LD indx tabX   ;za čátek polí sou řadnic (index registru) 
 LD SX    ;sou řadnice X 
 LD SY    ;sou řadnice Y 
 PIPR  
 WR SZ    ;sou řadnice Z 
E 0 
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FUZ Fuzzyfikace 
DFZ Defuzzyfikace 

 
Instrukce Vstupní parametry Výsledek 
 zásobník zásobník 
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

FUZ      TZ MP VAL       TZ MP VAL  
DFZ       TS MP  A6 A5 A4 A3 A2 TS MP VAL  
TZ - číslo tabulky zlomu 
TS - číslo tabulky singltonů 
MP - index pole měr příslušnosti 
VAL - vstupní hodnota 
 
Operandy 

 ekvivalent  int 
FUZ SYS 33 bez operandu C  G  K 
DFZ SYS 34 bez operandu C  G  K 

 
Funkce 

FUZ - fuzzyfikace 
DFZ - defuzzyfikace 
 
Popis 

Základní operace fuzzy logiky odpovídají klasickým množinovým operacím průniku a 
sjednocení. Pro fuzzy proměnné A, B, C s funkcemi příslušnosti ua, ub, uc definujeme 
následující funkce: 

 

Logický součin: 
 

C = A ∩ B,  uc = min (ua,ub) 
 

 
 

Logický součet: 
 

C = A ∪ B,  uc = max (ua,ub) 
 

 
 

Fuzzy proměnná je v PLC TECOMAT chápána jako kladné číslo v rozsahu 16 bitů. Pro-
to je míře příslušnosti 1 přiřazeno číslo 65535, míře příslušnosti 0 je přiřazeno číslo 0. 
Logický fuzzy součin pak realizujeme pomocí instrukce MIN a logický fuzzy součet pomocí 
instrukce MAX. 
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Instrukce FUZ přiřazuje hodnotě vstupní proměnné neurčitost pomocí její částečné 
příslušnosti, tzv. míry příslušnosti k jednotlivým fuzzy množinám. Míra příslušnosti je 0, 
nebo hodnota mezi 0 a 1, nebo 1.  

Fuzzy množina je graficky složena z přímkových úseků (trojúhelnik, lichoběžník, pří-
padně na okrajích omezené). Každá fuzzy množina je tedy charakterizována čtyřmi body 
zlomu (v, x, y, z) a definuje se zápisem do tzv. tabulky zlomu. 

 

 
 

Obor hodnot vstupní proměnné se rozdělí do jednotlivých fuzzy množin. Proto je větši-
nou nutné definovat více fuzzy množin pro jednu vstupní proměnnou. V tom případě se 
zapíší body zlomu jednotlivých fuzzy množin do jedné tabulky zlomu za sebou. 

Instrukce FUZ je bezoperandová, a proto je nutné před jejím použitím načíst parametry 
do zásobníku. Instrukce FUZ očekává ve vrstvě A2 číslo tabulky zlomu, ve vrstvě A1 index 
prvniho registru R z pole, kam se bude fuzzyfikovaná proměnná ukládat ve formě měr 
příslušnosti, a na vrcholu zásobníku aktuální hodnotu vstupní fuzzyfikované proměnné. 

Instrukce FUZ obsah zásobníku nemění. 
 

Výsledkem činnosti bloku inference (inferenčního jádra) je soubor pravdivostních hod-
not pro jednotlivé termy výstupních jazykových proměnných. Defuzzyfikace k nim určuje 
jedinou hodnotu pro odpovídající výstupní jazykovou proměnnou. Transformuje tedy fuzzy 
veličinu do ostré číselné formy (např. hodnotu akčního zásahu). 

Instrukce DFZ počítá hodnotu výstupní jazykové proměnné jako těžiště singltonů. 
 

 
 

Jednotlivé singltony se omezí na hodnotu pravdivosti odpovidajícího výstupního termu, 
následně se spočítá poloha těžiště sestavy těchto singltonů a výstupem je průmět polohy 
těžiště do vodorovné osy: 

 

∑
∑ ⋅

=
i

ii

u

Uu
VAL  

 

kde - Ui jsou souřadnice singltonu  
       - ui jsou výšky singltonu - pravdivosti termu 
 

Vstupem instrukce DFZ je soubor pravdivostních hodnot termu, spočtených v inferenční 
fázi. Tyto hodnoty jsou uloženy v poli uživatelských registrů. Počet termů je roven počtu 
singltonů. Jejich polohy jsou předávány v tabulce, jejíž položky jsou typu int a mohou na-
bývat hodnot z rozsahu –32767 až +32767, ty musí být uloženy vzestupně. Záporná čísla 
jsou zobrazena ve dvojkovém doplňku. 

Polohy singltonů jsou zadávány ve stejných jednotkách, v jakých je očekávána výstupní 
proměnná. 

Instrukce DFZ je bezoperandová, a proto je nutné před jejím použitím načíst parametry 
do zásobníku. Instrukce DFZ očekává ve vrstvě A1 číslo tabulky defuzzyfikace a na vrcho-
lu zásobníku index prvniho registru R z pole pravdivostních hodnot pro jednotlivé termy 
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výstupních jazykových proměnných. Instrukce posouvá zácobník vzad a na vrcholu zásob-
níku ukládá aktuální hodnotu výstupní defuzzyfikované proměnné. 

 
Příklad 

Fuzzyfikace vstupní proměnné teplota, která byla rozdělena do sedmi fuzzy množin, 
defuzzyfikace výstupní proměnné 
 

 
 

#table int Zlomy = 
  -32767, -32767, -1000, -100, ;fuzzy množina A 
  -1000, -100, -100, -50,  ;fuzzy množina B 
  -100, -50, -50, 0,   ;fuzzy množina C 
  -50, 0, 0, 50,    ;fuzzy množina D 
  0, 50, 50, 100,    ;fuzzy množina E 
  50, 100, 100, 1000,   ;fuzzy množina F 
  100, 1000, 32767, 32767  ;fuzzy množina G 
; 
#reg int Teplota  ;vstupní prom ěnná (rozsah -32 767 až +32 767) 
#reg uint Fuzzyfikace[7] ;pole m ěr p říslušnosti pro jednotlivé množiny 
     ;(rozsah 0 až +65 535 
     ; - míra p říslušnosti 0 odpovídá 0 
     ;                     1 odpovídá 65 535) 
; 
#reg int Vystup   ;výstupní prom ěnná (rozsah -32 767 až +32 767) 
#table int Singltony = -8000, -1200,-500, 0, 500, 1 200, 8000 
; 
P 0 
;    FUZZYFIKACE 
 LD __indx (Zlomy)  ; číslo tabulky zlomu 
 LD __indx (Fuzzyfikace) ;index pole registr ů R 
 LD Teplota   ;hodnota vstupní prom ěnné 
 FUZ 
;    DEFUZZYFIKACE 
 LD __indx (Singltony) ; číslo tabulky defuzzyfikace   
 LD __indx (Fuzzyfikace) ;index pole registr ů R 
 DFZ     ;hodnota výstupní prom ěnné 
 WR Vystup  
; 
E 0 
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15. PŘENOS UŽIVATELSKÉHO PROGRAMU MEZI 
RŮZNÝMI MODELY SOUBORU INSTRUKCÍ 

V současné době existují v PLC TECOMAT dva modely souboru instrukcí, které se liší 
šířkou vrstvy uživatelského zásobníku. V PLC TECOMAT TC400, TC500, TC600, NS950 
je implementován model s šířkou vrstvy zásobníku 16 bitů (centrální jednotky řady A, B, D, 
E, M, S). V PLC TECOMAT TC650, TC700, FOXTROT a softPLC je implementován 
model s šířkou vrstvy zásobníku 32 bitů (centrální jednotky řady C, G a K). 

Uživatelský program napsaný pro jeden model lze přenést do druhého modelu beze 
změn nebo s minimálními změnami za předpokladu dodržení určitých podmínek, které 
jsou vyjmenovány v následujících odstavcích. 

 
 

15.1. Operace s prom ěnnými 

Hlavním rozdílem, od kterého jsou všechny následující zásady odvozeny, je šířka vrstvy 
zásobníku. Rozdíly v chování závisí na typu zpracovávané hodnoty. 

 
Hodnoty typu bool (bit) 

Bitové hodnoty jsou na zásobníku roztaženy na všechny bity vrstvy. V obou modelech 
se bitové instrukce chovají stejně a jsou tedy plně přenositelné. 

