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NHỮNG CHÚ Ý AN TOÀN 

(Luôn đọc những lời cảnh cáo này trước khi sử dụng sản phẩm) 

Trƣớc khi sử dụng sản phẩm, xin vui lòng đọc cuốn sách hƣớng dẫn này và tài liệu hƣớng dẫn liên quan 
đƣợc giới thiệu trong cuốn sách này, và tập trung tối đa đ  điều khi n sản phẩm đúng cách. 

Xin vui lòng lƣu giữ cuốn sách hƣớng dẫn này ở một nơi an toàn và dễ dàng tiếp cân khi cần thiết. Luôn 
luôn chuẩn bị trƣớc một bản cuốn sách hƣớng dẫn cho ngƣời dùng cuối. 
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CÁC ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG SẢN PHẨM 

 

(1) Bộ điều khi n lập trình Mitshubishi (“sản phẩm”) đƣợc sử dụng trong những điều kiện sau: 

i) Nơi có bất kỳ vấn đề hay lỗi sản phẩm, nếu có, thì cũng không gây ra bất kỳ tai nạn nghiệm trọng nào. 

ii) Nơi có chức năng sao lƣu và tự an toàn đƣợc cung cấp theo hệ thống và hoàn toàn tự động bên ngoài 

sản phẩm đ  tránh những trƣờng hợp có bất kỳ vấn đề hay lỗi sản phẩm nào đó. 

(2) Sản phẩm đƣợc thiết kế và sản xuất với mục đích sử dụng trong ngành công nghiệp nói chung 

MISHUBISHI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC NGHĨA VỤ (NGOẠI TRỪ CÁC GIỚI HẠN VỀ BẤT 

KỲ TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ TRÊN HỢP ĐỒNG BAO GỒM BẢO HÀNH, TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM) 

CHO BẤT KỲ THƢƠNG TẬT HOẶC CHẾT NGƢỜI HOẶC MẤT TÀI SẢN DO LỖI SẢN PHẨM ĐÃ ĐƢỢC 

VẬN HÀNH HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG KHÔNG ĐƢỢC ĐỀ CẬP HOẶC LOẠI TRỪ TRONG HƢỚNG 

DẪN, CẢNH BÁO TRONG HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG HOẶC SÁCH CHỈ DẪN AN TOÀN, TẬP SAN KỸ 

THUẬT VÀ HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM. 

(“Ứng dụng cấm”) 

Ứng dụng cấm bao gồm việc sử dụng sản phẩm trong: 

  Nhà máy điện hạt nhân hoặc bất kỳ nhà máy điện nào khác do các công ty về năng lƣợng vận 

hành, hoặc bất kỳ trƣờng hợp gây ảnh hƣởng tới ngƣời dân nếu có vấn đề hay sự cố sản phẩm xảy ra. 

  Các công ty đƣờng sắt hoặc những mục đích dịch vụ công cộng, và bất kỳ trƣờng hợp nào khi việc 

thiết lập hệ thống đảm bảo chất lƣợng đặc biệt do ngƣời mua hoặc ngƣời dung yêu cầu. 

  Trực thăng hay máy bay, các ứng dụng y học, thiết bị đào tạo, thiết bị chuyên chở nhƣ là thang 

máy, thang cuốn, thiết bị đốt nhiên liệu, phƣơng tiện, giao thông có ngƣời lái, thiết bị giải trí, và các thiết bị 

an toàn, xử lý hạt nhân, chất liệu hoặc hóa chất độc hại, khai khoáng, và các ứng dụng khác nơi có nhiều rủi 

ro gây thiệt hại cho ngƣời và tài sản. 
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Cuốn sách hƣớng dẫn này đề cập tới những quyền lợi về tài sản công nghiệp hoặc bất kỳ loại quyền lợi 
nào, hay cũng không đề cập tới việc cấp bằng sáng chế. Tập Đoàn Điện tử Mitshubishi không chịu trách 
nhiệm cho bất kỳ vấn đề liên quan tới quyền tài sản công nghiệp có th  xảy ra nhƣ hậu quả của việc sử 
dụng các nội dung đƣợc ghi chú trong cuốn sách hƣớng dẫn. 

 
 
 
 
 



6 
 

 
 

HƯỚNG DẪN 
 

Tài liệu này là cuốn sách hƣớng dẫn lập trình MELSEC-Q/L (Lệnh phổ biến). Nó mô tả những chỉ dẫn thông 

thƣờng đƣợc sử dụng cho việc lập trình QCPU và LCPU. 

Những hƣớng dẫn chung gồm tất cả những chỉ dẫn ngoại trừ những chỉ dẫn riêng cho mô-đun hàm số 

thông minh; lệnh điều khi n PID; lệnh SFC; lệnh  về các tính năng tiếp đi m ổ cắm; lệnh đăng nhập khởi 

động; và lệnh riêng cho chức năng đếm/ điều chỉnh LCPU. 

Xin vui lòng đọc cuốn sách hƣớng dẫn và các cuốn sách liên quan khác cẩn thận trƣớc khi sử dụng sản 

phẩm. Chú ý đọc hi u các chức năng và bi u hiện của bộ đếm sê ri Q và sê ri L đ  điều khi n sản phẩm 

đúng cách. 

Khi áp dụng các ví dụ chƣơng trình đƣợc giới thiệu trong cuốn sách vào hệ thống thực, hãy đảm bảo tính 

khả thi và xác nhận nó sẽ không gây ra bất kỳ trục trặc điều khi n hệ thống. 

  Mô-đun CPU liên quan 

Mô-đun CPU  ẫu 

QCPU mẫu cơ bản Q00JCPU, Q00CPU, Q01CPU 

CPU mẫu hiệu năng cao Q02CPU, Q02HCPU, Q06HCPU, Q12HCPU, Q25HCPU 

CPU điều khi n quá trình Q02PHCPU, Q06PHCPU, Q12PHCPU, Q25PHCPU 

CPU dự phòng Q12PRHCPU, Q25PRHCPU 

QCPU phổ biên 

 

Q00UJCPU, Q00UCPU, Q01UCPU, Q02UCPU, Q03UDCPU, 

Q03UDVCPU, Q03UDECPU, Q04UDHCPU, Q04UDVCPU, 

Q04UDEHCPU, Q06UDHCPU, Q06UDVCPU, Q06UDEHCPU, 

Q10UDHCPU, Q10UDEHCPU, Q13UDHCPU, Q13UDVCPU, 

Q13UDEHCPU, Q20UDHCPU, Q20UDEHCPU, Q26UDHCPU, 

Q26UDVCPU, Q26UDEHCPU, Q50UDEHCPU, Q100UDEHCPU. 

LCPU 
L02SCPU, L02SCPU, L02CPU, L02CPU-P, L06CPU, L06CPU-P, 

L26CPU, L26CPU-P, L26CPU-BT, L26CPU-PBT 
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 ÁCH HƯỚ G DẪ  

Đ  hi u các đặc đi m, chức năng, và cách sử dụng của mô-đun CPU, hãy đọc phần giới thiệu cơ bản. 

Đọc kỹ các tài liệu khác khi sử dụng một loại mô-đun CPU khác và chức năng của nó. 

Số lƣợng mô-đun CPU và mô-đun tƣơng ứng nhƣ sau: 

        ự Mô-đun CPU 

1) QCPU  

2) CPU  mẫu hiệu năng cao 

3) CPU điều khi n quá trình       
4) CPU dự phòng 

5) CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q 

6) LCPU 

       ●: Hƣớng dẫn cơ bản   ○: Hƣớng dẫn mô-đun CPU khác 

  n    n   ẫn 
       n   ẫn      ẫu   

    ả 
Mô-đun CPU 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 

  Hƣớng dẫn sử dụng 

Hƣớng dẫn sử dụng QCPU 
 Thiết kế, ki m tra và bảo trì) 
 
 
 
 

<SH-080483ENG (13JR73)> 

Các đặc đi m của phần cứng 
 mô-đun CPU, mô-đun cung cấp 
điện, các thiết bị cơ bản, cáp kéo 
dài, thẻ nhớ, thẻ nhớ SD, hộp ghi 
âm SRAM mở rộng, và pin), ki m 
tra và bảo trì hệ thống và xử lý sự 
cố. 

● ● ● ● ●  

Hƣớng dẫn sử dụng QnUCPU 
 Lý giải chức năng và chƣơng trình) 

<SH-080807ENG (13JZ27)> 

Các chức năng, phƣơng pháp và 
thiết bị cho lập trình. 

    ●  

Hƣớng dẫn sử dụng 
Qn(H)/QnPH/QnPRHCPU 
 Lý giải chức năng và chƣơng trình) 

<SH-080808ENG (13JZ28)> 

Các chức năng, phƣơng pháp và 
thiết bị cho lập trình. ● ● ● ●   

Hƣớng dẫn sử dụng QnUCPU 
 Giao tiếp qua cổng Ethernet tích hợp) 

<SH-080811ENG (13JZ29)> 

Các chức năng giao tiếp thông 
qua cổng Ethernet tích hợp của 
mô-đun CPU. 

    ○  

Hƣớng dẫn sử dụng mô-đun CPU 
MELSEC-L 
 Thiết kế phần cứng, ki m tra và bảo 
trì) 
 

<SH-080890ENG (13JRZ36)> 

Các đặc đi m của phần cứng 
 mô-đun CPU, mô-đun cung cấp 
điện, mô-đun nhánh, một mô-đun 
mở rộng và thẻ nhớ SD),ki m tra 
và bảo trì hệ thống, xử lý sự cố và 
mã lỗi. 

     ● 

Hƣớng dẫn sử dụng mô-đun CPU 
MELSEC-L 
 Lý giải chức năng và chƣơng trình) 

<SH-080889ENG (13JZ35)> 

Các chức năng, phƣơng pháp và 
thiết bị cho lập trình. 

     ● 

Hƣớng dẫn sử dụng mô-đun CPU 
MELSEC-L 
 Chức năng tích hợp I/O) 

<SH-080892ENG (13JZ37)> 

Chức năng tích hợp I/O của CPU.      ○ 

Hƣớng dẫn sử dụng mô-đun CPU 
MELSEC-L 
 Giao tiếp qua cổng Ethernet tích hợp) 

<SH-080891ENG (13JZ37)> 

Các chức năng giao tiếp thông 
qua cổng Ethernet tích hợp của 
mô-đun CPU. 

     ○ 

Hƣớng dẫn sử dụng 
QnUDVCPU/LCPU 
 Chức năng nhập dữ liệu) 

<SH-080893ENG (13JZ39)> 

Chức năng nhập dữ liệu của mô-
đun CPU. 

    ○ ○ 
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●: Hƣớng dẫn cơ bản   ○: Hƣớng dẫn mô-đun CPU khác 

  n    n   ẫn 
       n   ẫn      ẫu   

    ả 
Mô-đun CPU 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 

  Hƣớng dẫn sử dụng 

Hƣớng dẫn lập trình MELSEC-Q/L 
 Các lệnh chính) 
 

<SH-080809ENG (13JW10)> 

Cách sử dụng lệnh tuần tự, các 
lệnh cơ bản và lệnh ứng dụng. ● ● ● ● ● ● 

Hƣớng dẫn lập trình MELSEC-
Q/L/QnA (SFC) 

 
<SH-080041 (13JF60)> 

Hình th  hệ, đặc đi m hiệu suất, 
chức năng, lập trình, sửa tạm, mã 
lỗi cho các chƣơng trình SFC 
(MELSAP3) 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Hƣớng dẫn lập trình MELSEC-Q/L 
(MELSAP-L) 

<SH-080072 (13JC03)> 

Các phƣơng pháp lập trình, đặc 
đi m, chức năng của chƣơng 
trình SFC  MELSAP-L) 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Hƣớng dẫn lập trình MESLSEC-Q/L 
 Ngôn ngữ cấu trúc) 

<SH-080366E (13JF68)> 

Các phƣơng pháp lập trình sử 
dụng ngôn ngữ cấu trúc ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Hƣớng dẫn lập trình MELSEC-
Q/L/QnA 
 Lệnh điều khi n PID) 

<SH-080040 (13JF59)> 

Hƣớng dẫn riêng về điều khi n 
PID ○ ○ ● ○ ○ ○ 

Hƣớng dẫn lập trình/ cấu trúc 
MELSEC-Q 
 Lệnh điều khi n quy trình) 

<SH-080316E (13JF59)> 

Mô tả hƣớng dẫn riêng đ  thực 
hiện điều khi n xử lý ● ● ○ ○ ● ● 

 

Các hƣớng dẫn liên quan 

  n    n   ẫn 
       n   ẫn       u   

    ả 

Hƣớng dẫn tham khảo mạng bộ điều khi n CC-Link 
IE 

<SH080668ENG (13JV16)> 

Các đặc đi m, thủ tục và cài đặt trƣớc khi vận hành 
hệ thống, cài đặt biến số, lập trình và xử lý sự có của 
mô-đun mạng điều khi n Cc-Link IE. 

Hƣớng dẫn sử dụng mô-đun mạng chính/ cục bộ 
MELSEC-Q CC-Link IE Field 

<SH-080917ENG (13JZ47)> 

Các đặc đi m, thủ tục và cài đặt trƣớc khi vận hành 
hệ thống, cài đặt biến số, lập trình và xử lý sự cố của 
mô-đun CC-Link IE Field Network. 

Hƣớng dẫn sử dụng mô-đun mạng chính/ cục bộ 
MELSEC-Q CC-Link IE Field 

<SH-080972ENG (13JZ54)> 

Các đặc đi m, thủ tục và cài đặt trƣớc khi vận hành 
hệ thống, cài đặt biến số, lập trình và xử lý sự cố của 
mô-đun CC-Link IE Field Network. 

Hƣớng dẫn tham khảo hệ thống mạng 
MELSECNET/H tƣơng ứng Q  PLC với mạng PLC) 
 
 

<SH-080049 (13JF92)> 

Các đặc đi m, thủ tục và cài đặt trƣớc khi vận hành 
hệ thống, cài đặt biến số, lập trình và xử lý sự cố của 
hệ thống mạng MELSECNET/H  PLC với mạng 
PLC) 

Hƣớng dẫn tham khảo hệ thống mạng 
MELSECNET/H tƣơng ứng Q  Mạng I/O từ xa) 

<SH-080124 (13JF96)> 

Các đặc đi m, thủ tục và cài đặt trƣớc khi vận hành 
hệ thống, cài đặt biến số, lập trình, xử lý sự cố của 
hệ thống mạng MELSECNET/H  Mạng I/O từ xa). 

Hƣớng dẫn tham khả hệ thống liên kết dữ liệu loại 
MELSECNET, MELSECNET/B 

<SH-66530 (13JF70)> 

Mô tả các nội dung, đặc đi m chung, tên các bộ 
phận và cài đặt cho MELSECNET II) và 
MELSECNET/B. 

Hƣớng dẫn sử dụng mô-đun giao diện Ethernet 
MELSEC-Q/L  Ứng dụng) 
 
 
 

<SH-080010 (13JF70)> 

Chức năng e-mail, tình trạng CPU điều khi n khả 
trình điều chỉnh chức năng, giao tiếp thông qua 
mạng CC-Link IE Field, mạng bộ điều khi n CC-Link 
IE, MELSECNET/H hoặc MELSECNET/10, giao tiếp 
sử dụng hƣớng dẫn liên kết dữ liệu và chức năng 
chuy n tệp tin  FPT server) của mô-đun Ethernet. 
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CHƯ  G     HÁI  UÁ  CHU G 

Cuốn sách hƣớng dẫn này mô tả những lệnh lập trình phổ biến yêu cầu khi lập trình QCPU và LCPU. Các 

lệnh lập trình phổ biến bao gồm tất cả các lệnh, ngoại trừ những lệnh riêng cho phần mô-đun chức năng 

thông minh; lệnh điều khi n PID; lệnh lập trình SFC; lệnh lập trình ST; lệnh truyền thông Socket 

communication; lệnh kích hoạt lƣu trữ “logging”, và lệnh riêng cho chức năng đếm/định vị LCPU. 

     HỮ G HƯỚ G DẪ   ẬP     H  I    U   

Trƣớc khi đọc bản chỉ dẫn này, hãy ki m tra các chức năng, phƣơng pháp lập trình, thiết bị và các thứ khác 

cần thiết đ  viết chƣơng trình với CPU trong cuốn sách hƣớng dẫn bên dƣới: 

 Sách hƣớng dẫn sử dụng QnUCPU (lý giải các chức năng, nền tảng chƣơng trình) 

 Sách hƣớng dẫn sử dụng Qn(H)/QnPRHCPU (lý giải các chức năng, nền tảng chƣơng trình) 

 Sách hƣớng dẫn sử dụng mô-đun MELSEC-L CPU (lý giải các chức năng, nền tảng chƣơng trình) 

(1) Basic model QCPU  
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(2) Lo i High Perform nce mo e  CPU  

 

 

 

(3) Process CPU  
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 (4) Lo i Redundant CPU  
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(5) UCPU
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(6) LCPU 
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1.2 TÊN VIẾT TẮT VÀ TÊN CHUNG 

Cuốn sách hƣớng dẫn này sử dụng các tên chung và tên viết tắt đƣợc chỉ ra ở dƣới đ  đề cập tới mô-đun 
CPU sê-ri Q/L, ngoại trừ những từ chuyên dụng. 

*□: chỉ một phần của mẫu hoặc phiên bản 

Thuật ngữ chung/ viết tắt Mô tả những tên chung/ tên viết tắt 

 Sê-ri 

Sê-ri Q Tên viết tắt của điều khi n khả trình sê-ri Q MELSEC Mitshubishi 

Sê-ri L Tên viết tắt của điều khi n khả trình sê-ri L MELSEC Mitshubishi 

 Loại mô-đun CPU 

Mô-đun CPU 
Thuật ngữ chung cho QCPU mẫu cơ bản, QCPU mẫu hiệu năng cao, 
CPU điều khi n quá trình, CPU dự phòng, QCPU mẫu phổ biến và 
LCPU 

QCPU mẫu cơ bản Thuật ngữ chung cho Q00JCPU, Q00CPU, và Q01CPU 

CPU mẫu hiệu năng cao 
Thuật ngữ chung cho Q02CPU,Q02HCPU, Q06HCPU, Q12HCPU và 
Q25HCPU 

CPU điều khi n quá trình 
Thuật ngữ chung cho Q02PHCPU, Q06PHCPU, Q12PHCPU và 
Q25PHCPU 

CPU dự phòng Thuật ngữ chung cho Q12PRHCPU và Q25PRHCPU 

CPU loại ứng dụng tổng quát 
cho PLC họ Q 

Thuật ngữ chung cho Q00UJCPU, Q00UCPU, Q01UCPU, Q02UCPU, 
Q03UDCPU, Q03UDVCPU, Q03UDECPU, Q04UDHCPU, 
Q04UDVCPU, Q04UDVCPU, Q04UDEHCPU, Q06UDHCPU, 
Q06UDVCPU, Q06UDEHCP, Q10UDHCPU, Q10UDEHCPU, 
Q13UDHCPU, Q13UDVCPU, Q13UDEHCPU, Q20UDHCPU, 
Q20UDEHCPU, Q26UDHCPU, Q26UDVCPU, Q26UDEHCPU, 
Q50UDEHCPU và Q100UDEHCPU 

QCPU tích hợp cổng Ethernet 

Thuật ngữ chung cho  Q03UDVCPU, Q03UDECOU, Q04UDVCPU, 
Q04UDEHCU,Q06UDEHCPU, Q10UDEHCPU, Q13UDVCPU, 
Q13UDEHCPU, Q20UDEHCPU, Q26UDEHCPU,Q50UDEHCPU và 
Q100UDEHCPU 

QCPU mẫu phổ biến tốc độ 
cao 

Thuật ngữ chung cho Q03UDVCPU, Q04UDVCPU, Q06UDVCPU, 
Q13UDVCPU và Q26UDVCPU 

LCPU tích hợp cổng Ethernet 
Thuật ngữ chung cho L02CPU, L02CPU-P, L06CPU, L06CPU-P, 
L26CPU, L26CPU0P, L26CPT-BT và L26CPU-PBT 

 Mẫu mô-đun CPU 

QnCPU Thuật ngữ chung cho Q00JCPU, Q00CPU, Q01CPU  và Q02CPU 

QnHCPU Thuật ngữ chung cho Q02HCPU, Q06HCPU, Q12HCPU và Q25HCPU 

QnPHCPU 
Thuật ngữ chung cho Q02HCPU, Q06PHCPU, Q12PHCPU và 
Q25PHCPU 

QnPRHCPU Thuật ngữ chung cho Q12PRHCPU và Q25PRHCPU 

QnUCPU 

Thuật ngữ chung cho Q00UJCPU, Q00UCPU, Q01UCPU, Q02UCPU, 
Q03UDCPU, Q03UDVCPU, Q03UDECPU, Q04UDHCPU, 
Q04UDVCPU, Q04UDEHCPU, Q06UDHCPU, Q06UDVCPU, 
Q06UDEHCPU, Q10UDHCPU, Q10UDEHCPU, Q13UDHCPU, 
Q13UDVCPU, Q13UDEHCPU, Q20UDHCPU, Q20UDEHCPU, 
Q26UDHCPU, Q26UDVCPU, Q26UDEHCPU, Q50UDEHCPU và 
Q100UDEHCPU 

QnU(D)(H)CPU 
Thuật ngữ chung cho Q02UCPU, Q03UDCPU, 
Q04UDHCPU,Q06UDHCPU, Q10UDHCPU, Q13UDHCPU, 
Q20UDHCPU và Q26UDHCPU 

QnUD(H)CPU 
Thuật ngữ chung cho Q03UDCPU, Q04UDHCPU, Q06UDVCPU, 
Q13UDVCPU và Q26UDVCPU 

QnUDVCPU 
Thuật ngữ chung cho Q03UDVCPU, Q04UDVCPU, Q06UDVCPU, 
Q13UDVCPU và Q26UDVCPU 

QnUDE(H)CPU 
Thuật ngữ chung cho Q03UDECPU, Q04UDEHCPU, Q06UDEHCPU, 
Q10UDEHCPU, Q13UDEHCPU, Q20UDEHCPU, Q26UDEHCPU, 
Q50UDEHCPU và Q100UDEHCPU 

LCPU 
Thuật ngữ chung cho L02SCPU, L02SCPU-P, L02CPU, L02CPU-P, 
L06CPU, L06CPU-P, L26CPU, L26CPU-P, L26CPU-BT và L26CPU-
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PBT 

 Khác 

Công cụ lập trình Thuật ngữ chung cho lập trình viên GX và chi tiết máy 2 

Lập trình viên GX 

Tên sản phẩm của gói phần mềm chức năng GPP loại SW□D5C-
GPPW tƣơng ứng sê-ri Q/L 
*□: phiên bản của phần mềm 
Ki m tra phiên bản lập trình viên GX có th  đƣợc sử dụng cho mỗi mô-
đun CPU trong “ Sách hƣớng dẫn cấu hình hệ thống”  Thiết kế phần 
cứng, bảo dƣỡng và ki m tra) 

 

Thuật ngữ chung/ viết tắt Mô tả những tên chung/ tên viết tắt 

Chi tiết máy 2 GX 

Tên sản phẩm của gói phần mềm chức năng GPP loại SW□D5C-
GXW2 tƣơng ứng sê-ri Q/L 
*□: phiên bản của phần mềm 
Ki m tra phiên bản chi tiết máy 2 GX có th  đƣợc sử dụng cho mỗi 
mô-đun CPU trong “ Sách hƣớng dẫn cấu hình hệ thống”  Thiết kế 
phần cứng, bảo dƣỡng và ki m tra) 

CC-Link IE 
Thuật ngữ chung cho mạng bộ điều khi n CC-Link IE và mạng CC-
Link IE Field 

MELSECNET/H Từ viết tắt cho hệ thống mạng MELSECNET/H 

MELSECNET/10 Từ viết tắt cho hệ thống mạng MELSECNET/10 

MELSECNET(II/,B) 
Từ viết tắt cho hệ thống liên kết dữ liệu MELSECNET và 
MELSECNET/B 

Thiết bị mô-đun hàm số thông 
minh 

Thuật ngữ chung cho các thiết bị mô-đun hàm số thông minh và thiết 
bị mô-đun hàm riêng 

Q3□B 

Thuật ngữ chung cho các đơn vị mạch Q33B, Q35B, Q38B và Q312B 
trên mô-đun CPU  ngoại trừ Q00JCPU), mô-đun cung cấp nguồn điện 
sê-ri Q, mô-đun I/O sê-ri Q, và mô-đun hàm số thông minh có th  
đƣợc lắp đặt. 

Q3□SB 

Thuật ngữ chung cho các đơn vị mạch mỏng Q32SB, Q33SB và 
Q35SB trên QCPU mẫu cơ bản (ngoại trừ Q00JCPU), QCPU mẫu 
hiệu suất cao, mô-đun cung cấp nguồn điện loại mỏng, và mô-đun 
hàm số thông minh có th  đƣợc lắp đặt. 

Q3□RB 

Các tên khác cho các đơn vị mạch cung cấp nguồn điện dự phòng 
Q38RB trên mô-đun CPU  ngoại trừ Q00JCPU), mô-đun cung cấp 
nguồn điện dự phòng, mô-đun I/O sê-ri Q, và mô-đun hàm số thông 
minh có th  đƣợc lắp đặt. 

Q3□DB 

Thuật ngữ chung cho các đơn vị mạch tốc độ cao Q35DB, Q38DB và 
Q312DB loại Multiple CPU trên mô-đun CPU  ngoại trừ Q00JCPU), 
mô-đun cung cấp nguồn điện sê-ri Q, mô-đun I/O sê-ri Q, và mô-đun 
hàm số thông minh có th  đƣợc lắp đặt. 

Q5□B 
Thuật ngữ chung cho đơn vị mở rộng Q52B và Q55B trên mô-đun hàm 
số thông minh và I/O sê-ri Q có th  đƣợc lắp đặt. 

Q6□B 
Thuật ngữ chung cho đơn vị mở rộng Q63B, Q65B, Q68B và Q612B 
trên mô-đun cung cấp nguồn điện sê-ri Q, mô-đun I/O, mô-đun hàm số 
thông minh có th  đƣợc lắp đặt. 

Q6□RB 
Tên khác cho đơn vị mở rộng cung cấp nguồn điện dự phòng Q68RB 
trên mô-đun cung cấp nguồn điện dự phòng, mô-đun I/O sê-ri Q, và 
mô-đun hàm số thông minh có th  đƣợc lắp đặt. 

Q6□WRB 
Thuật ngữ khác cho đơn vị mở rộng Q65WRB trên mô-đun cung cấp 
nguồn điện dự phòng, mô-đun I/O sê-ri Q, và mô-đun hàm số thông 
minh có th  đƣợc lắp đặt. 

QA1S5□B 
Thuật ngữ chung cho đơn vị mở rộng QA1S51B trên mô-đun I/O sê-ri 
Ans, mô-đun hàm riêng có th  đƣợc lắp đặt. 

QA1S6□B 
Thuật ngữ chung cho các đơn vị mở rộng QA1S65B và QA1S68B trên 
mô-đun cung cấp nguồn điện sê-ri Ans, mô-đun hàm riêng có th  đƣợc 
lắp đặt. 
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CHƯ  G 2  BẢNG LỆNH 
 

2.1 Các loại lệnh 
 
Những loại chính của các lệnh mô-đun CPU bao gồm các lệnh tuần tự, lệnh cơ bản, lệnh ứng dụng, lệnh 
liên kết dữ liệu, lệnh QCPU và lệnh hệ thống dự phòng. Những loại lệnh này đƣợc liệt kê ở bảng sau: 

Loạ   ện  Ý n  ĩa 
C  ơn  đề 

cập t i 

Lệnh tuần 
tự 

Lệnh contact Bắt đầu vận hành, kết nối sê-ri, kết nối song song 

Trang 134, 
CHƢƠNG 5 

Lệnh liên kết 
Kết nối khối hình thang, kết quả vận hành lƣu 
trữ/đọc, thiết kế mạch xung từ kết quả vận hành 

Lệnh đầu ra 
Đầu ra thiết bị bit, đầu ra mạch xung, đầu ra hoán 
vị 

Lệnh dịch chuy n Dịch chuy n thiết bị bit 

Lệnh điều khi n chính Điều khi n chính 

Lệnh kết thúc Sự kết thúc chƣơng trình 

Các lệnh khác 
Dừng chƣơng trình, các lệnh nhƣ không vận hành 
nếu nhƣ không phù hợp những mục trên 

Lệnh cơ 
bản 

Lệnh vận hành so 
sánh 

So sánh nhƣ =, >, < 

Trang 183, 
CHƢƠNG 6 

Lệnh phép toán số học Cộng, trừ, nhân hay chia của BIN hoặc BCD 

Lệnh đổi 
BCD ↔ BIN 

Đổi từ BCD sang BIN và từ BIN sang BCD 

Lệnh chuy n đổi dữ 
liệu 

Chuy n đổi dữ liệu chỉ định 

Lệnh nhánh chƣơng 
trình 

Nhảy khỏi chƣơng trình 

Lệnh điều khi n chạy 
chƣơng trình 

Cho phép hoặc ngăn cản ngắt chƣơng trình 

Làm mới I/O Thực hiện làm mới từng phần 

Các lệnh khác 
Lệnh: đếm tăng/giảm, đồng hồ đếm giờ dạy, đồng 
hồ đếm hàm riêng, điều khi n hƣớng gần nhất 
của bàn quay… 

Lệnh ứng 
dụng 

Lệnh phép toán 
 lô-gic 

Các phép toán lôgic nhƣ là tổng lôgic, tích lôgic… 

Trang 326, 
CHƢƠNG 7 

Lệnh quay Quay những dữ liệu xác định 

Lệnh dịch chuy n Chuy n những dữ liệu xác định 

Lệnh xử lý bit 
Khởi động và khởi động lại bit, ki m tra bit, khởi 
động theo đợt của các thiết bị bit 

Lệnh xử lý dữ liệu 
Tìm kiếm dữ liệu 16-bit, xử lý dữ liệu nhƣ giải mã 
và mã hóa 

Lệnh thiết lập cấu trúc 
Thao tác lặp, gọi chƣơng trình con, lập chỉ mục 
trong những đơn vị hình thang. 

Lệnh thao tác bảng Đoc/ viết bảng dữ liệu 

Lệnh truy cập bộ nhớ 
đệm 

Đọc/viết dữ liệu từ/ tới một mô-đun hàm số thống 
minh 

Lệnh hi n thị In mã ASCII… 

Lệnh chẩn đoán lỗi và 
hiệu chỉnh lỗi 

Ki m tra, trạng thái chốt, lấy mẫu dấu 

Lệnh thao tác xâu ký 
tự 

Chuy n đổi giữa BIN/BCD và ASCII; chuy n đổi 
giữa BIN và xâu ký tự; chuy n đổi giữa dữ liệu 
dấu phẩy thập phân động và các xâu ký tự, thao 
tác xâu ký tự… 

Lệnh hàm riêng 
Các hàm lƣợng giác, chuy n đổi giữa góc và 
radian, toán tử mũ, logarit tự động, căn bậc hai 

Lệnh điều khi n dữ 
liệu 

Điều khi n giới hạn cao và thấp, điều khi n dải 
chết, điều chỉnh theo vùng 

Lệnh chuy n đổi 
Khối đăng ký tập tin No.switches, xác định đăng 
ký tập tin và tập tin bình luận 
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  ạ   ện  Ý n  ĩa 
C  ơn  đề 

 ậ      

Lệnh ứng 

dụng 

Lệnh đếm giờ 

Đọc/ Viết các giá trị năm, tháng, ngày, giờ, 

phút, giây và số ngày trong tuần; cộng/trừ các 

giá trị giờ, phút và giây; chuy n đổi các giá trị 

giờ, phút và giây thành giây; so sánh giữa các 

giá trị năm, tháng, và ngày; và so sánh các giá 

trị giờ, phút và giây 

Trang 326, 

CHƢƠNG 7 
Lệnh đếm giờ mở 

rộng 

Đọc các giá trị năm, tháng, ngày, giờ, phút, 

giây, mili giây, và các ngày trong tuần; cộng/ 

trừ các giá trị giờ, phút, giây và mili giây 

Lệnh điều khi n 

chƣơng trình 

Lệnh điều kiện thực hiện chƣơng trình đ  ngắt 

mạch  

Các lệnh khác 

Lệnh không phù hợp với các mục trên nhƣ 

Lệnh khởi động lại đồng hồ báo hiệu và lệnh 

định thời Timer 

Lệnh liên kết 

dữ liệu 

Lệnh làm mới liên 

kết 
Làm mới mạng chỉ định 

Trang 695, 

CHƢƠNG  8 

Lệnh đọc/ viết 

thông tin định tuyến 
Đọc, viết, và đăng ký thông tin định tuyến 

Lệnh đọc/ viết công 

cụ làm mới 
Đọc hoặc viết công cụ làm mới 

Lệnh Multiple 

CPU chuyên 

dụng 

Lệnh Multiple CPU 

chuyên dụng 

Viết tới bộ nhớ chia sẻ CPU chủ, đọc từ bộ 

nhớ chia sẻ CPU khác 

Trang 718, 

CHƢƠNG 9 

Lệnh Multiple 

CPU truyền 

tốc độ cao 

chuyên dụng 

Lệnh viết/ đọc thiết 

bị Multiple CPU 
Viết/ đọc các thiết bị tới/từ CPU khác 

Trang 732, 

CHƢƠNG 10 

Lệnh hệ thống 

dự phòng 

Lệnh CPU dự 

phòng 
Chuy n mạch hệ thống 

Trang 749, 

CHƢƠNG  11 
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2 2 C    đ    ản   ện  

Các bảng lệnh từ trang 33, phần 2.3 tới trang 56, phần 2.5 đƣợc thực hiện theo dạng dƣới đây: 

 

    ả 

1) …………….Phân loại các lệnh theo ứng dụng của chúng 

2)…………….. Chỉ ra các ký hiệu lệnh đƣợc thêm vào câu lệnh trong một chƣơng trình. 

Mã lệnh đƣợc xây dựng xung quanh lệnh 16-bit. Các ký hiệu dƣới đây đƣợc sử dụng đ  đánh dấu các câu 

lệnh 32-bit, các câu lệnh đã thực hiện chỉ ở mép trƣớc của OFF tới ON, các lệnh số thực, và lệnh xâu ký tự: 

  Lệnh 32-bit …….. Chữ “D” đƣợc thêm vào dòng đầu tiên của câu lệnh. 

Ví dụ:     +                   D+ 

 

 

      Lệnh 16-bit        Lệnh 32-bit 

  Các lệnh đã thực hiện chỉ ở mép của OFF tới ON 

……………………… Chữ “P” đƣợc thêm vào cuối của câu lệnh 

 

Ví dụ:     +        +P 

 

 

  Lệnh đã thực hiện khi ON  Lệnh đã thực hiện chỉ ở mép của OFF tới ON 

 Lệnh đọc số thực 

………………………… Chữ “E” đƣợc thêm vào dòng đầu tiên của câu lệnh 

Ví dụ:     +                    E+ 

 

 

                          Lệnh số thực 

 Lệnh xâu ký tự 

…………………………. Ký hiệu đô la   đƣợc thêm vào dòng đầu tiên của câu lệnh 

Ví dụ:      +      $+ 

 

 

                          Lệnh xâu ký tự  

 



32 
 

3) …….. Chỉ ra bi u đồ ký hiệu trên hình thang 

 
Bi u đồ 2.1 Bi u đồ ký hiệu trên hình thang 

Đích đến……….. chỉ ra nơi dữ liệu sẽ đƣợc gửi tới sau khi vận hành 

Nguồn………….. lƣu trữ dữ liệu ƣu tiên đ  vận hành 

4)………… Chỉ ra các loại thao tác do các câu lệnh riêng biệt sử dụng 

 

Bi u đồ 2.2 Các loại thao tác do các câu lệnh riêng biệt sử dụng 

5) ………….. Các chi tiết các điều kiện đ  thực hiện các lệnh riêng biệt nhƣ bên dƣới: 

 

6) …………. Chỉ ra các bƣớc cơ bản cho những câu lệnh riêng biệt 

  Xem trang 120, phần 3.8 mục mô tả các bƣớc 

7) ………….. Dấu ● chỉ ra các lệnh có th  xử lý tập con 

  Xem trang 111, phần 3.5 mục chi tiết xử lý tập con 

8) ………….. Chỉ ra những số trang giải thích lệnh riêng biệt 
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*2: Số bƣớc có th  khác nhau, tùy thuộc vào thiết bị hoặc mô-đun CPU đƣợc sử dụng. 
*: QCPU mẫu cơ bản, CPU mẫu hiệu năng cao, CPU điều khi n quá trình, và CPU dự phòng 

 
                     * CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU 

 
*3: Đối với QCPU mẫu phổ biến tốc độ cao, số bƣớc cơ bản là 2 
 

                    

 
*1: Số bƣớc cơ bản có th  khác nhau, tùy thuộc vào mô-đun CPU 

Mô-đun CPU          ơ  ản 

CPU mẫu hiệu năng cao 
CPU điều khi n quá trình 
CPU dự phòng 
CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q 
LCPU 

1 

QCPU mẫu cơ bản 2 

 



35 
 

                  

 

                       

 

  



36 
 

                            

 

                    

 

*1: Đối với QCPU mẫu phổ biến tốc độ cao, số bƣớc cơ bản là 2. 

2.3.7               
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2   C    ện   ơ  ản 
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*1: Số bƣớc có th  khác nhau, tùy thuộc vào thiết bị hoặc mô-đun CPU đƣợc sử dụng 

Mô-đun CPU    ế             

CPU loại hiệu năng cao 
CPU điều khi n quá trình 
CPU dự phòng 

  Thiết bị từ: Thiết bị trong  ngoại trừ 
file register ZR) 

  Thiết bị bit: Những thiết bị của thiết bị 
Nó. Đƣợc nhân với 16, chữ số chỉ định là 
K8, và không sử dụng chỉ mục. 

  Hằng số: Không giới hạn 

5
Note 1) 

             Các thiết bị khác ở trên 3
Note 2) 

QCPU mẫu cơ bản 
CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q 
LCPU 

            Tất cả các thiết bị đều có th  đƣợc sử             
            dụng 

3
Note 2)

 

 

Note 1) Khi sử dụng CPU mẫu hiệu năng cao, CPU điều khi n quá trình hoặc CPU dự phòng, số bƣớc tăng 

lên nhƣng tốc độ xử lý trở nên nhanh hơn. 

Note 2) Số bƣớc có th  tăng lên do các điều kiện đã mô tả ở trang 120, phần 3.8  
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*1: Số bƣớc có th  khác nhau, tùy thuộc vào thiết bị hoặc mô-đun CPU đƣợc sử dụng 

Mô-đun CPU    ế             

CPU mẫu hiệu năng cao 
CPU điều khi n quá trình 
CPU dự phòng 

  Thiết bị từ: Thiết bị trong  ngoại trừ 
file register ZR) 

  Thiết bị bit: Những thiết bị của thiết bị 
Nó. Đƣợc nhân với 16, chữ số chỉ định là 
K8, và không sử dụng chỉ mục. 

  Hằng số: Không giới hạn 

5
Note 1) 

         Các thiết bị khác ở trên 3
Note 2) 

QCPU mẫu cơ bản 
CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q 
LCPU 

          Tất cả các thiết bị đều có th  đƣợc sử             
           dụng 

3
Note 2)

 

 

Note 1) Khi sử dụng CPU mẫu hiệu năng cao, CPU điều khi n quá trình hoặc CPU dự phòng, số bƣớc tăng 

lên nhƣng tốc độ xử lý trở nên nhanh hơn. 

Note 2) Số bƣớc có th  tăng lên do các điều kiện đã mô tả ở trang 120, phần 3.8 

*2: Số bƣớc có th  khác nhau, tùy thuộc vào thiết bị hoặc mô-đun CPU đƣợc sử dụng 

Mô-đun CPU    ế             

CPU mẫu hiệu năng cao 
CPU điều khi n quá trình 
CPU dự phòng 

  Thiết bị từ: Thiết bị trong  ngoại trừ 
file register ZR) 

  Thiết bị bit: Những thiết bị của thiết bị 
Nó. Đƣợc nhân với 16, chữ số chỉ định là 
K8, và không sử dụng chỉ mục. 

  Hằng số: Không giới hạn 

6
Note 1) 

         Các thiết bị khác ở trên 4
Note 2) 

QCPU mẫu cơ bản 
          Tất cả các thiết bị đều có th  đƣợc sử             

          dụng 

4
Note 2)

 

CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q 
LCPU 

3
Note 2) 

 

Note 1) Khi sử dụng CPU mẫu hiệu năng cao, CPU điều khi n quá trình hoặc CPU dự phòng, số bƣớc tăng 

lên nhƣng tốc độ xử lý trở nên nhanh hơn. 

Note 2) Số bƣớc có th  tăng lên do các điều kiện đã mô tả ở trang 120, phần 3.8 

*3: Số bƣớc có th  khác nhau, tùy thuộc vào thiết bị hoặc mô-đun CPU đƣợc sử dụng 

Mô-đun CPU    ế             

QCPU 
LCPU 

  Thiết bị từ: Thiết bị trong  ngoại trừ 
file register ZR) 

  Thiết bị bit: Những thiết bị của thiết bị 
Nó. Đƣợc nhân với 16, chữ số chỉ định là 
K8, và không sử dụng chỉ mục. 

  Hằng số: Không giới hạn 

3 

Các thiết bị khác ở trên 4
Note 1)

 

Note 1) Số bƣớc có th  tăng lên do các điều kiện đã mô tả ở trang 120, phần 3.8 

*4: Chỉ đối với CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q, số bƣớc cơ bản là 3. 
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*5: Chỉ đối với CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU, số bƣớc cơ bản là 3. 

*6: Chỉ đối với CPU loại ứng dụng tỏng quát cho PLC họ Q và LCPU, tập con là hiệu quả. 
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*1: Số bƣớc cơ bản là 2, chỉ áp dụng cho CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU. 

*2: Tập con chỉ hiệu quả với CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU.  
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*1: Số bƣớc có th  khác nhau, tùy thuộc vào thiết bị hoặc mô-đun CPU đƣợc sử dụng 

Mô-đun CPU    ế             

CPU mẫu hiệu năng cao 
CPU điều khi n quá trình 
CPU dự phòng 

  Thiết bị từ: Thiết bị trong  ngoại trừ 
file register ZR) 

  Thiết bị bit: Những thiết bị của thiết bị 
Nó. Đƣợc nhân với 16, chữ số chỉ định là 
K8, và không sử dụng chỉ mục. 

  Hằng số: Không giới hạn 

3
Note 1) 

         Các thiết bị khác ở trên 2
Note 2) 

QCPU mẫu cơ bản 
CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q 
LCPU 

         Tất cả các thiết bị đều có th  đƣợc sử             
          dụng 

2
Note 2)

 

 

Note 1) Khi sử dụng CPU mẫu hiệu năng cao, CPU điều khi n quá trình hoặc CPU dự phòng, số bƣớc tăng 

lên nhƣng tốc độ xử lý trở nên nhanh hơn. 

Note 2) Số bƣớc có th  tăng lên do các điều kiện đã mô tả ở trang 120, phần 3.8 
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*1: Số bƣớc cơ bản là 2, chỉ áp dụng cho CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU. 

*2: Tập con chỉ hiệu quả với CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU. 

*3: Đối với QCPU mẫu phổ biến tốc độ cao, số bƣớc cơ bản là 2. 



51 
 

 

  



52 
 

                          

 

  



53 
 

 
*1: Số bƣớc có th  khác nhau, tùy thuộc vào thiết bị hoặc mô-đun CPU đƣợc sử dụng 

Mô-đun CPU    ế             

QCPU 
LCPU 

  Thiết bị từ: Thiết bị trong  ngoại trừ file 
register ZR) 

  Thiết bị bit: Những thiết bị của thiết bị Nó. 
Đƣợc nhân với 16, chữ số chỉ định là K4, và không 
sử dụng chỉ mục. 