Jedinou odchylkou je případ bitové konstanty, kdy chceme na vrchol zásobníku zapsat 
„samé jedničky“, tedy hodnotu log.1. Pokud bychom to chtěli provést zápisem konstanty, 
v modelu 16 bitů používáme zpravidla instrukci 

 

LD $FFFF 
 

zatímco v modelu 32 bitů instrukci 
 

LD $FFFFFFFF 
 

Pokud si ale uvědomíme, co znamenají „samé jedničky“ v jiných typech proměnných, 
můžeme psát v obou modelech shodně 

 

LD -1 
 

Hodnoty typu byte, usint a sint 

Hodnoty typů byte, usint a sint jsou na zásobníku uloženy na nejnižším bytu vrstvy. 
V obou modelech se instrukce pracující s těmito typy chovají stejně a jsou tedy plně pře-
nositelné. Jediný rozdíl spočívá v tom, že na zásobníku jsou převedeny na typ odpovída-
jící šířce vrstvy, tj. v prvním případě uint (word), ve druhém udint (long), a takto zpracová-
vány. Když ale výslednou hodnotu ukládáme do proměnné typů byte, usint a sint, uloží se 
v obou případech nejnižší byte vrstvy zásobníku. 

 
Hodnoty typu word, uint a int 

Hodnoty typů word, uint a int jsou na zásobníku šířky 16 bitů uloženy na celé vrstvě, na 
zásobníku šířky 32 bitů na nižším wordu vrstvy. V obou modelech se instrukce pracující 
s těmito typy chovají stejně a jsou tedy plně přenositelné. Jediný rozdíl spočívá v tom, že 
na zásobníku jsou převedeny na typ odpovídající šířce vrstvy, tj. v prvním případě zůstá-
vají ve stejném typu, ve druhém jsou převedeny na typ udint (long), a takto zpracovávány. 



 15. Přenos uživatelského programu mezi r ůznými modely souboru instrukcí 

 220 TXV 004 01.01 

Když výslednou hodnotu ukládáme do proměnné typů word, uint a int, uloží se v prvním 
případě celá vrstva, ve druhém nižší word vrstvy zásobníku. 

 
Hodnoty typu dword, udint a dint (long) 

Hodnoty typů dword, udint a dint jsou na zásobníku šířky 16 bitů uloženy ve dvou 
následujících vrstvách, na zásobníku šířky 32 bitů v jedné vrstvě. V obou modelech se 
instrukce pracující s těmito typy chovají stejně v tom smyslu, že zachovávají pořadí hodnot 
uložených na zásobníku. Liší se však v tom, ve které vrstvě je která hodnota, nebo její 
část, uložena. Přenositelnost instrukcí je tedy omezena v případech, kdy musíme pomocí 
instrukce POP posunout zásobník, protože v případě šířky vrstvy 16 bitů posouváme 
zásobník po dvou vrstvách, kdežto v případě šířky vrstvy 32 bitů posouváme zásobník po 
jedné vrstvě. Zde se nevyhneme podmíněnému překladu. 

 

#if _PLCTYPE_ == CP7002 
 POP 1 
#else 
 POP 2 
#endif  

 

Přenést nelze konstrukce, které zpracovávají hodnotu typů dword, udint a dint po 
částech, protože zatímco na zásobníku šířky 16 bitů se můžeme na hodnotu těchto typů 
dívat jako na dvě hodnoty typu uint ve dvou vrstvách, na zásobníku šířky 32 bitů toto není 
možné. Takovýchto konstrukcí je třeba se vyvarovat, nebo opět použít podmíněný překlad. 

Typickým příkladem je použití proměnné typu uint v operacích typu udint: 
 

#reg uint  cislow 
#reg udint cislol, vysledek 
 

LD 0   ;p řevod cislow na typ udint 
LD cislow 
ADD cislol 
WR vysledek 

 

Nejčistším řešením je proměnnou cislow deklarovat také jako typ udint. Můžeme se 
také smířit s tím, že v modelu 32 bitů nám přibyde navíc jedna vynulovaná vrstva (přeby-
tečná instrukce LD 0), nebo použít podmíněný překlad. 

Druhým typickým příkladem je podmíněný skok podle hodnoty proměnné typu udint: 
 

#reg udint  cislo 
 

LD cislo 
ORL 
JMC skok 

 

Tento postup je použitelný pouze pro model 16 bitů. Přenositelný mezi oběma modely 
beze změny je následující algoritmus: 

 

#reg udint  cislo 
 

LD cislo 
CML 0 
JZ skok 

 

Pro operace šířky 32 bitů s konstantami a bez operandu existují v modelu 16 bitů spe-
ciální instrukce, které jsou v modelu 32 bitů zrušeny. Překladač pro model 32 bitů však 
jména těchto instrukcí akceptuje a převádí je na ekvivalentní instrukce (seznam viz 
kap.15.3.). 
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Hodnoty typu real (float) 

Pro hodnoty typu real platí totéž co pro hodnoty typů dword, udint a dint. 
 
 

15.2. Operace na zásobníku 

Rozdíl ve zpracování bezoperandových instrukcí spočívá v tom, že oba modely pracují 
s hodnotami odlišných šířek, tedy 16 bitů a 32 bitů. U aritmetických operací to zpravidla 
nevadí. 

U logických operací s proměnnými typů word, uint a int nesmíme zapomenout při zpra-
cování na horních 16 bitů u modelu 32 bitů. Pokud například napíšeme algoritmus: 

 

#reg uint  cislo 
#reg bool  priznak 
 

LD cislo 
NEG 
WR priznak  ;priznak je 0, když je negace cislo rov na 0 

 

pak zjistíme, že zatímco pro model 16 bitů tento postup funguje, pro model 32 bitů bude 
proměnná priznak vždy log.1, protože horních 16 bitů po negaci obsahuje vždy jedničky. 

Zde se jedná o chybné použití konverze mezi formáty, protože při ukládání do pro-
měnné typu bool se akceptují všechny bity vrstvy. Pokud bychom proměnnou cislo dekla-
rovali jako typ usint, pak zjistíme, že postup nefunguje ani v jednom z obou modelů. Je po-
třeba přidat příslušnou masku. 

 

#reg uint  cislo 
#reg bool  priznak 
 

LD cislo 
NEG 
AND $FFFF   ;omezení na 16 bit ů 
WR priznak  ;priznak je 0, když je negace cislo rov na 0 

 
 

15.3. Redukce instrukcí a jejich ekvivalenty 

Několik instrukcí existujících v modelu 16 bitů bylo v modelu 32 bitů nahrazeno ekviva-
lenty. Překladač pro model 32 bitů jména zrušených instrukcí akceptuje a převádí je na 
ekvivalentní instrukce podle tab.15.1. 

Zrušeny bez náhrady byly instrukce LMS, WMS a EOC. 
Zrušena byla také instrukce LDC #. Konstrukci 
 

LDC  konstanta 
 

lze nahradit pro oba modely konstrukcí 
 

LD  konstanta 
NEG 
 

nebo zavést novou konstantu, která je negací té původní, a použít instrukci LD. 
Třetí a nejefektivnější možností jak z hlediska početního výkonu, tak z hlediska nároč-

nosti úpravy uživatelského programu, je změnit definici konstanty pomocí #def na dekla-
raci konstaty pomocí #data. Konstrukci 

 

#def konstanta $27 
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lze nahradit pro oba modely konstrukcí 
 

#data byte konstanta = $27 
 

Symbolické jméno konstanta bude přiděleno bytu v oblasti D zápisníku, který bude při 
restartu uživatelského programu naplněn hodnotou $27. Všechny instrukce LD konstanta  
a LDC konstanta  budou přeloženy jako LD Dn a LDC Dn a není pak třeba je měnit. Tato 
konstrukce samozřejmě předpokládá používání symbolických jmen. 

Tab.15.1 Přehled zrušených instrukcí v modelu 16 bitů a jejich ekvivalentů v modelu 
32 bitů 

Původní instrukce 
model 16 bit ů 

Ekvivalentní instrukce  
model 32 bit ů 

Funkce 

 ADX Z  ADD Z Sčítání 
 ADX ZW  ADD ZW Sčítání 
 ADX ZL  ADD ZL Sčítání 
 ADL #  ADD # Sčítání 
 ADL  ADD Sčítání 
 ANL #  AND # AND s přímým operandem 
 ANL  AND AND s přímým operandem 
 CML #  CMP # Porovnání 
 CML  CMP Porovnání 
 LDL #  LD # Čtení přímých dat 
 MUD ZW  MUL ZW Násobení 
 MUD #  MUL # Násobení 
 MUD  MUL Násobení 
 NGL  NEG Negace vrcholu zásobníku 
 ORL #  OR # OR s přímým operandem 
 ORL  OR OR s přímým operandem 
 SUX Z  SUB  Z Odčítání 
 SUX ZW  SUB ZW Odčítání 
 SUX ZL  SUB ZL Odčítání 
 SUL #  SUB # Odčítání 
 SUL  SUB Odčítání 
 XOL #  XOR # XOR s přímým operandem 
 XOL  XOR XOR s přímým operandem 

 
 

15.4. Instrukce SWL nezam ěňuje A0 a A1 

Instrukce SWL provádí záměnu horního a dolního wordu hodnoty šířky 32 bitů na 
vrcholu zásobníku. Doplňkovým efektem u modelu 16 bitů byla vzájemná záměna obsahů 
vrstev A0 a A1 zásobníku. To však u modelu 32 bitů neplatí, protože instrukce SWL pra-
cuje pouze s vrstvou A0. 

 
 

15.5. Zrušení kaskádování aritmetických operací 

Model 32 bitů nepodporuje kaskádování aritmetických operací, které obsahovaly ins-
trukce ADD, SUB, INR, DCR, EQ, GT, LT pracující s hodnotami šířky 16 bitů. Je nutné 
používat standardní typy proměnných. 
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15.6. Formáty násobení a d ělení 

Instrukce MUL je v modelu 32 bitů rozšířena na typ udint a plně nahrazuje instrukce 
MUL a MUD v modelu 16 bitů (překladač modelu 32 bitů akceptuje jméno MUD a nahradí 
jej instrukcí MUL - viz tab.15.1). 

U dělení je situace složitější. Instrukce DIV zůstala v původní formě i v modelu 32 bitů 
právě kvůli kompatibilitě. Nicméně do nových algoritmů doporučujeme používat raději ins-
trukci DID, která je v modelu 32 bitů rozšířena na typ udint a zbytek po dělení ukládá do 
samostatné vrstvy. V algoritmech, které jsou určené pouze pro model 32 bitů pak doporu-
čujeme používat instrukce DIVL a MOD, které jsou rychlejší, protože zřídkakdy potřebu-
jeme z jedné operace současně podíl i zbytek. 

 
 

15.7. Přímý p řístup do periferních modul ů 

V modelu 16 bitů jsou pro přímý přístup do periferií používány fyzické adresy označené 
písmenem U. Ty se liší u každého typu PLC. 

Naproti tomu v modelu 32 bitů je zavedena systémová instrukce RFRM, která provádí 
okamžitou výměnu dat mezi zápisníkem centrální jednotky a vybraným periferním modu-
lem (pouze vstupy, pouze výstupy nebo vstupy i výstupy). K aktuálním datům se pak při-
stupuje pomocí standardních instrukcí LD, WR a dalších, které pracují se zápisníkem. 

 
 

15.8. Podpora vyššího jazyka 

Centrální jednotky s šířkou zásobníku 32 bitů mají zabudovánu podporu vyšších jazyků 
(například strukturovaný text podle IEC 61131-2). Instrukční soubor obsahuje navíc něko-
lik speciálních instrukcí, které v této příručce nejsou popsány, ale vyšší jazyk je využívá. 
Tyto instrukce nejsou určeny pro běžné samostatné použití uživatelem. 

Podpora vyššího jazyka si vyžádala úpravy zápisu některých konstrukcí uživatelských 
programů psaných v jednotlivých instrukcích. Všechny následující úpravy lze používat i při 
psaní algoritmů pro centrální jednotky s šířkou zásobníku 16 bitů. 

 
Absolutní operandy 

Absolutní operandy je nutné psát s uvozujícím znakem %. 
 

původní zápis současný zápis 
  

X1.2 %X1.2 
RW20 %RW20 
T15 %T15 

 
Použití prefix ů 

Prefixy indx, bitpart, bitcnt, offset, sizeof je nutné psát s dvěma podtržítky na začátku a 
operand uzavřít do závorek. 

 



 15. Přenos uživatelského programu mezi r ůznými modely souboru instrukcí 

 224 TXV 004 01.01 

 

původní zápis současný zápis 
  

indx pamet __indx (pamet) 
bitpart pamet __bitpart (pamet) 
bitcnt pamet __bitcnt (pamet) 
offset pamet __offset (pamet) 
sizeof pamet __sizeof (pamet) 

 
Překladač pro centrální jednotky s šířkou zásobníku 16 bitů akceptuje oba druhy zápisů, 

ale pro centrální jednotky s šířkou zásobníku 32 bitů je nutné používat zápisy uvedené 
vpravo. Doporučujeme tento druh zápisů používat vždy z důvodu přenositelnosti kódu. 

 
 

15.9. Uživatelské instrukce 

Centrální jednotky řad C, G a K nepodporují uživatelské instrukce. Funkce dosud reali-
zované uživatelskými instrukcemi jsou převedeny buď do instrukčního souboru, nebo jsou 
realizovatelné pomocí jiných programových prostředků. Možnosti převodu ukazuje 
tab.15.2. 

Tab.15.2 Souhrnný přehled převodů uživatelských instrukcí v modelu 32 bitů 
Uživatelská 
instrukce 

model 16 bit ů 

Ekvivalentní 
instrukce 

model 32 bit ů 

Funkce Odkaz 

EQS EQ* Porovnání se znaménkem (rovnost) kap.15.9.1. 
LTS LTS** Porovnání se znaménkem (menší než) kap.15.9.1. 
GTS GTS** Porovnání se znaménkem (větší než) kap.15.9.1. 
CMPS CMPS** Porovnání se znaménkem (word) kap.15.9.1. 
CMLS CMPS Porovnání se znaménkem (long) kap.15.9.1. 
MULS MULS* Násobení se znaménkem 

(byte x byte = word)  
kap.15.9.1. 

MUDS MULS* Násobení se znaménkem 
(word x word = long) 

kap.15.9.1. 

MUL32 MULS Násobení se znaménkem 
(long x long = long) 

kap.15.9.1. 

DIVS DIVS** 
MODS** 

Dělení se znaménkem 
(word / word = word)  

kap.15.9.1. 

DIDS DIVS** 
MODS** 

Dělení se znaménkem 
(long / word = long) 

kap.15.9.1. 

DIV32S DIVS** 
MODS** 

Dělení se znaménkem 
(long / long = long) 

kap.15.9.1. 

SGBW EXTB** Převod byte na word se znaménkem kap.15.9.1. 
SGWB - Převod word na byte se znaménkem kap.15.9.1. 
SGWL EXTW Převod word na long se znaménkem kap.15.9.1. 
SGLW - Převod long na word se znaménkem kap.15.9.1. 
FTBLONG FTB* 

FTBN* 
Hledání další položky v tabulce T (long) kap.15.9.2. 

FTBNXTT FTBN* Hledání další položky v tabulce T (byte) kap.15.9.2. 
FTBNXTR FTBN* Hledání další položky v zápisníku (byte) kap.15.9.2. 
CMPARRAY BCMP* Porovnání polí kap.15.9.3. 
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Uživatelská 
instrukce 

model 16 bit ů 

Ekvivalentní 
instrukce 

model 32 bit ů 

Funkce Odkaz 

LIM sekvence  
MIN, MAX** 

Limita pro čísla typu word kap.15.9.4. 

LIMS sekvence 
MINS, MAXS** 

Limita pro čísla typu word se znaménkem kap.15.9.4. 

LIML sekvence  
MIN, MAX 

Limita pro čísla typu long kap.15.9.4. 

LIMLS sekvence 
MINS, MAXS 

Limita pro čísla typu long se znaménkem kap.15.9.4. 

LIMF sekvence 
MINF, MAXF 

Limita pro čísla typu float kap.15.9.4. 

TER_ID07 TER 7 Terminálová instrukce pro ID-07 kap.15.9.5. 
TER_ID08 TER 8 Terminálová instrukce pro ID-08 kap.15.9.5. 
ASCII BAS* Převod BCD byte na ASCII kap.15.9.5. 
WORDASC BAS* Převod BCD word na ASCII kap.15.9.5. 
CRC16 CRCM* Výpočet CRC polynomu CRC16 kap.15.9.6. 
NSLOCK NSLOCK Zamknutí uživatelského programu kap.15.9.7. 
ANF MIN Logický fuzzy součin kap.15.9.8. 
ORF MAX Logický fuzzy součet kap.15.9.8. 
FUZ FUZ Fuzzyfikace kap.15.9.8. 
DFZ DFZ Defuzzyfikace kap.15.9.8. 
LIP LIP Lineární interpolace kap.15.9.8. 
PIP PIP Prostorová interpolace kap.15.9.8. 
PIPR PIPR Prostorová interpolace na zápisníku kap.15.9.8. 