  Hằng số: Không giới hạn 

2
 

         Các thiết bị khác ở trên 3
Note 1) 

Note 1) Số bƣớc có th  tăng lên do các điều kiện đã mô tả ở trang 120, phần 3.8 
*2: Số bƣớc có th  khác nhau, tùy thuộc vào thiết bị hoặc mô-đun CPU đƣợc sử dụng 

Mô-đun CPU    ế             

CPU mẫu hiệu năng cao 
CPU điều khi n quá trình 
CPU dự phòng 

  Thiết bị từ: Thiết bị trong  ngoại trừ file 
register ZR) 

  Thiết bị bit: Những thiết bị của thiết bị Nó. 
Đƣợc nhân với 16, chữ số chỉ định là K8, và không 
sử dụng chỉ mục. 

  Hằng số: Không giới hạn 

3
 

         Các thiết bị khác ở trên 3
Note 1) 

QCPU mẫu cơ bản 
 

  Thiết bị từ: Thiết bị trong  ngoại trừ file 
register ZR) 

  Thiết bị bit: Những thiết bị của thiết bị Nó. 
Đƣợc nhân với 16, chữ số chỉ định là K8, và không 
sử dụng chỉ mục. 

  Hằng số: Không giới hạn 
Số bƣớc là 3 khi thiết bị ở trên + hằng số đƣợc sử 
dụng 

2 

Các thiết bị khác ở trên 3
Note 1)

 

CPU loại ứng dụng tổng quát cho 
PLC họ Q 
LCPU 

Tất cả các thiết bị đều có th  đƣuọc sử dụng  2
Note 1) 

Note 1) Số bƣớc có th  tăng lên do các điều kiện đã mô tả ở trang 120, phần 3.8 
*3: Số bƣớc có th  khác nhau, tùy thuộc vào thiết bị hoặc mô-đun CPU đƣợc sử dụng 

Mô-đun CPU    ế             

QCPU 
LCPU 

  Thiết bị từ: Thiết bị trong  ngoại trừ file 
register ZR) 

  Thiết bị bit: Những thiết bị của thiết bị Nó. 
Đƣợc nhân với 16, chữ số chỉ định là K8, và không 
sử dụng chỉ mục. 

  Hằng số: Không giới hạn 

2 

Các thiết bị khác ở trên 3
Note 1)

 

Note 1) Số bƣớc có th  tăng lên do các điều kiện đã mô tả ở trang 120, phần 3.8 
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2   C    ện   n    n  
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*1: Số bƣớc cơ bản là 3 chỉ áp dụng cho CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU. 

*2: Số bƣớc có th  khác nhau, tùy thuộc vào thiết bị hoặc mô-đun CPU đƣợc sử dụng 

Mô-đun CPU    ế             

CPU mẫu hiệu năng cao 
CPU điều khi n quá trình 
CPU dự phòng 

  Thiết bị từ: Thiết bị trong  ngoại trừ 
file register ZR) 

  Thiết bị bit: Những thiết bị của thiết bị 
Nó. Đƣợc nhân với 16, chữ số chỉ định là 
K8, và không sử dụng chỉ mục. 

  Hằng số: Không giới hạn 

5
Note 1) 

         Các thiết bị khác ở trên 3
Note 2) 

QCPU mẫu cơ bản 
CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q 
LCPU 

         Tất cả các thiết bị đều có th  đƣợc sử             
          dụng 

2
Note 2)

 

 

Note 1) Khi sử dụng CPU mẫu hiệu năng cao, CPU điều khi n quá trình hoặc CPU dự phòng, số 

bƣớc tăng lên nhƣng tốc độ xử lý trở nên nhanh hơn. 

Note 2) Số bƣớc có th  tăng lên do các điều kiện đã mô tả ở trang 120, phần 3.8 
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*3: Số bƣớc có th  khác nhau, tùy thuộc vào thiết bị hoặc mô-đun CPU đƣợc sử dụng 

Mô-đun CPU    ế             

CPU mẫu hiệu năng cao 
CPU điều khi n quá trình 
CPU dự phòng 

  Thiết bị từ: Thiết bị trong  ngoại trừ 
file register ZR) 

  Thiết bị bit: Những thiết bị của thiết bị 
Nó. Đƣợc nhân với 16, chữ số chỉ định là 
K8, và không sử dụng chỉ mục. 

  Hằng số: Không giới hạn 

6
Note 1) 

         Các thiết bị khác ở trên 4
Note 2) 

QCPU mẫu cơ bản 
CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q 
LCPU 

         Tất cả các thiết bị đều có th  đƣợc sử             
          Dụng 

4
Note 2)

 

3
Note 2)

 

 

Note 1) Khi sử dụng CPU mẫu hiệu năng cao, CPU điều khi n quá trình hoặc CPU dự phòng, số 

bƣớc tăng lên nhƣng tốc độ xử lý trở nên nhanh hơn. 

Note 2) Số bƣớc có th  tăng lên do các điều kiện đã mô tả ở trang 120, phần 3.8 
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*1: Đối với QCPU mẫu phổ biến tốc độ cao, số bƣớc cơ bản là 4. 
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*1: Đối với QCPU mẫu phổ biến tốc độ cao, số bƣớc cơ bản là 4. 
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*1: n chỉ số lƣợng tham số cho chƣơng trình con. 

*2: n chỉ tổng số tham số đƣợc sử dụng trong chƣơng trình con và số bƣớc đặt tên chƣơng trình. 
Số bƣớc đặt tên chƣơng trình đƣợc tính toán nhƣ”số ký tự trong chƣơng trình/2”  phân số thập 
phân đƣợc làm tròn). 

*3: Tập con chỉ hiệu quả với CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU. 
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2    ện         n  ế   ữ   ệu 

                                

 

2.6                                           
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2    ện    u  n   n  đa CPU 
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2    ện    u  n   n    u ền     đ   a  đa CPU 

                                    

 

2    ện   ệ    n   ự    n   D n      CPU  ự    n    
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CHƯ  G    CẤU H  H C    Ệ H 

    Cấu   n    a  ện  

Hầu hết các lệnh mô-đun CPU bao gồm một phần lệnh và một phần thiết bị. 

Mỗi phần đƣợc sử dụng cho các mục đích dƣới đây: 

 Phân lệnh ……………chỉ r  chức năng của lệnh. 

 Phần thiết bị …………chỉ r  dữ kiện đƣợc sử dụng với lệnh. 

Phần thiết bị đƣợc phân ra thành dữ kiện nguồn, dữ kiện đích, và số lƣợng dữ kiện. 

 1) Nguồn  S) 

             

   a) Nguồn là dữ kiện đƣợc sử dụng cho các phép toán. 

 b) Các loại nguồn sau đây là có s n, tùy thuộc vào thiết bị xác định: 

 Hằng số ……………………………………….. Xác định một giá trị số đƣợc sử dụng trong phép toán. 

                                                                   

   Đây là bộ khi chƣơng trình đƣợc tạo ra, và không th   

                                                                   thay đổi đƣợc trong khi thực hiện chƣơng trình. 

                                                                   Hằng số nên đƣợc đánh chỉ mục khi đã sử dụng nhƣ dữ  

                                                                   liệu biến đối. 

 Thiết bị bit và thiết bị từ……………………….Xác định thiết bị lƣu trữ dữ liệu đƣợc sử dụng trong phép  

                                                                   toán. 

                                                                   Dữ liệu phải đƣợc lƣu ở một thiết bị xác định cho tới  

                                                                   khi phép toán đƣợc thực hiện. 

                                                                   Bằng cách thay đổi dữ liệu lƣu trữ ở một thiết bị xác  

                                                                   định trong khi thực hiện chƣơn trình, dữ liệu đƣợc                   

                                                                   sử dụng trong câu lệnh có th  bị thay đổi. 

 2) Đích  D) 

 a) Đích lƣu dữ liệu sau khi phép toán đƣợc tiến hành. Tuy nhiên, một vài lệnh yêu cầu lƣu trữ dữ liệu đƣợc sử dụng 

trong phép toán tại đích trƣớc khi thực hiện phép toán. 

 

 b) Một thiết bị đ  lƣu dữ liệu phải luôn đƣợc đặt tới đích. 

 3) Số lƣợng thiết bị và số lƣợng di chuy n  n) 

 a) Số lƣợng thiết bị và số lƣợng di chuy n xác định số thiết bị và di chuy n đƣợc sử dụng bởi các lệnh liên quan tới đa 

thiết bị. 

 

 b) Số lƣợng thiết bị hoặc số lƣợng di chuy n có th  đặt trong khoảng từ 0 tới 32767. 

Tuy nhiên, nếu số là 0 thì lệnh sẽ trở thành lệnh không làm gì cả. 
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  2     đ n   ữ   ệu 

6 loại dữ liệu dƣới đây có th  đƣợc sử dụng với các lệnh mô-đun CPU 

 

                          

Dữ liệu bit là dữ liệu đƣợc sử dụng trong những bộ 1-bit, nhƣ là contact và coil. 

“Thiết bị bit” và “thiết bị từ xác định bit” có th  đƣợc dùng nhƣ dữ liệu bit. 

 1) Khi sử dụng thiết bị bit 

Thiết bị bit đƣợc xác định trong bộ 1 đi m 

 

 2) Sử dụng thiết bị từ 

 a) Thiết bị từ cho phép sử dụng số bit xác định 1/10 nhƣ là dữ liệu bit bằng cách xác định số bit đó. 

 

 b) Sự xác định bit thiết bị từ đƣợc làm bằng cách xác định  

 Sự xác định số bit đƣợc làm trên hệ thập lục phân) 

Ví dụ: bit 5  b5) của D0 đƣợc xác định nhƣ D0.5, và bit 10  b10) của D0 đƣợc xác định nhƣ D0.A. Tuy nhiên, không có 
sự xác định bit cho bộ định giờ  T), bộ định giờ lƣu lại  ST), bộ đếm  C) hoặc đăng ký chỉ mục  Z).  Ví dụ Z0.0 là không 
có s n). 
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Dữ liệu từ là dữ liệu số 16 bit đƣợc sử dụng bởi những lệnh cơ bản và các lệnh ứng dụng. 

2 loại dữ liệu từ dƣới đây có th  đƣợc sử dụng với mô-đun CPU: 

 Hằng số thập phân ……………..K-32768 tới K32767 

 Hằng số thập lục phân …………H0000 tới HFFFF 

Thiết bị từ và thiết bị bit đƣợc xác định bởi chữ số có th  sử dụng nhƣ dữ liệu từ. 

Với đầu vào truy cập trực tiếp  DX) và đầu ra truy cập trực tiếp  DY), dữ liệu từ không th  đƣợc xác định bởi chữ số. 
 Với các chi tiết của đầu vào truy cập trực tiếp và đầu ra truy cập gián tiếp, đề cập tới hƣớng dẫn sử du ng QnUCPU  Lý 
giải chức năng, cơ sở chƣơng trình) hoặc hƣớng dẫn sử dụng Qn H)/QnPH/QnPRHCPU  Lý giải chức năng, cơ sở 
chƣơng trình). 

 1) Khi sử dụng thiết bị bit 

 a) Thiết bị bit có th  đối phó đƣợc thiết bị từ khi các chữ số đƣợc xác định. 

Việc xác định chữ số của thiết bị bit đƣợc thực hiện bằng cách xác định  

Việc xác định chữ số của thiết bị bit có th  đƣợc thực hiện trong bộ 4 đi m  4-bit),và cũng có th  làm từ K1 tới K4 

 Với các thiết bị trực tiếp liên kết, việc xác định đƣợc thực hiện bằng cách 

 

Khi X100 tới X10F đƣợc xác định cho mạng số 2 thì sẽ đƣợc J2\K4X100 thực hiện). 

Ví dụ: nếu X0 đƣợc xác định cho việc xác định chữ số, các đi m sau có th  đƣợc xác định: 

 K1X0 ………. 4 đi m X0 tới X3 đƣợc xác định. 

 K2X0……….. 8 đi m X0 tới X7 đƣợc xác định. 

 K3X0……….. 12 đi m X0 tới XB đƣợc xác định. 

 K4X0 ………. 16 đi m X0 tới XF đƣợc xác định. 

 

 b) Trong những trƣờng hợp việc xác định chữ số đƣợc thực hện ở nguồn  S), các giá trị số đƣợc bi u diễn trong bảng 
dƣới có th  đối phó đƣợc với dữ liệu nguồn. 

         ữ    đ        đ n       ện    -bit 

K1  4 đi m) 0 tới 15 

K2  8 đi m) 0 tới 255 

K3  12 đi m) 0 tới 4095 

K4  16 đi m) -32768 tới 32767 

 c) Khi dữ liệu đích  D) là một thiết bị từ. 

Thiết bị từ cho đích trở thành 0 sau bit đƣợc xác định bằng cách xác định chữ số ở nguồn. 
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 d) Trong trƣờng hợp việc xác định chữ số đƣợc thực hiện ở đích  D) thì số đi m đƣợc xác định đƣuọc sử dụng nhƣ 
đích. 

Thiết bị bit dƣới số đi m đƣợc xác định nhƣ các chữ số là không đổi. 

 

 2) Sử dụng thiết bị từ 

Thiết bị từ đƣợc xác định trong bộ  16-bit) 1 đi m. 

 

 

                                      

Dữ liệu từ kép là dữ liệu 32-bit đƣợc các lệnh cơ bản và lệnh ứng dụng sử dụng. 

Hai loại dữ liệu từ kép có th  đối phó với mô-đun CPU nhƣ sau: 

 Hằng số thập phân …………..K-2147483648 tới K2147483647 

 Hằng số thập lục phân……….H00000000 tới HFFFFFFFF 

Thiết bị từ và thiết bị bit đƣợc xác định bởi xác định số có th  dùng nhƣ dữ liệu từ kép. 

Đối với đầu vào truy cập trực tiếp  DX) và đầu ra truy cập trực tiếp  DY), xác định dữ liệu từ kép là không th  từ xác định 
số. 
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 1) Khi sử dụng thiết bị bit 
 a) Xác định số có th  dùng đ  cho phép 1 thiết bị bit đối phó với dữ liệu từ. 
Xác định số của thiết bị bit đƣợc thực hiện bằng cách xác định Số chữ số   Đầu số của thiết bị bit.  Đối với 
các thiết bị trực tiếp liên kết, việc xác định đƣợc thực hiện bằng “ J Số mạng \ Số chữ số   Đầu số của thiết 
bị bit”. Khi X100 tới X11F đƣợc xác định cho mạng số 2 sẽ đƣợc thực hiện bởi J2\K8X100. Xác định số của 
thiết bị bit có th  đƣợc thực hiện trong bộ  4 bit) 4 đi m, và việc xác định có th  thực hiện cho K1 tới K8. Ví 
dụ: nếu X0 đƣợc xác định cho xác định số, các đi m sau đây sẽ đƣợc xác định: 

 K1X0 …….4 đi m X0 tới X3 đƣợc xác 
định 

 K2X0……..8 đi m X0 tới X7 đƣợc xác 
định 

 K3X0……..12 đi m X0 tới XB đƣợc xác 
định 

 K4X0……..16 đi m X0 tới XF đƣợc xác 
định 

 K5X0………..20 đi m X0 tới X13 đƣợc xác 
định 

 K6X0……......24 đi m X0 tới X17 đƣợc xác 
định 

 K7X0………..28 đi m X0 tới X1B đƣợc xác 
định 

 K8X0………..32 đi m X0 tới X1F đƣợc xác 
định 

 

 
 b) Trong những trƣờng hợp xác định số đƣợc thực hiện ở nguồn  S), giá trị số ở bảng sau đây có th  đối 
phó với dữ liệu nguồn. 

         ữ        
đ n  

Đ        ện   2-bit 
         ữ        

đ n  
Đ        ện   2-bit 

K1  4 điêm) 0 tới 15 K5  20 đi m) 0 tới 1048575 

K2  8 đi m) 0 tới 255 K6  24 đi m) 0 tới 16777215 

K3  12 đi m) 0 tới 4095 K7 (28 đi m) 0 tới 268435455 

K4  16 đi m) 0 tới 65535 K8  32 đi m) -2147483648 tới 2147483647 

 c) Khi dữ liệu đích  D) là một thiết bị từ 
Thiết bị từ cho đích trở thành 0 theo bit đƣợc xác định bởi xác định số ở nguồn. 
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(d) Trong những trƣờng hợp xác định số đƣợc thực hiện tại đích  D) thì số đi m đƣợc định r  đƣợc sử dụng 
nhƣ đích. Các thiết bị bit dƣới số đi m đƣợc xác định nhƣ cac chữ số không đổi. 

 

 

 2) Sử dụng thiết bị từ 

Một thiết bị từ xác định thiết bị đƣợc sử dụng bởi ít hơn 16 bit dữ liệu. Lệnh 32-bit sử dụng  số thiết bị xác 
định) và  số thiết bị xác định +1). 
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Dữ liệu số thực là dữ liệu dấu phẩy thập phân động sử dụng với các lệnh cơ bản và lệnh ứng dụng. 

Chỉ có thiết bị từ có khả năng lƣu dữ liệu số thực. 

 1) Dữ liệu số thực độ chính xác đơn  dữ liệu dấu phẩy động độ chính xác đơn) 

Các lệnh đối phó với dữ liệu dấu phẩy động độ chính xác đơn xác định các thiết bị đƣợc sử dụng cho ít hơn 
16 dữ liệu. 

Dữ liệu dấu phẩy động độ chính xác đơn đƣợc lƣu ở 32-bit bổ sung  số hiệu thiết bị xác định) và  số hiệu 
thiết bị xác định +1). 
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 2) Dữ liệu số thực độ chính xác kép  Dữ liệu dấu phẩy động độ chính xác kép) 

Lệnh đối phó với thiết bị xác định dấu phẩy động độ chính xác kép đƣợc sử dụng cho ít hơn 16 bit dữ liệu. 

Dữ liệu dấu phẩy động độ chính xác kép đƣợc lƣu ở 64-bit bổ sung  số hiệu thiết bị xác định) với  số hiệu 
thiết bị xác định +3). 
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 3) Biện pháp khi giá trị đầu vào của số thực độ chính xác đơn/ kép là bộ sử dụng công cụ lập trình. 

 a) Số thực độ chính xác đơn 

Vì dữ liệu số thực độ chính xác đơn đƣợc sử lý nhƣ độ chính xác đơn 32-bit trong công cụ lập trình nên số 
các chữ số quan trọng trở thành xấp xỉ 7. Giá trị đầu vào của dữ liệu số thực độ chính xác đơn vƣợt quá 7 
chữ số, chữ số thứ 8 đƣợc làm tròn. 

Nếu giá trị sau khi làm tròn vƣợt khoảng -2147483648 tới 2147483647 thì phép toán bị lỗi. 

 

 b) Số thực độ chính xác kép 

Vì dữ liệu số thực độ chính xác kép đƣợc xử lý nhƣ độ chính xác kép 64 bit trong công cụ lập trình nên số 
các chữ số có ý nghĩa trở thành xấp xỉ 15. Giá trị đầu vào của dữ liệu số thực độ chính xác kép vƣợt quá 15 
chữ số thì chữ số thứ 16 đƣợc làm tròn. 

Nếu giá trị sau khi làm tròn vƣợt khoảng -2147483648 tới 2147483647 thì phép toán bị lỗi. 
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1. Dữ liệu dấu phẩy thập phân động mô-đun CPU có th  đƣợc điều chỉnh sử dụng chức năng điều chỉnh 
của thiết bị ngoại vi. 

2. Khi dữ liệu dấu phẩy động đƣợc sử dụng đ  bi u thị 0, tất cả các dữ liệu trong phạm vi sau đây đƣợc 
chuy n thành 0. 

 a) Dữ liệu dấu phẩy động độ chính xác đơn: b0 tới b31 

 b) Dữ liệu dấu phẩy động độ chính xác kép: b0 tới b63 

3. Phạm vi thiết lập của dữ liệu dấu phẩy thập phân động nhƣ sau. 
*1

 

 a) Dữ liệu dấu phẩy động độ chính xác đơn 

-2
128
 < dữ liệu thiết bị <= -2

-126
, 0, 2 

-126
 <= dữ liệu thiết bị <2

128 

(b) Dữ liệu dấu phẩy động độ chính xác kép 

-2
1024

 < dữ liệu thiết bị <= -2
-1022

, 0, 2
-1022

 <= dữ liệu thiết bị < 2
1024

 

4. Không định -0 trong dữ liệu dấu phẩy động  chỉ khi bit quan trọng nhất của số thực dấu phẩy động là 1). 
(Phép toán sai sẽ xảy ra nếu phép toán dấu phẩy động đƣợc bi u diễn với -0.) 

Khi -0 đƣợc xác định, mô-đun CPU sau đó sẽ chuy n đổi giá trị từ 0 đ  bi u diễn phép toán dấu phẩy động. 

Do đó, phép toán sẽ không bị sai. 

 Loại CPU năng lực cao với bộ xử lý trong với “độ chính xác kép”. 
*2
  Độ chính xác kép đƣợc thiết lập 

mặc định cho thực hiện phép toán dấu phẩy động.) 

 CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q  chỉ QnUDVCPU) 

Khi -0 đƣợc xác định, mô-đun CPU thực hiện một phép toán dấu phẩy động với -0, giữ nguyên tốc độ xử lý. 

Do đó phép toán bị lỗi. 

 QCPU mẫu cơ bản 
3
 

 Loại CPU năng lực cao nơi các phép toán trong đƣợc đặt với độ chính xác đơn. 
*2

 

 CPU điều khi n quy trình 

 CPU dự phòng 

 CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q  QnUDVCPU đƣợc thực hiện) 

 LCPU 

 

*1: Đối với những phép toán khi số thực ở ngoài phạm vi khi một giá trị đầu vào không hợp lệ, tham khảo 
sách hƣớng dẫn sử dụng QnUCPU  Lý giải chức năng, cơ sở chƣơng trình) hoặc sách hƣớng dẫn sử dụng 
Qn H)/QnPH/QnPRHCPU  Lý giải chức năng, cơ sở chƣơng trình). 

*2: Chuy n đổi giữa độ chính xác đơn và độ chính xác kép của các phép toán trong của phép toán dấu phẩy 
động trong hệ thống PLC của hộp thoại tham số PLC. Đối với độ chính xác đơn và độ chính xác kép của 
phép toán dấu phẩy động, tham khảo sách hƣớng dẫn sử dụng QnUCPU  Lý giải chức năng, cơ sở chƣơng 
trình) hoặc sách hƣớng dẫn sử dụng Qn H)/QnPH/QnPRCPU  Lý giải chức năng, cơ sở chƣơng trình). 

*3: QCPU mẫu cơ bản có th  thực hiện phép toán dấu phẩy động nếu 5 chữ số đầu tiên của chuỗi số là 
“04122 hoặc các số lớn hơn”. 
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Dữ liệu xâu ký tự là dữ liệu ký tự đƣợc các lệnh cơ bản và lệnh ứng dụng sử dụng. 

Phạm vi đích từ ký tự đƣợc xác định tới mã NULL  00H
) 
chỉ r  sự kết thúc của xâu ký tự. 

(1) Khi ký tự đƣợc xác định là mã NULL 

Một từ đƣợc sử dụng đ  lƣu mã NULL. 

 

 2) Khi xâu ký tự là số ch n 

Sử dụng  số ký tự/2+ 1) từ, và lƣu xâu ký tự và mã NULlL. 

Ví dụ: Nếu “ABCD” đƣợc chuy n tới D0 thì xâu ký tự ABCD đƣợc lƣu tị D0 và D1, và mã NULL đƣợc lƣu ở 
D2.  Mã NULL đƣợc lƣu nhƣ một từ cuối cùng.) 

 

 3) Khi số ký tự là lẻ 

Sử dụng  số ký tự/2) từ  làm tròn lên phân số thập phân) và lƣu xâu ký tự và mã NULL.  

Ví dụ: Nếu “ABCDE” đƣợc chuy n tới thiết bị khởi động từ D0 thì xâu ký tự  ABCDE) và mã NULL đƣợc lƣu 
từ D0 tới D2.  Mã NULL đƣợc lƣu vào 8 bit trên của một từ cuối cùng.) 
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     ậ          

 1) Tổng quan về lập chỉ mục 

 a) Lập chỉ mục là sự thiết lập gián tiếp bằng cách sử dụng thanh ghi chỉ mục. 

Khi một chỉ mục đƣợc sử dụng trong chƣơng trình chuỗi, thiết bị đƣợc sử dụng sẽ trở thành số hiệu thiết bi   
đƣợc định r  trực tiếp cộng với nội dung của thanh ghi chỉ mục. 

Ví dụ: Nếu D2Z2 đƣợc định r  thì thiết bị đƣợc định r  đƣợc tính toán nhƣ sau: D 2+3)=D5 và nội dung Z2 
là 3 thành thiết bị đƣợc định r . 

 b) Lập chỉ mục với thanh ghi chỉ mục 32-bit và thanh ghi chỉ mục 16-bit có s n với CPU loại ứng dụng tổng 
quát cho PLC họ Q và LCPU. 

 2) Lập chỉ mục với thanh ghi chỉ mục 16-bit 

 a) Ví dụ về lập chỉ mục: 

Mỗi thanh ghi chỉ mục có th  đƣợc đặt trong khoảng -32768 tới 32767. 
*1

 

Lập chỉ mục đƣợc thực hiện theo cũng cách đƣới đây: 

 

*1: Đối với các đặc đi m của thanh ghi chỉ mục, tham khảo sách hƣớng dẫn sử dụng  Lý giải chức năng, cơ 
sở chƣơng trình) áp dụng cho mô-đun CPU. 

 b) Các thiết bị có th  sử dụng chỉ mục 

Ngoại trừ các sự giới hạn đƣợc ghi chú dƣới đây, lập chỉ mục đƣợc sử dụng với các thiết bị sử dụng với 
contact, coil, lệnh cơ bản và lệnh ứng dụng. 

1) Các thiết bị có th  sử dụng chỉ mục 

   ế     Ý n  ĩa 

E Dữ liệu dấu thập phân động 

$ Dữ liệu xâu ký tự 

 Bit xác định cho thiết bị từ 

FX, FY, FD Thiết bị chức năng 

P Dấu đƣợc sử dụng nhƣ ký hiệu 

I Dấu ngắt đƣợc sử dụng nhƣ ký hiệu 

Z Thanh ghi chỉ mục 

S Rơ le bƣớc 
*2

 

TR Thiết bị chuy n đổi SFC 
*1

 

BL Thiết bị khối SFC
*1 *2

 

*1: Thiết bị chuy n đổi SFC và thiết bị khối SFC là các thiết bị áp dụng cho sử dụng SFC. 

Tham khảo sách hƣớng dẫn bên dƣới đ  biết cách sử dụng các thiết bị này. 

 Hƣớng dẫn lập trình MELSEC-Q/L/QnA (SFC) 

*2: Đối với QCPU mẫu phổ biến tốc độ cao, khối SFC  BL) và rơ le bƣớc  S) có th  điều chỉnh sử dụng chỉ 
mục trong phạm vi sau đây. 

 Đối với khối SFC  BL), phạm vi là BL0 tới BL319 

 Đối với rơ le bƣớc  S), phạm vi đƣợc định r  trong thiết lập thiết bị sử dụng tham số. 

Chú ý rằng nếu rơ le bƣớc  S) trong khối SFC đƣợc định r , điều chỉnh chỉ mục có th  đƣợc xác định 
trong khoảng S0 tới S511. 
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2) Các thiết bị với giới hạn sử dụng thanh ghi chỉ mục 
*3

 

 

*3: QCPU loại tốc độ cao mẫu phổ biến đƣợc thực hiện. 

 

 c) Trƣờng hợp chỉ mục đƣợc thực hiện và thiết bị quá trình thực sẽ nhƣ sau: 

 Khi Z0= 20 và Z1=-5) 
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 3) Lập chỉ mục với 32-bit (CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q  ngoại trừ Q00UJCPU) và LCPU) 

Một phƣơng pháp của thanh ghi chỉ mục trong lập chỉ mục 32-bit có th  đƣợc lựa chọn từ hai phƣơng 

pháp sau đây. 

 Xác định phạm vi các thanh ghi chỉ mục đƣợc sử dụng đ  lập chỉ mục với 32-bit 

 Xác định chỉ mục 32-bit sử dụng các đặc đi m “ZZ” 

 
Lập chỉ mục 32-bit với các đặc đi m “ZZ” chỉ áp dụng cho các mô-đun CPU sau. Xem hƣớng dẫn vận hành 

công cụ lập trình cho những công cụ lập trình có s n. 

 5 chữ số đầu tiên của số sêri với QnU D) H)CPU là “10042” hoặc lớn hơn.  Ngoại trừ Q00UJCPU) 

 QCPU cổng Ethernet tích hợp 

 LCPU 

 
 a) Ví dụ về xác định phạm vi thanh ghi chỉ mục sử dụng đ  lập chỉ mục 32-bit 

1) Mỗi thanh ghi chỉ mục đƣợc đặt giữa -2147483648 và 2147483647. 

Ví dụ chỉ mục dƣới đây. 

 
2) Phƣơng pháp xác định 

Đối với thanh chỉ mục 32-bit, xác định số đầu của một thanh ghi chỉ mục đƣợc sử dụng trên tab thiết bị của 

màn hình thiết lập giá trị Q. 

 

 
Khi số hiệu đầu của thanh ghi chỉ mục đƣợc sử dụng bị thây đổi trên tab thiết bị của màn hình cài đặt 

giá trị Q, không thay đổi các đặc đi m hoặc không chỉ ghi các đặc đi m vào bộ điều khi n khả trình. 

Đảm bảo ghi các đặc đi m vào bộ điều khi n khả trình với chƣơng trình. 

Khi các đặc đi m đƣợc yêu cầu ghi vào bộ điều khi n khả trình, lỗi CAN T EXE.PRG có th  xảy ra  

 Mã lỗi: 2500) 

 
3) Thiết bị có th  sử dụng lập chỉ mục 

Lập chỉ mục chỉ có th  đƣợc sử dụng cho các thiết bị dƣới đây. 

   ế     Ý n  ĩa 

ZR Thanh ghi chỉ mục định dạng truy cập số sê ri 

D Thanh ghi dữ liệu mở rộng  D) 

W Thanh ghi liên kết mở rộng (W) 
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4) Phạm vi sử dụng của thanh ghi chỉ mục 

Bảng dƣới đây chỉ ra phạm vi sử dụng của thanh ghi chỉ mục cho lập chỉ mục với thanh ghi chỉ mục 32-bit. 

Đối với thanh ghi chỉ mục 32-bit, thanh ghi chỉ mục đƣợc xác định  Zn) và thanh ghi chỉ mục kế tiếp của 
thanh ghi  Zn+1) đƣợc sử dụng. Đảm bảo không nối chồng thanh ghi chỉ mục đƣợc sử dụng. 

 

5) Ví dụ lập chỉ mục và thiết bị quá trình thực nhƣ dƣới đây. 

 Khi Z0  32-bit) = 100000 và Z2  32-bit) =-20) 

 

 b) Ví dụ về xác định chỉ mục 32-bit với đặc đi m “ZZ” 

1) Một thanh ghi chỉ mục có th  xác định lập chỉ mục 32-bit sử dụng đặc đi m “ZZ” nhƣ “ZR0ZZ4”. 

Chỉ mục 32-bit với đặc đi m “ZZ” nhƣ sau: 

 

2) Phƣơng pháp xác định 

Đ  thực hiện chỉ mục 32-bit bằng cách sử dụng đặc đi m “ZZ”, lựa chọn “sử dụng ZZ” trong “ Cài đặt chỉ 
mục cho thiết bị ZR” trong giá trị PC. 
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3) Thiết bị đƣợc sử dụng lập chỉ mục 

Thiết bị dƣới đây đƣợc sử dụng lập chỉ mục 

   ế     Ý n  ĩa 

ZR Số seri truy cập định dạng thanh ghi file 

D Thanh ghi dữ liệu mở rộng  D) 

W Thanh ghi liên kết mở rộng  W) 

M
*1

 Rơ le trong 

B
*1 

Rơ  le liên kết  

D
*1

 Thanh ghi dữ liệu 

W
*1

 Thanh ghi liên kết 

Jn\B
*1

 Rơ  le liên kết 

Jn\W
*1

 Thanh ghi liên kết 

*1: Thiết bị này chỉ có th  đƣợc sử dụng với QCPU mẫu phổ quát tốc độ cao. 

4) Dải có ích của thanh ghi chỉ mục 

Bảng dƣới đây chỉ ra dải có lợi của thanh ghi chỉ mục trong chỉ mục 32-bit sử dụng xác định “ZZ”. 

Chỉ mục 32-bit với xác định “ZZ” đƣợc định r  nhƣ ZRmZZn định dạng. 

Định r  ZRmZZn cho phép Zn và Zn+1 của các giá trị 32-bit lập chỉ mục số hiệu thiết bị,ZRm. 

 

5) Chỉ mục 32-bit sử dụng xác định “ZZ”: và thiết bị xử lý thực nhƣ sau: 

(Z0 (32-bit) = 100000. Z2 (32-bit) = -20) 

 

  



104 
 

6) Các chức năng s n có cho xác định “ZZ” 
Đặc tính chỉ số hóa 32-bit với xác định “ZZ” đƣợc áp dụng theo các chức năng sau: 

STT C    n n         ả 

1 Xác định các thiết bị trong lệnh chƣơng trình 

2 Giám sát đăng ký thiết bị 

3 Ki m tra các thiết bị loại thực hiện 

4 Ki m tra các thiết bị với các chế độ nhất định 

5 Cài đặt các chế độ giám sát 

6 Lấy mẫu  dấu vết đi m  xác định các thiết bị), thiết bị mục đích tạo vết) 

7 Chức năng truy xuất dữ liệu 

 
ZZn không th  sử dụng độc lập nhƣ một thiết bị nhƣ là “DMOV K100000 ZZ0”. Khi các giá trị cài đặt thanh 
ghi chỉ số xác định chỉ mục 32-bit với xác định “ZZ” thì đặt giá trị Zn  Z0-Z19). 
ZZn không th  nhập liệu độc lập cho mỗi hàm số. 

 
 4) Hiệu chỉnh chỉ số sử dụng thanh ghi dữ liệu mở rộng  D) và thanh ghi liên kết  W) 
 CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q  ngoại trừ Q00UJCPU) và LCPU) 
Giống nhƣ hiệu chỉnh chỉ số sử dụng thanh ghi dữ liệu  D) và thanh ghi liên kết  W) của thiết bị ngƣời dùng 
nội, một thiết bị có th  đƣợc hiệu chỉnh chỉ số xác định trong dải thanh ghi dữ liệu mở rộng  D) và thanh ghi 
liên kết mở rộng  W). 

 
1) Hiệu chỉnh chỉ số tại đi m số hiệu thiết bị đi qua ranh giới giữa thiết bị ngƣời dùng nội và thanh ghi dữ liệu 
mở rộng  D) hoặc thanh ghi liên kết mở rộng  W). 
Không th  xác định hiệu chỉnh chỉ số tại đi m số hiệu thiết bị đi qua ranh giới giữa thiết bị ngƣời dùng nội và 
thanh ghi dữ liệu mở rộng  D) hoặc thanh ghi liên kết mở rộng  W). 
Nếu thực hiện thì sẽ có lỗi xảy ra khi ki m tra dải thiết bị cho phép hiệu chỉnh chỉ số  mã lỗi:4101). 
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Hiệu chỉnh chỉ số tại đi m số hiệu thiết bị đi qua ranh giới giữa thanh ghi file  ZR), thanh ghi dữ liệu mở rô  ng 
 D) và thanh ghi liên kết mở rộng (W). 
Hiệu chỉnh chỉ số tại đi m số hiệu thiết bị đi qua ranh giới giữa thanh ghi file  ZR), thanh ghi dữ liệu mở rô  ng 
 D) và thanh ghi liên kết mở rộng  W) sẽ không bị lỗi. 
Tuy nhiên, sẽ có lỗi xảy ra nếu kết quả hiệu chỉnh chỉ số của thanh ghi file  ZR), thanh ghi dữ liệu mở rộng 
 D) và thanh ghi liên kết mở rộng vƣợt quá phạm vi thanh ghi file  mã lỗi: 4101). 

 
 5) Hiệu chỉnh chỉ số khác 
 a) Dữ liệu bit 
Các số hiệu thiết bị có th  đƣợc hiệu chỉnh chỉ số khi thực hiện xác định các chữ số. Tuy nhiên, chỉ số hóa 
không th  thực hiện bằng cách xác định các chữ số. 

 
 b) Cả số hiệu I/O và số hiệu bộ nhớ đệm có th  đƣợc thực hiện chỉ số hóa với các thiết bị mô-đun hàm số 
thông minh 

*1
. 
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 c) Cả số hiệu mạng và số hiệu thiết bị đều đƣợc thực hiện chỉ số hóa với các thiết bị trực tiếp liên kết
*1

 . 

 
*1: Đối với thiết bị mô-đun hàm thông minh, các thiết bị trực tiếp liên kết, tham khảo sách hƣớng dẫn sử 
dụng QnUCP  Giải thích chƣơng trình, cơ sở chƣơng trình) hoặc cuốn hƣớng dẫn sử dụng 
Qn H)/QnPH/QnPRHCPU  Giải thích chƣơng trình, cơ sở chƣơng trình). 
 d) Khi các thiết bị chia sẻ multiple CPU

*2
 sử dụng chỉ số hóa thì chỉ số hóa cho số hiệu đầu I/O của mô-đun 

CPU và địa chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU đƣợc thực hiện tự động. 

 
*2: Đối với thiết bị chia sẻ multiple CPU, tham khảo cuốn hƣớng dẫn sử dụng QnUCPU  Giải thích chƣơng 
trình, cơ sở chƣơng trình) hoặc cuốn hƣớng dẫn sử dụng Qn H)/QnPH/QnPRHCPU  Giải thích chƣơng 
trình, cơ sở chƣơng trình). 
 e) Hiệu chỉnh chỉ số sử dụng thanh ghi dữ liệu mở rộng  D) và thanh ghi liên kết mở rộng  W) bằng các thiết 
bị 32-bit  CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q  ngoại trừ Q00JCPU) và LCPU.) 
Giống nhƣ hiệu chỉnh chỉ số sử dụng thanh ghi file  ZR), hiệu chỉnh chỉ số sử dụng thanh ghi dữ liệu mở 
rộng  D) và thanh ghi liên kết mở rộng  W) bằng các thiết bị 32-bit có th  đƣợc thực hiện theo hai cách dƣới 
đây. 

 Xác định dải thanh ghi chỉ số sử dụng cho chỉ số hóa 32-bit. 

 Xác định chỉ số hóa 32-bit sử dụng xác định “ZZ”. 

 
Chỉ số hóa 32-bit với xác định “ZZ” chỉ áp dụng cho các mô-đun CPU sau đây. Xem hƣớng dẫn vận hành 
các dụng cụ lập trình đối với các công cụ lập trình s n có. 

 Năm chữ số đầu tiên của dãy số của QnU D) H)CPU là “10042” hoặc lớn hơn.  ngoại trừ 
Q00UJCPU). 

 QCPU tích hợp cổng Ethernet 

 LCPU 

 
 6) Đề phòng 
 a) Thực hiện chỉ số hóa giữa lệnh FOR và NEXT 
Mạch xung có th  đƣợc cung cấp giữa lệnh FOR và NEXT bằng cách sử dụng vùng nhớ viền  V). Tuy 
nhiên, mạch xung đầu ra sử dụng lệnh PLS/PLF/mạch xung  □P) không đƣợc phép thực hiện. 
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 b) Thực hiện chỉ số hóa với lệnh CALL 

Mạch xung có th  đƣợc cung cấp với lệnh CALL bằng cách sử dụng vùng nhớ viền  V). Tuy nhiên, đầu ra 

mạch xung sử dụng lệnh PLS/PLF/mạch xung  □P) không đƣợc phép thực hiện. 

 
 c) Ki m tra phạm vi thiết bị trong khi chỉ số hóa 

1) QCPU mẫu cơ bản, Loại CPU năng lực cao, CPU điều khi n quy trình, và CPU dự phòng 

Các ki m tra phạm vi thiết bị không đƣợc thực hiện trong khi chỉ số hóa. 

Do đó, khi dữ liệu sau khi hiệu chỉnh chỉ số vƣợt quá phạm vi thiết bị đƣợc ngƣời dùng xác định thì dữ liê  u 

sẽ đƣợc thiết bị khác đọc hoặc ghi tới thiết bị khác mà không có bất kỳ lỗi nào xảy ra. 

 Chú ý: Tuy nhiên, khi dữ liệu sau khi hiệu chỉnh chỉ số đƣợc ghi tới thiết bị cho hệ thông sử dụng vƣợt quá 

phạm vi thiết bị do ngƣời dùng xác định thì có lỗi xảy ra.  Mã lỗi: 1103)) 

Bổ sung các biện pháp khi sử dụng chỉ  số hóa trong lập trình. 

2) QnU D) H)CPU, QnUDE H)CPU, và LCPU 

Phạm vi thiết bị đƣợc ki m tra cho việc chỉ số hóa. 

Với việc thay đổi cài đặt của tham số PLC, phạm vi thiết bị không đƣợc ki m tra. 

Định thời cho việc ki m tra phạm vi thiết bị trong khi hiệu chỉnh số mũ đƣợc trình bày dƣới đây: 

 ện  Đ n             ệ         a 

Lệnh giao tiếp 

Luôn luôn 
*1

 Lệnh kết nối 

Lệnh phép toán so sánh 

Lệnh phép toán so sánh Khi điều kiện trƣớc đó là ON
*1

 

Lệnh phép toán so sánh Khi điều kiện trƣớc đó là OFF
*1

 

Các lệnh khác Theo điều kiện thực hiện cho câu lệnh. 
*1*2*3

 

*1: Khi dữ liệu sau khi hiệu chỉnh chỉ số vƣợt quá phạm vi thiết bị ngƣời dùng xác định thì có th  xảy ra lỗi. 

 Mã lỗi: 4101) 

*2: Đối với các điều kiện thực hiện cho mỗi câu lệnh, tham khảo các trang mô tả của từng lệnh. 

*3: Lệnh PLS và PLF đƣợc thực hiện.  Lệnh PLS và PLF luôn luôn ki m tra phạm vi thiết bị trong khi hiệu 

chỉnh chỉ số.) 
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Khi Z10Z0 vƣợt quá phạm vi thiết bị không chú ý tới ON hay OFF của X0 có lỗi xảy ra. 

 
 
      
 
Khi D10Z0 vƣợt quá phạm vi thiết bị khi X0 đang ON có lỗi xảy ra. 
Phạm vi thiết bị không đƣợc ki m tra trong khi hiệu chỉnh chỉ số khi X0 đang OFF. Do đó, thậm chí nếu 
D10Z0 vƣợt quá phạm vi thiết bị thì cũng không có lỗi xảy ra. 