 

* odlišná funkce nebo parametry 
** pracuje s šířkou vrstvy zásobníku 32 bitů narozdíl od původních 16 bitů 

 
 

15.9.1. Operace se znaménkem 

Operace s číselnými typy se znaménkem jsou v modelu 32 bitů zahrnuty v instrukčním 
souboru. Tyto instrukce jsou jak operandové, tak bezoperandové. Uživatelské instrukce, 
které řešily znaménkové operace, jsou vesměs bezoperandové. Pro přechod do modelu 
32 bitů tedy platí beze zbytku to, co je řečeno v kap.15.2. o operacích na zásobníku. 

 
EQS - Porovnání se znaménkem (rovnost) 

 

  Nahrazuje se instrukcí EQ, která funguje bez ohledu na znaménko. Příznaky v re-
gistru S0 jsou platné jen pro kladná čísla. Pro správné nastavení příznaků v S0 
použijeme jinou instrukci (např. CMPS). 

 
LTS - Porovnání se znaménkem (rovnost) 

 

  Nahrazuje se instrukcí LTS. 
 

GTS - Porovnání se znaménkem (rovnost) 
 

  Nahrazuje se instrukcí GTS. 
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CMPS - Porovnání se znaménkem (word) 
CMLS - Porovnání se znaménkem (long) 

 

  Nahrazuje se instrukcí CMPS. 
 

MULS - Násobení se znaménkem (byte x byte = word) 
MUDS - Násobení se znaménkem (word x word = long) 
MUL32S - Násobení se znaménkem (long x long = long)  

 

  Nahrazuje se instrukcí MULS. 
 

DIVS - Dělení se znaménkem (word / word = word) 
DIDS - Dělení se znaménkem (long / word = long) 
DIV32S - Dělení se znaménkem (long / long = long) 

 

  V modelu 32 bitů preferujeme instrukce dělení s oddělenými funkcemi podílu a 
zbytku. Pokud potřebujeme podíl, použijeme instrukci DIVS. Pokud potřebujeme 
zbytek, použijeme instrukci MODS. 

 
SGBW - Převod byte na word se znaménkem 

 

  Nahrazuje se instrukcí EXTB, která provede roztažení znaménka z bitu 7 na bity 8 
až 31 (což odpovídá šířce zásobníku 32 bitů). 

 
SGWB - Převod word na byte se znaménkem 

 

  Instrukce je přebytečná, stačí uložit vrchol zásobníku do proměnné typu sint. Pře-
bytečné bity budou oříznuty. Pokud chceme tyto bity odmazat na zásobníku, pak 
použijeme instrukci AND $FF. 

 
SGWL - Převod  word na long se znaménkem 

 

  Nahrazuje se instrukcí EXTW. 
 

SGLW - Převod  long na  word se znaménkem 
 

  Instrukce je přebytečná, stačí uložit vrchol zásobníku do proměnné typu int. Pře-
bytečné bity budou oříznuty. Pokud chceme tyto bity odmazat na zásobníku, pak 
použijeme instrukci AND $FFFF. Vzhledem k šířce zásobníku 32 bitů nedochází 
k posunu zásobníku jako u modelu 16 bitů, kde se jednalo o převod obsahu dvoj-
vrstvy A01 do vrstvy A0. 

 
 

15.9.2. Tabulkové instrukce 

FTBLONG - Hledání další  položky v tabulce T (long) 
 

  Nahrazuje se standardní instrukcí FTB, která podporuje i položky šířky 32 bitů. 
Pokud je potřeba vícenásobné prohledávání, použijeme instrukci FTBN. 

 



 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bit ů 

 227 TXV 004 01.01 

 

model 32 bitů model 16 bitů 
 LD hodnota 
 FTB tab 
 WR indexTab 
 

 nebo 
 

 LD startIndex 
 LD hodnota 
 FTBN tab 
 WR indexTab 

 LD startIndex 
 LD __indx (tab) 
 LD hodnota 
 FTBLONG 
 WR indexTab 

 
FTBNXTT - Hledání další položky v tabulce T (byte) 

 

  Nahrazuje se instrukcí FTBN. 
 

model 32 bitů model 16 bitů 
 LD startIndex 
 LD hodnota 
 FTBN tab 
 WR indexTab 

 LD startIndex 
 LD __indx (tab) 
 LD hodnota 
 FTBNXTT 
 WR indexTab 

 
FTBNXTR - Hledání další položky v zápisníku (byte) 

 

  Nahrazuje se instrukcí FTBN. 
 

model 32 bitů model 16 bitů 
 LD startIndex 
 LD limit 
 LD hodnota 
 FTBN registr 
 WR indexTab 

 LD startIndex 
 LD limit 
 LD __indx (registr) 
 LD hodnota 
 FTBNXTR 
 WR indexTab 

 
 

15.9.3. Blokové instrukce 

CMPARRAY - Porovnání polí 
 

  Nahrazuje se instrukcí BCMP, která se liší ve způsobu zadávání adres. Díky tomu 
lze porovnávat data, která leží i v jiných paměťových prostorech než v registrech 
R. 

 

model 32 bitů model 16 bitů 
 LEA zona1 
 LEA zona2 
 LD delka 
 BCMP 
 WR vysledek 

 LD __indx (zona1) 
 LD __indx (zona2) 
 LD delka    
 CMPARRAY 
 WR vysledek 

 
 

15.9.4. Limitní instrukce 

Limitní funkci lze snadno nahradit dílčími funkcemi pro stanovení minima a maxima, 
které obsahuje instrukční soubor modelu 32 bitů. Pro zpracovávané hodnoty platí to, co je 
řečeno v kap.15.2. o operacích na zásobníku. 
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LIM - Limita pro čísla typu word 
LIML - Limita pro čísla typu long 

 

  Nahrazuje se instrukcemi MIN a MAX. 
 

LIMS - Limita pro čísla typu word se znaménkem 
LIMLS - Limita pro čísla typu long se znaménkem 

 

  Nahrazuje se instrukcemi MINS a MAXS. 
 

LIMF - Limita pro čísla typu float 
 

  Nahrazuje se instrukcemi MINF a MAXF. 
 

model 32 bitů model 16 bitů 
 LD minimum 
 LD maximum 
 LD vstup 
 MINF 
 MAXF 
 WR vysledek 

 LDL minimum 
 LDL maximum 
 LD vstup 
 LIMF 
 WR vysledek 

 
 

15.9.5. Instrukce obsluhy terminálu a operace se zn aky ASCII 

TER_ID07 - Terminálová instrukce pro panel ID-07 
 

  Nahrazuje se instrukcí TER 7. 
 

TER_ID08 - Terminálová instrukce pro panel ID-08 
 

  Nahrazuje se instrukcí TER 8. 
 

ASCII - Převod BCD byte na ASCII 
 

  Nahrazuje se instrukcí BAS . Instrukce BAS  pracuje v rozsahu 0 - $FFFF. 
 

model 32 bitů model 16 bitů 
 LD binar 
 BCD 
 BAS 
 WR vysledek 

 LD binar 
 BCD 
 ASCII 
 WR vysledek 

 
WORDASC - Převod BCD word na ASCII 

 

  Nahrazuje se instrukcí BAS . Instrukce BAS  pracuje v rozsahu 0 - $FFFF. 
 

model 32 bitů (do $FFFF) model 16 bitů (do $65535) 
 LD binar 
 BCD 
 BAS 
 WR vysledek 

 LD binar 
 BCD 
 WORDASC 
 WR vysledek 

 

  Pokud potřebujeme rozsah nad $10000, musíme instrukci BAS  volat dvakrát. 
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model 32 bitů (do $FFFFFFFF)  
 LD binar 
 BCD 
 WR BCDvar   ;pomocná prom ěnná typu udint 
 BAS 
 WR dword ASCII+4  ; číslice 4 až 1 
 LD uint BCDvar+2 
 BAS 
 WR dword ASCII  ; číslice 8 až 5 

 

 
 

15.9.6. Výpočet zabezpečovacích znak ů 

CRC16 - Výpočet CRC polynomu CRC16 
 

  Nahrazuje se systémovou instrukcí CRCM (SYS 16), která se liší ve způsobu za-
dávání adresy. Díky tomu lze pracovat nad daty, která leží i v jiných paměťových 
prostorech než v registrech R. 

 

model 32 bitů model 16 bitů 
 LD __offset (zprava) 
 LD delka 
 CRCM 
 LD __offset (zprava) + delka 
 WRIW 
 

 LD __indx (zprava) 
 LD delka 
 CRC16 
 WTB zprava 
 SWP 
 WTB zprava[1] 

 

  Pokud potřebujeme zachovat stávající kód, můžeme v modelu 32 bitů nahradit ins-
trukci CRC16 podprogramem. Abychom nemuseli instrukci měnit na všech mís-
tech, kde je použita, změníme jen deklaraci #def, která původně jménu CRC16 
přiřazovala uživatelskou instrukci. 

 

model 32 bitů  
#def CRC16   CAL CRCx 
 
 : 
 LD __indx (zprava) 
 LD delka 
 CRC16 
 WTB zprava 
 SWP 
 WTB zprava[1] 
 : 
 
P 60 
CRCx: 
#reg long adrCRCx 
#reg word lenCRCx, crcCRCx 
 wr lenCRCx 
 pop 1 
 add __offset( %r0) 
 wr adrCRCx 
 pop 1 
 nxt 
 ld adrCRCx 
 ld lenCRCx 
 CRCM 
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 wr crcCRCx 
 prv 
 ld lenCRCx 
 inr 
 ld lenCRCx 
 ld crcCRCx 
 ret 
E 60 

 
 

15.9.7. Zabezpečovací instrukce 

NSLOCK - Zamknutí uživatelského programu 
 

  Nahrazuje se systémovou instrukcí NSLOCK (SYS 17), která se chová stejně. 
 
 

15.9.8. Fuzzy logika a interpolace 

ANF - Logický fuzzy sou čin 
 

  Nahrazuje se standardní instrukcí MIN, která má totožnou funkci. 
 

ORF - Logický fuzzy sou čet 
 

  Nahrazuje se standardní instrukcí MAX, která má totožnou funkci. 
 

FUZ - Fuzzyfikace 
 

  Nahrazuje se systémovou instrukcí FUZ (SYS 33), která má totožnou funkci. 
 

DFZ - Defuzzyfikace 
 

  Nahrazuje se systémovou instrukcí DFZ (SYS 34), která má totožnou funkci. 
 

LIP - Lineární interpolace 
 

  Nahrazuje se systémovou instrukcí LIP (SYS 30), která má totožnou funkci. 
 

PIP - Prostorová interpolace 
 

  Nahrazuje se systémovou instrukcí PIP (SYS 31), která má totožnou funkci. 
 

PIPR - Prostorová interpolace na zápisníku 
 

  Nahrazuje se systémovou instrukcí PIPR (SYS 32), která má totožnou funkci. 
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PŘEHLED INSTRUKCÍ 

PŘEHLED INSTRUKCÍ S PŘÍPUSTNÝMI OPERANDY 

Přehled použitých symbolů operandů: 
Z - zápisník X, Y, S, D, R            n - číselný parametr 
T - tabulky              # - konstanta 
A - bez operandu (pracuje pouze na uživatelském zásobníku)   Ln - návěští číslo n 

 
Instrukce pro čtení a zápis dat 

Typ operandu Význam instrukce Mnemo  
kód bool byte 

usint  
sint 

word  
uint 
int 

dword  
udint  
dint 

real lreal  
Popis 
na str.  

LD Z Z Z Z # Z # Z Čtení přímých dat     8 
LDQ      # Čtení přímých dat     8 
LDC Z Z Z Z   Čtení negovaných dat     8 
LDIB A      Nepřímé čtení dat   11 
LDI  A     Nepřímé čtení dat   11 
LDIW   A    Nepřímé čtení dat   11 
LDIL    A A  Nepřímé čtení dat   11 
LDIQ      A Nepřímé čtení dat   11 
LEA Z Z Z Z Z Z Načtení adresy   13 
WR Z Z Z Z Z Z Zápis přímých dat   14 
WRC Z Z Z Z   Zápis negovaných dat   14 
WRIB A      Nepřímý zápis dat   17 
WRI  A     Nepřímý zápis dat   17 
WRIW   A    Nepřímý zápis dat   17 
WRIL    A A  Nepřímý zápis dat   17 
WRIQ      A Nepřímý zápis dat   17 
WRA  Z Z Z   Zápis přímých dat s alternací   19 
PUT Z Z Z Z Z  Podmíněný zápis dat   21 

 
Logické instrukce 

Typ operandu Význam instrukce Mnemo  
kód bool byte 

usint  
word  
uint 

dword  
udint  

 
Popis 
na str.  

AND Z Z Z Z # A AND s přímým operandem   23 
ANC Z Z Z Z    A AND s negovaným operandem   23 
OR Z Z Z Z # A OR s přímým operandem   26 
ORC Z Z Z Z    A OR s negovaným operandem   26 
XOR Z Z Z Z # A XOR s přímým operandem   29 
XOC Z Z Z Z    A XOR s negovaným operandem   29 
NEG    A Negace vrcholu uživatelského zásobníku   32 
SET Z Z Z Z Podmíněné nastavení   33 
RES Z Z Z Z Podmíněné nulování   33 
LET Z Z Z Z Impulz od náběžné hrany   35 
BET Z Z Z Z Impulz od libovolné hrany   35 
FLG   A  Logické AND všech bitů a příčné funkce bytů A0 v S1   37 
STK    A Sklopení logických hodnot úrovní zásobníku do A0   39 
ROL n   A  Rotace hodnoty vlevo n-krát   40 
ROL    A Rotace hodnoty vlevo n-krát   40 
ROR n   A  Rotace hodnoty vpravo n-krát   40 
ROR    A Rotace hodnoty vpravo n-krát   40 
SHL    A Posun hodnoty vlevo n-krát   42 
SHR    A Posun hodnoty vpravo n-krát   42 
SWP   A  Záměna prvního a druhého bytu A0   43 
SWL    A Záměna dolního a horního wordu A0   43 
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Čítače, posuvné registry, časova če, krokový řadič 
Typ operandu Význam instrukce Mnemo  

kód word 
uint 

dword 
usint 

 
Popis 
na str.  

CTU R R Dopředný čítač   44 
CTD R R Zpětný čítač   44 
CNT R R Obousměrný čítač   44 
SFL R R Posuvný registr vlevo   50 
SFR R R Posuvný registr vpravo   50 
TON  R*  Časovač (zpožděný přítah)   52 
TOF  R*  Časovač (zpožděný odpad)   52 
RTO  R*  Integrující časovač, měřič času   56 
IMP  R*  Časovač - generátor impulzu zadané délky   59 
STE Z Z Krokový řadič (stepper)   61 

 

* Každý z časovačů může být programován s jednotkou inkrementu: .0 - 10ms; .1 - 100ms; .2 - 1s; .3 - 10s 
 
Aritmetické instrukce 

Typ operandu Význam instrukce Mnemo  
kód usint  sint uint int udint  dint  

Popis 
na str.  

ADD Z Z Z Z Z # A Z # A Sčítání   63 
SUB Z Z Z Z Z # A Z # A Odčítání   63 
MUL Z  Z  Z # A  Násobení   64 
MULS  Z  Z  Z # A Násobení se znaménkem   64 
DIV Z # A      Dělení (usint / usint = usint)   65 
DID Z  Z  Z # A  Dělení se zbytkem   65 
DIVL Z  Z  Z # A  Dělení   65 
DIVS  Z  Z  Z # A Dělení se znaménkem   65 
MOD     A  Zbytek dělení   65 
MODS      A Zbytek dělení se znaménkem   65 
INR Z Z Z Z Z    A Z    A Inkrementace (+ 1)   68 
DCR Z Z Z Z Z    A Z    A Dekrementace (– 1)   68 
EQ Z  Z  Z # A  Porovnání (rovnost)   70 
LT Z  Z  Z # A  Porovnání (menší než)   70 
LTS  Z  Z  Z # A Porovnání se znaménkem (menší než)   70 
GT Z  Z  Z # A  Porovnání (větší než)   70 
GTS  Z  Z  Z # A Porovnání se znaménkem (větší než)   70 
CMP Z  Z  Z # A  Porovnání   72 
CMPS  Z  Z  Z # A Porovnání se znaménkem   72 
MAX     A  Maximum   73 
MAXS      A Maximum se znaménkem   73 
MIN     A  Minimum   73 
MINS      A Minimum se znaménkem   73 
ABSL      A Absolutní hodnota   74 
CSGL      A Změna znaménka   74 
EXTB      A Roztažení znaménka z 8 na 32 bitů   74 
EXTW      A Roztažení znaménka z 16 na 32 bitů   74 
BIN     A  Převod čísla z BCD (8 cifer BCD)   75 
BIL     A  Převod čísla z BCD (10 cifer BCD)   75 
BCD     A  Převod čísla do BCD (8 cifer BCD)   75 
BCL     A  Převod čísla do BCD (10 cifer BCD)   75 