 
3) Đối với QnUDVCPU: 
Phạm vi thiết bị đƣợc ki m tra trong khi hiệu chỉnh chỉ số. 
Nó cũng có th  không cho phép ki m tra phạm vi thiết bị sử dụng tham số. 
Định thời cho việc ki m tra phạm vi thiết bị trong khi hiệu chỉnh chỉ số đƣợc trình bày dƣới đây: 

 ện  Đ n             ệ         a 

Lệnh giao tiếp 

Luôn luôn 
*1

 

Lệnh kết nối 

Lệnh phép toán so sánh 

Lệnh phép toán so sánh 

Lệnh phép toán so sánh 

Các lệnh khác Theo điều kiện thực hiện cho câu lệnh. 
*2*3

*4
 

*1: Khi dữ liệu sau khi hiệu chỉnh chỉ số vƣợt quá phạm vi thiết bị ngƣời dùng xác định thì phép toán có kết 
quả khi OFF mà không xảy ra lỗi.  
*2: Khi dữ liệu sau khi hiệu chỉnh chỉ số vƣợt quá phạm vi thiết bị ngƣời dùng xác định thì có th  xảy ra lỗi. 
 Mã lỗi: 4101) 
*3: Đối với các điều kiện thực hiện cho mỗi câu lệnh, tham khảo các trang mô tả của từng lệnh. 
*4: Lệnh PLS và PLF đƣợc thực hiện.  Lệnh PLS và PLF luôn luôn ki m tra phạm vi thiết bị trong khi hiệu 
chỉnh chỉ số.) 
 d) Thay đổi chỉ số hóa với thanh ghi chỉ số 16-bit cho chỉ số hóa với thanh ghi chỉ số 32-bit. 
Đối với thay đổi chỉ số hóa với thanh ghi chỉ số 16-bit cho chỉ số hóa với thanh ghi chỉ số 32-bit, ki m tra nếu 
chƣơng trình có đủ khoảng trống cho chỉ số hóa. 
Đối với chỉ số hóa với thanh ghi chỉ số 32-bit, thanh ghi chỉ số xác định  Zn) và thanh ghi chỉ số kế tiếp của 
thanh ghi xác định  Zn+1) đƣợc sử dụng. Đảm bảo không chồng lên các thanh ghi chỉ số đƣợc sử dụng. 
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    C   đ   đ         uậ     n   ế  
  
 1) Các đặc đi m kỹ thuật gián tiếp 
 a) Các đặc đi m kỹ thuật gián tiếp là một phƣơng pháp xác định địa chỉ thiết bị đƣợc sử dụng trong chƣơng 
trình tuần tự sử dụng hai thiết bị từ  hai đi m của thiết bị từ). Sử dụng các đặc đi m kỹ thuật gián tiếp nhƣ 
hiệu chỉnh chỉ số khi thanh ghi chỉ số là không đủ. 

 
 b) Xác định thiết bị đƣợc sử dụng đ  xác định địa chỉ nhƣ “ +  số hiệu thiết bị từ)”. Ví dụ: Khi  D100 
đƣợc xác định thì địa chỉ thiết bị sẽ là nội dung của D101 và D100. 
 c) Địa chỉ của thiết bị đƣợc các đặc đi m kỹ thuật gián tiếp có th  đƣợc xác nhận bằng lệnh ADRSET. 
Đối với lệnh ADRSET, tham khảo trang 639, phần 7.18.6. 
 2) Các thiết bị s n có xác định gián tiếp 
Bảng dƣới đây chỉ ra rằng các thiết bị mô-đun CPU có th  đƣợc xác định một cách gián tiếp. 
 

 
*1: Đối với tên thiết bị, tham khảo cuốn hƣớng dẫn sử dụng QnUCPU  Lý giải chƣơng trình, cơ sở chƣơng 
trình) hoặc cuốn hƣớng dẫn sử dụng Qn H)/QnPH/QnPRHCPU  Lý giải chƣơng trình, cơ sở chƣơng trình) 
*2: Chỉ ra khi nào hiệu chỉnh chỉ số đƣợc thanh ghi chỉ số thực hiện. 
*3: Đặc đi m kỹ thuật gián tiếp là có th  nhƣng địa chỉ không th  đƣợc ghi với lệnh ADRSET. 
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 3) Cảnh báo 
 a) Địa chỉ cho các đặc đi m kỹ thuật gián tiếp sử dụng hai từ. Do đó, đ  thế đặc đi m kỹ thuật gián tiếp cho 
hiệu chỉnh chỉ số thì cộng/ trừ dữ liệu 32-bit đƣợc yêu cầu. Sau đây là hình thang đƣớc ử dụng cho cộng/ 
trừ địa chỉ của thiết bị lƣu tại D1 và D0 cho đặc đi m kỹ thuật gián tiếp. 
[Thêm “1” vào địa hỉ của thiết bị cho đặc đi m kỹ thuật gián tiếp] 

 
[Trừ “1” từ địa chỉ thiết bị cho đặc đi m kỹ thuật gián tiếp]  

 
 b) Đặc đi m kỹ thuật gián tiếp của thanh ghi dữ liệu mở rộng  D) và thanh ghi liên kết mở rộng  W) 
Đặc đi m kỹ thuật gián tiếp với địa chỉ gián tiếp có th  đƣợc thực hiện trong thanh ghi dữ liệu mở rộng  D) 
và thanh ghi liên kết mở rộng  W). 
Chú ý rằng khi đặc đi m kỹ thuật gián tiếp đƣợc thực hiện tới thanh ghi dữ liệu mở rộng  D) và thanh ghi dữ 
liệu  D) trong thiết bị trong hoặc thanh ghi liên kết mở rộng  W) và thanh ghi nối  W) trong thiết bị trong, vùng 
thiết bị ngƣời dùng nội bộ và thah ghi dữ liệu mở rộng  D) hoặc thanh ghi liên kết mở rộng  W) không đƣợc 
sử dụng nhƣ một thứ tự. 
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    G ả         an        ện  
   

                    

Xử lý tập con đƣợc sử dụng đ  đặt giới hạn các thiết bị bit đƣợc các lệnh cơ bản và lệnh ứng dụng đ  tăng 

tốc độ xử lý. 

Tuy nhiên, ký hiệu lệnh thì không đổi. 

Đ  rút ngắn quá trình quét, chạy lệnh dƣới điều kiện đƣợc chỉ ra bên dƣới. 

 1) Điều kiện mà mỗi thiết bị phải đáp ứng cho xử lý tập con 

 a) Khi sử dụng dữ liệu từ 

   ế     Đ ều   ện 

Thiết bị bit 

 Định vị một số hiệu thiết bị bit ở một chỉ số của 16. 

 Chỉ K4 có th  đƣợc định vị cho việc định vị chữ số. 

 Không thực hiện chỉ số hóa 

Thiết bị từ 

 Thiết bị ngƣời dùng nội bộ 

 Thanh ghi file(R, ZR
*4

) 

 Thiết bị chia sẻ Multiple CPU 
*1

,
*2

 

 Thanh ghi chỉ số  Z)/ Thanh ghi thiết bị chuẩn  Z) 
*3

 

Hằng số  Không giới hạn 

 b) Khi sử dụng dữ liệu từ kép 

   ế     Đ ều   ện 

Thiết bị bit 

 Định vị một số hiệu thiết bị bit ở một chỉ số của 16. 

 Chỉ K8 có th  đƣợc định vị cho việc định vị chữ số. 

 Không thực hiện chỉ số hóa 

Thiết bị từ 

 Thiết bị ngƣời dùng nội bộ 

 Thanh ghi file(R, ZR
*4

) 

 Thiết bị chia sẻ Multiple CPU 
*1

,
*2

 

 Thanh ghi chỉ số  Z)/ Thanh ghi thiết bị chuẩn  Z) 
*3

 

Hằng số  Không giới hạn 

 c) Khi sử dụng dữ liệu bit 

   ế     Đ ều   ện 

Thiết bị bit  Thiết bị ngƣời dùng nội bộ  có th  chỉ số hóa) 

Thiết bị từ 

 Xác định bit của thiết bị ngƣời dùng nội bộ 

 Xác định bit của thanh ghi file (R, ZR
*4

) 

 Xác định bit của thiết bị chia sẻ Multiple CPU 
*1

,
*2

 

*1: Chỉ áp dụng co CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q 

*2: Chỉ có hiệu lực cho vùng truyền Multiple CPU tốc độ cao  từ U3En\G10000) 

 Thực hiện các trƣờng hợp mà chỉ số hóa đƣợc thực hiện cho số hiệu đầu I/O của mô-đun CPU 

(U3En\G10000)) 

*3: Chỉ áp dụng cho CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU. 

*4: Chỉ áp dụng cho CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q  trừ Q00UJCPU) và LCPU. 
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 2) Các lệnh áp dụng cho các lệnh có xử lý tập con 

 

                                                                                                   

                           

Thời gian thực hiện phép toán có th  đƣợc giảm đi khi sử dụng thanh ghi thiết bị chuẩn  Z). 

Hình vẽ dƣới đây chỉ ra một chƣơng trình ví dụ với thanh ghi thiết bị chuẩn. 

 

Thời gian thực hiện phép toán đƣợc giảm đi với các lệnh có th  xử lý tập con. 

Đối với số bƣớc, tham khảo trang 120, phần 3.8. 

Đối với thời gian thực hiện của mỗi lệnh, tham khảo trang 752, phụ lục 1. 

 

Do thanh ghi thiết bị chuẩn cũng giống nhƣ các thanh ghi chỉ số, không sử dụng số hiệu thiết bị của thanh 

ghi thiết bị chuẩn cho thanh ghi chỉ số. 
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    Đề    n       ậ     n               n  

Các lỗi phép toán sẽ xảy ra lại trong những trƣờng hợp sau đây khi thực hiện các lệnh cơ bản và lệnh ứng 

dụng với mô-đun CPU: 

 Lỗi xuất hiện trên trang giải thích các lệnh riêng biệt đã xảy ra. 

 Khi sử dụng thiết bị mô-đun hàm thông minh, không cài đặt mô-đun hàm thông minh nào tại vị trí số 

I/O đƣợc xác định. 

 Khi sử dụng thiết bị mô-đun hàm thông minh, địa chỉ bộ nhớ đệm đƣợc xác định không tồn tại. 

 Mạng tƣơng quan không tồn tại khi sử dụng thiết bị liên kết. 

 Khi sử dụng một thiết bị liên kết mà không cài đặt mô-đun mạng tại vị trí số I/O xác định. 

 Khi sử dụng thiết bị chia sẻ Multiple CPU mà không cài mô-đun CPU tại vị trí số đầu I/O của mô-đun 

CPU xác định. 

 Khi sử dụng thiết bị chia sẻ Multiple CPU mà địa chỉ bộ nhớ chia sẻ xác định không tồn tại. 

 Thiết lập số hiệu thiết bị vƣợt quá giới hạn giữa thiết bị ngƣời dùng nội bộ và thanh ghi dữ liệu mở 

rộng  D) hoặc thanh ghi liên kết mở rộng  W). 

 CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q  ngoại trừ Q00UJCPU) và LCPU) 

 

Nếu dữ liệu đƣợc đọc từ hoặc ghi tới một thanh ghi file khi file thanh ghi file đƣợc đặt ở tham số 

hoặc file thanh ghi file đặt ở tham số không tìm thấy sẽ xảy ra các trƣờng hợp sau. 

 1) Đối với Loại CPU năng lực cao, CPU điều khi n quy trình, và CPU dự phòng: 

Lỗi sẽ không xảy ra thậm chí cả khi ghi/ đọc tới/ từ thanh ghi file đƣợc thực hiện. Tuy nhiên, “0” 

đƣợc lƣu khi đọc từ thanh ghi file đƣợc thực hiện. 

 2) Đối với CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU: 

Lỗi phép toán  mã lỗi: 4101) xảy ra khi ghi/ đọc tới/ từ thanh ghi file đƣợc thực hiện. Chú ý rằng 

ki m tra phạm vi thiết bị có th  bị vô hiệu hóa việc sử dụng tham số PLC đ  mà lỗi không bị xóa bỏ. 

 
 1) Ki m tra phạm vi thiết bị 

Ki m tra phạm vi thiết bị cho các thiết bị đƣợc sử dụng bởi các lệnh cơ bản và lệnh ứng dụng ở mô-đun 

CPU đƣợc chỉ ra dƣới đây: 

 a) Các lệnh cho mỗi thiết bị xác định, bảo gồm MOV và DMOV 

1) Đối với QCPU mẫu cơ bản, Loại CPU năng lực cao, CPU điều khi n quy trình, và CPU dự phòng 

Phạm vi thiết bị không đƣợc ki m tra. Trong những trƣờng hợp khi phạm vi thiết bị tƣơng ứng bị vƣợt quá 

thì dữ liệu đƣợc ghi tới các thiết bị khác. 
*1

 

Ví dụ: Trong trƣờng hợp thanh ghi dữ liệu đƣợc gán 12k đi m thì sẽ không xảy ra lỗi thậm chí nó vƣợt quá 

D12287. 

 
Ki m tra phạm vi thiết bị cũng không đƣợc thực hiện trong những trƣờng hợp thực hiện chỉ số hóa. 

Trong những trƣờng hợp phạm vi thiết bị tƣơng ứng bị vƣợt quá nhƣ kết quả của việc thực hiện chỉ số hóa 

thì dữ liệu sẽ đƣợc ghi tới các thiết bị khác. 
*1

 

*1: Đối với trật tự gán của các thiết bị ngƣời dùng nội bộ, tham khảo tới phần  c) Dữ liệu xâu ký tự. 
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2) CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU 

Phạm vi thiết bị đƣợc ki m tra. Khi số hiệu thiết bị ngoài phạm vi thiết bị sẽ bị lỗi phép toán. 

Ví dụ: Khi đi m 12k đƣợc gán cho thanh ghi dữ liệu, sẽ có lỗi nếu số hiệu thiết bị của thanh ghi dữ liệu vƣợt 

quá D12287. 

 
Phạm vi thiết bị đƣợc ki m tra mặc dù chỉ số hóa đã đƣợc thực hiện. 

Với việc thay đổi thiết lập của tham số PLC, phạm vi thiết bị không đƣợc ki m tra. *2
 

*2: Đối với phƣơng pháp mà việc ki m tra phạm vi thiết bị bị vô hiệu hóa khi hiệu chỉnh chỉ số đƣợc 

định vị, tham khảo cuốn hƣớng dẫn sử dụng  Lý giải chƣơng trình, cơ sở chƣơng trình) cho các mô-

đun CPU đƣợc sử dụng. 

 b) Các lệnh cho khối thiết bị, bao gồm BMOV và FMOV 

1) Đối với QCPU mẫu cơ bản, CPU mẫu hiệu năng cao, CPU điều khi n quá trình, và CPU dự phòng 

Phạm vi thiết bị đƣợc ki m tra.  

Khi số hiệu thiết bị ngoài phạm vi thiết bị, phép toán bị lỗi. 

Ví dụ: Khi đi m 12k đƣợc gán cho thanh ghi dữ liệu, có lỗi xảy ra nếu số hiệu thiết bị của thanh ghi dữ liệu 

vƣợt quá D12287. 

 
Ki m tra phạm vi thiết bị cũng đƣợc thực hiện khi chỉ số hóa đƣợc thực hiện. 

Tuy nhiên, nếu chỉ số hóa đƣợc thực hiện, sẽ không có lỗi bị lặp lại nếu số hiệu thiết bị ban đầu vƣợt quá 

phạm vi thiết bị tƣơng quan. 

e  

2) CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU 

Phạm vi thiết bị đƣợc ki m tra. 

Khi số hiệu thiết bị ngoài phạm vi thiết bị, phép toán bị lỗi. 

Ví dụ: Khi đi m 12k đƣợc gán cho thanh ghi dữ liệu, sẽ có lỗi nếu số hiệu thiết bị của thanh ghi dữ liệu vƣợt 

quá D12287. 
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Phạm vi thiết bị đƣợc ki m tra mặc dù chỉ số hóa vẫn đƣợc thực hiện. 

Lỗi xảy ra khi số hiệu đầu thiết bị của các thiết bị với chỉ số hóa vƣợt quá phạm vi thiết bị. 

 
Với thay đổi thiết lập tham số PLC, phạm vi thiết bị không đƣợc ki m tra. 

*2
 

*2: Đối với phƣơng pháp mà ki m tra phạm vi thiết bị bị vô hiệu hóa khi hiệu chỉnh chỉ số đƣợc xác 

định, tham khảo cuốn hƣớng dẫn sử dụng  Lý giải chƣơng trình, cơ sở chƣơng trình) cho mô-đun 

CPU đƣợc sử dụng. 

(c) Dữ liệu xâu ký tự 

1) Đối với QCPU mẫu cơ bản, CPU mẫu hiệu năng cao, CPU điều khi n quá trình, và CPU dự phòng 

Bởi vì mọi dữ liệu xâu ký tự là độ dài biến đổi, ki m tra phạm vi thiết bị đƣợc ki m tra. 

Trong những trƣờng hợp khi phạm vi thiết bị tƣơng ứng bị vƣợt quá, phép toán sẽ bị lặp lại lỗi. 

Ví dụ: Trong trƣờng hợp thanh ghi dữ liệu đƣợc gán đi m 12k sẽ có lỗi nếu vƣợt quá D12287. 

 
Ki m tra phạm vi thiết bị đƣợc thực hiện thậm chí là khi hiệu chỉnh chỉ số đƣợc xác định. Trong trƣờng hợp 

hiệu chỉnh chỉ số đƣợc xác định, nếu số hiệu thiết bị bắt đầu vƣợt quá phạm vi thiết bị, không xảy ra lỗi. Một 

thiết bị khác sẽ đƣợc truy cập. 

2) Đối với CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU 

Bởi vì mọi dữ liệu xâu ký tự là độ dài biến đổi, ki m tra phạm vi thiết bị đƣợc ki m tra. 

Trong những trƣờng hợp khi phạm vi thiết bị tƣơng ứng bị vƣợt quá, phép toán sẽ bị lặp lại lỗi. 

Ví dụ: Trong trƣờng hợp thanh ghi dữ liệu đƣợc gán đi m 12k sẽ có lỗi nếu vƣợt quá D12287. 

 
Ki m tra phạm vi thiết bị đƣợc thực hiện thậm chí là khi hiệu chỉnh chỉ số đƣợc xác định. Trong trƣờng hợp 

hiệu chỉnh chỉ số đƣợc xác định, sẽ xảy ra lỗi nếu số hiệu thiết bị bắt đầu vƣợt quá phạm vi thiết bị. Bă ng 

cách sử dụng tham số PLC, ki m tra phạm vi thiết bị cũng bị vô hiệu hóa. 
*2

 

*2: Đối với phƣơng pháp mà ki m tra phạm vi thiết bị bị vô hiệu hóa khi hiệu chỉnh chỉ số đƣợc xác 

định, tham khảo cuốn hƣớng dẫn sử dụng  Lý giải chƣơng trình, cơ sở chƣơng trình) cho mô-đun 

CPU đƣợc sử dụng. 

 d) Ki m tra phạm vi thiết bị đƣợc thực hiện khi đầu vào truy cập trực tiếp  DY) thực hiện chỉ số hóa. 
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 e) Đề phòng khi sử dụng thanh ghi dữ liệu mở rộng  D) hoặc thanh ghi liên kết mở rộng  W)  Áp dụng với 

CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q ngoại trừ Q00UJCPU, và LCPU) 

Với các phƣơng pháp xác định sau, dữ liệu không th  đƣợc xác định vƣợt quá phạm vi của thiết bị ngƣời 

dùng nội bộ và thanh ghi dữ liệu mở rộng  D) hoặc thanh ghi liên kết mở rộng  W). Làm nhƣ vậy sẽ gây ra 

“PHÉP TOÁN LỖI”  mã lỗi: 4101). 

 Hiệu chỉnh chỉ số 

 Xác định gián tiếp 

 Xác định với lệnh điều khi n các khối dữ liệu
*1

 

 

*1: Khối dữ liệu chỉ ra dữ liệu sau 

 Dữ liệu sử dụng trong lệnh nhƣ FMOV, BMOV, BK+. Các từ ghép đó đƣợc dùng cho phép toán. 

 Dữ liệu điều khi n bao gồm hai hoặc nhiều từ, đƣợc xác định trong các lệnh, nhƣ SP.FWRITE, 

SP.FREAD 

 Loại dữ liệu 32-bit hoặc hơn  BIN 32-bit, số thực, địa chỉ gián tiếp của thiết bị). 
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 1) Đối với CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU, có lỗi xảy ra nếu bất kỳ cổng vào sau đây 

đƣợc thực hiện sử dụng các lệnh và dữ liệu sau.  Mã lỗi: 4101) 

 a) Các lệnh điều khi n các thiết bị có độ dài cố định  nhƣ là MOV hoặc DMOV) 

 b) Các lệnh điều khi n các thiết bị có độ dài thay đổi  nhƣ là BMOV hoặc FMOV xác định số lƣợng di 

chuy n) 

 c) Dữ liệu xâu ký tự 

 Cổng vào vƣợt giới hạn các thiết bị gây ra bởi hiệu chỉnh chỉ số  dải của vùng A) 

Trật tự bố trí của các thiết bị riêng đƣợc chỉ ra dƣới đây: 

  

 

 

 Các cổng vào vƣợt biên của thanh ghi file gây ra bởi hiệu chỉnh chỉ số 

 Các cổng vào thanh ghi file  R, ZR) mà không thiết lập các file thanh ghi file 

 Các cổng vào thanh ghi file  R, ZR) vƣợt quá phạm vi các file thanh ghi file 

Chú ý rằng ki m tra phạm vi thiết bị có th  bị vô hiệu hóa sử dụng tham số PLC đ  mà lỗi không bị loại bỏ 

thậm chí là khi các cổng vào ở trên đƣợc thực hiện. Nhƣ đƣợc chỉ trong bảng sau, phép toán của CPU loại 

ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q có th  khác nhau, phụ thuộc vào số sê ri. 

   ế   ậ    ạ     
   ế                

  a 

    ữ    đầu    n   a              CPU   ạ   n    n    n   u   
    P C      LCPU 

             2        n    ơn              22         n  ơn 

Cài đặt Loại bỏ các lỗi trong các ng  vào 1) tới 4) 

Không cài đặt 
Loại bỏ các lỗi trong các ng  2) 

tới 4) 
Không bị loại bỏ 

*2: Đối với phƣơng pháp mà ki m tra phạm vi thiết bị bị vô hiệu hóa khi hiệu chỉnh chỉ số đƣợc xác định, 

tham khảo cuốn hƣớng dẫn sử dụng  Lý giải chƣơng trình, cơ sở chƣơng trình) cho mô-đun CPU đƣợc sử 

dụng. 

 2) Đối với CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU, hiệu chỉnh chỉ số vƣợt thiết bị ngƣời dùng 

nội bộ  SW) và thanh ghi file  R) không th  đƣợc áp dụng.  Mã lỗi: 4101) 

 

 

SM 

SD 

X 

Y 

M 

L 

S 

F 

SB 

V 

S 

Contact và coil của T 

Contact và coil của ST 

Contact và coil của C 

Giá trị hiện tại của T 

Giá trị hiện tại của ST 

Giá trị hiện tại của C 

D 

W 

SW 

Vùng trống 

Thanh ghi file 
 các đi m 32K) 

Vùng A 

Biên B 
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 2) Ki m tra dữ liệu thiết bị 

Ki m tra dữ liệu thiết bị cho các thiết bị đƣợc các lệnh cơ bản và lệnh ứng dụng sử dụng trong mô-đun CPU 

đƣợc chỉ ra dƣới đây: 

 a) Khi sử dụng dữ liệu BIN 

Không bị lỗi lại mặc dù phép toán có kết quả tràn hoặc hụt. Cờ nhớ  SM700) không tiếp tục ở các thời gian 

và …. 

 b) Khi sử dụng dữ liệu BCD 

1) Mỗi chữ số đƣợc ki m tra cho giá trị BCD  0-9). Lỗi phép toán sẽ bị lặp nếu các chữ số riêng biệt ở ngoài 

phạm vi từ 0 tới 9  A tới F). 

2) Không bị lỗi lại mặc dù phép toán có kết quả tràn hoặc hụt. Cờ nhớ  SM700) không tiếp tục ở các thời 

gian và …. 

 c) Khi sử dụng dữ liệu dấu phẩy động 

1) Lỗi phép toán xảy ra khi kết quả phép toán lặp lại với lệnh phép toán dấu phẩy động độ chính xác đơn. 

Khi giá trị hoàn toàn của dữ liệu dấu phẩy thập phân động là 1.0x 2
-127

 hoặc nhỏ hơn 

Khi giá trị hoàn toàn của dữ liệu dấu phẩy thập phân động là 1.0x 2
128
 hoặc lớn hơn 

2) Lỗi phép toán xảy ra khi kết quả phép toán lặp lại với lệnh phép toán dấu phẩy động độ chính xác kép. 

Khi giá trị hoàn toàn của dữ liệu dấu phẩy thập phân động là 1.0x 2
-1023

 hoặc nhỏ hơn 

Khi giá trị hoàn toàn của dữ liệu dấu phẩy thập phân động là 1.0x 2
1024

 hoặc lớn hơn 

 d) Sử dụng dữ liệu xâu ký tự 

Ki m tra dữ liệu không đƣợc thực hiện. 

 3) Truy cập bộ nhớ đệm 

Đối với việc truy cập bộ nhớ đệm, sử dụng các lệnh với thiết bị mô-đun hàm thông minh  từ Un\G0) đƣợc 

giới thiệu. 

 4) Truy cập bộ nhớ chia sẻ Multiple CPU 

Đối với việc truy cập bộ nhớ chia sẻ Multiple CPU, sử dụng các lệnh với các thiết bị chia sẻ Multiple CPU  tƣ  

U3En\G10000) đƣợc giới thiệu. 
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    C   đ ều   ện đ    ự    ện  ện  

Bốn loại điều kiện thực hiện dƣới đây tồn tại đối với lệnh tuần tự, lệnh cơ bản và lệnh ứng dụng mô-đun 

CPU: 

  Thực hiện không điều kiện…...Lệnh thực hiện mà không chú ý tới tình trạng ON/OFF của thiết bị  

    LD X0, OUT Y10 

 

  Thực hiện khi ON……………..Lệnh thực hiện khi điều kiện đầu vào là ON 

 

 

 

 

  Thực hiện lệnh tại sƣờn trƣớc ……..Lệnh chỉ thực hiện tại sƣờn trƣớc của điều kiện đầu vào  khi 

nó chạy từ OFF sang ON)  

         Lệnh PLS, lệnh MOVP 

  Thực hiện lệnh tại sƣờn sau………..Lệnh chỉ thực hiện tại sƣờn sau của điều kiện đầu vào  khi nó                   

chạy từ ON sang OFF)  

          Lệnh PLF 

Đối với lệnh cơ bản coil hoặc lệnh cơ bản tƣơng đƣơng hay lệnh ứng dụng, tại nơi các lệnh giống nhau có 

th  đƣợc định vị cho việc thực hiện khi ON hoặc thực hiện tại sƣờn trƣớc, “P” đƣợc thêm vào sau tên lệnh 

đ  xác định điều kiện thực hiện. 

  Lệnh đƣợc thực hiện khi ON  

 

  Lệnh đƣợc thực hiện tại sƣờn trƣớc                                    + P 

 

 

Thực hiện khi ON và thực hiện tại sƣờn trƣớc đối với lệnh MOV đƣợc định vị nhƣ sau: 

 

  

LD X0, OUT Y10       

      Lệnh MOV, lệnh FROM 

Tên lệnh 

Tên lệnh 
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    Đế          

 

Số bƣớc trong các lệnh tuần tự mô-đun CPU, lệnh cơ bản, và lệnh ứng dụng khác nhau phụ thuộc vào liệu 

thiết lập gián tiếp của thiết bị đƣợc sử dụng là có th  hay không. 

 1) Đếm số bƣớc cơ bản 

Số lƣợng bƣớc cơ bản đối với các lệnh cơ bản và lệnh ứng dụng đƣợc tính toán bằng cách thêm số hiệu 

thiết bị và 1. 

Ví dụ: “+lệnh” sẽ đƣợc tính nhƣ sau: 

 
 2) Điều kiện tăng số bƣớc 

Số bƣớc tăng vƣợt số bƣớc cơ bản trong những trƣờng hợp mà thiết bị đƣợc sử dụng đƣợc định vị gián 

tiếp đ  tăng số bƣớc. 

 a) Khi thiết bị đƣợc định vị gián tiếp 

Trong những trƣờng hợp khi việc định vị gián tiếp đƣợc thực hiện bởi số bƣớc tăng lên 1 bƣớc so với 

số bƣớc cơ bản. 

Ví dụ: Khi lệnh MOV 3 bƣớc đƣợc định vị gián tiếp  ví dụ: MOV K4X0 @D0), sẽ thêm 1 bƣớc và lệnh trở 

thành 4 bƣớc. 

 b) Thiết bị với số bƣớc bổ sung  QCPU mẫu cơ bản, CPU mẫu hiệu năng cao, CPU điều khi n quá trình, và 

CPU dự phòng) 

   ế                     un                  

Thiết bị mô-đun hàm thông minh 

1 

MOV U4\G10 D0 

Thiết bị chia sẻ Multiple CPU MOV U3E1\G0 D0 

Thiết bị trực tiếp liên kết MOV J3\B20 D0 

Thanh ghi chỉ số MOV Z0 D0 

Thanh ghi file định dạng truy cập số sê ri MOV ZR123 D0 

Hằng số 32-bit MOV K123 D0 

Hằng số thực EMOV E0.1 D0 

Hắng số xâu ký tự 
Đối với số ch n:  số ký tự)/2 
Đối với số lẻ:  số ký tự +1)/2 

$MOV”123” D0 

 c) Thiết bị với các lệnh bổ sung  CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q  ngoại trừ Q00UJCPU) và 

LCPU) 

1) Các lệnh áp dụng đƣợc với việc xử lý tập con 

Bảng dƣới đây chỉ ra các bƣớc phụ thuộc vào thiết bị 

     ệu  ện  C      ế                     un  
             
          ện   

        
  ơ  ản 

LD, LDI, AND, ANI, 
OR, ORI, LDP, LDF, 
ANDP, ANDF, ORP, 
ORF 

Thanh ghi file định dạng truy cập số sê ri, 
Thanh ghi dữ liệu mở rộng  D), 
Thanh ghi liên kết mở rộng  W) 1(2) 1 

Thiết bị chia sẻ Multiple CPU
*3

 

LDPI,LDFI 

Thanh ghi file định dạng truy cập số sê ri, 
Thanh ghi dữ liệu mở rộng  D), 
Thanh ghi liên kết mở rộng  W) 1(4) 3 

Thiết bị chia sẻ Multiple CPU
*3
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     ệu  ện  C      ế                     un  
             
          ện   

 
        
 ơ  ản 

ANDPI, ANDFI, ORPI, ORFI 

Thanh ghi file định dạng truy cập số sê ri, 
Thanh ghi dữ liệu mở rộng  D), 
Thanh ghi liên kết mở rộng  W) 

1(5) 
4 

Thiết bị chia sẻ Multiple CPU
*3

 

SET 

Thanh ghi file định dạng truy cập số sê ri, 
Thanh ghi dữ liệu mở rộng  D), 
Thanh ghi liên kết mở rộng  W) 

1(2) 
1 

Thiết bị chia sẻ Multiple CPU
*3

 

OUT 

Bộ định giờ/ Bộ đếm 3(4) 

1 
Thanh ghi file định dạng truy cập số sê ri, 

Thanh ghi dữ liệu mở rộng  D), 
Thanh ghi liên kết mở rộng  W) 

1(2) 

Thiết bị chia sẻ Multiple CPU
*3

 

RST  thiết bị bit) 

Thanh ghi file định dạng truy cập số sê ri, 
Thanh ghi dữ liệu mở rộng  D), 
Thanh ghi liên kết mở rộng  W) 

1(2) 
1 

Thiết bị chia sẻ Multiple CPU
*3

 

RST  thiết bị từ) 

Bộ định giờ/ Bộ đếm 
 Thiết bị bit/ từ) 

2(4) 

2 Thanh ghi file định dạng truy cập số sê ri, 
Thanh ghi dữ liệu mở rộng  D), 
Thanh ghi liên kết mở rộng  W) 

1(3) 

Thiết bị chia sẻ Multiple CPU
*3

 1(3) 

LD=, LD<>,LD<, LD<=, 
LD>,LD>=, AND=, AND<>, 
AND<, AND<=, AND>, 
AND>=, OR=, OR<>, OR<, 
OR<=, OR>, OR>= 

Thanh ghi thiết bị chuẩn
*2

 -1 

2 
Thanh ghi file định dạng truy cập số sê ri, 

Thanh ghi dữ liệu mở rộng  D), 
Thanh ghi liên kết mở rộng  W) 

1 

Thiết bị chia sẻ Multiple CPU
*3

 

LDD=, LDD<>,LDD<, 
LDD<=, LDD>,LDD>=, 
ANDD=, ANDD<>, ANDD<, 
ANDD<=, ANDD>, 
ANDD>=, ORD=, ORD<>, 
ORD<, ORD<=, ORD>, 
ORD>= 

Thanh ghi thiết bị chuẩn
*2

 -1 

3 

Thanh ghi file định dạng truy cập số sê ri, 
Thanh ghi dữ liệu mở rộng  D), 
Thanh ghi liên kết mở rộng  W) 

1 
Thiết bị chia sẻ Multiple CPU

*3
 

Hằng số thập phân, hằng số thập lục phân, 
hằng số thực 

+, -, +P, -P, WAND, WOR, 
WXOR,WXNR,WANDP, 
WORP,WXORP, WXNRP  
 2 thiết bị) 

Thanh ghi thiết bị chuẩn
*2

 
 

3 Thanh ghi file định dạng truy cập số sê ri, 
Thanh ghi dữ liệu mở rộng  D), 
Thanh ghi liên kết mở rộng  W)  
Thiết bị chia sẻ Multiple CPU

*3
 

D+,D-, D+P,D-P, DOR, 
DXOR, DXNR, DANDP, 
DORP,DXORP,DXNRP 
 2 thiết bị) 

Thanh ghi thiết bị chuẩn
*2

  

3 

Thanh ghi file định dạng truy cập số sê ri, 
Thanh ghi dữ liệu mở rộng  D), 
Thanh ghi liên kết mở rộng  W)  

Thiết bị chia sẻ Multiple CPU
*3

 

Hằng số thập phân, hằng số thập lục phân, 
hằng số thực  

+, -, +P, -P, WAND, WOR, 
WXOR,WXNR,WANDP, 
WORP,WXORP, WXNRP  
 3 thiết bị )

*1
 

Thanh ghi file định dạng truy cập số sê ri, 
Thanh ghi dữ liệu mở rộng  D), 
Thanh ghi liên kết mở rộng  W)  

3 

Thiết bị chia sẻ Multiple CPU
*3
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     ệu  ện  C      ế                     un  
             
          ện   

 
        
 ơ  ản 

D+,D-, D+P,D-P, DAND, 
DOR, DXOR, DXNR, 
DANDP, 
DORP,DXORP,DXNRP 
 3 thiết bị) 

Thanh ghi file định dạng truy cập số sê ri, 
Thanh ghi dữ liệu mở rộng  D), 
Thanh ghi liên kết mở rộng  W) 

 
3 

Thiết bị chia sẻ Multiple CPU
*3

 

Hằng thập phân, hằng thập lục phân, hằng 
số thực  

*, *P, /, /P 

Thanh ghi file định dạng truy cập số sê ri, 
Thanh ghi dữ liệu mở rộng  D), 
Thanh ghi liên kết mở rộng  W) 

 
3 

Thiết bị chia sẻ Multiple CPU
*3

 

D*,D*P, D/, D/P, E*, E*P 

Thanh ghi file định dạng truy cập số sê ri, 
Thanh ghi dữ liệu mở rộng  D), 
Thanh ghi liên kết mở rộng  W) 

 
3 

Thiết bị chia sẻ Multiple CPU
*3

 

Hằng thập phân, hằng thập lục phân, hằng 
số thực  

INC, INCP, DEC, DECP, 
DINC, DINCP, DDEC, 
DDECP 

Thanh ghi chỉ số/ Thanh ghi thiết bị chuẩn
*2

 -1 

2 
Thanh ghi file định dạng truy cập số sê ri, 

Thanh ghi dữ liệu mở rộng  D), 
Thanh ghi liên kết mở rộng  W) 3 

Thiết bị chia sẻ Multiple CPU
*3

 

MOV, MOVP 

Thanh ghi file định dạng truy cập số sê ri, 
Thanh ghi dữ liệu mở rộng  D), 
Thanh ghi liên kết mở rộng  W) 1 2 

Thiết bị chia sẻ Multiple CPU
*3

 

DMOV, DMOVP, EMOV, 
EMOVP 

Thanh ghi file định dạng truy cập số sê ri, 
Thanh ghi dữ liệu mở rộng  D), 
Thanh ghi liên kết mở rộng  W) 

1 2 
Thiết bị chia sẻ Multiple CPU

*3
 

Hằng thập phân, hằng thập lục phân, hằng 
số thực 

BCD, BCDP, BIN, BINP, 
FLT, FLTP, CML, CMLP 

Thanh ghi file định dạng truy cập số sê ri, 
Thanh ghi dữ liệu mở rộng  D), 
Thanh ghi liên kết mở rộng  W) 

 
2 

Thiết bị chia sẻ Multiple CPU
*3

 

DBCD, DBCDP, DBIN, 
DBINP, INT, INTP, DINT, 
DINTP, DFLT, DFLTP, 
DCML, DCMLP 

Thanh ghi file định dạng truy cập số sê ri, 
Thanh ghi dữ liệu mở rộng  D), 
Thanh ghi liên kết mở rộng  W) 

 2 
Thiết bị chia sẻ Multiple CPU

*3
 

Hằng thập phân, hằng thập lục phân, hằng 
số thực  

 

*1: Nếu thiết bị đƣợc dùng cho cả  và  là giống nhau thì số bƣớc cơ bản đƣợc tăng thêm một. 

*2: Số bƣớc giảm với một thanh ghi thiết bị chuẩn. 

*3: Không áp dụng với LCPU. 
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Khi sử dụng các thanh ghi thiết bị đa chuẩn trong lệnh ứng dụng cho xử lý tập con thì số bƣớc giảm. Bảng 

sau chỉ ra số bƣớc cho mỗi lệnh. 

     ệu  ện  C      ế                     un  
             
          ện   

 
        
 ơ  ản 

LD=, LD<>,LD<, LD<=, 
LD>,LD>=, AND=, AND<>, 
AND<, AND<=, AND>, AND>=, 
OR=, OR<>, OR<, OR<=, OR>, 
OR>=, LDD=, LDD<>,LDD<, 
LDD<=, LDD>,LDD>=, ANDD=, 
ANDD<>, ANDD<, ANDD<=, 
ANDD>, ANDD>=, ORD=, 
ORD<>, ORD<, ORD<=, 
ORD>, ORD>= 

  và           -2(1) 3 

+, -, +P, -P, D+,D-, D+P, D-P, 
WAND, WOR, WXOR,WXNR, 
DAND, DOR, DXOR, DXNR, 
WANDP, WORP,WXORP, 
WXNRP, DANDP, DORP, 
DXORP, DXNRP 
 2 thiết bị) 
 

  và    -2(1) 3 

+, -, +P, -P, D+,D-, D+P, D-P, 
WAND, WOR, WXOR,WXNR, 
DAND, DOR, DXOR, DXNR, 
WANDP, WORP,WXORP, 
WXNRP, DANDP, DORP, 
DXORP, DXNRP 
(3 thiết bị)

*1
 

 

 ,       và    -2(1) 

3 

, hoặc      và     -1(2) 

  và    
 chỉ khi thiết bị mà số bƣớc không tăng 

đƣợc xác định cho ) 

±0(3) 

 và  
 chỉ khi thanh ghi file định dạng truy cập 

số sê ri đƣợc xác định cho ) 

+2(5) 

*, *P, /, /P 

 ,       và    -2(1) 
3 

, hoặc      và     -1(2) 

D*, D*P, D/, D/P, E*,E*P 

 ,       và    -2(1) 

3 

, hoặc      và     -1(2) 

  và    
 chỉ khi thiết bị mà số bƣớc không tăng 

đƣợc xác định cho ) 

±0(3) 

 và  
 chỉ khi thanh ghi file định dạng truy cập 

số sê ri đƣợc xác định cho ) 

+2(5) 

MOV, MOVP, DMOV, DMOVP, 
EMOV, EMOVP  và  -1(1) 2 

 
BCD, BCDP, BIN, BINP, FLT, 
FLTP, CML, CMLP, DBCD, 
DBCDP, DBIN, DBINP, INT, 
INTP, DINT, DINTP, DFLT, 
DFLTP, DCML, DCMLP 

 và  -1(1) 2 

*1: Nếu thiết bị đƣợc dùng cho cả  và  là giống nhau thì số bƣớc cơ bản đƣợc tăng thêm một.  
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2) Ngoại trừ các lệnh ứng dụng cho xử lý tập con 

Bảng sau chỉ ra các bƣớc tùy thuộc vào các thiết bị. 

   ế                  un            

 

      

Thiết bị mô-đun chức năng thông minh 

1 

MOV U4\G10 D0 

Thiết bị chia sẻ Multiple CPU 
MOV U3E1\G10000 D0 

Thiết bị liên kết trực tiếp 
MOV J3\B20 D0 

Thanh ghi chỉ số/ Thanh ghi thiết bị chuẩn 
MOV Z0 D0 

Thanh ghi file định dạng truy cập số sê ri 
MOV ZR123 D0 

Thanh ghi dữ liệu mở rộng  D) 
MOV D123 

Thanh ghi liên kết mở rộng  W) 
MOV W123 

Hằng 32-bit 
DMOV K123 D0 

Hằng số thực 
EMOV E0.1 D0 

Hằng xâu ký tự 
Với số ch n:  số ký tự)/2 

Với số lẻ:  số ký tự+1)/2 

$MOV”123” D0 

 d) Trong những trƣờng hợp khi các điều kiện đã mô tả từ  a) tới  c) chồng lên nhau ở trên thì số bƣớc tối 

đa là 2. 

 

 e) Những điều kiện đ  tăng hoặc giảm số bƣớc là khác nhau khi thế chỗ QnUDE H)CPU với QnUDVCPU. 

Theo số bƣớc chƣơng trình có th  tăng hoặc giảm. Về tăng hoặc giảm số bƣớc, tham khảo cuốn hƣớng 

dẫn sử dụng QnUCPU  Lý giải chƣơng trình, Cơ sở chƣơng trình). 

  



125 
 

    P       n      U    E            P   P F 

     C    ện       n        n     ế     

 

Dƣới đây mô tả phép toán đ  thực hiện nhiều lệnh OUT, SET/RST, hoặc PLS/PLF sử dụng cùng thiết bị 

trong một lần quét. 

 1) Lệnh OUT sử dụng cùng thiết bị  

Không lập trình nhiều hơn một lệnh OUT sử dụng cùng thiết bị trong một lần quét. Nếu không thiết bị định r  

sẽ BẬT hoặc TẮT mỗi lần thực hiện lệnh OUT, tùy thuộc vào kết quả phép toán của chƣơng trình tới lệnh 

OUT tƣơng ứng. Bởi vì BẬT hoặc TẮT thiết bị đƣợc xác định khi mỗi lệnh OUT đƣợc thực hiện, thiết bị có 

th  lặp lại việc BẬT và TẮT trong suốt một lần quét. Bi u đồ sau chỉ ra một ví dụ hình thang chuy n rơ le 

gắn trong  M0) tƣơng tự với đầu vào X0 và X1 BẬT và TẮT. 

 

 
Đối với mô-đun CPU loại làm mới, khi đầu ra  Y) đƣợc lệnh OUT xác định thì tình trạng ON/ OFF của lệnh 

OUT cuối của quá trình quét sẽ đƣợc xuất ra. 

 2) Lệnh SET/RST sử dụng cùng thiết bị 

 a) Lệnh SET chuy n ON thiết bị định r  khi lệnh thực hiện là ON và không thực hiện khi lệnh thực hiện là 

OFF. 

     Nguyên nhân là do: Khi lệnh SET sử dụng cùng thiết bị đƣợc thực hiện hai hoặc nhiều lần trong một lần 

quét thì thiết bị đƣợc xác định sẽ ON nếu bất kỳ lệnh thực hiện nào đang ON. 

 b) Lệnh RST chuy n OFF thiết bị định r  khi lệnh thực hiện là ON và không thực hiện khi lệnh thực hiện là 

OFF. 

     Nguyên nhân là do: Khi lệnh RST sử dụng cùng thiết bị đƣợc thực hiện hai hoặc nhiều lần trong một lần 

quét thì thiết bị đƣợc xác định sẽ OFF nếu bất kỳ lệnh thực hiện nào đang ON. 
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 c) Khi lệnh SET và lệnh RST sử dụng cùng thiết bị đƣợc lập trình trong một lần quét thì lệnh SET sẽ chuy n 

sang ON thiết bị đã đƣợc xác định khi lệnh thực hiện SET đang ON và lệnh RST chuy n OFF thiết bị đã 

đƣợc xác định khi lệnh thực hiện RST đang ON. 

Khi cả lệnh thực SET và RST đều đang OFF thì tình trạng ON/OFF của thiết bị đã đƣợc xác định sẽ không 

đƣợc thay đổi. 

 
Khi sử dụng mô-đun CPU loại làm mới và xác định đầu ra  Y) trong lệnh SET/RST thì tình trạng ON/OFF 

của thiết bị đã đƣợc xác định khi thực hiện lệnh cuối cùng trong quá trình quét đƣợc trở lại nhƣ là đầu ra 

(Y). 