 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bit ů 

 233 TXV 004 01.01 

Operace s uživatelskými zásobníky a systémovým stac kem 
Mnemo  

kód 
Operand  Význam instrukce Popis 

na str.  
POP n Posun (rotace) uživatelského zásobníku zpět o n úrovní   77 
NXT  Aktivace následujícího uživatelského zásobníku v řadě   78 
PRV  Aktivace předcházejícího uživatelského zásobníku v řadě   78 
CHG n Aktivace zvoleného uživatelského zásobníku (n je 0 až 7)   78 
CHGS n Aktivace zvoleného uživatelského zásobníku (n je 0 až 7)   78 
LAC n Načtení hodnoty z vrcholu zvoleného uživatelského zásobníku (n je 0 až 7)   79 
WAC n Zápis hodnoty na vrchol zvoleného uživatelského zásobníku (n je 0 až 7)   79 
PSHB  Uložení 8 bitů vrcholu uživatelského zásobníku do stacku podle SP   80 
PSHW  Uložení 16 bitů vrcholu uživatelského zásobníku do stacku podle SP   80 
PSHL  Uložení 32 bitů vrcholu uživatelského zásobníku do stacku podle SP   80 
PSHQ  Uložení 64 bitů vrcholu uživatelského zásobníku do stacku podle SP   80 
POPB  Naplnění 8 bitů vrcholu uživatelského zásobníku ze stacku podle SP   80 
POPW  Naplnění 16 bitů vrcholu uživatelského zásobníku ze stacku podle SP   80 
POPL  Naplnění 32 bitů vrcholu uživatelského zásobníku ze stacku podle SP   80 
POPQ  Naplnění 64 bitů vrcholu uživatelského zásobníku ze stacku podle SP   80 

 
Instrukce skok ů a volání 
Mnemo  

kód 
Operand  Význam instrukce Popis 

na str.  
JMP Ln Nepodmíněný skok   82 
JMD Ln Skok podmíněný nenulovostí výsledku   82 
JMC Ln Skok podmíněný nulovostí výsledku   82 
JMI A  Ln Skok na nepřímý cíl   82 
JZ Ln Skok podmíněný nenulovostí příznaku rovnosti ZR   83 
JNZ Ln Skok podmíněný nulovostí příznaku rovnosti ZR   83 
JC Ln Skok podmíněný nenulovostí příznaku přenosu CO   83 
JNC Ln Skok podmíněný nulovostí příznaku přenosu CO   83 
JB Ln Skok podmíněný nenulovostí příznaku S0.2   83 
JNB Ln Skok podmíněný nulovostí příznaku S0.2   83 
JS Ln Skok podmíněný nenulovostí příznaku S1.0   83 
JNS Ln Skok podmíněný nulovostí příznaku S1.0   83 
CAL Ln Nepodmíněné volání podprogramu   85 
CAD Ln Volání podprogramu podmíněné nenulovostí výsledku   85 
CAC Ln Volání podprogramu podmíněné nulovostí výsledku   85 
CAI A  Ln Volání podprogramu nepřímého cíle   85 
RET  Nepodmíněný návrat z podprogramu   86 
RED  Návrat z podprogramu podmíněný nenulovostí výsledku   86 
REC  Návrat z podprogramu podmíněný nulovostí výsledku   86 
L n Návěští n (cíl skoků a volání)   87 

 
Organiza ční instrukce 
Mnemo  

kód 
Operand  Význam instrukce Popis 

na str.  
P n Začátek procesu   88 
E n Nepodmíněný konec procesu   88 
ED  Konec procesu při nenulovosti výsledku   88 
EC  Konec procesu při nulovosti výsledku   88 
NOP n Prázdná operace   90 
BP n Ladicí bod   91 
SEQ Ln Podmíněné přerušení procesu   92 
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Tabulkové instrukce 
Typ operandu Význam instrukce Mnemo  

kód bool byte 
usint  
sint 

word 
uint 
int 

dword  
udint  
dint 

real  
Popis 
na str.  

LTB Z T Z T Z T Z T Z T Čtení položky z tabulky   93 
WTB Z T Z T Z T Z T Z T Zápis položky do tabulky   96 
FTB Z T Z T Z T Z T Z T Hledání položky v tabulce   99 
FTBN Z T Z T Z T Z T Z T Hledání další položky v tabulce   99 
FTM  Z T Z T Z T Z T Hledání části položky v tabulce 102 
FTMN  Z T Z T Z T Z T Hledání další části položky v tabulce 102 
FTS  Z T Z T Z T  Zařazení položky podle tabulky 105 
FTSF     Z T Zařazení položky podle tabulky 105 
FTSS  Z T Z T Z T  Zařazení položky se znaménkem podle tabulky 105 

 
Blokové operace 
Mnemo  

kód 
Operand  Význam instrukce Popis 

na str.  
SRC Z T Specifikace zdroje dat pro přesun 107 
MOV Z T Přesun bloku dat 107 
MTN A Přesun tabulky do zápisníku 109 
MNT A Naplnění tabulky ze zápisníku 109 
FIL Z Naplnění bloku konstantou 111 
BCMP Z Porovnání bloků 112 

 
Operace se strukturovanými tabulkami 
Mnemo  

kód 
Operand  Význam instrukce Popis 

na str.  
LDSR A Čtení položky ze strukturované tabulky v zápisníku 113 
LDS A Čtení položky ze strukturované tabulky T 113 
WRSR A Zápis položky do strukturované tabulky v zápisníku 115 
WRS A Zápis položky do strukturované tabulky T 115 
FIS A Plnění položky strukturované tabulky v zápisníku 117 
FIT A Plnění položky strukturované tabulky T 117 
FNS A Hledání položky strukturované tabulky v zápisníku 119 
FNT A Hledání položky strukturované tabulky T 119 

 
Aritmetické instrukce v plovoucí řádové čárce 

Typ operandu Význam instrukce Mnemo  
kód real lreal  

Popis 
na str.  

ADF Z # A  Sčítání 121 
ADDF  A Sčítání 121 
SUF Z # A  Odčítání 121 
SUDF  A Odčítání 121 
MUF Z # A  Násobení 123 
MUDF  A Násobení 123 
DIF Z # A  Dělení 123 
DIDF  A Dělení 123 
EQF Z # A  Porovnání (rovnost) 125 
EQDF  A Porovnání (rovnost) 125 
LTF Z # A  Porovnání (menší než) 125 
LTDF  A Porovnání (menší než) 125 
GTF Z # A  Porovnání (větší než) 125 
GTDF  A Porovnání (větší než) 125 
CMF Z # A  Porovnání 125 
CMDF  A Porovnání 125 
MAXF A  Maximum 127 
MAXD  A Maximum 127 
MINF A  Minimum 127 
MIND  A Minimum 127 
CEI A  Zaokrouhlení nahoru 128 
CEID  A Zaokrouhlení nahoru 128 
FLO A  Zaokrouhlení dolů 128 
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Aritmetické instrukce v plovoucí řádové čárce 
Typ operandu Význam instrukce Mnemo  

kód real lreal  
Popis 
na str.  