 3) Lệnh PLS sử dụng cùng thiết bị 

Lệnh PLS chuy n ON thiết bị đã đƣợc xác định khi lệnh thực hiện chuy n từ OFF sang ON. 

Nó sẽ OFF thiết bị tại các thời đi m bất kỳ khác  OFF sang OFF, ON sang ON, hay ON sang OFF). 

Nếu hai hoặc nhiều hơn lệnh PLS sử dụng cùng thiết bị đƣợc thực hiện trong một lần quét thì mỗi lệnh 

chuy n ON thiết bị khi lệnh thực hiện tƣơng ứng chuy n từ OFF sang ON và chuy n OFF thiết bị trong các 

trƣờng hợp khác. 

Nguyên nhân là do: Nếu lệnh đa PLS sử dụng cùng thiết bị đƣợc thực hiện trong một lần quét đơn lẻ thì 

thiết bị đã đƣợc lệnh PLS chuy n ON có th  không đƣợc chuy n ON trong suốt một lần quét. 
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 4) Lệnh PLF sử dụng cùng thiết bị 

Lệnh PLF chuy n ON thiết bị đã đƣợc xác định khi lệnh thực hiện đƣợc chuy n từ ON sang OFF. 

Nó chuy n OFF thiết bị tại các thời đi m bất kỳ khác  OFF sang OFF, OFF sang ON, hay ON sang ON). 

Nếu hai hoặc nhiều hơn lệnh PLF sử dụng cùng thiết bị đƣợc thực hiện trong một lần quét thì mỗi lệnh 

chuy n ON thiết bị khi lệnh thực hiện tƣơng ứng chuy n từ ON sang OFF và chuy n OFF thiết bị trong các 

trƣờng hợp khác. 

Nguyên nhân là do: Nếu lệnh đa PLF sử dụng cùng thiết bị đƣợc thực hiện trong một lần quét đơn lẻ thì 

thiết bị đã đƣợc lệnh PLF chuy n ON có th  không đƣợc chuy n ON trong suốt một lần quét. 
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Khi sử dụng mô-đun CPU loại làm mới và xác định đầu ra  Y) trong lệnh PLF thì trạng thái ON/OFF của thiết 

bị đã đƣợc xác định khi thực hiện lệnh PLF cuối cùng trong quá trình quét đƣợc trở lại nhƣ là đầu ra  Y). 
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      ự đề    n  đ         ệ       n                

 

Phần này giải thích các sự đề phòng đối việc sử dụng file register trong QCPU và LCPU. 

 1) Mô-đun CPU không th  sử dụng file register 

Q00JCPU và Q00UJCPU không th  sử dụng file register. Khi sử dụng file register thì nên sử dụng các mô-

đun CPU khác Q00ICPU và Q00UJCPU. 

 2) Thiết lập file register đƣợc sử dụng 

Khi sử dụng file register, các file register đƣợc sử dụng phải đƣợc cài đặt với thông số PLC hoặc lệnh 

QDRSET. 

 Thông số PLC của Q00CPU, Q01CPU và LCPU không cần cài đặt vì chúng đƣợc cài đặt trƣớc đ  “sử 

dụng file register”. Lệnh QRSET không tồn tại với LCPU.) Nếu file register đƣợc sử dụng chƣa đƣợc cài đặt 

thì các vận hành thông thƣờng không th  đƣợc thực hiện với các lệnh sử dụng file register. 

 

Thậm chí khi file register đƣợc sử dụng không đƣợc cài trong thông số PLC, một chƣơng trình sử dụng file 

register có th  đƣợc tạo ra. Đối với mô-đun CPU khác CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và 

LCPU, khi ghi chƣơng trình tới mô-đun CPU sẽ không xảy ra lỗi. 

Tuy nhiên, lƣu ý rằng dữ liệu chính xác không th  đƣợc ghi/ đọc tới/ từ file register. 

Đối với CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU, có lỗi xảy ra nếu chƣơng trình có sử dụng file 

register đƣợc thực hiện. 

 

 3) Bảo mật vùng file register 

 a) QCPU mẫu cơ bản 

Ngƣời dùng không cần bảo mật vùng file register vì vùng file register đƣợc dự trữ trƣớc ở RAM tiêu chuẩn. 

(b) CPU mẫu hiệu năng cao, CPU điều khi n quá trình, CPU dự phòng, và CPU loại ứng dụng tổng quát cho 

PLC họ Q  ngoại trừ QCPU mẫu phổ biến tốc độ cao) 

Đăng ký file register trong RAM tiêu chuẩn/ thẻ nhớ đ  bảo mật một vùng file register. 

 c) QCPU mẫu phổ biến tốc độ cao, và LCPU 

Đăng ký file register trong RAM tiêu chuẩn đ  bảo mật một vùng file register. 

 

Đối với phƣơng pháp thiết lập cho file register và bộ nhớ có s n cho file register của mô-đun CPU, tham 

khảo cuốn hƣớng dẫn sử dụng  Lý giải chƣơng trình, cơ sở chƣơng trình) đối với mô-đun CPU sử dụng. 
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 4) Sự chỉ định số hiệu file register vƣợt quá số hiệu thanh ghi của các đi m. 
 a) QCPU mẫu cơ bản, CPU mẫu hiệu năng cao, CPU điều khi n quá trình, và CPU dự phòng. 
Không xảy ra lỗi nếu dữ liệu đƣợc ghi hoặc đọc tới hay từ các file register có số hiệu lớn hơn số hiệu thanh 
ghi của các đi m. Tuy nhiên, lƣu ý rằng đọc/ viết dữ liệu chính xác tới/ từ file register không th  thực hiện. 
 b) CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU 
Khi dữ liệu đƣợc ghi tới hay đọc từ file register không đƣợc đăng ký thì sẽ xảy ra lỗi.  Mã lỗi: 4101) 
 5) Phƣơng pháp xác định file register 
Các phƣơng pháp chuy n mạch khối và phƣơng pháp truy cập số sê ri đ  xác định file register. 
 a) Phƣơng pháp chuy n mạch khối 
Trong phƣơng pháp chuy n mạch khối, xác định số các đi m file register đƣợc sử dụng theo đơn vị của các 
đi m 32k  một khối). Đối với file register của các đi m 32k hoặc nhiều hơn, xác định các file register bằng 
cách chuy n mạch số khối đƣợc sử dụng với lệnh RSET. Xác định mỗi khối nhƣ R0 tới R32767. 

 
 b) Phƣơng pháp truy cập số sê ri 
Trong phƣơng pháp truy cập số sê ri, xác định file register trên các đi m 32k với số hiệu thiết bị liên tiếp. 
File register của nhiều khối có th  đƣợc sử dụng nhƣ các file register liên tiếp. Sử dụng “ZR” nhƣ số hiệu 
thiết bị. 

 
 6) Thiết lập và sự hạn chế khi làm mới file register 
 a) Thiết lập 
Thiết lập các thiết bị làm mới nhƣ sau: 

 Làm mới thiết lập mạng điều khi n CC-Link IE  Không th  cài trên LCPU.) 

 Làm mới thiết lập mạng CC-Link IE Field  Không th  cài trên QCPU mẫu cơ bản, Loại CPU năng lực 

cao, CPU điều khi n quy trình, CPU dự phòng, CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q có số 

sê ri  5 chữ số đầu) là “12011” hoặc thấp hơn, và LCPU có số sê ri  5 chữ số đầu) là “1301” hoặc 

thấp hơn.) 

 Làm mới thiết lập MELSECNET/H  Không th  cài trên LCPU.) 

 Làm mới thiết lập CC-Link 

 Thiết lập làm mới tự động cho mô-đun chức năng thông minh 

 Thiết lập làm mới tự động cho hệ thống đa CPU  Không th  cài trên LCPU.) 
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 b) Giới hạn 

Giới hạn khi xác định file register đ  làm mới thiết bị nhƣ sau: 

1) Trên QCPU, làm mới không th  đƣợc thực hiện chính xác nếu việc sử dụng file register có tên giống nhƣ 

chƣơng trình đƣợc thông số PLC xác định. 

Khi file register có tên giống nhƣ tên chƣơng trình đƣợc sử dụng, làm mới đƣợc thực hiện tới dữ liệu của 

file register có cùng tên chƣơng trình ở số cuối trong trang tab [Chƣơng trình] của thông số PLC. Đ  đọc/ 

ghi dữ liệu làm mới, xác định file register tới thiết bị làm mới sau khi chuy n mạch file register tới một thiết bị 

tƣơng ứng với lệnh QDRSET. 

2) Làm mới không th  đƣợc thực hiện chính xác nếu tên file register hoặc ổ đĩa số bị thay đổi do lệnh 

QDRSET.  Lệnh QDRSET không áp dụng với LCPU.) 

Nếu tên file register hoặc ổ đĩa số bị lệnh QDRSET thay đổi thì dữ liệu thiết lập tập tin đƣợc làm mới liên kết 

tại thời đi m thực hiện của lệnh END. Đ  đọc/ ghi dữ liệu làm mới, ta cũng làm tƣơng tự nhƣ trên. 

Nếu ổ đĩa số bị lệnh QDRSET thay đổi khi “ZR” đƣợc xác định cho thiết bị trong mô-đun CPU khác CPU loại 

ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q thì xảy ra lỗi  LỖI LI N KẾT PARA  3101)).  Lƣu ý rằng không có lỗi khi 

“R” đƣợc xác định cho thiết bị.) 

3) Khi số khối đƣợc lệnh RSET chuy n mạch thì dữ liệu của file register  R) đƣợc thực hiện việc làm mới 

trong số khối chuy n mạch. 

Khi số khối đƣợc lệnh RSET chuy n mạch thì dữ liệu của file register  R) đƣợc thực hiện việc làm mới trong 

số khối tại thời đi m thực hiện lệnh END. Đ  đọc/ ghi dữ liệu làm mới xác định file register của số khối tại 

thời đi m thực hiện lệnh END. 

7) Đề phòng khi sử dụng file register trong bộ nhớ flash. 

Phần này giải thích các đề phòng khi sử dụng bộ nhớ flash. 

 a) Bộ nhớ flash sau có th  đƣợc sử dụng. 

 Thẻ flash 

 b) File register trong bộ nhớ flash chỉ có th  đọc trong chƣơng trình tuần tự. 

 Không th  thực hiện ghi vào bộ nhớ flash trong một chƣơng trình tuần tự.) 
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CHƯ  G  : CÁCH Đ C  Ệ H 
 
 Sự mô tả các lệnh đƣợc th  hiện theo định dạng trong các phần sau. 

 
1) Mã sử dụng đ  ghi lệnh  Ký hiệu lệnh). 
2) Số phần mô tả. 
3) Chỉ ra nếu lệnh đƣợc kích hoạt hay vô hiệu hóa cho mỗi loại mô-đun CPU. 

B  u    n  

Ý n  ĩa  CPU 
 ẫu  ơ 
 ản 

 CPU mẫu 
hiệu n n  

cao 

CPU 
đ ều 
    n 
quá 
   n  

CPU  ự 
   n  

CPU   ạ  
 n  
  n  

  n   u   
    P C 
     

LCPU 

      
Bi u tƣợng thƣờng có nghĩa là 
có th  sử dụng lệnh tƣơng ứng. 

      

Bi u tƣợng với Ver. Có nghĩa là 
có th  sử dụng lệnh với vài sự 
giới hạn  
 Ví dụ: phiên bản chức năng, 
phiên bản phần mềm). 

      

Bi u tƣợng với x  dấu chéo) có 
nghĩa là không th  sử dụng lệnh 
tƣơng ứng. 
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4) Chỉ r  các bi u thức dạng hình thang và các điều kiện thực hiện lệnh. 

Đ ều   ện 
  ự    ện 

  ự    ện 
   n  đ ều 

  ện 

  ự    ện     
ON 

  ự    ện 
     ần     

ON 

  ự    ện     
OFF 

  ự    ện 
     ần     

OFF 

Mã ghi trên 
trang mô tả 

Không có ký 
hiệu đƣợc ghi     

5) Chỉ r  bộ dữ liệu cho mỗi lệnh và loại dữ liệu. 

  ạ   ữ   ệu Ý n  ĩa 

Bit Dữ liệu bit hoặc số đầu trong dữ liệu bit 

BIN 16 bit Dữ liệu 16-bit BIN hoặc số đầu trong thiết bị từ 

BIN 32 bit Dữ liệu 32-bit BIN hoặc số đầu trong thiết bị từ 

BIN 64 bit Dữ liệu 64-bit BIN hoặc số đầu trong thiết bị từ 

BCD 4 chữ số Dữ liệu BCD 4 chữ số 

BCD 8 chữ số Dữ liệu BCD 8 chữ số 

Số thực Dữ liệu dấu phẩy thập phân động 

Xâu ký tự Dữ liệu xâu ký tự 

Tên thiết bị Dữ liệu tên thiết bị 

 
6) Các thiết bị có th  đƣợc lệnh sử dụng trong câu hỏi đƣợc chu trình chỉ r . Các loại thiết bị có th  đƣợc sử 

dụng nhƣ sau: 

   ế  
 ậ   ữ 
  ệu 

   ế      ắn 
trong 

 Hệ    n   n     
  n   

File 
register 
R, ZR 

   ế        n  ế  
  ự    ế     

  -đun 
     
n n  
thông 
minh 

  an  
        
    n 

H n  
      

     
*5 

Bit     Bit    

Các 
thiết bị 
ứng 

dụng *1 

X,Y,M, 
L, SM, 
F, B, 
SB, 

FX,FY 
*2 

T, ST, 
C, *3 
D, W, 
SD, 

SW,FD, 
 □ 

R, ZR 

 
 

 
Z 

K, H, 
E,$ 

P, I, J, 
U, DX, 
DY, N, 
BL, TR, 
BL \S, 

V 

*1: Đối với mô tả cho các thiết bị riêng, tham khảo cuốn hƣớng dẫn sử dụng QnUCPU  Lý giải 

chƣơng trình, cơ sở chƣơng trình) hoặc cuốn hƣớng dẫn sử dụng Qn H)/QnPH/QnPRHCPU  lý giải 

chƣơng trình, cơ sở chƣơng trình). 

*2: FX và FY chỉ có th  sử dụng với dữ liệu bit, và FD chỉ với dữ liệu từ. 

*3: Khi T, ST và C đƣợc sử dụng với các lệnh khác lệnh bên dƣới thì chỉ có dữ liệu từ có th  đƣợc 

sử dụng.  Không th  sử dụng dữ liệu bit) 

[Lệnh có th  dùng với dữ liệu bit] 

LD, LDI, AND, ANI, OR, ORI, LDP, LDF, ANDP, ANDF, ORF, LDPI, LDFI, ANDPI, ANDFI, ORPI, 

ORFI, OUT, RST 

*4: Dùng đƣợc với mạng điều khi n CC-Link IE, mạng CC-Link IE Field, MELSECNET/H, và 

MELSECNET/10. 

*5: Thiết bị có th  đƣợc cà đƣợc ghi ở cột “Hằng số” và “Khác”. 

7) Chỉ r  các chức năng của lệnh. 

8) Chỉ r  các điều kiện mà lỗi có th  bị lại, và số lỗi. Xem trang 113, phần 3.6 đ  có những lỗi chƣa đƣợc k  

tới ở đây. 

9) Chỉ r  cả hình thanh và danh sách cho các ví dụ chƣơng trình đơn giản. Đồng thời chỉ r  các loại thiết bị 

riêng biệt sử dụng khi thực hiện chƣơng trình. 



134 
 

CHƯ  G     Ệ H  UẦ   Ự 

     ện    a    ế  

5.1.1 LD, LDI, AND, ANI, OR, ORI                                   

 

: Các thiết bị đƣợc sử dụng nhƣ các contact  bits) 

   ế  
 ậ   ữ 
  ệu 

   ế      ắn 
trong R, ZR  

 Zn 
H n  
   

D  
     

Bit    Bit    

    

 

 

Khi BL, S, TR, BL\S, hoặc BL\TR đƣợc sử dụng, tham khảo các lệnh điều khi n SFC của cuốn hƣớng dẫn 

lập trình MELSEC-Q/L/QnA (SFC). 

 

Chức năng 

LD, LDI 

 1) LD là một phép toán giao tiếp A khởi động lệnh, và LDI là một phép toán giao tiếp B khởi động lệnh. 

Chúng đọc thông tin ON/OFF từ thiết bị đƣợc định vị
*1
, và sử dụng chúng nhƣ kết quả phép toán. 

*1: Khi việc chỉ định bit đƣợc thực hiện cho một thiết bị từ thì thiết bị chuy n ON hoặc OFF tùy thuộc vào trạng 

thái 1/0 của bit chỉ định. 
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AND, ANI  

(1) AND là lệnh kết nối dãy giao tiếp A, và ANI là lệnh kết nối dãy giao tiếp B. Chúng đọc dữ liệu ON/OFF 
của thiết bị bit chỉ định 

*2
, thực hiện phép toán AND trên dữ liệu và kết quả phép toán đó tới đi m kia, và lấy 

giá trị này nhƣ kết quả phép toán. 

*2: Khi việc chỉ định bit đƣợc thực hiện cho thiết bị từ thì thiết bị chuy n ON hay OFF tùy thuộc vào trạng thái 
1/0 của bit chỉ định. 

 2) Việc sử dụng AND hay ANI là không giới hạn nhƣng áp dụng với thiết bị ngoại vi đƣợc sử dụng trong 
chế độ hình thang: 

 a) Ghi…… Khi AND và ANI đƣợc kết nối thành các dãy sẽ hi n thị hình thang với 24 bậc. 

 b) Đọc….. Khi AND và ANI đƣợc kết nối thành các dãy sẽ hi n thị hình thang với 24 bậc. Nếu số lƣợng 
vƣợt quá 24 bậc thì sẽ hi n thị tới 24. 

OR, ORI 

 1) OR là lệnh kết nối song song đơn giao tiếp A, và ORi là lệnh kết nối song song đơn giao tiếp B. 

Chúng đọc thông tin ON/OFF từ thiết bị chỉ định 
*3
, và thực hiện phép toán OR với kết quả phép toán tới 

đi m kia, và sử dụng giá trị đó nhƣ kết quả của phép toán. 

*3: Khi việc chỉ định bit đƣợc thực hiện cho thiết bị từ thì thiết bị chuy n ON hay OFF tùy thuộc vào trạng thái 
1/0 của bit chỉ định. 

 2) Việc sử dụng OR hay ORI là không giới hạn nhƣng áp dụng với thiết bị ngoại vi đƣợc sử dụng trong chế 
độ hình thang. 

 a) Ghi……. OR và ORI có th  đƣợc sử dụng đ  tạo kết nối lên tới 23 hình thang. 

 b) Đọc…… OR và ORI có th  đƣợc sử dụng đ  tạo kết nối lên tới 23 hình thang. 

Hình thang thứ 24 hay kế tiếp không th  hi n thị hợp thức. 

 

                      Chỉ định bit thiết bị từ đƣợc thực hiện theo hệ thập lục phân. 

                      Bit b11 của D0 sẽ là D0.0B. 

                     Xem trang 89, phần 3.2.1 đ  biết thêm thông tin về chỉ định bit thiết bị từ. 

 

Lỗi phép toán 

(1) Không có lỗi phép toán trong lệnh LD, LDI, AND, ANI, OR hay ORI. 

Ví dụ chƣơng trình 

 1) Chƣơng trình sử dụng lệnh LD, AND, OR và ORI. 
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 2) Contact liên kết chƣơng trình sử dụng lệnh ANB và ORB. 

 

 3) Chƣơng trình song song với lệnh OUT. 

 

5.1.2 LDP, LDF, ANDP, ANDF, ORP, ORF 

 

: Các thiết bị đƣợc sử dụng nhƣ các contact  bits) 

   ế  
 ậ   ữ 
  ệu 

   ế      ắn 
trong R, ZR  

 Zn 
H n  
   

D  
     

Bit    Bit    
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Chức năng 

LDP, LDF 

 1) LDP là phép toán xung cạnh trƣớc khởi động lệnh, và chỉ ON tại cạnh trƣớc của thiết bị bit chỉ định  Khi 

nó chạy từ OFF sang ON). Nếu thiết bị từ đƣợc chỉ định, nó chỉ ON khi bit chỉ định thay đổi từ 0 sang 1. 

Trong những trƣờng hợp khi chỉ có một lệnh LDP, nó hoạt động các lệnh y hệt nhau đ  tạo ra xung cái đƣợc 

thực hiện trong khi ON  

 

 2) LDF là phép toán xung cạnh sau khởi động lệnh, và chỉ ON tại cạnh sau của thiết bị bit chỉ định  Khi nó 

chạy từ ON sang OFF). 

Nếu thiết bị từ đƣợc chỉ định thì nó chỉ ON khi bit chỉ định thay đổi từ 1 sang 0. 

ANDP, ANDF 

 1) ANDP là lệnh kết nối dãy xung cạnh trƣớc, và ANDF là lệnh kết nối dãy xung cạnh sau. Chúng thực hiện 

phép toán AND với kết quả phép toán tới đi m kia, và lấy giá trị đó nhƣ kết quả của phép toán. 

Dữ liệu ON/OFF đƣợc ANDP và ANDF sử dụng đƣợc chỉ ra trong bảng dƣới: 

   ế         đ n     n    DP        DF 
  n    ạn    DP   n    ạn    DF 

   ế         B       đ n         ế        

OFF sang ON 0 sang 1 ON 

OFF OFF 0 

OFF ON 1 

ON sang OFF 1 sang 0 ON 

 

ORP, ORF 

 2) ỎRP là lệnh kết nối song song xung cạnh trƣớc, và ORF là lệnh kết nối dãy xung cạnh sau. Chúng thực 

hiện phép toán OR với kết quả kết phép toán tới đi m kia, và lấy giá trị đó nhƣ kết quả của phép toán. 

Dữ liệu ON/OFF đƣợc ORP và ORF sử dụng đƣợc chỉ ra trong bảng dƣới: 

   ế         đ n     n    P        F 
  n    ạn    P   n    ạn    F 

   ế         B       đ n         ế        

OFF sang ON 0 sang 1 ON 

OFF OFF 0 

OFF ON 1 

ON sang OFF 1 sang 0 ON 
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Lỗi phép toán 

 1) Không có lỗi phép toán trong lệnh LDP, LDF, ANDP, ANDF, ORP hay ORF. 

Ví dụ chƣơng trình 

 1) Chƣơng trình sau thực hiện lệnh MOV tại đầu vào X0, hoặc cạnh trƣớc b10  bit 11) của thanh ghi dữ liệu 

D0. 

 

*1: Chỉ định bit thiết bị từ đƣợc thực hiện theo hệ thập lục phân. Bit b10 của D0 sẽ là D0.A 

5.1.3 LDPI, LDFI, ANDPI, ANDFI, ORPI, ORFI 

 

: Các thiết bị đƣợc sử dụng nhƣ các contact  bits) 

   ế  
 ậ   ữ 
  ệu 

   ế      ắn 
trong 

R, ZR 
 

 Zn 
H n  
   

D  
     

Bit    Bit    
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Chức năng 

LDPI, LDFI 

 1) LDPI là phép toán NOT xung cạnh trƣớc khởi động lệnh chỉ tại cạnh trƣớc của thiết bị bit xác định  Khi 

thiết bị bit chạy từ ON sang OFF) hoặc khi thiết bị bit đang ON hoặc OFF. Nếu thiết bị từ đƣợc xác định thì 

LDPI chỉ ON khi bit xác định là 0, 1 hoặc thay đổi từ 1 sang 0. 

 2) LDFI là phép toán NOT xung cạnh sau khởi động lệnh chỉ tại cạnh sau của thiết bị bit xác định  Khi thiết 

bị bit chạy từ OFF sang ON) hoặc khi thiết bị bit đang ON hoặc OFF. Nếu thiết bị từ đƣợc xác định thì LDfI 

chỉ ON khi bit xác định là 0, 1 hoặc thay đổi từ 1 sang 0. 

   ế         đ n     n    P        F 
  n    ạn    P   n    ạn    F 

   ế         B       đ n         ế        

OFF sang ON 0 sang 1 OFF ON 

OFF 0 ON ON 

ON 1 ON ON 

ON sang OFF 1 sang 0 ON OFF 
 

ANDPI, ANDFI 

 1) ANDPI là kết nối dãy NOT xung cạnh trƣớc, và ANDFI là kết nối dãy NOT xung cạnh sau. ANDPI và 

ANDFI thực hiện phép toán AND với kết quả phép toán trƣớc đó, và lấy giá trị đó nhƣ kết quả của phép 

toán. 

Dữ liệu ON hay OFF đƣợc ANDPI và ANDFI sử dụng đƣợc chỉ ra trong bảng sau. 

   ế         đ n     n    DPI        DFI 
  n    ạn    DPI   n    ạn    DFI 

   ế         B       đ n         ế        

OFF sang ON 0 sang 1 OFF ON 

OFF 0 ON ON 

ON 1 ON ON 

ON sang OFF 1 sang 0 ON OFF 
 

ORPI, ORFI 

 1) ORPI là kết nối song song NOT xung cạnh trƣớc, và ORFI là kết nối song song NOT xung cạnh sau. 

ORPI và ORFI thực hiện phép toán OR với kết quả phép toán trƣớc đó, và lấy giá trị đó nhƣ kết quả của 

phép toán. 

Dữ liệu ON hay OFF đƣợc ORPI và ORFI sử dụng đƣợc chỉ ra trong bảng sau. 

   ế         đ n     n    PI        FI 
  n    ạn    PI   n    ạn    FI 

   ế         B       đ n         ế        

OFF sang ON 0 sang 1 OFF ON 

OFF 0 ON ON 

ON 1 ON ON 

ON sang OFF 1 sang 0 ON OFF 
 

Lỗi phép toán 

 1) Không có lỗi phép toán trong lệnh LDPI, LDFI, ANDPI, ANDFI, ORPI hay ORFI. 
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Ví dụ chƣơng trình 

 1) Chƣơng trình sau lƣu 0 vào D0 khi X0 đang ON, OFF, hoặc chuy n từ ON sang OFF, hay M0 đang ON, 

OFF, hoặc chuy n từ OFF sang ON. 

 

 2) Chƣơng trình sau lƣu 0 vào D0 khi X0 đang ON và b10  11 bit) của D0 đang ON, OFF, hoặc chuy n từ 

ON sang OFF. 
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  2  ện     n  ế  

5.2.1 AND, ORB 

 

   ế  
 ậ   ữ 
  ệu 

   ế      ắn    n  

R, ZR 
 

 Zn 
H n  
   

D  
     

Bit    Bit    

  

Chức năng 

ANB 

 1) Thực hiện phép toán AND trên khối A và khối B, và lấy giá trị đó nhƣ kết quả của phép toán. 

 2) Ký hiệu của ANB không phải ký hiệu contact, nhƣng cũng không phải ký hiệu liên kết. 

 3) Khi lập trình theo chế độ list, có th  ghi liên tiếp lên tới 15 lệnh ANB  16 khối). 

ORB 

 1) Thực hiện phép toán OR trên khối A và khối B, và lấy giá trị đó nhƣ kết quả của phép toán. 

 2) ORB đƣợc sử dụng đ  thực hiện kết nối song song cho các khối hình thang với hai hay nhiều contact. 

Đối với các khối hình thang chỉ có một contact, sử dụng OR hoặc ORI, không cần dùng lệnh ORB trong 

những trƣờng hợp nhƣ vậy. 

 

 3) Ký hiệu ORB không phải ký hiệu contact, nhƣng cũng không phải ký hiệu kết nối. 

(4) Khi lập trình theo chế độ danh sách, có th  sử dụng thành công lên tới 15 lệnh ORB  16 khối). 
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5.2.2 MPS, MRD, MPP 

 

   ế  
 ậ   ữ 
  ệu 

   ế      ắn    n  

R, ZR 
 

 Zn 
H n  
   

D  
     

Bit    Bit    

  

Chức năng 

MPS 

(1) Lƣu bộ nhớ kết quả phép toán  ON hoặc OFF) ngay lập tức trƣớc lệnh MPS. 

 2) Có th  sử dụng thành công lên tới 16 lệnh MPS. 

Nếu lệnh MPS đƣợc sử dụng trong suốt quá trình này thì số sử dụng đƣợc tính toán với lệnh MPS sẽ bị suy 

giảm đi một. 

MRD 

 1) Đọc kết quả phép toán lƣu lệnh MPS, và sử dụng kết quả đó đ  thực hiện phép toán ở bƣớc tiếp. 

MPP 

 1) Đọc kết quả phép toán lƣu lệnh MPS, và sử dụng kết quả đó đ  thực hiện phép toán ở bƣớc tiếp. 

 2) Xóa kết quả phép toán đƣợc lệnh MPS lƣu. 

 3) Trừ 1 từ số lần sử dụng lệnh MPS. 
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1. Dƣới đây chỉ ra các hình thang cả sử dụng và không sử dụng lệnh MPS, MRD, và MPP. 

H n    an       n   ện   P     D     PP 
H n    an     n       n   ện   P     D    

MPP 

  
2. Lệnh MPS và MPP phải đƣợc sử dụng với số lần bằng nhau. Lỗi quan sát điều này sẽ không hi n thị 

chính xác hình thang trong chế độ hình thang của thiết bị ngoại vi. 

 

Lỗi phép toán 

 1) Không có lỗi phép toán trong lệnh MPS, MRD hay MPP. 

Ví dụ chƣơng trình 

 1) Chƣơng trình sử dụng lệnh MPS, MRD và MPP. 
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 2) Chƣơng trình sử dụng thành công lệnh MPS và MPP. 

[Chế độ hình thang] 

 

[Chế độ list] 
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5.2.3 INV 

 
   ế  

 ậ   ữ 

  ệu 

   ế      ắn    n  

R, ZR 
 

 Zn 
H n  

   

D  

     Bit    Bit    

  

Chức năng 

Hoán vị kết quả phép toán ngay lập tức trƣớc lệnh INV 

 ế   uả         n n a   ậ            

 ện  I   

 ế   uả         n  au       ự    ện 

 ện  I   

OFF ON 

ON OFF 

Lỗi phép toán 

 1) Không có lỗi phép toán trong lệnh INV. 

Ví dụ chƣơng trình 
 1) Chƣơng trình hoán vị dữ liệu ON/OFF X0, và đầu ra từ Y10. 

 

 
1. Lệnh INV hoạt động dựa trên kết quả tính toán đƣợc thực hiện mãi tới khi nhận đƣợc lệnh INV. Theo đó, 

sử dụng nó ở vị trí giống nhau nhƣ thực hiện lệnh AND. 

Lệnh INV không th  đƣợc sử dụng ở vị trí LD và OR. 

2. Khi sử dụng khối hình thang, kết quả phép toán đƣợc hoán đổi trong phạm vi của khối hình thang. Đ  vận 

hành hình thang sử dụng lệnh INV kết hợp với lệnh ANB, tập trung vào phạm vi sẽ đƣợc hoán đổi. 

 
Đối với các chi tiết của lệnh ANB, tham khảo trang 141, phần 5.2.1 
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5.2.4 MEP, MEF 

 

   ế  

 ậ   ữ 

  ệu 

   ế      ắn    n  

R, ZR 
 

 Zn 
H n  

   

D  

     
Bit    Bit    

  

Chức năng 

MEP 

 1) Nếu kết quả phép toán lên tới lệnh MEP là cạnh trƣớc  từ OFF tới ON), chạy ON  trạng thái liên tục). 

Nếu kết quả phép toán lên tới lệnh MEP là bất kỳ khác hơn là cạnh trƣớc, chạy OFF  trạng thái không liên 

tục). 

 2) Sử dụng lệnh MEP đơn giản hóa quá trình xử lý chuy n đổi xung khi các contact đƣợc kết nối thành 

chuỗi. 

Lỗi phép toán 

 1) Không có lỗi phép toán trong lệnh MEP hay MEF. 

Ví dụ chƣơng trình 

 1) Chƣơng trình thực hiện chuy n đổi xung thành kết quả phép toán X0 và X1. 

 

 

1. Lệnh MEP và MEF thỉnh thoảng không có chức năng phù hợp khi thực hiện chuy n đổi xung cho contact 

đã đƣợc một chƣơng trình con chỉ số hóa hoặc lệnh FOR tới lệnh NEXT. Nếu vậy thì sử dụng lệnh EGP 

/EGF. 

2. Lệnh MEP hoặc MEF hoạt động dựa trên kết quả vận hành thực hiện bắt đầu từ lệnh LD ngay lập tức 

trƣớc lệnh MEP hoặc MEF ngay lập tức trƣớc lệnh MEP hay MEF. Do đó, sử dụng chúng ở vị trí tƣơng tự 

nhƣ với lệnh AND. 

Lệnh MEP và MEF không th  đƣợc thực hiện tại vị trí LD hoặc OR. 
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5.2.5 EGP, EGF 

 

: số relay cạnh xung nơi lƣu kết quả vận hành  bits) 

   ế  

 ậ   ữ 

  ệu 

   ế      ắn    n  

R, ZR 
 

 Zn 
H n  

   
V      

Bit    Bit    

   

Chức năng 

EGP 

 1) Kết quả vận hành lên lệnh EGP đƣợc lƣu ở bộ nhớ relay cạnh xung  V). 

 2) Chạy ON  trạng thái liên tục) ở cạnh trƣớc  OFF sang ON) của kết quả vận hành lên lệnh EGP. 

Nếu kết quả vận hành lên lệnh EGP khác hơn cạnh trƣớc  ví dụ: từ ON sang ON, ON sang OFF, hoặc OFF 

sang OFF), nó chạy OFF  trạng thái giãn đoạn). 

 3) Lệnh EGP đƣợc sử dụng chƣơng trình con, và sử dụng hoạt động xung cho các chƣơng trình đƣợc định 

vị bởi chỉ số hóa giữa lệnh FOR và NEXT. 

 4) Lệnh EGP có th  đƣợc sử dụng nhƣ lệnh AND. 

EGF 

 1) Kết quả vận hành lên lệnh EGP đƣợc lƣu ở bộ nhớ relay cạnh xung  V). 

 2) Chạy ON ở cạnh sau  từ ON sang OFF) kết quả vận hành tới lệnh EGF. 

Nếu kết quả vận hành lên lệnh EGF khác hơn cạnh sau  ví dụ: từ OFF sang ON, ON sang ON, hay OFF 

sang OFF), nó chạy OFF  trạng thái giãn đoạn). 

 3) Lệnh EGF đƣợc sử dụng cho chƣơng trình con, và sử dụng hoạt động xung cho các chƣơng trình đƣợc 

định vị bởi chỉ số hóa giữa lệnh FOR và NEXT. 

(4) Lệnh EGF có th  đƣợc sử dụng nhƣ lệnh AND. 

Lỗi phép toán 

 1) Không có lỗi phép toán trong lệnh EGP hay EGF. 
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Ví dụ chƣơng trình 

 1) Chƣơng trình sử dụng lệnh EGP trong chƣơng trình con sử dụng lệnh EGD. 

 

 

 

1. Lệnh EGP hay EGF hoạt động dựa trên kết quả phép toán thực hiện khởi động từ lệnh LD ngay lập tức 

trƣớc lệnh EGP hay EGF tới ngay lập tức trƣớc lệnh EGP hay EGF. Do đó, sử dụng chúng tại vị trí giống 

nhau nhƣ thực hiện lệnh AND. 

 Tham khảo trang 134, phần 5.1.1.) 

Lệnh EGP và EGF không th  đƣợc sử dụng tại vị trí lệnh LD hay OR. 

2. Lệnh EGP và EGF không th  đƣợc sử dụng tại các vị trí khối hình thang đƣợc chỉ dƣới đây. 
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5.3.1 OUT 

 

: Số thiết bị đƣợc chuy n ON và OFF  bits) 

   ế  

 ậ   ữ 

  ệu 

   ế      ắn    n  

R, ZR 
 

 Zn 
H n  

   

DY 

     
Bit    Bit    

   
 Khác 
T, C, F) 

   

Chức năng 

 1) Kết quả vận hành lên lệnh OUT đƣợc cung cấp tới thiết bị đƣợc định vị. 

(a) Khi sử dụng thiết bịbit 

 ế   uả  ận   n  Coil 

OFF OFF 

ON ON 

 b) Khi chỉ định bit đƣợc thực hiện cho thiết bị từ. 

 ế   uả  ận   n  B       đ n  

OFF 0 

ON 1 

Lỗi phép toán 

 1) Không có lỗi phép toán trong lệnh OUT. 

Ví dụ chƣơng trình 

 1) Khi sử dụng thiết bị bit 
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 2) Khi thực hiện chỉ định bit cho thiết bị từ. 

 

 

 

Số bƣớc cơ bản cho lệnh OUT nhƣ sau: 

 Khi sử dụng thiết bị gắn trong hoặc file register  R): 1 

 Khi sử dụng đầu ra truy cập trực tiếp (DY): 2 

 Khi sử dụng file register định dạng truy cập số sê ri 

 Chỉ áp dụng cho CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU): 2 

 QCPU mẫu cơ bản, CPU mẫu hiệu năng cao, CPU điều khi n quá trình, và CPU dự phòng): 3 

 Các thiết bị khác: 3 
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5.3.2 OUT T, OUTH T, OUT ST, OUTH ST 

 

: Số bộ h n giờ  bit) 

Giá trị cài đặt: giá trị cài đặt cho bộ đếm thời gian  BIN 16 bit *1) 

   ế  

 ậ   ữ 

  ệu 

   ế      ắn    n  

R, ZR 
 

 Zn 
H n  

   K 
     

Bit    Bit T  

 
 

 Chỉ có 
T, ST) 

       

Giá trị 
cài đặt 

 
 

 Khác T, 
ST, C) 

    
 

*2 
 

*1: Giá trị cài đặt cho bộ đếm giờ không th  đƣợc định vị gián tiếp. 

 

Xem trang 109, phần 3.4 đ  có thêm thông tin về chỉ định gián tiếp. 

*2: Giá trị bộ đếm thời gian chỉ có th  đƣợc cài đặt nhƣ hằng số thập phân  K). Hằng số thập lục 

phân  H) và số thực không th  đƣợc sử dụng cho thiết lập bộ đếm thời gian. 

Chức năng 

 1) Khi kết quả vận hành lên lệnh OUT là ON, cuộn cảm đếm thời gian chạy ON và bộ đếm thời gian đếm 

lên giá trị đã đƣợc cài đặt, khi tăng trạng thái  tổng giá trị số là bằng nhau hoặc lớn hơn giá trị cài đă t), hồi 

đáp tiếp đi m nhƣ sau: 

Tiếp đi m A Liên tục 

Tiếp đi m B Giãn đoạn 
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 2) Tiếp đi m hồi đáp nhƣ sau khi kết quả phép toán lên lệnh OUT thay đổi từ ON sang OFF. 

  ạ     
  n     

Cu n  ả  
     n     

G         ện 
       a    
  n     

            ạ     đế  Sau khi   ạ     đế  

  ế  đ    
A 

  ế  đ    
B 

  ế  đ    
A 

  ế  đ    
B 

Bộ h n giờ 
tốc độ thấp 

OFF 0 Giãn đoạn Liên tục Giãn đoạn Liên tục 
Bộ h n giờ 
tốc độ cao 

Bộ đếm thời 
gian tích 
hợp lƣu trữ 
tốc độ thấp 

OFF 
Duy trì giá 
trị hiện thời 

Giãn đoạn Liên tục Liên tục Giãn đoạn 
Bộ đếm thời 
gian tích 
hợp lƣu trữ 
tốc độ cao 

 3) Đ  xóa giá trị hiện thời của bộ h n giờ lƣu lại và chuy n OFF tiếp đi m sau khi chạy bộ đếm thì sử du  ng 
lệnh RST. 
 4) Số âm  -3268 tới -1) không th  đặt cho giá trị thiết lập của bộ h n giờ.

*3
 

Nếu giá trị thiết lập là 0, bộ h n giờ sẽ hết thời gian chờ khi thời gian lệnh OUT thực hiện. 

*3: Khi xác định giá trị thiết lập cho bộ h n giờ sử dụng thiết bị từ  D, W, R, ZR, hoặc ), nếu giá 
trị ở phạm vi thiết lập không đƣợc ki m tra. Ki m tra giá trị ở chƣơng trình ngƣời dùng đ  không cài đặt số 
âm. 
 5) Quá trình sau đƣợc thực hiện khi thực hiện lệnh OUT: 

 Cuộn cảm  chuy n ON hoặc OFF 

 Tiếp đi m  chuy n ON hoặc OFF 

 Giá trị hiện thời  đƣợc cập nhật 

Trong trƣờng hợp lệnh JMP hoặc các lệnh tƣơng tự đƣợc sử dụng đ  nhảy tới lệnh  khi lệnh 

 đang ON, sẽ không thực hiện cập nhật giá trị hiện thời hay thao tác ON/OFF tiếp đi m. 

Nếu lệnh  đƣợc thực hiện hai hoặc nhiều lần trong cùng một lần quét thì giá trị hiện thời của số lặp 
đã thực hiện sẽ đƣợc cập nhật. 
 6) Chỉ số hóa cho cuộn cảm hoặc tiếp đi m bộ h n giờ chỉ đƣợc Z0 hoặc Z1 thực hiện.  Ngoại trừ 
QnUDVCPU.) 
Giá trị thiết lập bộ h n giờ là không giới hạn đối với chỉ số hóa. 

 
1. Giới hạn thời gian bộ h n giờ 

Giới hạn thời gian bộ h n giờ đƣợc cài ở hệ thông PLC của hộp thoại thông số PLC. 

  ạ       n     

 CPU  ẫu  ơ  ản    ạ  CPU n n  
 ự   a , CPU đ ều     n  u  

   n  CPU  ự    n  

CPU   ạ   n    n    n   u       
P C     , LCPU 

P ạ        ế   ậ  Đơn       ế   ậ  P ạ        ế   ậ  Đơn       ế   ậ  

Bộ h n giờ tốc độ thấp 
Bộ đếm thời gian tích 
hợp lƣu trữ tốc độ 
thấp 

1 ms tới 1000 ms 
 Mặc định: 100ms) 

1 ms 
1 ms tới 1000 ms 
 Mặc định: 100ms) 

1 ms 

Bộ h n giờ tốc độ cao 
Bộ đếm thời gian tích 
hợp lƣu trữ tốc độ cao 

0.01 ms tới 100.0 ms 
 Mặcđịnh: 10.0 ms) 

0.1 ms 
0.01 ms tới 100.0 ms 
 Mặcđịnh: 10.0 ms) 

0.01 ms 

2. Về thông tin phƣơng pháp đếm bộ h n giờ, tham khảo cuốn hƣớng dẫn sử dụng  Lý giải chƣơng trình, cơ 

sở chƣơng trình) cho mô-đun CPU đƣợc sử dụng. 

3. Số bƣớc cơ bản của lệnh  là 4. 

 

Lỗi phép toán 

 1) Không có lỗi phép toán trong lệnh OUT. 



153 
 

 

Thận trọng 

 1) Khi viết chƣơng trình mà thao tác tiếp đi m bộ h n giờ khởi động thao tác của bộ h n giờ khác thì viết 

chƣơng trình cho bộ h n giờ hoạt động sau trƣớc. 

Trong những trƣờng hợp sau tất cả bộ h n giờ chạy ON ở cùng lần quét nếu viết chƣơng trình theo trật tự 

bộ h n giờ hoạt động. 

 Nếu giá trị cài đặt nhỏ hơn thời gian quét. 

 Nếu đặt “1” 

 

Ví dụ chƣơng trình 

 1) Chƣơng trình sau chuy n ON Y10 và Y14 10 giây sau khi X0 ON. 

 

*3: Giá trị thiết lập của bộ h n giờ tốc độ thấp chỉ r  giới hạn thời gian mặc định  100ms). 
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  2) Chƣơng trình sau sử dụng dữ liệu BCD tại X10 tới X1F nhƣ giá trị cài đặt bộ h n giờ. 

 
 3) Chƣơng trình sau chuy n ON Y10 250 ms sau khi X0 chạy ON. 

 
*4: Giá trị thiết lập của bộ h n giờ tốc độ cao chỉ r  giới hạn thời gian mặc định  10ms). 