FLOD  A Zaokrouhlení dolů 128 
RND A  Aritmetické zaokrouhlení  128 
RNDD  A Aritmetické zaokrouhlení  128 
ABS A  Absolutní hodnota 129 
ABSD  A Absolutní hodnota 129 
CSG A  Změna znaménka 129 
CSGD  A Změna znaménka 129 
LOG A  Dekadický logaritmus 130 
LOGD  A Dekadický logaritmus 130 
LN A  Přirozený logaritmus 130 
LND  A Přirozený logaritmus 130 
EXP A  Exponenciální funkce 130 
EXPD  A Exponenciální funkce 130 
POW A  Obecná mocnina 130 
POWD  A Obecná mocnina 130 
SQR A  Druhá odmocnina 130 
SQRD  A Druhá odmocnina 130 
HYP A  Euklidovská vzdálenost 130 
HYPD  A Euklidovská vzdálenost 130 
SIN A  Sinus 132 
SIND  A Sinus 132 
ASN A  Arc sinus 132 
ASND  A Arc sinus 132 
COS A  Cosinus 132 
COSD  A Cosinus 132 
ACS A  Arc cosinus 132 
ACSD  A Arc cosinus 132 
TAN A  Tangens 132 
TAND  A Tangens 132 
ATN A  Arc tangens 132 
ATND  A Arc tangens 132 
UWF A  Převod hodnoty typu uint na typ real 134 
IWF A  Převod hodnoty typu int na typ real 134 
ULF A  Převod hodnoty typu udint na typ real 134 
ILF A  Převod hodnoty typu dint na typ real 134 
ULDF  A Převod hodnoty typu udint na typ lreal 135 
ILDF  A Převod hodnoty typu dint na typ lreal 135 
FDF  A Převod hodnoty typu real na typ lreal 135 
UFW A  Převod hodnoty typu real na typ uint 136 
IFW A  Převod hodnoty typu real na typ int 136 
UFL A  Převod hodnoty typu real na typ udint 136 
IFL A  Převod hodnoty typu real na typ dint 136 
UDFL  A Převod hodnoty typu lreal na udint 137 
IDFL  A Převod hodnoty typu lreal na dint 137 
DFF  A Převod hodnoty typu lreal na real 137 

 
Instrukce regulátoru PID 
Mnemo  

kód 
Operand  Význam instrukce Popis 

na str.  
CNV A Zpracování dat z analogových vstupů 138 
PID A PID regulátor 143 
PIDA A PID regulátor s autotunerem 155 
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Instrukce obsluhy terminálu a operace se znaky ASCI I 
Typ operandu Význam instrukce Mnemo  

kód uint real lreal  
Popis 
na str.  

TER    Terminálová instrukce 162 
BAS A   Převod čísla z binárního formátu na ASCII 189 
ASB A   Převod čísla z ASCII do binárního formátu 190 
STF  A  Převod ASCII řetězce na typ real 192 
STDF   A Převod ASCII řetězce na typ lreal 192 
FST  A  Převod typu real na ASCII řetězec 194 
DFST   A Převod typu lreal na ASCII řetězec 194 

 
Systémové instrukce 

Mnemo 
kód 

Ekvivalent  Význam instrukce Popis 
na str.  

RDT SYS 3 Čtení současného času z RTC 196 
WRT SYS 4 Nastavení času do RTC 196 
RDB SYS 5 Čtení z DataBoxu 198 
WDB SYS 6 Zápis do DataBoxu 198 
IDB SYS 7 Identifikace DataBoxu 198 
STATM SYS 9 Status periferního modulu 201 
CHPAR SYS 11 Parametry sériového kanálu 202 
RFRM SYS 12 Obnovení dat periferního modulu 204 
IDTM SYS 13 Načtení identifikace modulu 206 
TABM SYS 14 Zjištění čísla inicializační tabulky periferního modulu 207 
CRCM SYS 16 Výpočet CRC polynomu 208 
NSLOCK SYS 17 Zamknutí uživatelského programu 210 
TODT SYS 18 Převod časového údaje na typ DATE_AND_TIME 211 
FRDT SYS 19 Získání časového údaje z typu DATE_AND_TIME 211 
LIP SYS 30 Lineární interpolace 213 
PIP SYS 31 Prostorová interpolace 214 
PIPR SYS 32 Prostorová interpolace na zápisníku 214 
FUZ SYS 33 Fuzzyfikace 216 
DFZ SYS 34 Defuzzyfikace 216 
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ABECEDNÍ SEZNAM INSTRUKCÍ 

Mnemo 
kód 

Význam instrukce Popis 
na str.  

ABS Absolutní hodnota (real) 129 
ABSD Absolutní hodnota (lreal) 129 
ABSL Absolutní hodnota   74 
ACS Arc cosinus (real) 132 
ACSD Arc cosinus (lreal) 132 
ADD Sčítání   63 
ADDF Sčítání v plovoucí řádové čárce (lreal) 121 
ADF Sčítání v plovoucí řádové čárce (real) 121 
ANC AND s negovaným operandem   23 
AND AND s přímým operandem   23 
ASB Převod čísla z ASCII do binárního formátu 190 
ASN Arc sinus (real) 132 
ASND Arc sinus (lreal) 132 
ATN Arc tangens (real) 132 
ATND Arc tangens (lreal) 132 
BAS Převod čísla z binárního formátu na ASCII 189 
BCD Převod čísla z binárního formátu do BCD (8 cifer BCD)   75 
BCL Převod čísla z binárního formátu do BCD (10 cifer BCD)   75 
BCMP Porovnání bloků 112 
BET Impulz od libovolné hrany   35 
BIL Převod čísla z BCD do binárního formátu (10 cifer BCD)   75 
BIN Převod čísla z BCD do binárního formátu (8 cifer BCD)   75 
BP Ladicí bod   91 
CAC Volání podprogramu podmíněné nulovostí výsledku   85 
CAD Volání podprogramu podmíněné nenulovostí výsledku   85 
CAI Volání podprogramu nepřímého cíle   85 
CAL Nepodmíněné volání podprogramu   85 
CEI Zaokrouhlení nahoru (real) 128 
CEID Zaokrouhlení nahoru (lreal) 128 
CHG Aktivace zvoleného uživatelského zásobníku   78 
CHGS Aktivace zvoleného uživatelského zásobníku se zálohováním S0 a S1   78 
CHPAR Parametry sériového kanálu 202 
CMDF Porovnání v plovoucí řádové čárce (lreal) 125 
CMF Porovnání v plovoucí řádové čárce (real) 125 
CMP Porovnání   72 
CMPS Porovnání se znaménkem   72 
CNT Obousměrný čítač   44 
CNV Zpracování dat z analogových vstupů 138 
COS Cosinus (real) 132 
COSD Cosinus (lreal) 132 
CRCM Výpočet CRC polynomu 208 
CSG Změna znaménka (real) 129 
CSGD Změna znaménka (lreal) 129 
CSGL Změna znaménka   74 
CTD Zpětný čítač   44 
CTU Dopředný čítač   44 
DCR Dekrementace (– 1)   68 
DFF Převod hodnoty typu lreal na real 137 
DFZ Defuzzyfikace 216 
DFST Převod typu lreal na ASCII řetězec 194 
DID Dělení se zbytkem   65 
DIDF Dělení v plovoucí řádové čárce (lreal) 123 
DIF Dělení v plovoucí řádové čárce (real) 123 
DIV Dělení (usint / usint = usint)   65 
DIVL Dělení   65 
DIVS Dělení se znaménkem   65 
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Mnemo 
kód 

Význam instrukce Popis 
na str.  

E Nepodmíněný konec procesu   88 
EC Konec procesu při nulovosti výsledku   88 
ED Konec procesu při nenulovosti výsledku   88 
EQ Porovnání (rovnost)   70 
EQDF Porovnání (rovnost) (lreal) 125 
EQF Porovnání (rovnost) (real) 125 
EXP Exponenciální funkce (real) 130 
EXPD Exponenciální funkce (lreal) 130 
EXTB Roztažení znaménka z 8 na 32 bitů   74 
EXTW Roztažení znaménka z 16 na 32 bitů   74 
FDF Převod hodnoty typu real na typ lreal 135 
FIL Naplnění bloku konstantou 111 
FIS Plnění položky strukturované tabulky v zápisníku 117 
FIT Plnění položky strukturované tabulky T 117 
FLG Logické AND všech bitů a příčné funkce bytů A0 v S1   37 
FLO Zaokrouhlení dolů (real) 128 
FLOD Zaokrouhlení dolů (lreal) 128 
FNS Hledání položky strukturované tabulky v zápisníku 119 
FNT Hledání položky strukturované tabulky T 119 
FRDT Získání časového údaje z typu DATE_AND_TIME 211 
FST Převod typu real na ASCII řetězec 187 
FTB Hledání položky v tabulce   99 
FTBN Hledání další položky v tabulce   99 
FTM Hledání části položky v tabulce 102 
FTMN Hledání další části položky v tabulce 102 
FTS Zařazení položky podle tabulky 105 
FTSF Zařazení položky podle tabulky 105 
FTSS Zařazení položky se znaménkem podle tabulky 105 
FUZ Fuzzyfikace 216 
GT Porovnání (větší než)   70 
GTDF Porovnání (větší než) (lreal) 125 
GTF Porovnání (větší než) (real) 125 
GTS Porovnání se znaménkem (větší než)   70 
HYP Euklidovská vzdálenost (real) 130 
HYPD Euklidovská vzdálenost (lreal) 130 
IDB Identifikace DataBoxu 198 
IDFL Převod hodnoty typu lreal na dint 137 
IDTM Načtení identifikace modulu 206 
IFL Převod hodnoty typu real na typ dint 136 
IFW Převod hodnoty typu real na typ int 136 
ILDF Převod hodnoty typu dint na typ lreal 135 
ILF Převod hodnoty typu dint na typ real 134 
IMP Časovač - generátor impulzu zadané délky   59 
INR Inkrementace (+ 1)   68 
IWF Převod hodnoty typu int na typ real 134 
JB Skok podmíněný nenulovostí příznaku S0.2   83 
JC Skok podmíněný nenulovostí příznaku přenosu CO   83 
JMC Skok podmíněný nulovostí výsledku   82 
JMD Skok podmíněný nenulovostí výsledku   82 
JMI Skok na nepřímý cíl   82 
JMP Nepodmíněný skok   82 
JNB Skok podmíněný nulovostí příznaku S0.2   83 
JNC Skok podmíněný nulovostí příznaku přenosu CO   83 
JNS Skok podmíněný nulovostí příznaku S1.0   83 
JNZ Skok podmíněný nulovostí příznaku rovnosti ZR   83 
JS Skok podmíněný nenulovostí příznaku S1.0   83 
JZ Skok podmíněný nenulovostí příznaku rovnosti ZR   83 
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Mnemo 
kód 