5.3.3 OUT C 

 

: số bộ đếm  bits) 

Giá trị cài đặt: giá trị thiết lập bộ đếm  BIN 16 bit 
*1

) 

   ế  

 ậ   ữ 

  ệu 

   ế      ắn    n  

R, ZR 
 

 Zn 
H n  

   K 
     

Bit    Bit    

 
 

 Chỉ C) 
       

Giá trị 

cài đặt 
 

 

 Khác T, 

ST, C) 

    
 

*2
 

 

*1: Giá trị bộ đếm không th  đƣợc cài chỉ định gián tiếp. 

 
Xem trang 109, phần 3.4 đ  có thêm thông tin về chỉ định gián tiếp. 

*2: Giá trị bộ đếm chỉ đƣợc cài đặt với hằng số thập phân  K). Cài đặt giá trị bộ đếm không th  dùng 

hằng số thập lục phân  H) hoặc số thực. 
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Chức năng 

 1) Khi kết quả vận hành lên lệnh OUT thay đổi từ OFF sang ON thì thêm 1 vào giá trị hiện thời  giá trị đếm) 

và đếm tăng trạng thái  giá trị hiện thời   giá trị đặt), và tiếp đi m hồi đáp nhƣ sau: 

Tiếp đi m A Liên tục 

Tiếp đi m B Giãn đoạn 

 2) Không đếm đƣợc thực hiện với kết quả vận hành tại ON.  Không cần thực hiện chuy n đổi xung ở đầu 

vào bộ đếm.) 

 3) Sau khi đếm tăng trạng thái đạt đỉnh, giá trị đếm hoặc tiếp đi m không thay đổi cho tới khi thực hiện lệnh 

RST. 

 4) Số âm  -32768 tới -1) không th  cài đặt nhƣ giá trị thiết lập bộ h n giờ. 

Nếu giá trị cài đặt là 0 thì quá trình giống với chƣơng trình thay thế 1. 

 5) Chỉ số hóa cuộn cảm bộ đếm và tiếp đi m chỉ có th  sử dụng Z0 va1. ngoại trừ QnUVCPU.) 

Chỉ số hóa là không giới hạn với giá trị thiết lập bộ đếm. 

 
1. Về phƣơng pháp đếm bộ đếm, tham khảo cuốn hƣớng dẫn sử dụng  Lý giải chƣơng trình, cơ sở chƣơng 

trình) cho mô-đun CPU đƣợc sử dụng. 

2. Số bƣớc cơ bản của lệnh là 4. 

 

Lỗi phép toán 
 1) Không có lỗi phép toán trong lệnh OUT. 

Ví dụ chƣơng trình 

 1) Chƣơng trình sau chuy n ON Y30 sau khi chạy ON 10 lần, và khởi động lại bộ đếm khi X1 chạy ON. 

 
 2) Chƣơng trình sau đặt giá trị cho C10 là 10 khi x0 chạy ON, và 20 khi X1 chạy ON. 
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5.3.4 OUT F 

 

:  Số bảng tín hiệu điện báo đƣợc chuy n ON  bits) 

   ế  
 ậ   ữ 
  ệu 

   ế      ắn    n  
R, ZR 

 

 Zn 
H n  
   

K    
Bit    Bit    

   

 Chỉ F) 

 

Chức năng 

 1) Kết quả vận hành lên lệnh OUT đƣợc cung cấp cho bảng tín hiệu điện báo đƣợc chỉ định. 

 2) Các hồi đáp sau xảy ra khi bảng tín hiệu điện báo  F) chuy n ON. 

 “USER”/”ERR”.” LED chạy ON. 

 Số bảng tín hiệu điện báo đang ON  số F) đƣợc lƣu ở các thanh ghi đặc biệt  SD64 tới SD79). 

 Giá trị của SD63 đƣợc  tăng thêm 1. 

 3) Nếu giá trị của SD63 là 16  khi bảng tín hiệu điện báo 16 đã sãn sàng hoạt động), nếu bảng tín hiệu điện 
báo mới chuy n ON, số của nó sẽ đƣợc lƣu ở SD64 tới SD79. 

 4) Các hồi đáp sau xảy ra khi bảng tín hiệu điện báo đƣợc lệnh OUT chuy n OFF. 

Cuộn cảm chạy OFF nhƣng trạng thái “USER”/”ERR.” LED và nội dung giá trị lƣu ở SD63 tới SD79 không 
có gì thay đổi. 

Sử dụng lệnh  đ  thực hiện “USER”/”ERR.”LED ON cũng nhƣ xóa bảng tín hiệu điện báo đƣợc lệnh 

chuy n OFF từ SD63 tới SD79. 

Lỗi phép toán 

 1) Không có lỗi phép toán trong lệnh OUT. 

 

1. Đ  có thêm thông tin về bảng tín hiệu điện báo, tham khảo cuốn hƣớng dẫn sử dụng  Lý giải chƣơng 
trình, cơ sở chƣơng trình) đối với mô-đun CPU đƣợc sử dụng. 

2. Số bƣớc cơ bản đối với lệnh  mô-đun OUT là 2. 

3. Đối với LED đƣợc bật khi bảng tín hiệu điện báo bật, tham khảo bảng sau tùy thuộc vào mô-đun CPU 
đƣợc sử dụng. 

 ẫu CPU  ED  ậ  

CPU mẫu hiệu năng cao, CPU điều khi n quá trình, CPU dự phòng, CPU loại ứng 
dụng tổng quát cho PLC họ Q, LCPU 

“USER”LED 

QCPU mẫu cơ bản “ERR.”LED 
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Ví dụ chƣơng trình 

 1) Chƣơng trình sau chuy n ON F7 khi X0 On, và lƣu giá trị 7 từ SD64 tới SD79. 

 

5.3.5 SET 

 

: Số thiết bị bit đƣợc cài đặt  ON)/ Chỉ định bit thiết bị từ  bit) 

   ế  
 ậ   ữ 
  ệu 

   ế      ắn    n  
R, ZR 

 

 Zn 
H n  
   

DY 
k  c Bit    Bit    

            

 Khác T, ST,C) 

   

 

Khi sử dụng BL, S,TR, BL\S, hoặc BL\TR, tham khảo các lệnh điều khi n SFC của cuốn hƣớng dẫn lập trình 

MELSEC-Q/L/QnA (SFC). 

Khi sử dụng F, tham khảo trang 161, phần 5.3.7. 

 
 

Chức năng 
 1) Khi lệnh thực hiện chuy n ON, trạng thái của thiết bị đƣợc chỉ định sẽ nhƣ sau: 

   ế       ạn          ế     

Thiết bị bit Cuộn cảm và tiếp đi m chuy n ON 

Khi chỉ định bit đƣợc thực hiện cho thiết bị từ Chỉ định bit đặt tại 1 

 2) Lệnh duy trì ON chuy n ON thiết bị khi chuy n OFF các lệnh giống nhau. 

Thiết bị đƣợc lệnh SET chuy n ON và lệnh RST chuy n OFF. 

 

 3) Khi lệnh thực hiện OFF, trạng thái thiết bị không thay đổi. 
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Lỗi phép toán 

 1) Không có lỗi phép toán trong lệnh SET. 

Ví dụ chƣơng trình 

 1) Chƣơng trình sau đặt Y8B  ON) khi X8 ON, và reset Y8B  OFF) khi X9 ON. 

 

 2) Chƣơng trình sau đặt giá trị D0 5 bit  b5) thành 1 khi X8 ON, và đặt giá trị bit thành 0 khi X9 ON. 

 

 

 

 

1. Số bƣớc cơ bản của lệnh SET nhƣ sau: 

 Khi thiết bị gắn trong hay file register  R0 tới R32767) đang hoạt đông: 1 

 Khi đầu ra truy cập trực tiếp  DY) hay thiết bị lập trình SFC  BL) đang hoạt động: 2 

 Khi sử dụng file register định dạng truy cập số sê ri 

 Chỉ áp dụng cho CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU): 2 

 QCPU mẫu cơ bản, CPU mẫu hiệu năng cao, CPU điều khi n quá trình, và CPU dự phòng): 3 

 Khi một vài thiết bị khác đang hoạt động: 3 

2. Khi sử dụng X nhƣ một thiết bị, sử dụng số hiệu thiết bị không đƣợc dùng cho đầu vào thực. Nếu sử dụng 

số hiệu giống nhau cho các thiết bị đầu vào thực và đầu vào X thì dữ liệu đầu vào thực sẽ đƣợc ghi trên đầu 

vào X đƣợc xác định ở lệnh SET. 
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5.3.6 RST 

 

: Số hiệu thiết bị bit đƣợc reset/ chỉ định bit thiết bị từ  bit) Số hiệu thiết bị từ đƣợc reset  BIN 16 bit) 
Số hiệu thiết bị từ đƣợc reset  BIN 16 bit) 

   ế  
 ậ   ữ 
  ệu 

   ế      ắn    n  
R, ZR 

 

 Zn 
H n  
   

DY 
k    Bit    Bit    

   
        

  

 
Khi sử dụng BL, S, TR, BL\S, hay BL\TR, tham khảo cuốn hƣớng dẫn lập trình MELSEC-Q/L/QnA (SFC). 
Khi sử dụng F, tham khảo trang 159, phần 5.3.6 

 

Chức năng 
 1) Khi lệnh thực hiện chuy n ON, trạng thái của thiết bị đã xác định nhƣ sau: 

   ế       ạn          ế     

Thiết bị bit Chuy n OFF cuộn cảm và tiếp đi m 

Bộ h n giờ và bộ đếm 
Đặt giá trị hiện thời thành 0, và chuy n OFF 
cuộn cảm và tiếp đi m 

Khi thực hiện chỉ định bit cho thiết bị 
từ 

Đặt giá trị bit xác định thành 0 

Thiết bị từ khác bộ h n giờ và bộ 
đếm 

Đặt đi m tiếp thành 0 

 2) Khi lệnh thực hiện là OFF, trạng thái thiết bị không thay đổi. 

 3) Chức năng của thiết bị do lệnh RST định vị là giống nhau theo các hình thang dƣới đây: 

 

Lỗi phép toán 
 1) Không có lỗi phép toán trong lệnh RST. 

 
Số bƣớc cơ bản của lệnh RST nhƣ sau. 
a) Đối với xử lý bit 

 Thiết bị gắn trong  thiết bị bit hoặc thiết bị từ xác định bit): 1 

 Đầu ra truy cập trực tiếp: 2 

 Bộ h n giờ, bộ đếm: 4 

 Khi sử dụng file register định dạng truy cập số sê ri 
 Chỉ áp dụng cho CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU): 2 
 QCPU mẫu cơ bản, CPU mẫu hiệu năng lực cao, CPU điều khi n quá trình, và CPU dự phòng): 3 

 Khác: 3 
b) Đối với xử lý từ 

 Thiết bị gắn trong: 2 

 Thanh ghi chỉ số: 2 

 Khi sử dụng file register định dạng truy cập số sê ri 
 Chỉ áp dụng cho CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU): 2 
 QCPU mẫu cơ bản, CPU mẫu hiệu năng cao, CPU điều khi n quá trình, và CPU dự phòng): 3 

 Khác: 3 

 



160 
 

Ví dụ chƣơng trình 

(1) Chƣơng trình sau đặt giá trị thanh ghi dữ liệu thành 0. 

 

 2) Chƣơng trình sau reset bộ h n giờ và bộ đếm tích hợp lƣu trữ 100 ms. 
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5.3.7 SET F, RST F 

 

SET : Số bảng tín hiệu điện báo đƣợc cài đặt  số hiệu F)  bit) 

RST : Số bảng tín hiệu điện báo đƣợc reset  số hiệu F)  bit) 

   ế  
 ậ   ữ 
  ệu 

   ế      ắn    n  
R, ZR 

 

 Zn 
H n  
   

K    
Bit    Bit    

 

 

  
 
 Chỉ F) 

        
 

Chức năng 

SET 

 1) Bảng tín hiệu điện báo do  xác định đƣợc chuy n ON khi lệnh thực hiện chuy n ON. 

 2) Các hồi đáp sau xảy ra khi bảng tín hiệu điện báo  F) chuy n ON. 

 “USER” LED chạy ON 
*1

 

 Số hiệu bảng tín hiệu điện báo đang ON  số hiệu F) đƣợc lƣu tại thanh ghi đặc biệt  SD64 tới 

SD79). 

 Giá trị của SD63 đƣợc tăng thêm 1. 

*1: Khi sử dụng QCPU mẫu cơ bản, “ERR.”LED chạy ON. 

 3) Nếu giá trị của SD63 là 16  xảy ra khi 16 bảng tín hiệu điện báo s n sàng hoạt động), thậm chí nếu bảng 

tín hiệu điện báo chuy n ON thì số hiệu sẽ không đƣợc lƣu ở SD64 tới SD79. 

RST 

 1) Bảng tín hiệu điện báo đƣợc  xác định chuy n OFF khi lệnh thực hiện chuy n ON. 

 2) Số hiệu bảng tín hiệu điện báo  số hiệu F) chạy OFF bị xóa khỏi thanh ghi đặc biệt  SD64 tới SD79), và 

giá trị của SD63 đƣợc tăng thêm 1. 

 

1. Đ  có thêm thông tin về bảng tín hiệu điện báo, tham khảo cuốn hƣớng dẫn sử dụng  Lý giải chƣơng 

trình, cơ sở chƣơng trình) đối với CPU đƣợc sử dụng. 

2. Số bƣớc cơ bản đối với lệnh  và  là 2. 
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 3) Khi giá trị của SD63 là “16” thì số hiệu bảng tín hiệu điện báo bị xóa khỏi SD64 tới SD79 bằng cách sử 

dụng lệnh RST. Nếu số hiệu bảng tín hiệu điện báo không đƣợc đăng ký trong khoảng từ SD64 tới SD79 

đang ON thì số hiệu đó sẽ đƣợc đăng ký. 

Nếu tất cả số hiệu bảng tín hiệu điện báo từ SD64 tới SD79 chuy n OFF thì “USER” LED trƣớc mô-đun 

CPU chuy n OFF. 
*1

 

*1: Khi sử dụng QCPU mẫu cơ bản, “ERR.” LED chạy OFF. 

 C     a       ả   a      D          

 

Lỗi phép toán 
 1) Không có lỗi phép toán trong lệnh SET F hoặc RST F. 

Ví dụ chƣơng trình 

 1) Chƣơng trình sau chuy n ON bảng tín hiệu điện báo F11 khi X1 chạy ON,và lƣu giá trị 11 tại thanh ghi 
đặc biệt  SD64 tới SD79). Hơn nữa, chƣơng trình reset lại bản tín hiệu điện báo F11 nếu X2 chạy ON, và 
xóa giá trị F11 khỏi thanh ghi đặc biệt  SD64 tới SD79). 
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5.3.8 PLS, PLF 

 

: Thiết bị chuy n đổi xung (bit) 

   ế  

 ậ   ữ 

  ệu 

   ế      ắn    n  

R, ZR 
 

 Zn 
H n  

   

DY 

k    Bit    Bit    

 
 

 

 
  

 

Chức năng 

PLS 

 1) Chuy n ON thiết bị đƣợc chỉ định khi lệnh thực hiện chuy n  và chuy n OFF thiết bị trong các 

trƣờng hợp lệnh thực hiện chuy n   ví dụ: lệnh thực hiện tại , hay 

). 

Khi có một lệnh PLS cho thiết bị đƣợc  xác định trong một lần quét thì thiết bị đó chuy n ON một lần quét. 

Xem trang 125, phần 3.9 đối với thực hiện phép toán khi thực hiện lệnh PLS cùng thiết bị trong một lần quét. 

 
 2) Nếu công tắc khóa RUN/ STOP thay đổi từ RUN sang STOP sau khi thực hiện lệnh PLS, lệnh PLS sẽ 

không đƣợc thực hiện lại thậm chí khi công tắc đƣợc đặt lại RUN. 

 
 3) Khi chỉ định rơ le khóa  L) cho lệnh thực hiện và chuy n nguồn điện từ OFF sang ON với rơ le khóa ON, 

lệnh thực hiện chuy n từ OFF sang ON tại lần quét đầu tiên, thực hiện lệnh PLS và chuy n ON thiết bị này. 

Thiết bị chuy n ON tại lần quét đầu tiên sau khi nguồn ON chuy n OFF tại lệnh PLS kế tiếp. 

 

PLF 

 1) Chuy n ON thiết bị chỉ định khi lệnh thực hiện chuy n và chuy n OFF thiết bị trong các 

trƣờng hợp lệnh thực hiện chuy n  ví dụ: khi lệnh thực hiện  hoặc 

). 

Khi có một lệnh PLF do  chỉ định trong một lần quét thì thiết bị xác định chuy n ON một lần quét. 
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Xem trang 125, phần 3.9 đối với thực hiện phép toán khi thực hiện lệnh PLF cho cũng thiết bị nhiều hơn một 

lần trong một lần quét. 

 
 2) Nếu công tắc khóa RUN/STOP thay đổi từ RUN sang STOP sau khi thực hiện lệnh PLF thì lệnh này sẽ 

không đƣợc thực hiện lại thậm chí nếu công tắc khóa đƣợc cài lại thành RUN. 

 

Lƣu ý rằng thiết bị do  chỉ định có th  duy trì ON nhiều hơn một lần quét nếu lệnh PLS hay PLF đƣợc lệnh 

CJ nhảy hoặc nếu chƣơng trình tập con thực hiện không đƣợc lệnh CALL gọi. 

 

Lỗi phép toán 
 1) Không có lỗi phép toán trong lệnh PLS hoặc PLF. 

Ví dụ chƣơng trình 

 1) Chƣơng trình sau thực hiện lệnh PLS khi X9 chạy ON. 

 
 2) Chƣơng trình sau thực hiện lệnh PLF khi X9 chạy OFF. 
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5.3.9 FF 

 

: Đảo số hiệu thiết bị  bit) 

   ế  

 ậ   ữ 

  ệu 

   ế      ắn trong 

R, ZR 
 

 Zn 
H n  

   

DY 

k    Bit    Bit    

 
 

 

 
  

Chức năng 

 1) Đảo trạng thái đầu ra của thiết bị do  chỉ định khi lệnh thực hiện chuy n  

   ế     
  ạn          ế     

            ự    ện FF  au       ự    ện FF 

Thiết bị bit 
OFF ON 

ON OFF 

Chỉ định bit cho thiết bị từ 
0 1 

1 0 

Lỗi phép toán 
 1) Không có lỗi phép toán trong lệnh FF. 

Ví dụ chƣơng trình 

 1) Chƣơng trình sau đảo đầu ra Y10 khi X9 chạy ON. 
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 2) Chƣơng trình sau đảo b10  bit 10) của D10 khi X0 chạy ON. 

 

5.3.10 DELTA, DELTAP 

 

: bit đ  thực hiện chuy n đổi xung  bit) 

   ế  

 ậ   ữ 

  ệu 

   ế      ắn    n  

R, ZR 
 

 Zn 
H n  

   

DY 

k    Bit    Bit    

 
 

 

 
 

 Chức năng 

 1) Thực hiện đầu ra xung của đầu ra truy cập trực tiếp  DY) do  chỉ định. 

Nếu DELTA DY0 đƣợc chỉ định thì thao tác lấy kết quả giống với hình thang nhƣ dƣới đây, sử dụng lệnh 

SET/RST. 

 
 2) Các lệnh sử dụng lệnh DELTA  P) cho việc thực hiện cạnh trƣớc đối với mô-đun chức năng thông minh. 
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Lỗi phép toán 
 1) Trong trƣờng hợp sau, lỗi phép toán xảy ra, cờ báo lỗi  SM0) chuy n ON và mã lỗi đƣợc lƣu vào SD0. 

       C     ế      
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 Số hiệu đầu ra truy cập trực 
tiếp xác định vƣợt quá phạm 
vi đầu ra mô-đun CPU 

      

 

Ví dụ chƣơng trình 

 1) Chƣơng trình sau cài s n CH1 của QD62 lắp đặt rãnh 0 của đơn vị cơ sở chính khi X20 chạy ON. 

 
  



168 
 

5.4  ện         u  n 
 

5.4.1 SFT, SFTP 

 

: Số hiệu thiết bị đ  dịch chuy n  bit) 

   ế  

 ậ   ữ 

  ệu 

   ế      ắn    n  

R, ZR 
 

 Zn 
H n  

   

DY 

k    Bit    Bit    

 
 

       khác T, ST, C)   

Chức năng 
 1) Khi sử dụng thiết bị bit 

 a) Dịch chuy n sang thiết bị do  chỉ định trạng thái ON/OFF của thiết bị ngay lập tức trƣớc thiết bị do  

chỉ định và chuy n OFF trƣớc. 

Ví dụ: Nếu lệnh SFT chỉ định M11 khi thực hiện lệnh SFT thì sẽ dịch chuy n trạng thái ON/OFF của M10 

sang M11, và chuy n OFF M10. 

 b) Chuy n thiết bị đầu đƣợc dịch chuy n sang ON với lệnh SET. 

 c) Khi sử dụng liên tiếp SFT và SFTP chƣơng trình khởi động từ thiết bị với số lƣợng lớn. 

 
 2) Khi sử dụng chỉ định bit thiết bị từ 

 a) Dịch chuy n sang bit trong thiết bị do   chỉ định trạng thái 1/0 của bit ngay lập tức trƣớc thiết bị 

do  chỉ định và chuy n bit sang 0 trƣớc. 

Ví dụ: Nếu D0.5  bit 5 [b5] của D0) đƣợc lệnh SFT chỉ định khi thực hiện lệnh SFT, nó sẽ dịch chuy n trạng 

thái 1/0 của b4 của D0 sang b5, và chuy n b4 thành 0. 
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Lỗi phép toán 
 1) Trong trƣờng hợp sau lỗi phép toán xảy ra, cờ báo lỗi  SM0) chuy n ON, và lƣu mã lỗi vào SD0. 

       C     ế      
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 Các đi m của thiết bị xác 
định vƣợt quá phạm vi của 
thiết bị tƣơng ứng 

      

 

Ví dụ chƣơng trình 
 1) Chƣơng trình sau dịch chuy n Y57 sang Y5B khi X8 chạy ON. 
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     ện  đ ều     n   ạ     n  

 

5.5.1 MC, MCR 

 

: lồng  N0 tới N14)  lồng) 

: số thiết bị chuy n ON  bit) 

   ế  

 ậ   ữ 

  ệu 

   ế      ắn    n  
R, 

ZR 

 

 Zn 
H n  

   

K    

Bit    Bit    N DY 

     

        khác T, ST, C)    

Chức năng 
Sử dụng lệnh điều khi n trạm chính cho phép viết chƣơng trinh tuần tự chuy n mạch hình thang hiệu quả 

thông qua việc mở và đóng của xe buýt công cộng cho hình thang. 

Hình thang sử dụng điều khi n trạm chính nhƣ sau: 

 

 
Nhập tiếp đi m trên xe buýt dọc không cần thiết khi lập trình theo chế độ ghi thiết bị ngoại vi. 

Những tiếp đi m này sẽ hi n thị tự động khi thao tác “chuy n đổi” đƣợc thực hiện sau khi viết hình thang và 

đặt chế độ “đọc”. 

 
 

  



171 
 

MC 

 1) Nếu lệnh thực hiện của lệnh MC là ON khi khởi động điều khi n trạm chính thì kết quả của phép toán từ 

lệnh MC tới lệnh MCR sẽ chính xác nhƣ lệnh  hình thang) bi u hiện. 

Nếu lệnh thực hiện của lệnh MC là OFF thì kết quả phép toán từ lệnh MC tới lệnh MCR sẽ đƣợc chỉ ra nhƣ 

sau: 

   ế       ạn          ế     

Bộ h n giờ tốc độ cao 
Bộ h n giờ tốc độ thấp 

Đếm giá trị tới 0, cuộn cảm và tiếp đi m đều chạy 
OFF. 

Bộ đếm giờ tích hợp lƣu trữ tốc độ cao 
Bộ đếm giờ tích hợp lƣu trữ tốc độ thấp 
Bộ đếm 

Cuộn cảm chạy OFF, nhƣng giá trị bộ đếm và 
tiếp đi m tât cả duy trì trạng thái hiện tại. 

Thiêt bị trong lệnh OUT Tất cả chuy n OFF. 

SET, RST 
SFT cơ bản 
Ứng dụng 

Duy trì trạng thái hiện tại 

 2) Thậm chí khi lệnh MC là OFF thì lệnh từ lệnh MC tới lệnh MCR sẽ đƣợc thực hiện, vì vậy thời gian quét 

sẽ không bị rút ngắn. 

 
Khi hình thang với điều khi n trạm chính bao gồm các lệnh không yêu cầu bất kỳ lệnh giao tiếp nào  nhƣ 

lệnh FOR tới NEXT, EI, DI), mô-đun CPU thực hiện các lệnh này mà không cần quan tâm tới trạng thái 

ON/OFF của lệnh thực hiện lệnh MC. 

 

(3) Bằng cách thay đổi thiết bị do chỉ định, lệnh MC có th  sử dụng số hiệu lồng giống nhau  N) thƣờng 

xuyên nhƣ mong đợi. 

 4) Cuộn cảm của các thiết bị do  chỉ định đƣợc chuy n ON khi lệnh MC ON. 

Hơn nữa, sử dụng các thiết bị giống nhau này với lệnh OUT hoặc các lệnh khác sẽ biến chúng trở thành các 

cuộn cảm kép, vì thế không nên sử dụng các thiết bị do  chỉ định với các lệnh khác. 

MCR 

 1) Đây là lệnh phục hồi từ điều khi n trạm chính,và chỉ ra đi m kết của phạm vi điều khi n trạm chính phép 

toán. 

 2) Không đặt lệnh giao tiếp trƣớc lệnh MCR. 

 3) Sử dụng lệnh MC và MCR của số hiệu lồng giống nhau nhƣ một bộ. 

Tuy nhiên, khi lồng các lệnh MCR cùng một chỗ thì tất cả điều khi n trạm chính có th  kết thúc với số hiệu 

lồng  N) thấp nhất. 

 Tham khảo “Đề phòng khi lồng” ở phần ví du chƣơng trình.) 

Lỗi phép toán 
 1) Không có lỗi phép toán trong lệnh MC hay MCR. 
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Ví dụ chƣơng trình 
Trong khi lồng có th  sử dụng lệnh điều khi n trạm chính. Lồng  N) sẽ phân biệt đƣợc các miền điều khi n 
trạm chính khác nhau. Có th  thực hiện lồng từ N0 tới N14. 
Sử dụng lồng cho phép viết hình thang giới hạn điều kiện thực hiện của chƣơng trình. 
Hình thang sử dụng lồng sẽ xuất hiện nhƣ dƣới đây: 
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Cẩn    n           n   ấu        n  
 1) Có th  sử dụng lồng lên tới 15 lần  N0 tới N14) 
Khi sử dụng lồng, các lồng sẽ đƣợc ch n từ số hiệu lồng từ thấp đến cao với lệnh MC, và trật tự từ cao 
xuống thấp với lệnh MCR. 
Nếu trật tự này bị đảo lại thì sẽ không có cấu trúc lồng, và mô-đun CPU sẽ không có khả năng thực hiện các 
phép toán đúng. Ví dụ: nếu lệnh MC chỉ định lồng theo trật tự N1 tới N0 và cũng có th  lệnh MCR chỉ định 
lồng theo trật tự N1 tới N0, buýt dọc sẽ giao nhau và không tạo ra hình thang điều khi n trạm chính đúng. 
 

 

 2) Nếu cấu trúc lồng dẫn đến lệnh MCR tập trung ở một đi m thì tất cả điều khi n trạm chính có th  bị kết 

thƣc bằng cách sử dụng số hiệu lồng thấp nhất  N). 
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     ện   ế       

5.6.1 FEND 

 

   ế  

 ậ   ữ 

  ệu 

   ế      ắn    n  

R, ZR 
 

 Zn 
H n  

   
K    

Bit    Bit    

 
 
 

Chức năng 
 1) Sử dụng lệnh FEND trong các trƣờng hợp sử dụng lệnh CJ hay các lệnh khác tạo nhánh trong phép toán 

chƣơng trình tuần tự, và trong những trƣờng hợp chƣơng trình con hoặc chƣơng trình ngắt phân ra chƣơng 

trình thƣờng xuyên chính. 

 2) Thực hiện lệnh FEND sẽ làm mô-đun CPU kết thúc chƣơng trình khi nó đang thực hiện. 

 3) Thậm chí các chƣơng trình tuần tự theo lệnh FEND có th  hi n thị theo chế độ hình thang tại một thiết bị 

ngoại vi. 

 Thiết bị ngoại vi tiếp tục hi n thị hình thang cho tới khi gặp lệnh END.) 
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Lỗi phép toán 
 1) Trong bất kỳ trƣờng hợp sau, xảy ra lỗi phép toán cờ báo lỗi  SM0) chuy n ON, và mã lỗi lƣu vào SD0. 

       C     ế      
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4200 

Lệnh FEND đƣợc thực hiện 
sau khi thực hiện lệnh FOR 
và trƣớc khi thực hiện lệnh 
NEXT. 

      

4211 

Lệnh FEND đƣợc thực hiện 
sau khi thực hiện lệnh CALL, 
FCALL, ECALL, hay 
EFCALL, và trƣớc khi thực 
hiện lệnh RST. 

      

4221 

Lệnh FEND đƣợc thực hiện 
trƣớc khi thực hiện lệnh 
IRET trong một chƣơng trình 
ngắt. 

      

4230 
Lệnh FEND đƣợc thực hiện 
giữa lệnh CHKCIR và 
CHKEND. 

      

4231 
Lệnh FEND đƣợc thực hiện 
giữa lệnh IX và IXEND. 

      

Ví dụ chƣơng trình 

 1) Chƣơng trình sử dụng lệnh CJ. 
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5.6.2 END 

 

   ế  

 ậ   ữ 

  ệu 

   ế      ắn    n  

R, ZR 
 

 Zn 
H n  

   
K    

Bit    Bit T  

 
 
 

Chức năng 

 1) Chỉ ra sự kết thúc chƣơng trình, bao gồm chƣơng trình thƣờng xuyên chính, chƣơng trình con, và 

chƣơng trình ngắt. Việc thực hiện lệnh END sẽ gây ra mô-đun CPU đ  kết thúc chƣơng trình đang đƣợc 

thực hiện. 

                                       

 2) Trong khi thực hiện chƣơng trình tuần tự chính, không th  sử dụng lệnh END. 

Nếu trong khi thực hiện chƣơng trình cần thực hiện xử lý END, sử dụng lệnh FEND. 

 3) Khi lập trình theo chế độ hình thang của thiết bị ngoại vi, không cần cung cấp lệnh END. 

 4) Đối các chƣơng trình thƣờng xuyên chính, chƣơng trình con và chƣơng trình ngắt, việc sử dụng lệnh 

END và FEND bị phá hỏng nhƣ dƣới:  
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Lỗi phép toán 
(1) Trong bất kỳ trƣờng hợp sau, xảy ra lỗi phép toán cờ báo lỗi  SM0) chuy n ON, và mã lỗi lƣu vào SD0. 

       C     ế      
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4200 

Lệnh END đƣợc thực hiện 
trƣớc khi thực hiện lệnh 
NEXT và sau khi thực hiện 
lệnh FOR. 

      

4211 

Lệnh END đƣợc thực hiện 
trƣớc khi thực hiện lệnh RET 
và sau khi thực hiện lệnh 
CALL, FCALL, ECALL, hay 
EFCALL. 

      

4221 

Lệnh END đƣợc thực hiện 
trƣớc khi thực hiện lệnh 
IRET trong một chƣơng trình 
ngắt. 

      

4230 
Lệnh END đƣợc thực hiện 
giữa lệnh CHKCIR và 
CHKEND. 

      

4231 
Lệnh END đƣợc thực hiện 
giữa lệnh IX và IXEND. 
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    C    ện       

5.7.1 STOP 

 

   ế  

 ậ   ữ 

  ệu 

   ế      ắn    n  

R, ZR 
 

 Zn 
H n  

   
K    

Bit    Bit    

 
 
 

Chức năng 
 1) Reset đầu ra  Y) và dừng thực hiện mô-đun CPU khi lệnh thực hiện chuy n ON. 

 Kết quả tƣơng tự sẽ xảy ra nếu công tắc chuy n sang thiết lập STOP.) 

(2) Thực hiện lệnh STOP sẽ gây ra giá trị của b4 tới b7 của thanh ghi đặc biệt SD203 thành “3”. 

 

 3) Đ  khởi động lại các phép toán mô-đun CPU sau khi thực hiện lệnh STOP, bật lại công tắc. Điều này bị 

thay đổi từ RUN sang STOP, và trở lại vị trí RUN. 

Lỗi phép toán 
 1) Trong bất kỳ trƣờng hợp sau, xảy ra lỗi phép toán cờ báo lỗi  SM0) chuy n ON, và mã lỗi lƣu vào SD0. 

       C     ế      
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4200 

Lệnh STOP đƣợc thực hiện 
trƣớc khi thực hiện lệnh 
NEXT và sau khi thực hiện 
lệnh FOR. 

      

4211 

Lệnh STOP đƣợc thực hiện 
trƣớc khi thực hiện lệnh RET 
và sau khi thực hiện lệnh 
CALL, FCALL, ECALL, hay 
EFCALL. 

 
 

  
  

4221 

Lệnh STOP đƣợc thực hiện 
trƣớc khi thực hiện lệnh 
IRET trong một chƣơng trình 
ngắt. 

      

4223 
Lệnh STOP đƣợc thực hiện 
trong chƣơng trình loại thực 
hiện quét cố định. 

      

4230 
Lệnh STOP đƣợc thực hiện 
giữa lệnh CHKCIR và 
CHKEND. 

      

4231 
Lệnh STOP đƣợc thực hiện 
giữa lệnh IX và IXEND. 
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Ví dụ chƣơng trình 

 1) Chƣơng trình sau dừng mô-đun CPU khi X8 chạy ON. 

 

5.7.2 NOP, NOPLF, PAGE n 

 

   ế  

 ậ   ữ 

  ệu 

   ế      ắn    n  

R, ZR 
 

 Zn 
H n  

   
K    

Bit    Bit    

n  
*1

  

*1: Chỉ có th  sử dụng hằng số thập phân  K). Không th  sử dụng hằng số thập lục phân  H) và số hiệu  E). 

Chức năng 

NOP 

 1) Không có lệnh phép toán ảnh hƣởng tới bất kỳ phép toán nào lên tới đi m đó. 

 2) Sử dụng lệnh NOP trong những trƣờng hợp sau: 

 a) Ch n khoảng trống cho chƣơng trình tuần tự gỡ rối. 

 b) Xóa lệnh mà không thay đổi số bƣớc.  Thay thế lệnh với NOP.) 

 c) Xóa vĩnh viễn một lệnh. 
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NOPLF 

 1) Đây là lệnh phép toán không có ảnh hƣởng tới bất kỳ phép toán nào tới đi m đó. 

 2) Sử dụng lệnh NOPLF khi in từ một thiết bị ngoại vi đ  ép thay đổi trang tại bất kỳ đi m mong muốn. 

 a) Khi in hình thang 

 Ngắt trang sẽ đƣợc ch n giữa khối hình thang với sự hi n diện của lệnh NOPLF. 

 Không th  hi n thị hình thang một cách chính xác nếu lệnh NOPLF đƣợc ch n vào giữa khối hình 

thang. Không ch n lệnh NOPLF vào giữa khối hình thang. 

(b) Khi in dạnh sách lệnh 

 Sau khi in lệnh NOPLF trang sẽ bị thay đổi. 

 3) Tham khảo Hƣớng dẫn vận hành cho thiết bị ngoại vi về cách sử dụng các bản in từ thiết bị ngoại vi. 

PAGE n 

 1) Đây là lệnh phép toán không có ảnh hƣởng tới bất kỳ phép toán nào tới đi m đó. 

 2) Không thực hiện xử lý tại thiết bị ngoại vi với lệnh này. 

Lỗi phép toán 
 1) Không có lỗi phép toán trong lệnh NOP, NOPLF, hay PAGE. 

Ví dụ chƣơng trình 

NOP 

 1) Tiếp đi m đóng ….. Xóa lệnh AND hoặc ANI. 
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 2) Tiếp đi m đóng …. LD, LDI thay đổi thành NOP.  Lƣu ý cẩn thận rằng thay đổi lệnh LD và LDI sang NOP 

thay đổi hoàn toàn bản chất của hình thang.) 

 

 

NOPLF 
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 In hình thang sẽ dẫn đến kết quả nhƣ sau: 

 

 In danh sách lệnh với lệnh NOPLF sẽ dẫn đến kết quả nhƣ sau: 

 

PAGE n 
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CHƯ  G  : CÁC  Ệ H C  BẢ  

     ện          n      n  

6.1.1 =, <>, >, <=, <, <= 

 

: dữ liệu so sánh hoặc đầu số thiết bị nơi lƣu trữ dữ liệu so sánh  BIN 16 bit) 

   ế  

 ậ   ữ 

  ệu 

   ế      ắn    n  

R, ZR 
 

 Zn 
H n  

   
K    

Bit    Bit    

 
 
 

 

   

Chức năng 

 1) Xử lý dữ liệu BIN 16-bit từ thiết bị do chỉ định và dữ liệu BIN 16-bit từ thiết bị do  chỉ định nhƣ tiếp 

đi m thƣờng mở, và thực hiện phép toán so sánh. 

 2) Kết quả phép toán so sánh đối với các lệnh riêng biệt nhƣ sau: 

     ệu  ện  

trong  
Đ ều   ện 

 ế   uả      
   n      n  

     ệu  ện  

trong  
Đ ều   ện 

 ế   uả      
   n      n  

= =  

Liên tục 

= #  

Gián đoạn 

<> #  <> =  

> >  > ≤  

<= ≤  <= >  

< <  <    

>=    >= <  

(3) Khi  và  đƣợc hằng số thập lục phân gán và giá trị số  8 tới F) mà hầu hết các bit  b15) là “1” đƣợc 

chỉ định nhƣ một hằng số, giá trị đƣợc xem nhƣ giá trị BIN âm trong phép toán so sánh. 

Lỗi phép toán 
 1) Không có lỗi phép toán trong lệnh =, <>, >, <=, <, hoặc >=. 
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Ví dụ chƣơng trình 

 1) Chƣơng trình sau so sánh dữ liệu tại X0 tới XF với dữ liệu tại D3, và chuy n ON Y33 nếu dữ liệu giống 
nhau. 

 
 2) Chƣơng trình sau so sánh giá trị BIN K100 với dữ liệu tại D3, và thiết lập liên tục nếu dữ liệu ở D3 hơn 
100. 

 
 3) Chƣơng trình sau so sánh giá trị BIN 100 với dữ liệu tại D3, và thiết lập liên tục nếu dữ liệu D3 thấp hơn 
100. 

 
 4) Chƣơng trình sau so sánh dữ liệu ở D0 và D3, và nếu dữ liệu ở D0 bằng hoặc thấp hơn dữ liệu ở D3 thì 
thiết lập liên tục. 

 
6.1.2 D=, D<>, D>, D<=, D<, D>= 

 

: dữ liệu so sánh hoặc đầu số thiết bị nơi lƣu trữ dữ liệu so sánh  BIN 32 bit) 

   ế  

 ậ   ữ 

  ệu 

   ế      ắn    n  

R, ZR 
 

 Zn 
H n  

   K, H 
K    

Bit    Bit    
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Chức năng 

 1) Xử lý dữ liệu BIN 32-bit từ thiết bị do chỉ định và dữ liệu BIN 32-bit từ thiết bị do  chỉ định nhƣ tiếp 

đi m thƣờng mở, và thực hiện phép toán so sánh. 

 2) Kết quả phép toán so sánh đối với các lệnh riêng biệt nhƣ sau: 

     ệu  ện  

trong  
Đ ều   ện 

 ế   uả      

   n      n  

     ệu  ện  

trong  
Đ ều   ện 

 ế   uả      

   n      n  

D= =  

Liên tục 

D= #  

Gián đoạn 

D<> #  D<> =  

D> >  D> ≤  

D<= ≤  D<= >  

D< <  D<    

D>=    D>= <  

(3) Khi  và  đƣợc hằng số thập lục phân và giá trị số  8 tới F) gán mà hầu hết các bit  b15) là “1” đƣợc 

chỉ định nhƣ một hằng số, giá trị đƣợc xem nhƣ giá trị BIN âm trong phép toán so sánh. 

 4) Dữ liệu đ  so sánh do lệnh 32-bit chỉ định  lệnh DMOV, vv). 

Nếu thực hiện chỉ định với lệnh 16-bit  lệnh MOV, vv) thì không th  thực hiện chính xác các phép so sánh 

giá trị lớn với giá trị nhỏ. 

Lỗi phép toán 

(1) Không có lỗi phép toán trong lệnh D=, D<>, D>, D<=, D<, hoặc D>=. 

Ví dụ chƣơng trình 
 1) Chƣơng trình sau so sánh dữ liệu tại X0 tới X1F với dữ liệu tại D3 và D4, và chuy n Y33 ON, nếu dữ liệu 

tại X0 tới X1F và dữ liệu ở D3 và D4 khớp nhau. 

 
 2) Chƣơng trình sau so sánh giá trị BIN K38000 với dữ liệu tại D3 và D4, và thiết lập liên tục nếu dữ liệu tại 

D3 và D4 hơn 38000. 

 
 3) Chƣơng trình sau so sánh giá trị BIN K-80000 với dữ liệu tại D3 và D4, và thiết lập liên tục nếu dữ liệu tại 

D3 và D4 thấp hơn -80000. 
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 4) Chƣơng trình sau so sánh dữ liệu tại D0 và D1 với dữ liệu tại D3 và D4, và thiết lập liên tục nếu dữ liê u 
tại D0 và D1 bằng hoặc thấp hơn dữ liệu tại D3 và D4. 

 
6.1.3 E=, E<>, E>, E<=, E<, E>= 

 

: dữ liệu so sánh hoặc đầu số thiết bị nơi lƣu trữ dữ liệu so sánh  số thực) 

   ế  
 ậ   ữ 
  ệu 

   ế      ắn    n  
R, ZR 

 

 Zn 
H n  
   E 

K    
Bit    Bit    

     
*1

   

     
*1

   

*1: chỉ có s n trong CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU 

Chức năng 

 1) Dữ liệu đi m 32-bit từ thiết bị do  định vị và dữ liệu đi m 32-bit do  chỉ định nhƣ một tiếp đi m 
thƣờng mở, và thực hiện phép toán so sánh. 
 2) Kết quả của phép toán so sánh đối với các lệnh riêng biệt nhƣ sau: 

     ệu  ện  

trong  
Đ ều   ện 

 ế   uả      
   n      n  

     ệu  ện  

trong  
Đ ều   ện 

 ế   uả      
   n      n  

E= =  

Liên tục 

E= #  

Gián đoạn 

E<> #  E<> =  

E> >  E> ≤  

E<= ≤  E<= >  

E< <  E<    

E>=    E>= <  

 

Lƣu ý rằng lệnh E= có th  dẫn đến vài trƣờng hợp có th  gây lỗi 2 giá trị không bằng nhau. 

 

 

 3) Khi đặt giá trị đầu vào sử dụng công cụ lập trình có th  xảy ra lỗi làm tròn. 
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Đ  có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4  3). 

Lỗi phép toán 
 1) Trong bất kỳ trƣờng hợp nào sau đây, xảy ra lỗi phép toán, cờ báo lỗi SM0) chuy n ON, và mã lỗi lƣu 

vào SD0. 

       C     ế      
Q000J/ 

Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Giá trị thiết bị xác định là -0. 
*2 

   
       

*2
 

 

    

4140 

Giá trị thiết bị xác định không thuộc 
phạm vi sau: 
0,2

-126
 ≤  giá trị thiết bị xác định  < 2

128
 

Giá trị thiết bị xác định là -0, số không 
chuẩn hóa, không phải số và    

      
 
     

*2
 

 

 

*2: Mô-đun CPU không dẫn đến lỗi phép toán nếu -0 đƣợc xác định. Đ  biết thêm chi tiết, tham khảo 

trang 94, phần 3.2.4. 

Ví dụ chƣơng trình 

(1) Chƣơng trình sau so sánh dữ liệu số thực đi m 32-bit tại D0 và D1 với dữ liệu số thực đi m 32-bit tại D3 

và D4. 

 

 2) Chƣơng trình sau so sánh số thực đi m 1.23 với dữ liệu số thực đi m 32-bit tại D3 và D4. 

 

 3) Chƣơng trình sau so sánh dữ liệu số thực đi m 32-bit tại D0 và D1 với dữ liệu số thực đi m 32-bit tại D3 

và D4. 

 

 4) Chƣơng trình sau so sánh dữ liệu đi m 32-bit tại D0 và D1 với số thực đi m 1.23. 
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6.1.4 ED=, ED<>, ED>, ED<=, ED<, ED>= 

 

: dữ liệu so sánh hoặc đầu số thiết bị nơi lƣu trữ dữ liệu so sánh  số thực) 

   ế  
 ậ   ữ 
  ệu 

   ế      ắn    n  
R, ZR 

 

 Zn 
H n  
   E 

K    
Bit    Bit    

       

       

Chức năng 

 1) Số thực đi m 64-bit từ thiết bị do  chỉ định và số thực đi m 64-bit từ thiết bị do  chỉ định nhƣ tiếp 

đi m thƣờng mở A, và thực hiện các phép toán so sánh. 

 2) Kết quả phép toán so sánh đối với các lệnh riêng biệt nhƣ sau: 

     ệu  ện  

trong  
Đ ều   ện 

 ế   uả      
   n      n  

     ệu  ện  

trong  
Đ ều   ện 

 ế   uả      
   n      n  

ED= =  

Liên tục 

ED= #  

Gián đoạn 

ED<> #  ED<> =  

ED> >  ED> ≤  

ED<= ≤  ED<= >  

ED< <  ED<    

ED>=    ED>= <  

 3) Khi đặt giá trị đầu vào sử dụng công cụ lập trình, có th  xảy ra lỗi làm tròn. 

Đ  có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4  3). 

Lỗi phép toán 
 1) Trong bất kỳ trƣờng hợp nào sau đây, xảy ra lỗi phép toán, cờ báo lỗi  SM0) chuy n ON, và mã lỗi lƣu 

vào SD0. 

       C     ế      

Q000
J/ 

Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4140 

Giá trị thiết bị xác định không thuộc 
phạm vi sau: 
0,2

-1022
 ≤  giá trị thiết bị xác định  <2

1024
 

Giá trị thiết bị xác định là -0. 

      
 
     

*1
 

 

 

*1: Mô-đun CPU không dẫn đến lỗi phép toán nếu -0 đƣợc xác định. Đ  biết thêm chi tiết, tham khảo 

trang 96, phần 3.2.4. 
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Ví dụ chƣơng trình 
 1) Chƣơng trình sau so sánh dữ liệu số thực đi m 64-bit tại D0 tới D3 với dữ liệu số thực đi m 64-bit tại D4 

tới D7. 

 
 2) Chƣơng trình sau so sánh số thực đi n 1.23 với dữ liệu số thực đi m 64-bit tại D4 tới D7. 

 
 3) Chƣơng trình sau so sánh dữ liệu số thực đi m 64-bit tại D0 tới D3 với dữ liệu số thực đi m 64-bit tại D4 

tới D7. 

 
 4) Chƣơng trình sau so sánh dữ liệu đi m 64-bit tại D0 tới D3 với số thực đi m 1.23. 

 

Thận trọng 
 1) Do số chữ số của số thực đƣợc công cụ lập trình cung cấp lên tới 15 chữ số nên không th  thực hiện so 

sánh với số thực có số chữ số là 16 hoặc nhiều hơn trong phần này.  

Khi phán đoán khớp/ không khớp với số thực có số chữ số là 16 hoặc nhiều hơn trong phần này, so sánh nó 

với giá trị xấp xỉ của số thực đƣợc so sánh và phán đoán bằng kích cỡ. 
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6.1.5 $=, $<>, $>, $<=, $<, S>= 

 

: dữ liệu so sánh hoặc đầu số thiết bị nơi lƣu trữ dữ liệu so sánh  xâu ký tự) 

   ế  
 ậ   ữ 
  ệu 

   ế      ắn    n  
R, ZR 

 

 Zn 
H n  
   $ 

K    
Bit    Bit    

      

      

Chức năng 

 1) So sánh dữ liệu xâu ký tự do  chỉ định với dữ liệu xâu ký tự do  chỉ định nhƣ tiếp đi m thƣờng mở. 

 2) Phép toán so sánh liên quan tới việc so sánh từng ký tự của mã ASCII của ký tự đầu tiên trong xâu ký 

tự. 

 3) Đối với việc so sánh dữ liệu xâu ký tự của  và   tham khảo dữ liệu lƣu ở phạm vi từ số hiệu thiết bị 

chỉ định tới số hiệu thiết bị lƣu mã “00H”. 

 a) Nếu tất cả xâu ký tự khớp nhau, kết quả so sánh cũng sẽ khớp. 

 
     ệu  ện     n  

 

 ế   uả         n    
  n  

     ệu  ện     n  

 

 ế   uả         n    
  n  

$= Liên tục $<= Liên tục 

$<> Gián đoạn $< Gián đoạn 

$> Gián đoạn $>= Liên tục 
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 b) Nếu xâu ký tự khác nhau thì xâu ký tự với mã ký tự lớn hơn sẽ lớn hơn. 

 

     ệu  ện     n  

 

 ế   uả         n    
  n  

     ệu  ện     n  

 

 ế   uả         n    
  n  

$= Gián đoạn $<= Gián đoạn 

$<> Liên tục $< Gián đoạn 

$> Liên tục $>= Liên tục 

 c) Nếu xâu ký tự khác nhau, mã ký tự có kích thƣớc khác đầu tiên sẽ xác nhận xem liệu xâu ký tự lớn hơn 

hay nhỏ hơn. 

 

     ệu  ện     n  

 

 ế   uả         n    
  n  

     ệu  ện     n  

 

 ế   uả         n    
  n  

$= Gián đoạn $<= Liên tục 

$<> Liên tục $< Liên tục 

$> Gián đoạn $>= Gián đoạn 

 d) Nếu xâu ký tự do  và  chỉ định có độ dài khác nhau thì dữ liệu với xâu ký tự dài hơn sẽ lớn hơn. 

 

     ệu  ện     n  

 

 ế   uả         n    
  n  

     ệu  ện     n  

 

 ế   uả         n    
  n  

$= Gián đoạn $<= Gián đoạn 

$<> Liên tục $< Gián đoạn 

$> Liên tục $>= Liên tục 

Lỗi phép toán 
 1) Trong bất kỳ trƣờng hợp nào sau đây, xảy ra lỗi phép toán, cờ báo lỗi  SM0) chuy n ON, và mã lỗi lƣu 

vào SD0. 

       C     ế      

Q000
J/ 

Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 

Mã “00H” không tồn tại trong phạm vi 
của thiết bị tƣơng ứng, bắt đầu từ thiết  

bị do  và   xác định. 

Số xâu ký tự của  và   vƣợt quá 
16383. 

   
 
     

*1
 

 

    
 
     

*1
 

 

 

*1: Mô-đun CPU không dẫn đến lỗi phép toán nếu -0 đƣợc xác định. Đ  biết thêm chi tiết, tham khảo 

trang 96, phần 3.2.4. 
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Lệnh so sánh dữ liệu xâu ký tự ki m tra phạm vi thiết bị trong khi so sánh dữ liệu xâu ký tự chỉ định. Nguyên 

nhân là do: Nếu mã “00H” không tồn tại trong phạm vi thiết bị tƣơng ứng thì lệnh cung cấp kết quả phép so 

sánh thay vì bị lỗi khi sự khớp các ký tự không đƣợc xóa bỏ. 

 

Nếu dữ liệu  và  nhƣ dƣới thì ký tự thứ hai của  sẽ không ghép với ký tự tƣơng ứng của và kết 

quả so sánh đƣợc bi u thị #   Kết quả phép toán là “ không dẫn điện”). Mặc dù mã “00H” không thuộc 

phạm vi thiết bị , không bị lỗi phép toán lại do không phù hợp sẽ bị xóa tại D12287. Đó là thuộc phạm vi 

thiết bị. 

 

Ví dụ chƣơng trình 
 1) Chƣơng trình sau so sánh các xâu ký tự lƣu sau D0 và ký tự sau D10. 

 
 2) Chƣơng trình sau so sánh xâu ký tự “ABCDEF” với xâu ký tự lƣu sau D10. 

 
 3) Chƣơng trình sau so sánh xâu ký tự lƣu sau D10 với xâu ký tự lƣu sau D100. 

 
 4) Chƣơng trình sau so sánh xâu ký tự lƣu sau D200 với xâu ký tự “12345”. 
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      BK M □, BK M □  

 

: Dữ liệu đƣợc so sánh hoặc đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ dữ liệu đƣợc so sánh  BIN 16 bit) 

: Đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ dữ liệu so sánh  BIN 16 bit) 

: Đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ kết quả phép toán so sánh  bit) 
n: Số khối dữ liệu so sánh  BIN 16 bit) 

   ế  
 ậ   ữ 
  ệu 

   ế      ắn  rong 
R, ZR 

 

 Zn 
H n  
   K, H 

K    
Bit    Bit    

      

      

      

n      

Chức năng 

 1) So sánh dữ liệu BIN 16-bit đi m nth từ số hiệu thiết bị do  chỉ định với dữ liệu BIN 16-bit đi m nth từ 

số hiệu thiết bị do  chỉ định, và lƣu kết quả từ thiết bị do  chỉ định trƣớc. 

 a) Nếu thỏa mãn điều kiện so sánh thì thiết bị do  chỉ định sẽ chuy n ON. 

 b) Nếu không thỏa mãn điều kiện so sánh thì thiết bị do  chỉ định sẽ chuy n OFF. 

 
 2) Hoạt động so sánh đƣợc thực hiện theo các đơn vị 16-bit. 

 3) Hằng số do  chỉ định trong khoảng giữa từ -32768 tới 32767  dữ liệu BIN 16-bit). 

 
 4) Kết quả của những phép toán so sánh đối với các lệnh riêng biệt nhƣ sau: 

     ệu  ện   Đ ều   ện 
 ế   uả      
   n      n  

     ệu  ện   Đ ều   ện 
 ế   uả      
   n      n  

BKCMP= =  

ON (1) 

BKCMP = #  

OFF (0) 

BKCMP <> #  BKCMP <> =  

BKCMP > >  BKCMP > ≤  

BKCMP <= ≤  BKCMP <= >  

BKCMP < <  BKCMP <    

BKCMP >=    BKCMP >= <  

 5) Nếu mọi kết quả so sánh đƣợc lƣu các đi m n từ  là ON  1), SM704  tín hiệu so sánh khối) chạy ON. 
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Ví dụ chƣơng trình 

 1) Chƣơng trình sau so sánh dữ liệu lƣu từ D100 tới D103 với dữ liệu lƣu từ R0 tới R3 và lƣu kết quả phép 
toán vào vùng khởi động từ M10 khi X20 chuy n ON. 

 

 2) Chƣơng trình sau so sánh hằng số K1000 với dữ liệu lƣu từ D10 tới D13 và lƣu kết quả phép toán từ b4 
tới b7 tại D0 khi X1C chuy n ON. 
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 3) Chƣơng trình sau so sánh dữ liệu từ D10 tới D12 với dữ liệu từ D30 tới D32 và lƣu kết quả phép toán 
vào vùng khởi động từ M100 khi X20 chuy n ON. 
Chƣơng trình sau chuy n xâu ký tự “ALL ON” sang D100 trƣớc khi tất cả thiết bị từ trƣớc M100 đạt tình 
trạng “ON” 1. 

 
       BK M □,  BK M □  

 

: Dữ liệu đƣợc so sánh hoặc đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ dữ liệu đƣợc so sánh  BIN 32 bit) 

: Đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ dữ liệu so sánh  BIN 32 bit) 

: Đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ kết quả phép toán so sánh  bit) 
  n:   Số khối dữ liệu so sánh  BIN 16 bit) 

   ế  
 ậ   ữ 
  ệu 

   ế      ắn    n  
R, ZR 

 

 Zn 
H n  
   K, H 

K    
Bit    Bit    

      

      

      

n      
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Chức năng 

 1) Lệnh này so sánh dữ liệu BIN 32-bit lƣu vào các thiết bị đi m n khởi động từ thiết bị do  xác định với 

dữ liệu BIN 32-bit lƣu vào các thiết bị đi m n khởi động từ thiết bị do hằng số và  xác định và sau đó lƣu 

kết quả vào thiết bị nth do  xác định. 

 a) Nếu thỏa mãn điều kiện so sánh thì các thiết bị tƣơng ứng do  xác định sẽ chuy n ON. 

 b) Nếu không thỏa mãn điều kiện so sánh thì các thiết bị tƣơng ứng do  xác định sẽ chuy n OFF. 

 
 2) Kết quả phép toán so sánh đƣợc thực hiện theo các đơn vị 32-bit. 

 3) Hằng số trong thiết bị do  xác định trong khoảng từ -2147483648 tới 2147483647  dữ liệu BIN 32-bit). 

 

(4)  xác định ngoài phạm vi thiết bị của các thiết bị đi m n khởi động từ thiết bị do  và  xác định. 

 5) Bảng sau chỉ ra kết quả phép toán so sánh cho mỗi lệnh riêng. 

     ệu  ệnh  Đ ều   ện 
 ế   uả      

   n      n  
     ệu  ện   Đ ều   ện 

 ế   uả      

   n      n  

DBKCMP= =  

ON (1) 

DBKCMP = #  

OFF (0) 

DBKCMP <> #  DBKCMP <> =  

DBKCMP > >  DBKCMP > ≤  

DBKCMP <= ≤  DBKCMP <= >  

DBKCMP < <  DBKCMP <    

DBKCMP >=    DBKCMP >= <  

 6) Nếu kết quả so sánh lƣu vào thiết bị khởi động từ thiết bị do  xác định tới thiết bị nth là ON  1), hoặc 

một trong những kết quả là OFF  2), những rơ le đặc biệt sẽ ON hoặc OFF tƣơng ứng với các điều kiện nhƣ 

sau. 

STT      ệu 

         ế   uả         n      n  

          

         ế   uả         n      n     

OFF(0) 

  ự    ện 

đầu    n  

 u   

  ắ        

l45) / T ự  

  ện  u      

đ n  

  ắ  

(l45) 

  ự    ện 

đầu    n  

 u   

  ắ        

l45) / T ự  

  ện  u      

đ n  

  ắ  

(l45) 

1 SM704 ON ON ON OFF OFF OFF 

2 SM716 ON   OFF   

3 SM717  ON   OFF  

4 SM718   ON   OFF 

Trong một chƣơng trình chờ, rơ le đặc biệt chuy n ON hay OFF tùy thuộc vào chƣơng trình gọi. 

(7) Nếu giá trị do n xác định là 0 thì lệnh sẽ không đƣợc xử lý. 
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Lỗi phép toán 

 1) Trong bất kỳ trƣờng hợp nào sau đây, xảy ra lỗi phép toán, cờ báo lỗi SM0) chuy n ON, và mã lỗi lƣu 

vào SD0. 

       C     ế      
Q000J/ 

Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Giá trị âm đƣợc gán cho n
 

 
 
 
 

     

4101 

Các đi m xác định tại n vƣợt quá giá 

trị của mỗi thiết bị do ,  hoặc  
xác định. 
Phạm vi của các thiết bị khởi động từ 
thiết bị do các đi m n xác định tại đi m 

chồng chéo  và . 
Phạm vi của các thiết bị khởi từ thiết bị 
do các đi m n xác định tại đi m chồng 

chéo  và . 

    
 
 
 
 

 

Ví dụ chƣơng trình 

 1) Chƣơng trình sau so sánh dữ liệu giá trị lƣu từ R0 tới R5 với dữ liệu giá trị lƣu từ D20 tới d25, và sau đó 

lƣu kết quả phép toán vào khoảng từ Y0 tới Y2, khi M0 chuy n ON. 

 
 2) Chƣơng trình sau so sánh hằng số với dữ liệu giá trị lƣu từ D0 tới D9, và sau đó lƣu kết quả phép toán 

vào khoảng từ D10.5 tới D10.9, khi M0 chuy n ON. 
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Khi xác định số bit đã biết trong thiết bị từ, các bit khác lƣu kết quả phép toán không thay đổi. 

 
 

 
 3) Chƣơng trình sau so sánh dữ liệu giá trị lƣu từ D0 tới D5 với dữ liệu giá trị lƣu từ D10 tới D15 và sau đó 

lƣu kết quả phép toán vào từ M20 tới M22, khi M0 chuy n ON. Đồng thời, chƣơng trình cũng chuy n xâu ký 

tự “ALL ON” sang D100 khi tất cả các thiết bị từ M20 tới M22 đạt tình trạng ON. 
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6.1.8 CMP, CMPP 

 

: Đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ dữ liệu đƣợc so sánh  BIN 16 bit) 

: Dữ liệu so sánh hoặc đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ dữ liệu so sánh  BIN 16 bit) 

: Đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ kết quả phép toán so sánh  bit) 

    ế  
 ậ   ữ 
  ệu 

   ế      ắn 
trong 

R, 
ZR 

   n     
     uậ  
   n   ế  

 
 Zn 

H n  
   K, 

H 
K    

Bit    Bit    

        

        

        

Chức năng 

 1) Hoặc , +1 hoặc +2 chuy n ON tùy thuộc vào kết quả  nhỏ,phù hợp, lớn) sau khi thực hiện so 

sánh giá trị so sánh  với nguồn so sánh . 

 

 2) Khi tiếp đi m chuy n OFF, “  tới +2” duy trì các điều kiện ngay lập tức trƣớc khi tiếp đi m chuy n 

 

Lỗi phép toán 
  1) Trong bất kỳ trƣờng hợp nào sau đây, xảy ra lỗi phép toán, cờ báo lỗi  SM0) chuy n ON, và mã lỗi lƣu 

vào SD0. 

       C     ế      

Q000
J/ 

Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 

Phạm vi của các đi m 3 từ thiết bị xác 

định tại  vƣợt quá phạm vi của thiết 
bị tƣơng ứng. 
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Ví dụ chƣơng trình 

 1) Chƣơng trình so sánh giá trị hiện thời của bộ đếm C20 với giá trị hằng số K100. 

 

6.1.9 DCMP, DCMPP 

 

: Đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ dữ liệu đƣợc so sánh  BIN 16 bit) 

: Dữ liệu so sánh hoặc đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ dữ liệu so sánh  BIN 16 bit) 

: Đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ kết quả phép toán so sánh  bit) 

    ế  
 ậ   ữ 
  ệu 

   ế      ắn 
trong 

R, 
ZR 

   n     
     uậ  
   n   ế  

 
 Zn 

H n  
   K, 

H 
K    

Bit    Bit    

        

        

        

Chức năng 

 1) Hoặc , +1 hoặc +2 chuy n ON tùy thuộc vào kết quả  nhỏ,phù hợp, lớn) sau khi thực hiện so 

sánh giá trị so sánh / +2 với nguồn so sánh / +1. 

 

 2) Khi tiếp đi m chuy n OFF, “  tới +2” duy trì các điều kiện ngay lập tức trƣớc khi tiếp đi m chuy n 
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Lỗi phép toán 

  1) Trong bất kỳ trƣờng hợp nào sau đây, xảy ra lỗi phép toán, cờ báo lỗi  SM0) chuy n ON, và mã lỗi lƣu 

vào SD0. 

       C     ế      

Q000
J/ 

Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 

Phạm vi của các đi m 3 từ thiết bị xác 

định tại  vƣợt quá phạm vi của thiết 
bị tƣơng ứng. 

 
 
 
 

   

  
 
      
 

 

 

Ví dụ chƣơng trình 

 1) Chƣơng trình so sánh giá trị hiện thời của bộ đếm C20 với giá trị hằng số K100. 

 

6.1.10 ZCP, ZCPP 

 

: Đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ dữ liệu so sánh ở cạnh dƣới  BIN 16 bit) 

: Đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ dữ liệu so sánh ở cạnh trên  BIN 16 bit) 

: Đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ dữ liệu đ  so sánh hoặc dữ liệu so sánh  BIN 16 bit)  

: Đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ kết quả phép toán so sánh  bit) 

   ế  
 ậ   ữ 
  ệu 

   ế      ắn 
trong R, ZR 

   n     
     uậ  
   n   ế  

 
 Zn 

H n  
   K, 

H 
K    

Bit    Bit    
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Chức năng 

 1) Hoặc , +1 hoặc +2 chuy n ON tùy thuộc vào kết quả  nhỏ,phù hợp, lớn) sau khi thực hiện so 

sánh giá trị so sánh dƣới  với giá trị so sánh trên  sử dụng nội dung nguồn so sánh  . 

 

 2) Khi tiếp đi m chuy n OFF, “  tới +2” duy trì các điều kiện ngay lập tức trƣớc khi tiếp đi m chuy n 

 

Lỗi phép toán 

  1) Trong bất kỳ trƣờng hợp nào sau đây, xảy ra lỗi phép toán, cờ báo lỗi  SM0) chuy n ON, và mã lỗi lƣu 

vào SD0. 

       C     ế      

Q000
J/ 

Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 

Phạm vi của các đi m 3 từ thiết bị xác 

định tại  vƣợt quá phạm vi của thiết 
bị tƣơng ứng. 

 
 
 
 

   

  
 
      
 

 

Thận trọng 
 

 1) Làm giá trị so sánh dƣới  nhỏ hơn giá trị so sánh trên . Nếu giá trị so sánh dƣới  lớn hơn giá trị 

so sánh trên  thì giá trị so sánh trên  đƣợc coi nhƣ giá trị so sánh dƣới . 

Ví dụ chƣơng trình 

 1) Chƣơng trình so sánh các nhánh giá trị hiện thời của bộ đếm C20 với giá trị so sánh dƣới K100 và giá trị 

so sánh trên K120. 
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6.1.11 DZCP, DZCPP 

 

: Đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ dữ liệu so sánh ở cạnh dƣới  BIN 32 bit) 

: Đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ dữ liệu so sánh ở cạnh trên  BIN 32 bit) 

: Đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ dữ liệu đ  so sánh hoặc dữ liệu so sánh  BIN 32 bit)  

: Đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ kết quả phép toán so sánh  bit) 

   ế  
 ậ   ữ 
  ệu 

   ế      ắn 
trong R, ZR 

   n     
     uậ  
   n   ế  

 
 Zn 

H n  
   K, 

H 
K    

Bit    Bit    

        

        

        

        

Chức năng 

(1) Hoặc , +1 hoặc +2 chuy n ON tùy thuộc vào kết quả  nhỏ, trong băng tần, lớn) sau khi thực 

hiện so sánh giá trị so sánh dƣới / +1 với giá trị so sánh trên /  +1 sử dụng nội dung nguồn so 

sánh / +1 . 

 

Lỗi phép toán 
 (1) Trong bất kỳ trƣờng hợp nào sau đây, xảy ra lỗi phép toán, cờ báo lỗi  SM0) chuy n ON, và mã lỗi lƣu 

vào SD0. 

       C     ế      
Q000J
/ Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 

Phạm vi của các đi m 3 từ thiết bị 

xác định tại  vƣợt quá phạm vi 
của thiết bị tƣơng ứng. 
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Thận trọng 
 

 1) Làm giá trị so sánh dƣới / +1 nhỏ hơn giá trị so sánh trên  /  +1. Nếu giá trị so sánh dƣới 

/ +1 lớn hơn giá trị so sánh trên  /  +1 thì giá trị so sánh trên  /  +1  đƣợc coi nhƣ giá trị so sánh 

dƣới / +1  . 

Ví dụ chƣơng trình 

 1) Chƣơng trình so sánh các nhánh giá trị hiện thời của bộ đếm C20 với giá trị so sánh dƣới K100 và giá trị 

so sánh trên K120. 

 
  



205 
 

  2  ện    a        uậ     n 

 

6.2.1 +, +P, -, -P 

: khi đặt hai dữ liệu  

 

: Dữ liệu đ  cộng/ trừ hoặc đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ liệu đ  cộng/ trừ  BIN 16 bit) 

: Đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu dữ liệu đƣợc cộng vào/ trừ đi  BIN 16 bit) 

   ế  
 ậ   ữ 
  ệu 

   ế      ắn    n  
R, ZR 

 

 Zn 
H n  
   K, H 

K    
Bit    Bit    

 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

Chức năng 

+ 

 1) Cộng dữ liệu BIN 16-bit do chỉ định với dữ liệu BIN 16-bit do  chỉ định và lƣu kết quả phép cộng ở 

thiết bị do  chỉ định. 

 

 2) Giá trị cho  và  có th  đƣợc xác định trong khoảng từ -32768 tới 32767  BIN, 16 bit). 

 3) Việc xét liệu dữ liệu là dƣơng hay âm do bi quan trong nhất  b15) thực hiện. 

 0: dƣơng 

 1: âm 

 4) Trƣờng hợp sau xảy ra khi tạo ra một dòng ngâm hoặc tràn trong kết quả phép toán: 

Cờ carry  SM700) trong trƣờng hợp này sẽ không chạy ON. 

 

- 

 1) Trừ dữ liệu BIN 16-bit do chỉ định với dữ liệu BIN 16-bit do  chỉ định và lƣu kết quả phép trừ ở thiết 

bị do  chỉ định. 

 

 2) Giá trị cho  và  có th  đƣợc xác định trong khoảng từ -32768 tới 32767  BIN, 16 bit). 

 3) Việc xét liệu dữ liệu là dƣơng hay âm do bi quan trong nhất  b15) thực hiện. 

 0: dƣơng 

 1: âm 
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 4) Trƣờng hợp sau xảy ra khi tạo ra một dòng ngâm hoặc tràn trong kết quả phép toán: 

Cờ carry  SM700) trong trƣờng hợp này sẽ không chạy ON. 

 

Lỗi phép toán 
 1) Không có lỗi phép toán trong lệnh + P) hoặc –(P). 

: Khi đặt ba dữ liệu  

 

: Dữ liệu đ  cộng vào/ trừ đi hoặc đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ liệu đ  cộng/ trừ  BIN 16 bit) 

: Dữ liệu đ  cộng / trừ hoặc đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ liệu đ  cộng/ trừ  BIN 16 bit 

: Đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ kết quả phép toán cộng/ trừ  BIN 16 bit) 

   ế  
 ậ   ữ 
  ệu 

   ế      ắn    n  
R, ZR 

 

 Zn 
H n  
   K, H 

K    
Bit    Bit    

 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
 

   

Chức năng 

+ 

 1) Cộng dữ liệu BIN 16-bit do chỉ định với dữ liệu BIN 16-bit do   chỉ định và lƣu kết quả phép cộng 

ở thiết bị do  chỉ định. 

 

 2) Giá trị cho ,  và  có th  đƣợc xác định trong khoảng từ -32768 tới 32767  BIN, 16 bit). 

 3) Việc xét liệu dữ liệu là dƣơng hay âm do bi quan trong nhất  b15) thực hiện. 

 0: dƣơng 

 1: âm 

 4) Trƣờng hợp sau xảy ra khi tạo ra một dòng ngâm hoặc tràn trong kết quả phép toán: 

Cờ carry  SM700) trong trƣờng hợp này sẽ không chạy ON. 
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- 

 1) Trừ dữ liệu BIN 16-bit do chỉ định với dữ liệu BIN 16-bit do   chỉ định và lƣu kết quả phép cộng ở 

thiết bị do  chỉ định. 

 

 2) Giá trị cho ,  và  có th  đƣợc xác định trong khoảng từ -32768 tới 32767  BIN, 16 bit). 

 3) Việc xét liệu dữ liệu là dƣơng hay âm do bi quan trong nhất  b15) thực hiện. 

 0: dƣơng 

 1: âm 

 

 4) Trƣờng hợp sau xảy ra khi tạo ra một dòng ngâm hoặc tràn trong kết quả phép toán: 

Cờ carry  SM700) trong trƣờng hợp này sẽ không chạy ON. 

 

Lỗi phép toán 
 1) Không có lỗi phép toán trong lệnh + P) hoặc –(P). 

Chƣơng trình ví dụ 
 1) Chƣơng trình sau cộng dữ liệu ở D3 và D0 và xuất ra kết quả phép toán từ Y38 tới Y3F. 

 
 2) Chƣơng trình sau xuất ra sự khác biệt giữa giá trị đặt cho bộ h n giờ T3 và giá trị hiện thời theo hệ BCD 

tới Y40 tới Y53. 

 
  



208 
 

6.2.2 D+, D+P, D-, D-P 

 

 

: Dữ liệu đ  cộng/ trừ hoặc đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ liệu đ  cộng/ trừ  BIN 32 bit) 

: Đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu dữ liệu đƣợc cộng vào/ trừ đi  BIN 32 bit) 

   ế  
 ậ   ữ 
  ệu 

   ế      ắn    n  
R, ZR 

 

 Zn 
H n  
   K, H 

K    
Bit    Bit    

 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

Chức năng 

D+ 

 1) Cộng dữ liệu BIN 32-bit do chỉ định với dữ liệu BIN 32-bit do  chỉ định và lƣu kết quả phép cộng ở 

thiết bị do  chỉ định. 

 

 2) Giá trị cho  và  có th  đƣợc xác định trong khoảng từ -2147483648 tới 2147483647  BIN, 32 bit). 

 3) Việc xét liệu dữ liệu là dƣơng hay âm do bit quan trong nhất  b31) thực hiện. 

 0: dƣơng 

 1: âm 

 4) Trƣờng hợp sau xảy ra khi tạo ra một dòng ngâm hoặc tràn trong kết quả phép toán: 

Cờ carry  SM700) trong trƣờng hợp này sẽ không chạy ON. 

 

D- 

 1) Trừ dữ liệu BIN 32-bit do chỉ định khỏi dữ liệu BIN 32-bit do  chỉ định và lƣu kết quả phép trừ ở 

thiết bị do  chỉ định. 

 

 2) Giá trị cho  và  có th  đƣợc xác định trong khoảng từ -2147483648 tới 2147483647  BIN, 32 bit). 

(3) Việc xét liệu dữ liệu là dƣơng hay âm do bit quan trọng nhất  b31) thực hiện. 

 0: dƣơng 

 1: âm 

 

 4) Trƣờng hợp sau xảy ra khi tạo ra một dòng ngâm hoặc tràn trong kết quả phép toán: 
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Cờ carry  SM700) trong trƣờng hợp này sẽ không chạy ON. 

 

Lỗi phép toán 
 1) Không có lỗi phép toán trong lệnh D+ P) hoặc D–(P). 

 

 

: Dữ liệu đ  cộng vào/ trừ đi hoặc đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ liệu đ  cộng/ trừ  BIN 32 bit) 

: Dữ liệu đ  cộng / trừ hoặc đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ liệu đ  cộng/ trừ  BIN 32 bit) 

: Đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ kết quả phép toán cộng/ trừ  BIN 32  bit) 

   ế  
 ậ   ữ 
  ệu 

   ế      ắn    n  
R, ZR 

 

 Zn 
H n  
   K, H 

K    
Bit    Bit    

 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
 

   

 

Chức năng 

D+ 

 1) Cộng dữ liệu BIN 32 -bit do chỉ định với dữ liệu BIN 32 -bit do   chỉ định và lƣu kết quả phép cộng 

ở thiết bị do  chỉ định. 

 

 2) Giá trị cho ,  và  có th  đƣợc xác định trong khoảng từ -2147483648 tới 2147483647  BIN, 32 

bit). 

 3) Việc xét liệu dữ liệu là dƣơng hay âm do bi quan trong nhất  b) thực hiện. 

 0: dƣơng 

 1: âm 

 4) Trƣờng hợp sau xảy ra khi tạo ra một dòng ngâm hoặc tràn trong kết quả phép toán: 

Cờ carry  SM700) trong trƣờng hợp này sẽ không chạy ON. 
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D- 

 1) Trừ dữ liệu BIN 32 -bit do chỉ định với dữ liệu BIN 32 -bit do   chỉ định và lƣu kết quả phép trừ ở 

thiết bị do  chỉ định. 

 

 2) Giá trị cho ,  và  có th  đƣợc xác định trong khoảng từ -2147483648 tới 2147483647  BIN, 32 

bit). 

 3) Việc xét liệu dữ liệu là dƣơng hay âm do bi quan trong nhất  b) thực hiện. 

 0: dƣơng 

 1: âm 

 4) Trƣờng hợp sau xảy ra khi tạo ra một dòng ngâm hoặc tràn trong kết quả phép toán: 

Cờ carry  SM700) trong trƣờng hợp này sẽ không chạy ON. 

 

Lỗi phép toán 
 1) Không có lỗi phép toán trong lệnh D+ P) hoặc D–(P). 

Chƣơng trình ví dụ 
 1) Chƣơng trình sau cộng dữ liệu 28-bit từ X10 tới X2B vào dữ liệu tại D9 và D10 khi X0 chạy ON, và xuất 

ra kết quả phép toán từ Y30 tới Y4B. 

 
 2) Chƣơng trình sau trừ dữ liệu từ M0 tới M23 khỏi dữ liệu tại D0 và D1 khi XB chạy ON, và lƣu kết quả tại 

D10 và D11. 
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6.2.3 *, *P, /, /P 

 

: Dữ liệu đ  nhân/ chia hoặc đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ liệu đ  cộng/ trừ  BIN 16 bit) 

: Dữ liệu đ  nhân / chia hoặc đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ liệu đ  cộng/ trừ  BIN 16 bit) 

 : Đầu số hiệu thiết bị nơi lƣu trữ kết quả phép toán nhân/ chia  BIN 32  bit) 

   ế  
 ậ   ữ 
  ệu 

   ế      ắn    n  
R, ZR 

 

 Zn 
H n  
   K, H 

K    
Bit    Bit    

 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
 

   

Chức năng 

* 

 1) Nhân dữ liệu BIN 16-bit do  chỉ định và dữ liệu BIN 16-bit do chỉ định, và lƣu kết quả vào thiết bị 

do  chỉ định. 

 

 2) Nếu  là một thiết bị bit thì sự chỉ định đƣợc thực hiện từ các bit dƣới. 

 

 2) Giá trị cho  và   có th  đƣợc xác định trong khoảng từ -32768 tới 32767  BIN, 16 bit). 

 3) Việc xét liệu ,  và  là dƣơng hay âm do bit quan trong nhất  b15 đối với , và , đối với 

và b31) thực hiện. 

 0: dƣơng 

 1: âm 
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/ 

 1) Chia dữ liệu BIN 16-bit do chỉ định với dữ liệu BIN 16-bit do   chỉ định và lƣu kết quả phép cộng ở 

thiết bị do  chỉ định. 

 
 2) Nếu sử dụng thiết bị từ thì kết quả phép toán chia đƣợc lƣu nhƣ 32 bit, và cả thƣơng và số dƣ đƣợc lƣu; 

nếu sử dụng thiết bị bit thì đƣợc sử dụng 16 bit và chỉ đƣợc lƣu thƣơng. 

Thƣơng: lƣu ở 16 bit dƣới. 

Số dƣ: lƣu ở 16 bit trên  Chỉ lƣu khi sử dụng thiết bị từ). 

 3) Giá trị cho  và  có th  đƣợc xác định trong khoảng từ -32768 tới 32767  BIN, 16 bit). 

 4) Việc xét liệu giá trị cho , ,  và +1 là dƣơng hay âm do bit quan trọng nhất  b15) thực hiện.  

gán dấu cho cả thƣơng và số dƣ.) 

 0: dƣơng 

 1: âm 

Lỗi phép toán 
 1) Không có lỗi phép toán trong lệnh + P) hoặc –(P). 

Chƣơng trình ví dụ 

(1) Chƣơng trình sau nhân “5678” với “1234” theo hệ số BIN và lƣu kết quả tại D3 và D4 khi X5 chuy n ON. 

 
 2) Chƣơng trình sau nhân dữ liệu BIN từ X8 tới XF với dữ liệu BIN từ X10 tới X1B, và xuất ra kết quả phép 

nhân từ Y30 tới Y3F. 

 
 3) Khi X3 chuy n ON, chƣơng trình sau chia dữ liệu từ X8 tới XF cho 3.14 và xuất ra kết quả từ Y30 tới 

Y3F. 
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6.2.4 D*, D*P, D/, D/P 

 

                                                                                             

                                                                                              

                                                                         bit) 

      
       
     

                   R, 
ZR 

 
 Zn 

     
   K, H 

K    
Bit    Bit    

    

    

    

          

D* 

                      -bit do                            -bit do                                       

do            

 

                                                                             

 
                                                                                                              

                                                                                                             

+3). 

             ho                                           -                                         

                  ,                                                                          

                 

 0        

 1: âm 
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D/ 

(1) Chia               -bit do                            -bit do                                       

                       

 
                                                                                                           

                                                                             

                          

                                                           

                                                          -                                        

                              , ,                                                                

                                 

 0        

 1: âm 

              

                                                                             0                           

      0  

                    
Q000J/ 

Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100            0  

  
 
      
 

   
 
      
 

   
 
      
 

 

                   

                                                                                                       

                          

 
                                                  0                                                         
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6.2.5 B+, B+P, B-, B-P 

 

                                                                                              

                                                                            

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K, H 
K    

Bit    Bit    

 

 
 

 
  

    

          

B+ 
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6.2.6 DB+, DB+P, DB-, DB-P 
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6.2.9 E+, E+P, E-, E-P 
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6.2.10 ED+, ED+P, ED-, ED-P 
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6.2.15 $+, $+P 
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6.2.16 INC, INCP, DEC, DECP 
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6.2.17 DINC, DINCP, DDEC, DDECP 

 

                                                     -1) (BIN 32 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn          K    

Bit    Bit    

 

 
 
 

 
 

          

DINC 

                                                -bit). 

 

                                                                                                   -

                                               



247 
 

DDEC 

        -                                        -bit) 

 

                                                                               0          -               

                       

              

                                                            

                   

                                             0            0          

 

                                                  0              0                                       

 

                                             0            0          

 

                                                  0              0                                       

 

 



248 
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6.3.3 FLT, FLTP, DFLT, DFLTP 
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6.3.15 BKBIN, BKBINP 
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6.4.1 MOV, MOVP, DMOV, DMOVP 
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6.4.2 EMOV, EMOVP 

 

                                                                         

                                                

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

E 
K    

Bit    Bit    

            *1   

          *1   

 

                                                       

  



275 
 

          

                                                     -                                                 

                       

 
                                                                                  

                                                         

              
                                               

                   
                                       0             0        

 
                                   -           0                   

 
  



276 
 

6.4.3 EDMOV, EDMOVP 
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6.4.4 $MOV, $MOVP 
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6.4.5 CML, CMLP, DCML, DCMLP 
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6.4.6 BMOV, BMOVP 
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6.4.7 FMOV, FMOVP 
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6.4.8 DFMOV, DFMOVP 
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6.4.9 XCH, XCHP, DXCH, DXCHP 
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6.4.10 BXCH, BXCHP 
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6.4.12 SMOV, SMOVP 
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6.5.1 CJ, SCJ, JMP 
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6.5.2 GOEND 
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6.6                                        

6.6.1 DI, EI, IMASK 
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6.6.2 IRET 
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6.7.1 RFS, RFSP 
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6.8.3 TTMR 
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6.8.6 RAMP 
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       0  

 

Y = ( ̅ + B)(A +  ̅) 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 
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7.1.1 WAND, WANDP, DAND, DANDP 

                      

 

                                                                                         

                                                  logic (BIN 16/32 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

    

    

          

WAND 
                                                                  -                                          

  -                                                                         . 

 
 
                                                                                               0”            
                                   

DAND 

                                                                  -                                         

  -                                                                          

 
                                                                                               0”            
                                   

              
(1)                                                         
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                                         0                                 0                              0 
                  

 
                                                                             00                           0 
                                              00  

 

                     

 

,                                                                                          

                                                                 2 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    
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WAND 

                                                                  -                                           

  -                                                                         . 

 
                                                                                               0”            
                                          

DAND 

                                                                  -                                         

  -                                                                          

 
                                                                                               0”            
                                   

              
(1)                                                         

                   
                                                                      0                                   
                         0  
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                                                                       0      0                            

    0          

 

                                                                                      0                      
                 0                                        0          
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7.1.2 BKAND, BKANDP 

 

                                                                         

                                                                                                 

                                                               
n                                          

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

 *1      

 *1      

 *1      

n      

                                                                 . 
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                                         -                               -bit) 

 

              
                                                                  0                                 0  

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 

                                 

                                   , 

      . 
                                      

                                 
                                    
                                      

     ). 
                                        

                                
                                         

                           ). 

      

                   
                                                                      00       0                      0     
         0                                                             00  
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7.1.3 WOR, WORP, DOR, DORP 

                      

 

                                                                                         

                                                                   

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

    

    

          

WOR 
                                                              -                                                

                                                                     

 

                                                                                            0”            toán. 

DOR 
                                                              -                                                

                                                                     

 

                                                                                            0”            toán. 

              
(1)                                                       
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(1)                                                                         0      0                      
                  0  

 

                                                                        -        0                              
phân FF00FF00H                                                  
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,                                                                                          

                                                                        

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

 
   

    

    

          

DOR 

                                                                  -                                           

  -                                                                         . 

 
                                                                                     0”                          
                     

DOR 

                                                                  -                                         

  -                                                                         

 
                                                                                               0”            
                                   

              
(1)                                                       
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                                                                           0                                
                            0          

 

                                                                        -         0                     -       
  0                                                   
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7.1.4 BKOR, BKORP 

 

*1                                                                                           

*1                                                                                                 

*1                                                               
n                                          

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

 *1      

 *1      

 *1      

n      

                                                                 . 
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(2) H                                 -                               -bit) 

 
              
                                                                  0                                 0  

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 

                                 

                                   , 

      . 
                                      

                                 
                                    
                                      

     ). 
                                        

                                
                                         

                           ). 

      

                   
                                                                                00       0                     
 0              0                                                             00  
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7.1.5 WXOR, WXORP, DXOR, DXORP 

                      

 

                                                                                         

                                                                        

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

    

    

          

WXOR 
                                                              -                                            

                                                                         

 

                                                                                            0”                n. 

DXOR 
                                                         -                                                

                                                                     

 

                                                                                            0”                  

              
(1)                                                         
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                                                                            0      0                       
          0  

 

                                                   -         0                                           
  0                                             
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,                                                                                          

                                                                        

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

 
   

    

    

          

WXOR 

                                                             -                                             -

                                                                         . 

 
                                                                                            0”                  
                             

DXOR 

                                                             -                                           -

bit                                                                      

 
                                                                                            0”            toán.  

              
(1)                                                         
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                                                                      0                                  0 
                         0          

 

                                                                        0                          0    
          0                                 0         
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7.1.6 BKXOR, BKXORP 

 

*1                                                                                           

*1                                                                                                 

*1                                                               
n                               IN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

 *1      

 *1      

 *1      

n      

                                                                 . 
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                                      -                               -bit) 

 
              
                                                                  0                                 0  

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 

                                 

                                   , 

      . 
                                      

                                 
                                    
                                      

     ). 
                                        

                                
                                         

                           ). 

      

                   
                                                                           00       0                     
 0              0                                                             00  
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7.1.7 WXNR, WXNRP, DXNR, DXNRP 

                      

 

                                                                                          

                                                                        

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

    

    

          

WXNR 
                                                               -                                         

                                                                            

 

                                                                                            0”            toán. 
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DXNR 
                                                          -                                                

                                                                     

 

                                                                                            0”                  

              
(1)                                                         

                   
                                                   -             0                                   -        
                                                    

 

                                                   -         0                                            
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,                                                                                           

 :                                                                       

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

 
   

    

    

          

WXNR 

                                                              -                                           

  -                                                                         . 

 
                                                                                            0”                n.  
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DXNR 

                                                              -                                         

  -                                                                         

 
                                                                                            0”            toán.  

              
(1)                                                         

                   
                                                                    -          0                            
     0                             

 

                                                                     -          0                        
  0              0                                 0         
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7.1.8 BKXNR, BKXNRP 

 

*1                                                                                           

*1                                                                                                 

*1                                                               
n                                          

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

 *1      

 *1      

 *1      

n      

                                                                 . 
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                                      -                               -bit) 

 
              
                                                                  0                                 0  

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 

                                 

                                   , 

      . 
                                      

                                 
                                    
                                      

     ). 
                                        

                 v              
                                         

                           ). 