Význam instrukce Popis 
na str.  

L Návěští n (cíl skoků a volání)   87 
LAC Načtení hodnoty z vrcholu zvoleného uživatelského zásobníku   79 
LD Čtení přímých dat     8 
LDC Čtení negovaných dat     8 
LDI Nepřímé čtení dat   11 
LDIB Nepřímé čtení dat   11 
LDIL Nepřímé čtení dat   11 
LDIQ Nepřímé čtení dat   11 
LDIW Nepřímé čtení dat   11 
LDQ Čtení přímých dat     8 
LDS Čtení položky ze strukturované tabulky T 113 
LDSR Čtení položky ze strukturované tabulky v zápisníku 113 
LEA Načtení adresy   13 
LET Impulz od náběžné hrany   35 
LIP Lineární interpolace 213 
LN Přirozený logaritmus (real) 130 
LND Přirozený logaritmus (lreal) 130 
LOG Dekadický logaritmus (real) 130 
LOGD Dekadický logaritmus (lreal) 130 
LT Porovnání (menší než)   70 
LTB Čtení položky z tabulky   93 
LTDF Porovnání (menší než) (lreal) 125 
LTF Porovnání (menší než) (real) 125 
LTS Porovnání se znaménkem (menší než)   70 
MAX Maximum   73 
MAXD Maximum (lreal) 127 
MAXF Maximum (real) 127 
MAXS Maximum se znaménkem   73 
MIN Minimum   73 
MIND Maximum (lreal) 127 
MINF Maximum (real) 127 
MINS Minimum se znaménkem   73 
MNT Naplnění tabulky ze zápisníku 110 
MOD Zbytek dělení   65 
MODS Zbytek dělení se znaménkem   65 
MOV Přesun bloku dat 107 
MTN Přesun tabulky do zápisníku 109 
MUDF Násobení v plovoucí řádové čárce (lreal) 123 
MUF Násobení v plovoucí řádové čárce (real) 123 
MUL Násobení   64 
MULS Násobení se znaménkem   64 
NEG Negace vrcholu zásobníku   32 
NOP Prázdná operace   90 
NSLOCK Zamknutí uživatelského programu 210 
NXT Aktivace následujícího uživatelského zásobníku v řadě   78 
OR OR s přímým operandem   26 
ORC OR s negovaným operandem   26 
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Mnemo 
kód 

Význam instrukce Popis 
na str.  

P Začátek procesu   88 
PID PID regulátor 143 
PIDA PID regulátor s autotunerem 155 
PIP Prostorová interpolace 214 
PIPR Prostorová interpolace na zápisníku 214 
POP Posun (rotace) uživatelského zásobníku zpět o n úrovní   77 
POPB Naplnění 8 bitů vrcholu uživatelského zásobníku ze stacku podle SP   80 
POPL Naplnění 32 bitů vrcholu uživatelského zásobníku ze stacku podle SP   80 
POPQ Naplnění 64 bitů vrcholu uživatelského zásobníku ze stacku podle SP   80 
POPW Naplnění 16 bitů vrcholu uživatelského zásobníku ze stacku podle SP   80 
POW Obecná mocnina (real) 130 
POWD Obecná mocnina (lreal) 130 
PRV Aktivace předcházejícího uživatelského zásobníku v řadě   78 
PSHB Uložení 8 bitů vrcholu uživatelského zásobníku do stacku podle SP   80 
PSHL Uložení 32 bitů vrcholu uživatelského zásobníku do stacku podle SP   80 
PSHQ Uložení 64 bitů vrcholu uživatelského zásobníku do stacku podle SP   80 
PSHW Uložení 16 bitů vrcholu uživatelského zásobníku do stacku podle SP   80 
PUT Podmíněný zápis dat   21 
RDB Čtení z DataBoxu 198 
RDT Čtení současného času z RTC 196 
REC Návrat z podprogramu podmíněný nulovostí výsledku   86 
RED Návrat z podprogramu podmíněný nenulovostí výsledku   86 
RES Podmíněné nulování   33 
RET Nepodmíněný návrat z podprogramu   87 
RFRM Obnovení dat periferního modulu 204 
RND Aritmetické zaokrouhlení (real) 128 
RNDD Aritmetické zaokrouhlení (lreal) 128 
ROL Rotace hodnoty vlevo n-krát   40 
ROR Rotace hodnoty vpravo n-krát   40 
RTO Integrující časovač, měřič času   56 
SEQ Podmíněné přerušení procesu   92 
SET Podmíněné nastavení   33 
SFL Posuvný registr vlevo   50 
SFR Posuvný registr vpravo   50 
SHL Posun hodnoty vlevo n-krát   42 
SHR Posun hodnoty vpravo n-krát   42 
SIN Sinus (real) 132 
SIND Sinus (lreal) 132 
SQR Druhá odmocnina (real) 130 
SQRD Druhá odmocnina (lreal) 130 
SRC Specifikace zdroje dat pro přesun 107 
STATM Status periferního modulu 201 
STDF Převod ASCII řetězce na typ lreal 192 
STE Krokový řadič (stepper)   61 
STF Převod ASCII řetězce na typ real 192 
STK Sklopení logických hodnot 8 úrovní zásobníku do A0   39 
SUB Odčítání   63 
SUDF Odčítání v plovoucí řádové čárce (lreal) 121 
SUF Odčítání v plovoucí řádové čárce (real) 121 
SWL Záměna dolního a horního wordu A0   43 
SWP Záměna prvního a druhého bytu A0   43 
TABM Zjištění čísla inicializační tabulky periferního modulu 207 
TAN Tangens (real) 132 
TAND Tangens (lreal) 132 
TER Terminálová instrukce 162 
TODT Převod časového údaje na typ DATE_AND_TIME 211 
TOF Časovač (zpožděný odpad)   52 
TON Časovač (zpožděný přítah)   52 

 



 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bit ů 

 241 TXV 004 01.01 

 

Mnemo 
kód 

Význam instrukce Popis 
na str.  

UDFL Převod hodnoty typu lreal na udint 137 
UFL Převod hodnoty typu real na typ udint 136 
UFW Převod hodnoty typu real na typ uint 136 
ULDF Převod hodnoty typu udint na typ lreal 135 
ULF Převod hodnoty typu udint na typ real 134 
UWF Převod hodnoty typu uint na typ real 134 
WAC Zápis hodnoty na vrchol zvoleného uživatelského zásobníku   79 
WDB Zápis do DataBoxu 198 
WR Zápis přímých dat   14 
WRA Zápis přímých dat s alternací   19 
WRC Zápis negovaných dat   15 
WRI Nepřímý zápis dat   17 
WRIB Nepřímý zápis dat   17 
WRIL Nepřímý zápis dat   17 
WRIQ Nepřímý zápis dat   17 
WRIW Nepřímý zápis dat   17 
WRS Zápis položky do strukturované tabulky T 115 
WRSR Zápis položky do strukturované tabulky v zápisníku 115 
WRT Nastavení času do RTC 196 
WTB Zápis položky do tabulky   96 
XOC XOR s negovaným operandem   29 
XOR XOR s přímým operandem   29 
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