      

                   
                                                                            00       0                     
 0              0                                                             00  
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7.2.1 ROR, RORP, RCR, RCRP 

 

                                          
n                           

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

 
 
 

  

n 
 
 

  

          

ROR 
                   -                                                     -               

                                                                            

 

                                                                                                          
             

                                                               

                                                                    ”                              

                                0         

                                                                                         

                                                                              ”  
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RCR 
(1) Qua            -                                                  -               

                                                                            

 

                                                                                                          
             

                                                               

                                                                    ”                              

                                0         

                                                                                         

                                                                              ”  

              
(1)                                                       

                   
                                    0                                                         
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                                    0                                                      
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7.2.2 ROL, ROLP, RCL, RCLP 

 

                                          
n                           

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

 
 
 

  

n 
 
 

  

          

ROR 
                   -                                                     -               

                                                                            

 

                                       ,                                                                  
             

                                                               

                                                                    ”                              

                               0         

                                                                                         

                                                                              ”  
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RCL 
                   -                                                  -               

                                                                            

 

                                                                                                          
             

                                                               

                                                                    ”                  quay 3 bit. 

                                0         

                                                                                         

                                                                              ”  

              
(1)                                                       

                   
                                    0                                                         
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                                    0                                                      

 
7.2.3 DROR, DRORP, DRCL, DRCLP 

 

                                          
n                            

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

 
 
 

  

n 
 
 

  

          

DROR 
                   -                                                     -               
                                                                             

 

                                                                                                          
             
                                                               
                                                                    ”                              
                               0         
                                                                                         

                                                                              ”  
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DRCR 
                   -                                                  -               
                                                                             

 

(2)                                                                                                       
             
                                                               
                                                                    ”                              
                               0         
                                                                                         

                                                                              ”  

              
(1)                                                         

                   
                                    0                                                               

 

                                    0                                                    
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7.2.4 DROL, DROLP, DRCL, DRCLP 

 

                             (BIN 32 bit) 
n                0                      

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

 
 
 

  

n 
 
 

  

          

DROL 
                   -                                                     -               
                                                                             

 

                                                                                                          
             
                                                               
                                                                    ”                              
                               0     31. 
                                                                                         

                                                                              ”  

DRCL 
                   -                                                  -               
                                                                             

 

                                                                                                          
             
                                                               
                                     =                                ”                              
                               0         
                                                                                         

                                                                              ”  
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(1)                                                         

                   
                                    0                                                        

 

                                    0                                                    
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7.3.1 SFR, SFRP, SFL, SFLP 

 

                                                                 
n                               

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

 
 
 

  

n 
 
 

  

          

SFR 
                                                             -                             . 

                                   0   

 

                                                                                                           
                          

 

                                                                           

                                                                     ”                                     

                               0                                                                              
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SFR 
                          -                                               

                                                       0   

 

                                                                                                            
                          

 

                                                                          

                                                                     ”                                     

                               0                                                                              
                                    

                                                                                     

              
(1)                                                       

                   
                                          0                       00                0            

 

                                            0                                    
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7.3.2 BSFR, BSFRP, BSFL, BSFLP 

 

                                               
n                                          (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

 
 
 

  

n 
 
 

  

          

BSFR 
                                                                                  

 

                    -                      0  

BSFL 
                                                                                  

 

                                    0  
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                                                                  0                                 0  

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 

                                 
                                        

. 

      

                   
                                                                                        

 

                                               0                                     
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7.3.3 SFTBR, SFTBRP, SFTBL, SFTBLP 

 

                                               
n1                                                       
n2                               

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

    *1     

n1      

n2      

                                       

          

SFTBR(P) 
                                                                                                            

n1=10, n2=4 

 

(2)                                                                                                        
                                                           

                                                

                                                        0                                                   
         0  

                                          0                                
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SFTBL(P) 
                                                                                                            

n1=10, n2=4 

 

                                                                                                           
                                                           

                                                

                                                         0                                                   
         0  

                                          0                                

              
                                                                  0                                 0  

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 
                                    0 
        
                      

      

4101 

                                  
                                        

. 
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                                               0                                                         0 
           

 

                                                                                                          0 
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7.3.4 DSFR, DSFRP, DSFL, DSFLP 

 

                                                      
n                                                       

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

     

n     

          

DSFR 
                                                                        

 

                    -                      0  

DSFL 
                                                                        

 

                                    0  

              
                                                                  0                                 0  

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 

                                  
                                        

. 
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(2)                                                                                 
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7.3.5 SFTWR, SFTWRP, SFTWL, SFTWLP 

 

                                                      
n1                                                       
n2                               

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

         

n1      

n2      

          

SFTWR(P) 
                                                                                                       

n1=9, n2=4 

 

                                                                        0   

                                          0                                   

                                                                                                                   
                     0   
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SFTWL(P) 
                                                                                                       

n1=9, n2=4 

 

                                                                         0   

                                          0                                   

                                                                                                                   
                     0   

              
                                                                  0                                 0  

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100                                     

4101 

                                  
                                        

. 
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                                                                                   0                   
                     0            

 

(2                                                                                                      
                     0            
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7.4.1 BSET, BSETP, BRST, BRSTP 

 

                                                       
n                                       0                      

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

 
 
 

  

n 
 
 

  

          

BSET 
               ”                                           . 

                      ”                                                        

 

BRST 
                                                     0  

                      ”                                                        

 

              
                                                            

  



373 
 

                   
                                                      0                                                       

 

 
                                                                                        

                                                                                                     
                                                                              
                                                                

                                                                                                          g 

 

 

7.4.2 TEST, TESTP, DTEST, DTESTP 

 

                                                                

  :                                      0                0                             

                                                           

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    
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TEST 

                                                                                                                 

         . 

                                                        0”                       ”  

                                                                                0                                  

                                                                                                                  
                             ”  

 

DTEST 

                                                              -                                           

                             . 

                                                        0”                       ”  

                                                                                0                                  

                                                                                                                  
                             ”  

 

              
                                                             

                   
                             0                                               0                   -     0  
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                              0                                                                   -   
  0         

 

 

                                                                                                           

                                                                                                            

 

 

 

7.4.3 BKRST, BKRSTP 

 

                                           
n                                              

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

    

n    

          

                          -                                   

                    

                           

                      -                                           

do            

                                                           
                                    

                                                          

               

           

                       -   m v  0 t  b  h n gi  (T) ho c b    m (C) 
do (C) ch    nh, và chuy n OFF ti      m cu n c m. 

               Chuy n OFF cu n c m ho c ti      m n –    m t  thi t b  do  
ch    nh. 

(2) N u thi t b  ch    nh OFF thì tr ng thái thi t b  s               i. 
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                                                                  0                                 0  

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 

                                 
                                        

. 

      

                   
                     chuy n OFF thi t b  t  M0 t i M7 khi X0 chuy n ON. 

 

                            li u t  bit th  2 (b2) c a D10 t         u tiên (b1) c a D11 v  0 khi X20 chuy n 
ON. 
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7.5 L nh x  lý d  li u 

 

7.5.1 SER, SERP, DSER, DSERP 

 

 : D  li u tìm ki m ho                                               m (BIN 16 bit) 

              tìm ki                                       c tìm ki m (BIN 16 bit) 

                                               m (BIN 16 bit) 
n                  m (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

  
      

        

        

n       

          

SER 

(1) Tìm ki        m t  d  li u 16-bit c a thi t b  do  ch    nh, coi d  li u 16-bit c a thi t b  do  ch  

           t t                   th      u ki n v i t                  i thi t b  do +1 ch    nh, và s  

hi u thi t b  th      u ki     u (trong s  hi u quan h  t       c lueu t i thi t b  do  ch    nh. 

 

(2) Không th c hi n quá trình nào n u n là 0 ho c giá tr  âm. 

(3) N                c th      u ki n nào thì thi t b  ch    nh t i  và +1 s      0”  
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DSER 

(1) Tìm ki        m t  thi t b  do  ch                   32-                            16-bit), coi d  li u 

32-bit c a thi t b  do  + 1 và  ch             t t                   th      u ki n v i t          c 

      i thi t b  do +1 ch    nh, và s  hi u thi t b  th      u ki     u (trong s  hi u quan h  t       c 

      i thi t b  do  ch    nh. 

 

(2) Không th c hi n quá trình nào n u n là 0 ho c giá tr  âm. 

(3) N                c th      u ki n nào thì thi t b  ch    nh t i  và +1 s      0”  

 

N u d  li      c tìm ki m s  d ng l                s p x p theo th  t         n, vi c tìm ki m có th  
th c hi               ng cách s  d                       m nh  phân. Vi c tìm ki      c kích ho t 
b ng cách chuy n SM702 

*1 
ON. Tuy nhiên, không ch a k t qu  tìm ki m chính xác n u SM702 chuy n ON 

khi d  li      c tìm ki m không s p x p theo th  t         n. 

 

       0             c bi t cho thi t l                      m. 

    0                          m tu n t                      m kéo dài) (So sánh v i d  li u 

kh     ng t  ph     u c a d  li      c tìm ki m.) 

    0                         m nh  phân (Ch a giá tr  trung tâm c             c s p x p và 

quy     nh n u d  li u ch a l          c nh              tìm ki              n vùng tìm ki m gi a 

s  phân chia giá tr  l                     p l i quá trình này s  làm thu h p vùng tìm ki m.) 

 

              
                                                                  0                                 0  

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 

.Ph           t quá ph m vi thi t b  

do  ch    nh 
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                     tìm ki m D100 t i D105 cho n         0       0              t qu  tìm ki m t i W0 
và W1. 

 

                            m D100 t i D111 cho n                 0       0              t qu  tìm ki m 
t i W0 và W1. 

 

7.5.2 SUM, SUMP, DSUM, DSUMP 

 

                              m t ng s  bit c     ”                 

     u s  hi u thi t b            ng s  bit (BIN 16/32 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    
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SUM 
T  d  li u 16-bit t i thi t b  do  ch              ng s                        t b  do  ch    nh. 

 

DSUM 
T  d  li u 32-bit t i thi t b  do  ch              ng s                        t b  do  ch    nh. 

 
              
(1) Không có l i phép toán trong l nh SUM(P) ho c DSUM(P). 

                   
                                           X8 t i X17 vào D0 khi X10 chuy n ON. 

 
                                          i D100 và D101 vào D0 khi X0 chuy n ON. 
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7.5.3 DECO, DECOP 

 

 : D  li      c gi i mã ho c                             li      c gi i mã (BIN 16 bit) 

     u s  hi u thi t b            t qu  gi i mã (Tên thi t b ) 
n      dài bit h p l  (1 t i 8), 0: không th c hi n (BIN 16 bit) 
 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

     

     

n     

          

 (1) Chuy n ON v  trí bit c a          ng v i giá tr  nh                   i ch    nh t i . 

 
(2) Giá tr       c ch    nh trong kho ng t  1 t i 8. 

(3) Không th c hi n quá trình nào n u n=0 và không có s         i chi ti t thi t b  do ch    nh. 
(4) Giá tr                                 t b  t              
              
                                                                  0                                 0  

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Giá tr  n khác kho ng 0 t i 8       

4101 

Ph m vi 2
n
 bit t      t quá ph m vi 

thi t b         ng. 

Ph m vi n bit t      t quá vùng cài 
  t c a thi t b         ng. 
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                     gi i mã 3 bit t   0          t qu  t i M10 khi X20 ON. 

 

7.5.4 ENCO, ENCOP 

 

                                   li      c mã hóa (Tên thi t b ) 

 : S  hi u thi t b            t qu  mã hóa (BIN 16 bit) 
n      dài bit h p l  (1 t i 8), 0: không th c hi n (BIN 16 bit) 
 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

     

     

n     

          

                 nh              ng v            ”        m c  d  li u 2
n
-bit c a  và . 

 

(2) Giá tr       c ch    nh trong kho ng t  1 t i 8. 

(3) N u n=0, không có phép toán nào và n i dung c a  s          i. 

(4) Giá tr                     bit, giá tr  t              

(5) N u nhi               i 1 thì quá trình s     c th c hi n t i v  trí bit trên. 
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                                                                  0                                 0  

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 
Giá tr  n khác kho ng 0 t i 8. 

T t c  các d  li u 2
n
bit t       0”  

      

4101 Ph m vi 2
n
 bit t      t quá ph m vi 

thi t b         ng. 
      

                   
                     mã hóa 3 bit t    0       0              t qu  t i D8. 

 

7.5.5 SEG, SEGP 

 

 : D  li      c gi                                           li       c gi i mã (BIN 16 bit) 

     u s  hi u thi t b            t qu  gi i mã (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

 
 
 

  

 
 
 

  

          

 (1) Gi i mã d  li u t  0 t                 i c a  ch    nh t i d  li u hi n th  7-                    i . 

  



384 
 

(2) N u  là thi t b  bit thì ch       u s  hi u thi t b         li u hi n th  7-        n; n u nó là thi t b  t  
thì ch  ra s  thi t b         li u. 

 

 

              
(1) Không có l i phép toán trong l nh SEG(P). 
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                 sau chuy     i d  li u t  XC t i XF sang d  li u hi n th  7-        n và xu t ra t i Y38 
t i Y3F khi X0 chuy n ON. 

 

7.5.6 DIS, DISP 

 

                                   li u b  phân ly (BIN 16 bit) 

     u s  hi u thi t b             li u phân ly (BIN 16 bit) 
n : S  phân ly (1 t i 4), 0: không th c hi n (BIN 16 bit) 
 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

   
 
 

 

   
 
 

 

n   
 
 

 

          

               s     i (1 ch  s  là 4 bit1) c a d  li u 16-bit do  ch    nh t        m 4 bit t  thi t b  do  
ch    nh. 

 

         m 12bit trên t  thi t b  do  ch    nh tr  v  0. 

(3) Giá tr       c ch    nh trong kho ng t  1 t i 4. 

(4) N u n=0, không có                  c th c hi n và n             m t   s          i. 
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                                                                  0                                 0  

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Giá tr  n khác kho ng 0 t i 4.       

4101 Ph           m t       t quá ph m 
vi thi t b         ng. 

      

                   
                     phân ly d  li u 16-bit t  D0 thành các nhóm 4-               D10 t i D13 khi X0 ON. 

 

7.5.7 UNI, UNIP 

 

                                   li      c liên k t (BIN 16 bit) 

     u s  hi u thi t b             li u liên k t (BIN 16 bit) 
n : S  liên k t (1 t i 4), 0: không th c hi n (BIN 16 bit) 
 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

      

      

n      
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 (1) Liên k            i c        m d  li u 16-bit t  thi t b  do  ch    nh t i thi t b  16-bit do  ch    nh. 

 

(2) Bit c a ch  s  (4-n) trên c a thi t b  do  ch    nh tr  v  0. 

(3) Giá tr       c ch    nh trong kho ng t  1 t i 4. 

(4) N u n=0 thì không có quá trình nào và n i dung c a thi t b   s          i. 

              
                                                                  0                                 0  

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Giá tr  n khác kho ng 0 t i 4.       

4101 Ph           m t       t quá ph m 
vi thi t b         ng. 

      

                   
                     liên k            i c a D0 t           0              i D10. 
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7.5.8 NDIS, NDISP, NUNI, NUNIP 

 

                                                            t (BIN 16 bit) 

                                                            t (BIN 16 bit) 

     u s  hi u thi t b                              k t (BIN 16bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn               

Bit    Bit    

 
   

    

    

          

NDIS 

(1) Phân ly d  li         i s  hi u thi t b  kh     ng t  thi t b  ch    nh t i  thành s  bit riêng bi t ch    nh 

t i             li u này vào s  hi u thi t b  kh     ng t  thi t b  ch    nh t i . 

 

(2) S  bit phân ly ch    nh t i     c ch    nh trong ph m vi t  1 t i 16 bit. 

(3) Bit t  s  hi u thi t b  ch    nh t i  t i s  hi u thi t b       0”    c th c hi                        

(4) Không ch ng chéo ph m vi thi t b  cho d  li u b  phân ly (  t i cu i ph m vi ) v i ph m vi thi t b  

       li u phân ly (  t i cu i ph m vi c a ). N u b  ch ng chép thì không ch a k t qu  phép toán 
      

(5) Không ch    nh s  hi u thi t b  gi ng nhau cho ,  và . N u gi ng nhau thì k t qu  phép toán 
không ho              
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NUNI 

(1) Liên k t bit riêng bi t c a d  li         i vùng kh     ng t  s  hi u thi t b  ch    nh t i  thành s  bit ch  

  nh t i                 hi u thi t b  do  ch    nh . 

 

(2) S         c liên k t ch    nh t i     c ch    nh trong ph m vi t  1 t i 16. 

(3) Th c hi n quá trình trên s         c liên k t t  s  hi u thi t b  do  ch    nh t i s  hi u thi t b       0”  

(4) Không ch ng chéo ph m vi thi t b  cho d  li      c liên k t (  t i cu i ph m vi ) v i ph m vi thi t 

b         li u liên k t (  t i cu i ph m vi c a ). N u b  ch ng chép thì không ch a k t qu  phép toán 
      

(5) Không ch ng chéo s  hi u thi t b     c ch    nh t i  ,  và . N u ch ng chéo thì k t qu  phép 
                 

              
                                                                  0                                 0  

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

S         c phân ly ho c liên két do

 ch                c cài trong 
ph m vi t  1 t i 16 bit.  

      

4101 

S  hi u thi t b  c a thi t b  do  ho c 

 ch    nh d a vào s         c phân 

ly ho c liên k t do  ch    nh l       
s  hi u thi t b  cu i c a m i thi t b . 
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                     phân ly d  li u c                       ng t             i c    0                  
D10 t i D12. 

 

                                       i c a d  li u t    0           i c a d  li u t                   i c a 
d  li u t                i D0. 
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7.5.9 WTOB, WTOBP, BTOW, BTOWP 

 

                                   li      c phân ly/ liên k               byte (BIN 16 bit) 

     u s  hi u thi t b             li u phân ly/liên k               byte (BIN 16 bit) 
n : S  d  li           c phân ly/ liên k t (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

     

     

n     

          

WTOB 
(1) Phân ly n byte c a d  li u 16-                        ng t  s  hi u thi t b  do  ch                   t b  

k  ti p do  ch    nh. 

 

Ví d : N u n=5 thì d  li                i c a  t i ( +2) s              (  t i +4). 
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(2) Cài s  byte v i n t             nh ph m vi c a d  li u 16-bit do  ch    nh và ph m vi thi t b         

d  li u byte do  ch    nh. 

                              c th c hi n khi s  byte do n ch           0”  

        00H”    t                  i 8 bit trên c a thi t b          byte do  ch    nh. 

 

(5) M c dù ph m vi thi t b  v i d  li      c chia (  t i +( 
 

 
-1)) gi ng v i ph m vi c a thi t b  v i d  li u 

   c chia (  t i +(n-1)), l       c th c hi         

WTOB 
(1) Liên k            i c a d  li u 16-bit trong n t                      ng t  thi t b  do  ch    nh theo 

       1-t                         ng t  thi t b  do  ch    nh. 8 bit trên c a d  li u n t  trong vùng kh i 

  ng t  thi t b  do  ch    nh s  b  b             a, n u n là s  lẻ  0            i 8 bit trên c a thi t b      
       li u nth byte. 

 

Ví d : N                   i c a d  li u t   t i (        c liên k            i  t i ( +2). 

 

(2) Cài s  byte v i n t             nh ph m vi d  li u byte do  ch    nh và ph m vi thi t b            li u 

liên k t do  ch    nh. 

(3) Không th c hi n quá trình nào khi s  byte do n ch           0”  

(4) 8 bit trên c a thi t b          byte do  ch    nh b  b  qua, và s  d             i. 

(5) Liên k      c th c hi n chính xác khi ph m vi thi t b  (  t i  + (n-           li      c liên k      c 

                 i ph m vi thi t b  (  t i + (n/2-              li             t. 

Ví d : X          ng h                    i c a D11 t                  i D12 t i D14: 

 



393 
 

              
                                                                  0                                 0  

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 

Ph m vi giá tr  t        t quá ph m vi 

thi t b  do  ch    nh. 
Ph m vi giá tr  t        t quá ph m vi 

thi t b  do   ch    nh.  

      

                   
                     phân ly d  li u t i D10 t                                 i D20 t i D25 khi X0 chuy n 
ON. 

 

                            t          i c a d  li u t    0                  t qu  t i D10 t i D12 khi X0 
chuy n ON. 
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7.5.10 MAX, MAXP, DMAX, DMAXP 

 

                                   m giá tr  t                      

     u s  hi u thi t b            t qu  tìm ki m giá tr  t                      
n : S  kh i d  li      c tìm ki m (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

     

     

n     

          

MAX 
(1) Tìm ki m giá tr  t                 m c a d  li u BIN 16-bit t  thi t b  do  ch                t qu  t i thi t 

b  do ch    nh. Kh     ng tìm ki m t  thi t b  do  ch                 trí, ch    nh s         m t  , c a 

thi t b             y giá tr  t i      u tiên t i              giá tr  t i thi u t i +2. 

 

DMAX 
(1) Tìm ki m giá tr  t                 m c a d  li u BIN 32-bit t  thi t b  do  ch                t qu  t i thi t 

b  do và +1 ch    nh.  

Kh     ng tìm ki m t  thi t b  do  ch                 trí, ch    nh s         m t  , c a thi t b          

th y giá tr  t        u tiên t i              giá tr  t i thi u t i +3 
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                                                                  0                                 0  

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 

               nh t        t quá 
ph m vi thi t b                  nh t i 

 

      

4101 Thi t b        nh t i     t quá 
ph m vi c a thi t b         ng. 

      

                   
                     tr  khi X1C chuy n ON, d  li         i D100 t i D103 kh i d  li         i R0 t i R3, và 
tìm ki m giá tr  t              t qu  phép tr                i D200 t i D202. 

 

                            m giá tr  t         d  li u 32-bit t i D0 t                i D100 t i D103 khi X20 
chuy n ON. 
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7.5.11 MIN, MINP, DMIN, DMINP 

 

                                   m giá tr  t i thi u (BIN 16/32 bit) 

     u s  hi u thi t b            t qu  tìm ki m giá tr  t i thi u (BIN 16/32 bit) 
n : S  kh i d  li      c tìm ki m (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

     

     

n     

          

MIN 
(1) Tìm ki m giá tr  t i thi              m c a d  li u BIN 16-bit t  thi t b  do  ch                t qu  t i 

thi t b  do ch    nh.  

Kh     ng tìm ki m t  thi t b  do  ch                 trí, ch    nh s         m t  , c a thi t b          

th y giá tr  t i thi     u tiên t i              giá tr  t i thi u t i +2. 

 

DMIN 
(1) Tìm ki m giá tr  t i thi              m c a d  li u BIN 32-bit t  thi t b  do  ch                t qu  t i 

thi t b  do và +1 ch    nh.  

Kh     ng tìm ki m t  thi t b  do  ch                 trí, ch    nh s         m t  , c a thi t b          

th y giá tr  t i thi     u tiên t i              giá tr  t i thi u t i +3 
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                                                                  0                                 0  

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 

               nh t        t quá 
ph m vi thi t b                  nh t i 

 

      

4101 Thi t b        nh t i     t quá 
ph m vi c a thi t b         ng. 

      

                   
                     c ng giá tr        i D100 t i D103 v i d  li         i R0 t i R3 khi X1C chuy n ON, và 
tìm ki m giá tr  t i thi u trong k t qu  phép c                  i D200 t i D202. 

 

                            m giá tr  t i thi u t  d  li u 32-bit ch a t  D0 t i D7,          t qu  t  D100 t i 
D103 khi X20 chuy n ON. 
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7.5.12 SORT, DSORT 

 

                                      c s p x p (BIN 16/32 bit) 
n : S  kh i d  li      c s p x p (BIN 16 bit) 

 : S  kh i d  li      c so sánh trong m t phép toán s p x p (BIN 16bit) 

 ; S  thi t b         c chuy n ON khi hoàn t t phép toán s p x p (bit) 

 : Thi t b  dành riêng cho cho h  th ng (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn               

Bit    Bit    

 
    

n     

     

       (Khác T, ST, C)   

 
    

          

SORT 

(1) S p x p (s p x p l i d  li u) d  li u BIN 16-         m t   theo th  t         n ho c gi m d n. 
Th  t  s p x p do tr ng thái ON/OFF c a SM703 ch    nh: 

 Khi SM703 OFF: S p x p theo th  t         n 

 Khi SM703 ON: S p x p theo th  t  gi m d n 

 
(2) Quét nhi u l      c yêu c u l nh SORT th c hi n s p x p. S  l           c th c hi         n khi s  
hoàn t t là giá tr  ch a b ng cách chia s  l n t         c th c hi         n khi s  hoàn thành s p x p b i 

s  kh i d  li u so sánh t i m t l n th c hi n do  ch    nh. (Ph n th           c làm tròn lên.) Khi giá tr  

c a           l n quét b  gi         n khi hoàn t t s p x                     th i gian cho m t l n quét. 
(3) S  l n th c hi n t            n khi hoàn t t s p x      c tính toán theo công th c sau: 

S  l n th c hi n t            n khi hoàn thành = (n) x (n-1) / 2 [l      c th c hi n] 
 

                  

Khi n=10, s  l n th c hi          c nhu 10 x (10 -1)/2 = 45 [l      c th c hi n]. N u =2 thì s  l n quét 
      n khi hoàn thành s p x                                           

(4) Thi t b  do  ch    nh  (thi t b  hoàn thành) chuy n OFF b ng cách th c hi n l nh  SORT, và chuy n 

ON khi hoàn thành s p x p. Vì thi t b  do  ch    nh duy trì tr ng thái ON sau khi hoàn thành s p x p, 
    i dùng ph i chuy n OFF n      c yêu c u.  
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         m t  thi t b  do  ch          c  h  th ng s  d ng trong khi th c hi n l nh SORT. 

       m này t  thi t b  do  ch                            i dùng s  d ng. 

       i nh       m này có th                   tr  l i (mã l i: 4100). 

(6) N u giá tr  n b         i trong khi th c hi n l nh SORT thì vi c s p x p s     c th c hi          ng v i 
s  kh i d  li u s p x                  i. 

(7) N u l nh th c hi n chuy n OFF trong khi th c hi n l nh SORT thì vi c s p x p b  hoãn l i. Khi l nh th c 
hi n chuy n ON tr  l i thì vi c s p x p ti p t c t    u. 

       th c hi n m t phép toán s p x p khác ngay l p t c sau khi hoàn t t vi c s p x       c khi, chuy n 
OFF l nh th c hi n m t l                n ON. 

DSORT 

(1) S p x p (s p x p l i d  li u) d  li u BIN 32-         m t   theo th  t         n ho c gi m d n. 
Th  t  s p x p do tr ng thái ON/OFF c a SM703 ch    nh: 

 Khi SM703 OFF: S p x p theo th  t         n 

 Khi SM703 ON: S p x p theo th  t  gi m d n 

 
(2) Quét nhi u l      c yêu c u l nh DSORT th c hi n s p x p. S  l           c th c hi         n khi s  
hoàn t t là giá tr  ch a b ng cách chia s  l n t         c th c hi         n khi s  hoàn thành s p x p b i 

s  kh i d  li u so sánh t i m t l n th c hi n do  ch    nh. (Ph n th           c làm tròn lên.) Khi giá tr  

c a           l n quét b  gi         n khi hoàn t t s p x                     th i gian cho m t l n quét. 
(3) S  l n th c hi n t            n khi hoàn t t s p x      c tính toán theo công th c sau: 

S  l n th c hi n t            n khi hoàn thành = (n) x (n-1) / 2 [l      c th c hi n] 

                   

Khi n=10, s  l n th c hi          c nhu 10 x (10 -1)/2 = 45 [l      c th c hi n]. N u =2 thì s  l n 
           n khi hoàn thành s p x                                           

(4) Thi t b  do  ch    nh  (thi t b  hoàn thành) chuy n OFF b ng cách th c hi n l nh  SORT, và chuy n 

ON khi hoàn thành s p x p. Vì thi t b  do  ch    nh duy trì tr ng thái ON sau khi hoàn thành s p x p, 
    i dùng ph i chuy n OFF n      c yêu c u.  

         m t  thi t b  do  ch          c  h  th ng s  d ng trong khi th c hi n l nh DSORT. 

       m này t  thi t b  do  ch                            i dùng s  d ng. 

       i nh       m này có th                   tr  l i (mã l i: 4100). 

(6) N u giá tr  n b         i trong khi th c hi n l nh SORT thì vi c s p x p s     c th c hi          ng v i 
s  kh i d  li u s p x                  i. 

(7) N u l nh th c hi n chuy n OFF trong khi th c hi n l nh SORT thì vi c s p x p b  hoãn l i. Khi l nh th c 
hi n chuy n ON tr  l i thì vi c s p x p ti p t c t    u. 

       th c hi n m t phép toán s p x p khác ngay l p t c sau khi hoàn t t vi c s p x       c khi, chuy n 
OFF l nh th c hi n m t l                n ON. 
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(1) Trong b t k             nào                                              0                           
      0  

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

 là 0 ho c s  âm. 

Giá tr   s  d ng trong h  th ng t i 
l n quét th  2 ho                     

Giá tr  s  d ng trong h  th ng t i l n 

quét th  2 ho             < +1 

      

4101 
Ph m vi t   t i +n (bao g m c  

) ch ng chéo ph m vi t   t i 
+1. 

      

4101 

  i v i l nh SORT(P), ph m vi c a thi t 

b  do  ch          t quá ph m vi t  
S1 t i S1 +n (bao g m c  S1). 

      

4101 

  i v i l nh DSORT(P), ph m vi thi t b  

do  ch          t quá ph m vi t  S1 
t i S1 + (2xn) (bao g m c  S1). 

      

                   
                     s p x p d  li u BIN 16-bit t  D0 t i D3 theo th  t         n/ gi m d n khi X10 chuy n 
ON. 

 
                       p x  d  li u BIN 32-bit t  D0 t i D9 theo th  t         n/ gi m d n khi X10 chuy n 
ON. 
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                     c ng d  li u BIN 16-bit t  D10 t                 i D100 và D101 khi X1C chuy n ON. 

 

7.5.14 DWSUM, DWSUMP 

 

                                   li      c tính t ng (BIN 32 bit) 

     u s  hi u thi t b            ng (BIN 64 bit) 
n : S  kh i d  li u (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

      

      

n      

          

(1) C ng t t c  d  li u BIN 32-             m c a thi t b  kh     ng t  thi t b  do  ch                 t qu  

t        m c a thi t b  (4 t ) kh     ng t  thi t b  do  ch    nh. 

 

              
                                                                  0                                 0  

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 

               nh t        t quá 
ph m vi thi t b                  nh t i 

 

      

4101 Thi t b        nh t i    t quá ph m 
vi c a thi t b         ng. 
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                     c ng d  li u BIN 32-bit t i D100 t     0            t qu  t i D10 và D13 khi X20 
chuy n ON. 

 

7.5.15 MEAN,MEANP, DMEAN,DMEANP 

 

                                   li      c tính trung bình (BIN 16/32 bit) 

     u s  hi u thi t b                  trung bình (BIN 16/32 bit) 
n : S  d  li u ho c s  hi u thi t b             d  li u (Ph            t: 1 t i 32767) (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

       

       

n       

          

MEAN(P) 
(1) L nh này tính toán trung bình d  li u BIN 16-          i các thi t b  n-   m kh     ng t  thi t b  do  ch  

                      t qu  vào thi t b  do  ch    nh. 

 

(2) N u giá tr          c không ph i s  nguyên thì l nh này s  gi m s  v  trí th p phân. 

(3) N u giá tr  do n ch    nh là 0 thì l             c th c hi n. 
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DMEAN(P) 
(1) L nh này tính toán trung bình d  li u BIN 32-          i các thi t b  n-   m kh     ng t  thi t b  do  ch  

                      t qu  vào thi t b  do  ch    nh. 

 

(2) N u giá tr          c không ph i s  nguyên thì l nh này s  gi m s  v  trí th p phân. 

(3) N u giá tr  do n ch    nh là 0 thì l             c th c hi n. 

              
                                                                  0                                 0  

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 
Giá tr        nh t i n khác kho ng 0 t i 
32767. 

      

4101 

               nh t        t quá 
ph m vi thi t b                  nh t i 

 

      

                   
                                 trung bình d  li u 16-bit t  D0 t i D2 vào D10 khi M0 chuy n ON. 

 

                                 trung bình d  li u 32-bit t  D0 t i D5 vào D10 và D11 khi M0 chuy n ON. 
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7.6 L nh t o cấu trúc 

 

7.6.1 FOR, NEXT  

 

n : S  l p l i vòng l p FOR t i NEXT (1 t i 32767) (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

n   

          
(1) Khi th c hi n vòng l p FOR t i NEXT n l n mà không c      u ki             c ti p sau l nh NEXT s  
   c th c hi n. 

(2) Giá tr       c ch    nh trong kho ng 1 t i 32767. N      c ch    nh trong khaongr t  -32768 t i 0 thì 
            c th c hi n khi n=1 s     c th c hi n. 

(3) N u b n không mu n th c hi n thao tác g i trong vòng l p FOR t i NEXT, s  d ng l nh CJ ho c SCJ 
   nh y. 

(4) Có th  l ng các l nh FOR lên t i 16 deep. 
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                                                                  0                                 0  

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4200 

Sau khi th c hi n l nh FOR, l nh 
END, FEND, ho            c th c 
hi       c l nh NEXT. 
L            c th c hi n gi a l nh 
FOR và NEXT. 

      

4201 
L            c th c hi       c l nh 
FOR. 

      

4202 
L nh FOR th        c th c hi n khi 
l           c l ng vào nhau. 

      

                   
                     th c hi n vòng l p FOR t i NEXT khi X8 OFF, và không th c hi n khi X8 ON. 

 

 

         ng b c k t thúc thao tác l p c a vòng l p FOR t i NEXT trong khi th c hi n vòng l p, chèn l nh 
BREAK. Xemtrang 407, Ph            có thông tin chi ti t liên quan v  s  d ng l nh BREAK. 

2. S  d ng l               th c hi n thao tác xung c                      i ch  m c gi a l nh FOR và 
                         ng l               m không có s n t i c      u ra phép toán. Tham kh o trang 
147, Ph            có thông tin chi ti t v  l nh EGP/EGF. Các m                         

 

3. T o nhánh vòng l p FOR t i NEXT s  d ng l nh JMP ho c l nh t o nhánh khác t  bên ngoài vòng l p 
FOR t i NEXT là không th . 
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7.6.2 BREAK, BREAKP 

 

 : S  thi t b                  a vòng l p (BIN 16 bit) 
Pn : S  con tr  (tên thi t b  (con tr                        c t o nhánh t      m k t thúc vòng l p  

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn               P 

Bit    Bit    

    

Pn    

          
       ng b c k t thúc vòng l p l nh FOR t i NEXT và d ch chuy n l nh t i con tr  do Pn ch    nh. Ch c on 
tr  trong t                       ng nhau có th  gán cho Pn. N u s  d ng con tr  c a t                    
khác thì s  x y ra l i phép toán. 

 

(2) S        i gian vòng l p l nh FOR t              i . 

        ng s             phép tán khi th c hi n l nh BREAK. 

(3) Ch  có th  s  d ng l nh BREAK trong khi th c hi n vòng l p l nh FOR t i NEXT. 

(4) Ch  có th  s  d ng  l nh BREAK khi ch  có m t c      l            ng b c k t thúc cho l         p, 
th c hi n s  l nh BREAK gi ng nhau cho các c      l ng. 

              
                                                                  0                                 0  

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4203 
S  d ng l                    ng 
h p khác v i vòng l p l nh FOR t i 
NEXT. 

      

4210 

        y cho con tr  do Pn ch    nh 
không t n t i. 
Con tr  c a t                         
   c ch    nh cho Pn. 
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                        ng b c vòng l p FOR t i NEXT k t thúc khi giá tr   0   t 30 (khi vòng l p FOR t i 
        c th c hi n 30 l n). 

 

 

 

Giá tr                i D1 khi th c hi n l nh BREAK. 

 

 

7.6.3 CALL,CALLP 

 

Pn      u s  con tr  c                             t b ) 

 t i  : S  thi t b                       i s  t                                                 

          
        

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K, H 
     

Bit    Bit    

Pn     

 t i     (Khác F)    
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(1) Khi l               c th c hi n, th c hi                                                 nh. 
     
   L nh CALL(P) th c hi                                   ch    nh trong t p tin 
                                                          chung ch    nh. 
 

 

(2) Khi các thi t b  ch                                              d ng, ch    nh thi t b  v i  t i  

       ng v i thi t b  ch           i dung cho các thi t b  do  t i   ch                

 
    Ư          c hi                        li          c truy n t i FX, và thi t b  t     c truy n t i FD. 
(b) Sau khi th c hi                      i dung c               c truy n t i các thi t b         ng. 
           th c hi n cho thi t b  ch                 

 FX, FY : Bit 

 FD          4-t  
         c d  li      c gi i quy t khác ph  thu c vào thi t b  ch    nh t     i s . Thi t b  ch             t 
thi t b  ch               c b o m t v           c d  li u. S  x y ra l i n u không th  b o m            c 
d  li u. 

Thi t b  ch    ă   Thi t b           c d  li u Ghi nh  

 FX 

 FY 

Thi t b  bit      m  

Khi ch              c th c 
hi n cho thi t b  t  

1 bit 

 FD 

Khi s  d ng ch    nh ch  
s  c a thi t b  bit *1 

4 t  
         c d  li      
d ng ph  thu c vào 
l       c s  d ng Thi t b  t  4 t  

*1: Không x y ra l i khi s  hi u thiêt b  do  t i   ch    nh không ph i b i c a 16 t i ch    nh ch  s  c a 
thi t b  bit. 
                  ng xuyên chính] 

 

(3) Có th  s  d ng  t i   v i l nh CALL(P). 
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(4) S  thi t b  ch                                 d ng ph i gi ng s    i s  trong l nh CALL(P). 
Lo i thi t b  ch             i s             c s  d     ũ      i gi ng nhau. 
(5) S  hi u thiêt b  do l nh CALL(P) ch  d             c ch ng chéo. 
N u chúng ch ng chéo nhau, không th  nh      c k t qu  tính toán chính xác. 
(6) Thi t b  s  d            i s  l                     c s  d                              u s  d ng 
thì không th  nh      c k t qu  tính toán chính xác. (Tham kh o ví d                     
(7) Khi thi t b  ho c b  h n gi  ho c b         c s  d            i s  l nh CALL(P) ch  truy n/ nh n giá 
tr  hi n t i. 
Ví d                   ú   
Ví d  sau ch                  c  th c hi n khi D0 ch             0                                 c s  
d ng tro                     

 
[Phép toán th c hi n sau khi th c hi                     

 
          t qu  th c hi                    
*2: Thay th  giá tr  thi t b  ch        
*3: D1 không ph n ánh giá tr  c a thi t b  ch        

Ví d                ú   
Ví d  sau ch                  c th c hi        0    c ch             0                              d ng 
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              c th c hi n sau khi th c hi                     

 
          t qu  th c hi                    
*2: Thay th  giá tr  thi t b  ch        

(8) Lên t i 16 c      l ng là có th  v i l nh CALL(P). Tuy nhiên, 16 c      là t ng s  c      trong l nh 
CALL(P), FCALL(P), ECALL(P), và XCALL. 

 
(9) Thi t b     c chuy                                b  khóa n                             c th c 
hi n. 
Thi t b     c chuy n ON trong khi th c hi                       c chuy n OFF b ng cách th c hi n l nh 
FCALL(P). 

              
                                                                  0                                 0  

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4201 
Thi t b  ch             i s  không 
   c b o m            c d  li u. 

      

4210 
                                  
tr        nh t i l nh CALL(P). 

      

4211 
Sau khi th c hi n l nh CALL(P), l nh 
END, FEND, GOEND ho c STOP 
   c th c hi       c l nh RET. 

      

4212 
L           c th c h       c l nh 
CALL(P). 

      

4213 C      l ng th        c th c hi n.       
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                     th c hi                          i s  khi X20 chuy n ON. 

 
7.6.4 RET 

 

          
        

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
K, H 

     

Bit    Bit    

  

          

(1) Ch  ra k t thúc c                    

(2) Khi th c hi n l nh RET, tr  l      c ti p sau l nh CALL(P), FCALL(P), ECALL(P), EFCALL(P) ho c 
XCALL g                     
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                                                                  0                                 0  

       Chi          
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4211 

Sau khi th c hi n l nh CALL(P),  
FCALL(P), ECALL(P), EFCALL(P) 
ho                     c hi n l nh 
END, FEND, GOEND ho c STOP 
    c l nh RET. 

      

4212 
L           c th c hi       c l nh 
CALL(P),  FCALL(P), ECALL(P), 
EFCALL(P) ho c XCALL.  

      

 

7.6.5 FCALL, FCALLP 

 

Pn      u s  con tr  c                             t b ) 

 t i  : S  thi t b                       i s  t                          BIN 16bi, BIN 32 bitt) 

          
        

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K, H 
     

Bit    Bit    

Pn     

 t i     (Khác F)    

          
(1) Khi th c hi n FCALL(P), thao tác không th c hi                      a con tr  do Pn ch          c 

th c hi n. 

     
   L nh FCALL(P) th c hi                                   ch    nh trong t p tin 
                                                          chung ch    nh. 
 
 

(a) Thao tác không th c hi n gi ng v                c th c hi          u ki n ti      m cho l nh cu n c m 

riêng bi t trong tr ng thái OFF. 
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(b) K t qu  phép toán cho l nh cu n c m riêng bi t thao tác không th c hi n s             t ch p tr ng thái 

ON/OFF c a ti      m riêng bi t: 

L                                     ng b c OFF 

L nh SET 

L nh RST                                  ng thái 

L nh SFT 

L         n 

L nh  ng d ng 

L nh PLS 

T o xung                  c hi n gi                u ki n ti      m là OFF 

l nh  

Giá tr  hi n t i c a b  h n gi  t      th p/ cao                0 

Giá tr  hi n t i c a b    m th i gian tích h                        o toàn 

Giá tr  hi n t i c a b  h n gi  

(2) L                c s  d ng liên k t v i l nh CALL(P) 

(2) N u s  d ng l nh FCALL(P) liên k t v i l nh CALL(P), thao tác không th c hi n c                    

   c th c hi n khi l nh th c hi n chuy                    ng b c chuy n OFF l nh OUT và l nh PLS 

(tính c  l nh ). 

          ng h p không s  d ng l nh FCALL(P) liên k t v i l nh CALL(P), thao tác không th c hi n c a 

                          c th c hi n n u l nh th c hi n chuy                            u ra c a l nh 

cu n c m riêng bi                        i. 
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(2) Khi các thi t b  ch                                              d ng, ch    nh thi t b  v i  t i  

       ng v i thi t b  ch           i dung cho các thi t b  do  t i   ch                

 
    Ư          c hi                        li          c truy n t i FX, và thi t b  t     c truy n t i FD. 
(b) Sau khi th c hi                      i dung c               c truy n t i các thi t b         ng. 
           th c hi n cho thi t b  ch                 

 FX, FY : Bit 

 FD          4-t  
         c d  li      c gi i quy t khác ph  thu c vào thi t b  ch    nh t     i s . Thi t b  ch             t 
thi t b  ch               c b o m t v           c d  li u. S  x y ra l i n u không th  b o m            c 
d  li u. 

Thi t b  ch    ă   Thi t b           c d  li u Ghi nh  

 FX 

 FY 

Thi t b  bit      m  

Khi ch              c th c 
hi n cho thi t b  t  

1 bit 

 FD 

Khi s  d ng ch    nh ch  
s  c a thi t b  bit *1 

4 t  2 t  trên c a FD v  0. 

Thi t b  t  4 t   

*1: Không x y ra l i khi s  hi u thiêt b  do  t i   ch    nh không ph i b i c a 16 t i ch    nh ch  s  c a 
thi t b  bit. 
                  ng xuyên chính] 

 
 

(3) Có th  s  d ng  t i   v i l nh CALL(P). 
(4) Lên t i 16 c      l ng là có th  v i l nh CALL(P). Tuy nhiên, 16 c      là t ng s  c      trong l nh 
CALL(P), FCALL(P), ECALL(P), và XCALL. 
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                                                                  0                                 0  

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 
Thi t b  ch             i s  không 
   c b o m            c d  li u. 

      

4210 
                   a con tr  do l nh 
FCALL(P) ch    nh không t n t i. 

      

4211 
Sau khi th c hi n l nh CALL(P), l nh 
END, FEND, GOEND ho c STOP 
   c th c hi       c l nh RET. 

      

4212 
L           c th c h       c l nh 
FCALL(P). 

      

4213 C      l ng th        c th c hi n.       

 

                   
                     th c hi                          i s  khi X20 chuy                                c 
hi n khi X20 chuy n t  ON sang OFF. 
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7.6.6 ECALL, ECALLP 

 
Tên t p tin : Tên t                       c g i (chu i  ký t ) 
Pn      u s  con tr  c                             t b ) 

 t i  : S  thi t b                       i s  t                                                 

          
        

             
trong R, ZR  

 Zn 
         

     

Bit    Bit    K, H $ 

Tên t p tin      

Pn      

 t i     (Khác F)     

          
(1) Th c hi                      a con tr  do Pn ch    nh trong tên t p tin ch    nh khi th c hi n l nh 

ECALL(P). S  d ng l                g                       d ng con tr  n i b  t  t                    

khác. 

 

(2) Ch  tên t p tin c a t                                 ĩ  0     nh                              c ch    nh 

cho tên t p tin. 

(3) Không c n ch    nh m  r ng (.QPG) v i tên t p tin. 

(Ch  th c hi n v i các t p tin .QPG) 
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(4) Khi các thi t b  ch                                              d ng, ch    nh thi t b  v i  t i  

       ng v i thi t b  ch           i dung cho các thi t b  do  t i   ch                

 
    Ư          c hi                        li u        c truy n t i FX, và thi t b  t     c truy n t i FD. 
(b) Sau khi th c hi                      i dung c               c truy n t i các thi t b         ng. 
           th c hi n cho thi t b  ch                 

 FX, FY : Bit 

 FD          4-t  
         c d  li      c gi i quy t khác ph  thu c vào thi t b  ch    nh t     i s . Thi t b  ch             t 
thi t b  ch               c b o m t v           c d  li u. S  x y ra l i n u không th  b o m            c 
d  li u. 

Thi t b  ch    ă   Thi t b           c d  li u Ghi nh  

 FX 

 FY 

Thi t b  bit      m  

Khi ch              c th c 
hi n cho thi t b  t  

1 bit 

 FD 

Khi s  d ng ch    nh ch  
s  c a thi t b  bit *1 

4 t  
         c d  li      
d ng ph  thu c vào 
l       c s  d ng Thi t b  t  4 t  

*1: Không x y ra l i khi s  hi u thiêt b  do  t i   ch    nh không ph i b i c a 16 t i ch    nh ch  
s  c a thi t b  bit. 

                  ng xuyên chính] 

 

(5) Có th  s  d ng  t i   v i l nh ECALL(P). 

(6) Thi t b  s  d            i s  c a l nh ECALL không nên s  d                            

N u s  d ng thì s               c k t qu                           o ví d                     
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Ví d                      ú   

VÍ d  sau ch  ra phép toán th c hi        0    c ch             0                     on và s  d ng D1 
                        

[Ví d                

 

[Phép toán th c hi n sau khi th c hi                     

 

          t qu  th c hi                    

*2: Thay th  giá tr  thi t b  ch        

*3: D1 không ph n ánh giá tr  c a thi t b  ch c      

Ví d                ú   

Ví d  sau ch                  c th c hi        0    c ch             0                              d ng 

                           

[Ví d                
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[Phép toán được thực hiện sau khi thực hiện chương trình con] 

 
*1: Lưu kết quả thực hiện chương trình con 
*2: Thay thế giá trị thiết bị chức năng 
(8) Lên tới 16 cấp độ lồng là có thể với lệnh CALL(P). Tuy nhiên, 16 cấp độ là tổng số cấp độ trong lệnh 
CALL(P), FCALL(P), ECALL(P), và XCALL. 

 
(9) Thiết bị được chuyển ON trong chương trình con sẽ bị khóa nếu chương trình con không được thực 
hiện. 
Thiết bị được chuyển ON trong khi thực hiện chương trình con được chuyển OFF bằng cách thwucj hiện 
lệnh FCALL(P). 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

2410 Tập tin chỉ định không tồn tại       

2411 Tập tin chỉ định không được thực hiện       

4101 
Thiết bị chỉ định cho đối số không 
được bảo mật kích thước dữ liệu. 

      

4210 
Không có chương trình con cho con 
trỏ  ác định tại lệnh ECALL(P). 

      

4211 
Sau khi thực hiện lệnh ECALL(P), lệnh 
END, FEND, GOEND hoặc STOP 
được thực hiện trước lệnh RET. 

      

4212 
Lệnh RET được thực hện trước lệnh 
ECALL(P). 

      

4213 Cấp độ lồng thứ 17 được thực hiện.       
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Chương trình ví    
 1  Chương trình s u thực hiện khối chương trình P  củ  chương trình A-LINE khi X20 chuyển ON. 

 

7.6.7 EFCALL, EFCALLP  

 

Tên tập tin : Tên tập tin chương trình được gọi (chu i  ký tự) 
Pn  : Đầu số con trỏ củ  chương trình con  Tên thiết bị) 

 tới  : Số thiết bị được thông qu  như đối số tới chương trình con   it, BIN 16 it, BIN 32  itt  

          
        

             
trong R, ZR  

 Zn 
         

     

Bit    Bit    K, H $ 

Tên tập tin      

Pn      

 tới     (Khác F)     
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Chức năng 
(1) Khi thực hiện EFCALL(P), thao tác không thực hiện chương trình con của con trỏ do Pn chỉ định được 

thực hiện. 

     
   Lệnh EFCALL(P) thực hiện các chương trình con  o con trỏ chỉ định trong tập tin 
   chương trình giống nh u v  chương trình con  o con trỏ chung chỉ định. 
 
 

(a) Thao tác không thực hiện giống với quá trình được thực hiện khi điều kiện tiếp điểm cho lệnh cuộn cảm 

riêng biệt trong trạng thái OFF. 

 

(b) Kết quả phép toán cho lệnh cuộn cảm riêng biệt thao tác không thực hiện sẽ như s u,  ất chấp trạng thái 

ON/OFF của tiếp điểm riêng biệt: 

Lệnh OUT ………………………………………………………………  Cưỡng bức OFF 

Lệnh SET 

Lệnh RST  ………………………………………………   Du  trì trạng thái 

Lệnh SFT 

Lệnh cơ  ản 

Lệnh ứng d ng 

Lệnh PLS 

Tạo xung  ……………………………… Thực hiện giống nh u khi điều kiện tiếp điểm là OFF 

lệnh  

Giá trị hiện tại của bộ hẹn gi  tốc độ thấp/ c o ……………………         

Giá trị hiện tại của bộ đếm th i gian tích hợp  ưu trữ   ………………   Bảo toàn 

Giá trị hiện tại của bộ hẹn gi  

(2) Lệnh EFCALL P  được sử d ng liên kết với lệnh CALL(P) 
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(3) Nếu sử d ng lệnh EFCALL(P) liên kết với lệnh ECALL(P), thao tác không thực hiện củ  chương trình 

con được thực hiện khi lệnh thực hiện chuyển OFF, cho phép cưỡng bức chuyển OFF lệnh OUT và lệnh 

PLS (tính cả lệnh ). 

Trong trư ng hợp không sử d ng lệnh EFCALL(P) liên kết với lệnh ECALL(P), thao tác không thực hiện của 

chương trình con không được thực hiện nếu lệnh thực hiện chuyển OFF  Do đó, trạng thái đầu ra của lệnh 

cuộn cảm riêng biệt duy trì không th   đổi. 

 
(2) Chỉ tên tập tin của tập tin chương trình  ưu trong ổ đĩ      ộ nhớ chương trình/ RAM trong  được chỉ định 

cho tên tập tin. 

(3) Không cần chỉ định mở rộng (.QPG) với tên tập tin. 

(Chỉ thực hiện với các tập tin .QPG) 
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(6) Khi các thiết bị chức năng  FX, FY, FD  được chương trình con sử d ng, chỉ định thiết bị với  tới  

tương ứng với thiết bị chức năng  Nội dung cho các thiết bị do  tới   chỉ định như s u: 

 
    Ưu tiên thực hiện chương trình con,  ữ liệu  it được truyền tới FX, và thiết bị từ được truyền tới FD. 
(b) Sau khi thực hiện chương rình con, nội dung củ  FY v  FD được truyền tới các thiết bị tương ứng. 
 c  Đơn vị thực hiện cho thiết bị chức năng như s u: 

 FX, FY : Bit 

 FD : đơn vị 4-từ 
Kích thước dữ liệu được giải quyết khác ph  thuộc vào thiết bị chỉ định tại đối số. Thiết bị chỉ định như  ột 
thiết bị chức năng nên được bảo mật về kích thước dữ liệu. Sẽ xảy ra l i nếu không thể bảo mật kích thước 
dữ liệu. 

Thi t b  chứ   ă   Thi t b   í     ước d  li u Ghi nhớ 

 FX 

 FY 

Thiết bị bit 1 điểm  

Khi chỉ định  it được thực 
hiện cho thiết bị từ 

1 bit 

 FD 

Khi sử d ng chỉ định chữ 
số của thiết bị bit *1 

4 từ 2 từ trên của FD về 0. 

Thiết bị từ 4 từ  

*1: Không xảy ra l i khi số hiệu thiêt bị do  tới   chỉ định không phải bội của 16 tại chỉ định chữ số của 
thiết bị bit. 
[Chương trình thư ng xuyên chính] 

 
 

(7) Có thể sử d ng  tới   với lệnh CALL(P). 
(8) Số thiết bị chức năng  o chương trình con sử d ng phải giống số đối số do lệnh EFCALL(P) sử d ng. 
Hơn nữa, thiết bị chức năng phải giống loại đối số do lệnh EFCALL(P) sử d ng. 
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(4) Lên tới 16 cấp độ lồng là có thể với lệnh EFCALL(P). Tuy nhiên, 16 cấp độ là tổng số cấp độ trong lệnh 
CALL(P), FCALL(P), ECALL(P),EFCALL(P) và XCALL. 

 
L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

2411 Tập tin chỉ định không được thực hiện       

4101 
Thiết bị chỉ định cho đối số không 
được bảo mật kích thước dữ liệu. 

      

4210 
Không có chương trình con cho con 
trỏ  ác định tại lệnh ECALL(P). 

      

4211 
Sau khi thực hiện lệnh EFCALL(P), 
lệnh END, FEND, GOEND hoặc STOP 
được thực hiện trước lệnh RET. 

      

4212 
Lệnh RET được thực hện trước lệnh 
EFCALL(P). 

      

4213 Cấp độ lồng thứ 17 được thực hiện.       

Chương trình ví    
 1  Chương trình s u thực hiện chương trình con với đối số khi X  ON, v  cưỡng bức thao tác không thực 
hiện khi X20 chuyển từ ON sang OFF. 

 
  



425 

7.6.8 XCALL 

 
Pn  : Đầu số con trỏ củ  chương trình con  Tên thiết bị) 

 tới  : Số thiết bị được thông qu  như đối số tới chương trình con (bit, BIN 16bi, BIN 32 bitt) 

          
        

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K, H 
     

Bit    Bit    

Pn     

 tới     (Khác F)    

Chức năng 
(1) Lệnh XCALL thực hiện chương trình con v  thực hiện thao tác không  thực hiện củ  chương trình con  

(a) Thực hiện chương trình con 

Thực hiện từng lệnh cuộn cảm theo trạng thái ON/OFF của tiếp điể  điều kiện. 

(b) Không thực hiện chương trình con 

Thực hiện thao tác giống nhau cho m i lệnh cuộn cảm khi tiếp điể  điều kiện đ ng ở trạng thái OFF. Kết 

quả phép toán cho các lệnh cuộn cảm riệng biệt theo thao tác không thực hiện như s u,  ất chấp trạng thái 

ON/OFF của tiếp điểm riêng biệt: 

 

Lệnh OUT ………………………………………………………………  Cưỡng bức OFF 

Lệnh SET 

Lệnh RST  ………………………………………………   Du  trì trạng thái 

Lệnh SFT 

Lệnh cơ  ản 

Lệnh ứng d ng 

Lệnh PLS 

Tạo xung  ……………………………… Thực hiện giống nh u khi điều kiện tiếp điểm là OFF 

lệnh  

Giá trị hiện tại của bộ hẹn gi  tốc độ thấp/ c o ……………………         

Giá trị hiện tại của bộ đếm th i gian tích hợp  ưu trữ   ………………   Bảo toàn 

Giá trị hiện tại của bộ hẹn gi  

(2) Thao tác của lệnh XCALL th   đổi theo loại mô-đun CPU  Ví    chương trình s u chỉ ra thao tác của 

lệnh XCALL cho m i mô-đun CPU  

[Ví d  chương trình] 
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[Th i gian ON/OFF của X0] 

 
*2: Th i gian khi X0 ON(2) không bao gồm th i gian khi chuyển X0 ON(1). 

Thành phần Hoạ  động l nh XCALL 

 CPU điều khiển quá trình 
(Số sê-ri của 5 chữ số đầu: 07031 
hoặc trước đó  

 CPU mẫu hiệu năng cao 
(Số sê-ri của 5 chữ số đầu: 06081 
hoặc trước đó  

1) Khi X0 chuyển ON: Không có thao tác (Không thực hiện 
chương trình con củ  “P1”  
2) Trong khi X0 ON: Thực hiện chương trình con củ  “P1” 
3) Khi X0 chuyển OFF: Thực hiện “Th o tác không thực hiện” 
chương trình con củ  “P1” 

 CPU mẫu hiệu năng c o 
(Số sê-ri của 5 chữ số đầu: 06082 
hoặc s u đó  

 CPU điều khiển quá trình 
(Số sê-ri của 5 chữ số đầu: 07032 
hoặc s u đó  
 

1) Sử d ng SM734 (Chỉ định điều kiện thực hiện lệnh XCALL) 
để lựa chọn phép toán khi X0 chuyển ON. 

 Khi SM734 OFF: Không có thao tác (Không thực hiện 
chương trình con củ  “P1”  

 Khi SM734 ON: Thực hiện chương trình con củ  “P1” 
2) Trong khi X0 ON: Thực hiện chương trình con củ  “P1” 
3) Khi X0 chuyển OFF: Thực hiện “Th o tác không thực hiện” 
chương trình con củ  “P1” 

 CPU dự phòng 

 QCPU mẫu cơ  ản 

 QCPU mẫu phổ biến 

 LCPU 

1) Khi X0 chuyển ON: Không có thao tác (Không thực hiện 
chương trình con củ  “P1”  
2) Trong khi X0 ON: Thực hiện chương trình con củ  “P1” 
3) Khi X0 chuyển OFF: Thực hiện “Th o tác không thực hiện” 
chương trình con củ  “P1” 

(3) Khi các thiết bị chức năng  FX, FY, FD  được chương trình con sử d ng, chỉ định thiết bị với  tới  

tương ứng với thiết bị chức năng  Nội dung cho các thiết bị do  tới   chỉ định như s u: 

 
    Ưu tiên thực hiện chương trình con,  ữ liệu  it được truyền tới FX, và thiết bị từ được truyền tới FD. 
(b) Sau khi thực hiện chương rình con, nội dung củ  FY v  FD được truyền tới các thiết bị tương ứng. 
 c  Đơn vị thực hiện cho thiết bị chức năng như s u: 

 FX, FY : Bit 

 FD : đơn vị 4-từ 
Kích thước dữ liệu được giải quyết khác ph  thuộc vào thiết bị chỉ định tại đối số. Thiết bị chỉ định như  ột 
thiết bị chức năng nên được bảo mật về kích thước dữ liệu. Sẽ xảy ra l i nếu không thể bảo mật kích thước 
dữ liệu. 

Thi t b  chứ   ă   Thi t b   í     ước d  li u Ghi nhớ 

 FX 

 FY 

Thiết bị bit 1 điểm  

Khi chỉ định  it được thực 
hiện cho thiết bị từ 

1 bit 

 FD 

Khi sử d ng chỉ định chữ 
số của thiết bị bit *3 

4 từ 
Kích thước dữ liệu đ  
dạng ph  thuộc vào 
lệnh được sử d ng Thiết bị từ 4 từ 

*3: Không xảy ra l i khi số hiệu thiêt bị do  tới   chỉ định không phải bội của 16 tại chỉ định chữ số của 
thiết bị bit 
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(4) Có thể sử d ng  tới   với lệnh CALL(P). 
(5) Số thiết bị chức năng  o chương trình con sử d ng phải giống số đối số do lệnh XCALL sử d ng  Hơn 
nữa, thiết bị chức năng phải giống loại đối số do lệnh XCALL sử d ng. 
(6) Số hiệu thiết bị được chỉ định trong đối số của lệnh XCALL không được chồng chéo nhau. 
Nếu chồng chéo thì sẽ không thể nhận được kết quả tính toán chính xác. 
(7) Lên tới 16 cấp độ lồng là có thể với lệnh EFCALL(P). Tuy nhiên, 16 cấp độ là tổng số cấp độ trong lệnh 
CALL(P), FCALL(P), ECALL(P),EFCALL(P) và XCALL. 

 
(8) Thiết bị sử d ng cho đối số lệnh XCALL không được thực hiện trong chương trình con  
Nếu sử d ng sẽ không thể thực hiện phép tính chính xác. 
[Tham khảo ví d  chương trình s u] 
Th o tác được thực hiện khi sử d ng D1 trong chương trình con với D0 chỉ định cho FD  trong chương trình 
con như s u  
[Ví d  chương trình] 

 
[Thực hiện thao tác sau khi thực hiện chương trình con] 

 

*1: Lưu kết quả thực hiện chương trình con 
*2: Thay thế giá trị thiết bị chức năng  D1 không phản ánh kết quả phép toán trong chương trình 
con. 
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L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 
Thiết bị chỉ định cho đối số không 
được bảo mật kích thước dữ liệu. 

      

4210 
Chương trình con của con trỏ do lệnh 
XCALL(P) chỉ định không tồn tại. 

      

4211 
Sau khi thực hiện lệnh XCALL(P), lệnh 
END, FEND, GOEND hoặc STOP 
được thực hiện trước lệnh RET. 

      

4212 
Lệnh RET được thực hện trước lệnh 
XCALL(P). 

      

4213 Cấp độ lồng thứ 17 được thực hiện.       

 

Chương trình ví    
 1  Chương trình s u thực hiện chương trình con với đối số khi X20 chuyển ON. 

 
7.6.9 COM 
Tham khảo trang 431, Phần 7.6.10 về lệnh COM của các mô-đun CPU s u  

 QCPU mẫu cơ  ản của số sê-ri 04122 hoặc s u đó 

 CPU mẫu hiệu năng c o của số sê-ri 04012 hoặc s u đó 

 CPU điều khiển quá trình của số sê-ri 07032 hoặc s u đó 

 CPU dự phòng 

 QCPU mẫu phổ biến 

 LCP 

 
 

          
        

             
trong R, ZR 

 
 Zn               

Bit    Bit    
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Chức năng 
(1) Sử d ng lệnh COM cho các m c đích s u  

(a) Giảm th i gian gửi/nhận dữ liệu tới/ từ các trạm I/O từ xa. 
    Đảmbảo truyền thông dữ liệu với mô-đun CPU tại một trạm khác khi hai mô-đun CPU thực hiện 

thao tác sử d ng các lần quét khác nhau. 
(2) Thao tác xử lý lệnh COM khác nhau ph  thuộc vào trạng thái (ON hoặc OFF) củ  rơ  e đặc biệt SM775. 

 SM775 OFF: Thực hiện cả làm mới tự động và truyền thông với các thiết bị ngoại vi. *1 *2 

 SM775 ON: Thực hiện duy nhất truyền thông với các thiết bị ngoại vi. *1 
*1: Th o tác s u được thực hiện trong truyền thông với thiết bị ngoại vi. 

 Xử lý màn hình của các trạm khác 

 Đọc thao tác xử lý bằng các sê ri mô-đun tru ền thông của bộ nhớ đệm của mô-đun chức 
năng thông  inh khác  

*2: Làm mới tự động bao gồm các thao tác sau: 

 Làm mới MELSECNet/10H 

 Làm mới CC-Link 

 Làm mới tự động mô-đun chức năng thông  inh  
(3) Tại điểm thực hiện lệnh COM, mô-đun CPU tạm th i ngừng xử  ý chương trình tuần tự, và thực hiện 
thao tác giống như  ử lý dữ liệu thông thư ng và làm mới tự động của mô-đun chức năng thông minh (bao 
gồm làm mới liên kết) tại xử lý thao tác END.Tuy nhiên, chu kỳ làm mới tốc độ thấp của MELSECNET/10 
hoặc MELSECNET/H không được thực hiện. 

 
(4) Có thể sử d ng lệnh COM trong chương trình tuần tự nhiều lần  Tu  nhiên,  ưu ý rằng số lần quét của 
chương trình tuần tự sẽ tăng  ên  ởi số lần dành cho truyền thông với thiết bị ngoại vi và làm mới tự động 
(bao gồm làm mới liên kết) của mô-đun chức năng thông minh. 
(5) Truyền thông dữ liệu sử d ng lệnh COM 
 (a) Ví d  truyền thông dữ liệu khi không sử d ng lệnh COM. 

 
 (b) Ví d  truyền thông dữ liệu khi sử d ng lệnh COM 

 
1) Khi sử d ng lệnh COM tại trạm chủ, có thể tăng số lần lặp lại truyền thông dữ liệu với trạm I/O từ 
   không điều kiện, như chỉ ra ở trên phần    , v   o đó tăng tốc truyền thông dữ liệu. 
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2  Trong trư ng hợp số lần quét trạm từ      u hơn th i gian quét trạm chủ thì việc sử d ng lệnh 
COM tại cạnh trạm từ xa có thể tránh xảy ra l i tính gi  mà tại đó không thể truy cập dữ liệu như 
phần (a). 
3) Khi sử d ng lẹnh COM tại trạm khác, thực hiện làm mới liên kết m i lần khi trạm nhận lệnh từ 
trạm chủ. 

 Bước 0  ~ Lệnh COM   Thực hiện làm mới liên kết một lần 

 Lệnh COM ~ Lệnh COM  trong m i khoảng th i gian 

 Lệnh COM ~ Lệnh END    
(6) Nếu th i gian quét từ trạm liên kết   u hơn th i gi n quét chương trình tuần tự tại trạm chủ, chỉ định lệnh 
COM tại trạm chính sẽ không tăng tốc độ truyền thông dữ liệu. 

 

 
Chương trình không thể sử d ng lệnh COM như s u: 

 Loại chương trình thực hiện tốc độ thấp 

 Chương trình ngắt 

 Loại chương trình thực hiện quét cố định 

 
L i phép toán 
(1) Không có l i phép toán trong lệnh COM. 
 
 
 
 

 
7.6.10 COM 
Tham khảo trang 429, Phần 7.6.9 về lệnh COM của các mô-đun CPU s u  

 QCPU mẫu cơ  ản của số sê-ri 04121 hoặc s u đó 

 CPU mẫu hiệu năng c o của số sê-ri 04011 hoặc s u đó 

 CPU điều khiển quá trình của số sê-ri 07031 hoặc s u đó 

 
 

          
        

             
trong R, ZR 

 
 Zn               

Bit    Bit    
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. [Chương trình thư ng xuyên chính] 
 (1) Sử d ng lệnh COM để thực hiện làm mới I/O tại bất kỳ th i gian nào khi thực hiện chương trình tuần tự. 
 2  Th o tác s u được thực hiện với lệnh COM. 

Mục thao tác QCPU LCPU 

Làm mới I/O O O 

Làm mới CC-Link O O 

Làm mới mạng CC-Link IE O X 

Làm mới mạng theo vùng CC-Link IE O*
1 

O*
2 

Làm mới MELSECNET/H O X 

Làm mới tự động mô-đun chức năng thông  inh O O 

Làm mới tự động sử d ng vùng tiêu chuẩn QCPU của hệ thông đ  CPU O X 

Đọc dữ liệu đầu v o/đầu ra của tất cả mô-đun khác nhó  hệ thông đ  CPU O X 

L    ơi tự động sử d ng vùng truyền tốc độ c o đ  CPU của hệ thông đ  
CPU 

O X 

Truyền thông với đơn vị hiển thị x O 

Xử lý dịch v  (truyền thông với công c  lập trình, GOT, hoặc thiết bị ngoại 
vi khác) 

O O 

*1: Sản phẩm với 5 chữ số đầu của số sê-ri “12 12” hoặc lớn hơn    áp   ng được. 
*2: Sản phẩm với 5 chữ số đầu của số sê-ri “13 12” hoặc lớn hơn    áp   ng được. 

 
Th o tác s u được thực hiện khi xử lý dịch c . 

 Xử lý màn hình của trạm khác 

 Đọc mô-đun chức năng thông minh bộ nhớ đệm bằng sê-ri mô-đun tru ền thông. 
 
 

(3) Tất cả m c thao tác ngoại trừ làm mới I/O được thực hiện khi SM775 chuyển OFF. 
(4) Chọn m c thao tác 
 (a) Chọn m c thao tác tại SD778 và chuyển ON SM775. 
 Bảng sau chỉ r  th o tác được chỉ định tại SD778 khi SM775 chuyển ON. 

Mục thao tác 
QCPU LCPU 

Khi SM775 OFF Khi SM775 ON Khi SM775 OFF Khi SM775 ON 

Làm mới I/O Không thực hiện 

Có thể lựa chọn 
thực hiện hoặc 

không 

Không thực hiện Có thể lựa chọn 
thực hiện hoặc 

không Làm mới CC-Link 

Thực hiện 

Thực hiện 

Làm mới mạng CC-Link IE - - 

Làm mới mạng theo vùng CC-
Link IE 

Thực hiện 
Có thể lựa chọn 
thực hiện hoặc 

không 

Làm mới MELSECNET/H - - 

Làm mới tự động mô-đun chức 
năng thông  inh 

Thực hiện 
Có thể lựa chọn 
thực hiện hoặc 

không 

Làm mới tự động sử d ng vùng 
tiêu chuẩn QCPU của hệ thông 
đ  CPU 

- - 

Đọc dữ liệu đầu v o/đầu ra của 
tất cả mô-đun khác nhó  hệ 
thông đ  CPU 

- - 

L    ơi tự động sử d ng vùng 
truyền tốc độ c o đ  CPU của hệ 
thông đ  CPU 

- - 

Truyền thông với đơn vị hiển thị - - 

 
Thực hiện 

Có thể lựa chọn 
thực hiện hoặc 

không 

Xử lý dịch v  (truyền thông với 
công c  lập trình, GOT, hoặc thiết 
bị ngoại vi khác) 

Thực hiện 
Có thể lựa chọn 
thực hiện hoặc 

không 



432 

 
(b) Cài trạng thái thực hiện cho m i thao tác tại SD778. 
Cài trạng thái thực hiện cho m i bit củ  SD778 như s u  
[QCPU] 

Bit của SD778 Thực hi n Không thực hi n 

b0 tới b6 1 0 

b15 0 1 

 
                  

Chỉ thực hiện thao tác gửi/ nhận với trạm I/O từ    nh nh hơn, chỉ chỉ định làm mói MELSECNET/H. 
(Chỉ cài b2 và b15 của SD778 tới 1 (SD7798:8004H).) 

 
Làm mới giữ  các đ  CPU  ằng lệnh COM được thực hiện  ưới các điều kiện sau. 

 Nhận phép toán từ các CPU khác: Khi b4 của SD778 (làm mới tự động trong bộ nhớ chia sẻ CPU) 
là 1. 

 Gửi phép toán từ CPU chủ: Khi b15 của SD778(trạng thái thực hiện của xử lý dịch v ) là 0. 

 
[LCPU] 

Bit của SD778 Thực hi n Không thực hi n 

b0, b1, b3, b6, b14 1 0 

b15 0 1 

 
                  

Để tăng tốc độ xử lý bộ hiển thị, chỉ định truyền thông với bộ hiển thị   Ghi “1” tới các bit b14 và b15 của 
SD778 (SD778:C000H).) 
  

Ví    

Ví    
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(5) Tại điểm thực hiện lệnh COM, mô-đun CPU tạm th i ngừng xử  ý chương trình tuần tự, và thực hiện xử 
lý chỉ định. 
 
(6) Có thể sử d ng lệnh COM trong chương trình tuấn tự với số lần bất kỳ. 
Tu  nhiên,  ưu ý rằng số lần quét củ  chương trình tuần tự sẽ được kéo dài bằng số lần dành cho xử  ý đ  
chọn tại SD778. 
(7) Chỉ với CPU loại ứng d ng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU, cho phép ngắt khi thực hiện lệnh COM. 
Tu  nhiên,  ưu ý rằng có thể tách dữ liệu nếu chương trình ngắt sử d ng dữ liệu làm mới. 
(8) Với QCPU tích hợp cổng Ethernt và LCPU tích hợp cổng Ethernet, th i gian xử lý có thể tăng nếu xử lý 
dịch v  được lệnh COM thực hiện khi các cổng tích hợp Ethernet đ ng trong kết nối Ethernet. 

 
1  Chương trình không thể sử d ng lệnh COM như s u: 

 Loại chương trình thực hiện tốc độ thấp 

 Chương trình ngắt 

 Loại chương trình thực hiện quét cố định 
2  Đối với CPU dự phòng, cấm sử d ng lệnh COM. Tham khảo hướng dẫn  ưới để có thêm chi tiết. 

 Hướng dẫn sử d ng QnPRHCPU (Hệ thống dự phòng) 

 
L i phép toán 
(1) Không có l i phép toán trong lệnh COM. 

 
7.6.11 CCOM, CCOMP 

 
 

          
        

             
trong R, ZR 

 
 Zn               

Bit    Bit    

  

Chức năng 
Xem trang 431, Phần 7 6 1  đê có thê  chi tiết về chức năng 
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L i phép toán 

 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 
Khi thực hiện lệnh CCOM(P) tại 
QnUD(H)CPU có số sê-ri (5 chữ số 
đầu     “1 1 1” hoặc trước, xảy ra l i. 

    
  

Chương trình ví    

(1) Chuyển ON M  cho phép chương trình thực hiện làm mới lựa chọn, khi chuyển OFF M0 vô hiệu hóa 
chương trình thực hiện làm mới lựa chọn. 
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7.6.12 IX, IXEND 

 

: Đầu số hiệu nơi  ưu  ữ liệu sửa chỉ số (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn               

Bit    Bit    

    

Chức năng 
(1) Thực hiện sửa chỉ số trên tất cả các thiết bị trong hình thang lên tới lệnh IXEND sau lệnh IX, sử d ng giá 
trị sửa chỉ số chỉ định trong bảng sửa chỉ số. Tham khảo trang 439, Phần 7 6 13 để biết cách cấu hình bảng 
sửa chỉ số. 
Cấu hình của bảng sửa chỉ số và số hiệu đăng ký chỉ số tương ứng như s u: 

 
*1: Khi sử d ng QCPU mẫu cơ  ản, đăng ký chỉ số với số từ Z10 trở đi không thể sử d ng. 
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(2) Sửa chỉ số cho số hiệu thiết bị được ho n th nh như s u: Bằng cách cài giá trị sửa cho m i thiết bị, giá 
trị sử  c i đặt được cộng vào tất cả số hiệu thiết bị của thiết bị sử d ng trong hình thang giữa lệnh IX và 
IXEND  Chương trình được thực hiện sử d ng số hiệu thiết bị sửa chỉ số. 

 

(3) Lệnh như PLS, PLF, v  chỉ được thực hiện một lần khi điều kiện đầu v o được thiết lập, 
không thể sửa chỉ số bằng cách sử d ng vòng lặp lệnh IX tới IXEND. 
(4) Trong những trư ng hợp cộng thêm giá trị sửa làm số hiệu thiết bị vượt quá phạm vi thiết bị, không thực 
hiện quá trình chính xác. 
(5) Không thực hiện lệnh IX hoặc IXEND khi chương trình trực tiếp th   đổi chương trình tuần tự (ghi khi 
RUN). Nếu điều này xảy ra, thao tác thực hiện không được thực hiện. 
(6) Giá trị sử  được đặt sẵn cho thiết bị từ ngẫu nhiên như giá trị BIN, và số hiệu thiết bị   n đầu được cài 

giá trị sửa do  chỉ định. 
(7) Không thực hiện loại chương trình quét v  chương trình ngắt giữa lệnh IX và IXEND. 
 8  Chương trình được mở rộng hoặc ngư i dung cần tạo chương trình    ph  thuộc vào gói phần mềm 
chức năng GPP  
Đăng ký chỉ số nên được cộng vào hình thang sửa chỉ số được thiết lập với lệnh IX và IXEND. *2 

 
*2: Giá trị Zn trở lại giá trị Zn trước trước khi thực hiện lệnh IX sau khi lệnh IXEND đ  được thực hiện xong. 

 
1. Khi sử d ng lệnh IX và IXEND trong cả chương trình tuần tự v  chương trình ngắt tuần tự, thiết lập khóa 
 iên động để tránh l i thực hiện cùng lúc. Khóa  iên động giả định vùng giữa lệnh IX v  IXEND trong chương 
trình tuần tự là DI, vô hiệu hóa ngắt. 
2. Có thể sử d ng lệnh IXDEV v  IXSET để  ác định giá trị sửa. Tham khảo trang 439, Phần 7 6 13 để có 
thêm chi tiết. 
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L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4231 

Không sử d ng đôi  ệnh IX và IXEND. 
Sau khi thực hiện lệnh IX, thực hiện 
lệnh END, FEND, GOEND hoặc STOP 
trước lệnh IXEND. 

      

Chương trình ví    
 1  Chương trình s u thực hiện hình thang giống nhau10 lần, trong khi th   đổi số hiệu thiết bị. 
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7.6.13 IXDEV, IXSET 

 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu sửa chỉ số (chỉ con trỏ) (con trỏ) 

 : Đầu số hiệu thiết  ị  ưu  ữ liệu sửa chỉ số (ngoại trừ con trỏ) (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn               P 

Bit    Bit    

     

     

Chức năng 
(1) Sử d ng lệnh IXDEV v  IXSET để thiết lập cấu hình bảng sửa chỉ số được sử d ng trong lệnh IX và 
IXEND. 

(2) Giá trị thiết bị offset chỉ định tại vùng chỉ định offfset được cài tại bảng sửa chỉ số do chỉ định. 
(3) Nếu không có sự chỉ định nào thì sẽ nhập giá trị 0. 
(4) Thiết bị từ do tiếp điểm ( chỉ định bit thiết bị từ) chỉ r   Đăng ký  ữ liệu 1   D1   được chỉ định với D10.0. 
(Bất cứ giá trị nào từ 0 tới F đều có thể sử d ng cho số bit.) 

(5) Thực hiện chỉ định theo phương pháp  ô tả  ưới đ    *
1
 (Biểu tượng  là giá trị offset. Ký hiệu XX chỉ 

sự lựa chọn ngẫu nhiên.) 

 
*1: Khi sử d ng QCPU mẫu cơ  ản, không thể sử d ng các thiết bị R, U/G, J, ZR và P. 

*2: Thiết bị sau \ chỉ định B, W, X hoặc Y và giá trị offset cũng được c i tương ứng với nó. 

*3: Khi sử d ng QCPU mẫu cơ  ản,  ác định số hiệu thiết bị bị l i. là . 
(6) Nếu cài hai offset cho hai loại thiết bị giống nhau trong vùng chỉ định offset thì giá trị cuối cùng sẽ là hợp 
lệ. 
(7) Lệnh IXDEV v  IXSET được coi như 1 đôi  
(8) Bất kỳ giá trị nào từ 0 tới 32767 đều hợp lệ cho ZR. (Giá trị offset sẽ là số  ư củ  thương số hiệu thiết bị 
chỉ định chia cho 32768.) 
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(9) Tiếp điểm bị l i trong phần  ác định offser là hợp lệ cho LD và AND ở trong phạm vi lệnh IXDEV-IXSET. 
Không thực hiện lệnh IXDEV-IXSET nêu mô tả các lệnh khác. 

                  

 
L i phép toán 

 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4231 
Không sử d ng đôi  ệnh IXDEV và 
IXSET 

      

Chương trình ví    
 1  Chương trình s u th   đổi giá trị sử  cho đầu v o  X , đầu r   Y , đăng ký  ữ liệu (D) và con trỏ (P). Khi 
sử d ng QCPU mẫu cơ  ản, không thể sử d ng các thiết bị R, U/G, J, ZR và P. 

 
*4: Tham khảo trang 436, Phần 7.6.12 vè sửa chỉ số sử d ng lệnh IX tới IXEND. 

Ví    
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7.7 L nh Thao Tác Bảng D  Li u 

7.7.1 FIFW, FIFWP 

 

 : Dữ liệu được ghi vào bảng hoặc số thiết bị  ưu  ữ liệu (BIN 16 bit) 

 : Đầu số hiệu của bảng (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K, H  
      

Bit    Bit    

      

      

Chức năng 

 1  Lưu  ữ liệu 16-bit do  chỉ định vào bảng dữ liệu do  chỉ định. 

Số khối dữ liệu  ưu v o  ảng được  ưu tại ,và dữ liệu do  chỉ định được  ưu theo tuần tự từ +1. 

 

(2) Lần đầu thực hiện lệnh FIFW, xóa bất kỳ giá trị nào do  chỉ định. 
(3) Số khối dữ liệu được ghi vào bảng dữ liệu và phạm vi bảng dữ liệu  o ngư i dùng kiểm soát. 
[Xem ví d  chương trình  2 ]  

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Thực hiện lệnh FIFW khi giá trị của  
là FFFFH.  

      

4101 
Phạm vi bảng dữ liệu vượt quá phạm 
vi thiết bị tương ứng khi thực hiện lệnh 
FIFW. 
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Chương trình ví    
 1  Chương trình s u  ưu  ữ liệu tại D0 tới bảng dữ liệu theo R0 khi X10 chuyển ON. 

 
 2  Chương trình s u  ưu  ữ liệu tại X20 tới X2F tới bảng dữ liệu D38 tới D44 khi X1B chuyển ON, và nếu 
có nhiều hơn 6 khối dữ liệu được  ưu, chu ển ON Y60 và vô hiệu hóa lệnh FIFW. 

 
7.7.2 FIFR, FIFRP 

 

 : Dữ liệu được ghi vào bảng hoặc số thiết bị  ưu  ữ liệu (BIN 16 bit) 

 : Đầu số hiệu của bảng (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K, H  
      

Bit    Bit    
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Chức năng 

 1  Lưu  ữ liệu đầu v o cũ nhất ( +1) vào bảng do  chỉ định tại thiết bị do  chỉ định. 
Sau khi thực hiện lệnh FIFR, dữ liệu trong bảng sẽ được nén bằng một khối. 

 

 2  Ngư i dùng nên cố gắng tránh thực hiện lệnh FIFR nếu giá trị  ưu tại là 0. [Xem ví d  chương trình 
(1)] 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Thực hiện lệnh FIFR khi giá trị của  
là 0. 

      

4101 
Phạm vi bảng dữ liệu vượt quá phạm 
vi thiết bị tương ứng khi thực hiện lệnh 
FIFR. 

      

Chương trình ví    
 1  Chương trình s u  ưu  ữ liệu R1 từ bảng R0 tới R7 tại D0 khi X10 chuyển ON. 
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 2  Chương trình s u  ưu  ữ liệu tại D0 vào bảng dữ liệu D38 tới D43, khi bảng  ưu 5  ữ liệu,  ưu  ữ lieuj tại 
D39 của bảng dữ liệu vào R0 khi X1C chuyển ON. 

 
7.7.3 FPOP, FPOPP 

 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu đọc từ bảng  

 : Đầu số hiệu của bảng (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K, H  
      

Bit    Bit    

     

     

 

Chức năng 

 1  Lưu  ữ liệu đầu vào mới nhất  vào bảng do  chỉ định tại thiết bị do  chỉ định. 
Sau khi thực hiện lệnh FPOP, thiết bị  ưu  ữ liệu do lệnh FPOP đọc sẽ reset về 0. 

 

(2) Thực hiện khó   iên động để tránh thực hiện lệnh FPOP khi giá trị  ưu tại là 0. [Xem ví d  chương 
trình (1)] 
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L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 
Thực hiện lệnh FPOP khi giá trị của 

 là 0. 
      

4101 
Phạm vi bảng dữ liệu vượt quá phạm 
vi thiết bị tương ứng khi thực hiện lệnh 
FPOP. 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u  ưu  ữ liệu cuối cùng trong bảng dữ liệu R0 tới R7 tại D0 khi X10 chuyển ON. 

 
 2  Chương trình s u  ưu  ữ liệu tại D0 vào bảng dữ liệu D38 tới D43 khi X1C chuyển ON, và khi số dữ liệu 
 ưu tại bảng đạt 5 chuyển X1D ON, v   ưu  ữ liệu lưu cuối cùng ở bảng dữ liệu tới R0. 
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7.7.4 FDEL, FDELP, FINS, FINSP 

 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu được chèn (BIN 16 bit) 
 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu bị xóa (BIN 16 bit)  

 : Đầu số hiệu của bảng (BIN 16 bit) 
n : Vị trí trong bảng của dữ liệu được chèn/ bị xóa (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K, H  
      

Bit    Bit    

      

      

n      

 

Chức năng 

FDEL 

(1) Xóa khối nth dữ liệu từ bảng dữ liệu do  chỉ định, v   ưu tại thiết bị do  chỉ định. Sau khi thực hiện 
lệnh FDEL, dữ liệu trong bảng sau xóa khối được nén trước bởi một khối. 

 
 

FINS 

(1) Chèn dữ liệu 16-bit do  chỉ định vào khối nth của bảng dữ liệu do  chỉ định. Sau khi thực hiện lệnh 
FINS, dữ liệu trong bảng sau khối được chèn bị giảm một vị trí. 
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L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Thực hiện lệnh FDEL hoặc FINS khi 
n=0. 

Thực hiện lệnh FDEL khi giá trị của  
là 0. 

Thực hiện lệnh FINS khi giá trị của  
là FFFFH. 
 

      

4101 

Vị trí thứ n từ lớn hơn số  ưu trữ dữ 
liệu khi thực hiện lệnh FDEL. 

Vị trí thứ n từ  lớn hơn “số  ưu trữ 
dữ liệu + 1” khi thực hiện lệnh FINS. 
Giá trị n trong trư ng hợp lệnh FDEL, 
FINS vượt quá phạm vi thiết bị bảng 

. 
Phạm vi bảng dữ liệu vượt quá phạm 
vi thiết bị tương ứng khi thực hiện lệnh 
FDEL hoặc FINS. 

      

Chương trình ví    
 1  Chương trình s u  ó   ữ liệu thứ hai khỏi bảng R0 tới R7 v   ưu  ữ liệu đ   ó  tại D0 khi X10 chuyển 
ON. 
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7.8 L nh truy c p bộ nhớ đ m 
 
7.8.1 FROM, FROMP, DFRO, DFROP 

 
n1 : Đầu số I/O của mô-đun chức năng thông  inh  BIN 16  it  
n2 : Đầu địa chỉ bộ nhớ đệ   ưu  ữ liệu được đọc (BIN 16 bit) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu được đọc (BIN 16/32 bit) 
n3 : Số khối dữ liệu được đọc (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K, H  
      

Bit    Bit    

n1    

n2    

    

n3    

 *1: Chỉ định với ba chữ số trên khi đầu số I/O được biểu thị theo thập l c phân 4 chữ sô. 

Chức năng 

FROM 
 1  Đọc dữ liệu n3 từ từ địa chỉ bộ nhớ đệm do n2 của mô-đun chức năng thông  inh chỉ định, v   ưu  ữ 

liệu vào vùng khởi động từ thiết bị do  chỉ định. 

 
 

FROM 
 1  Đọc dữ liệu (n3 x2) từ từ địa chỉ bộ nhớ đệm do n2 chỉ định của mô-đun chức năng thông  inh do n1 chỉ 

định, v   ưu  ữ liệu vào vùng khởi động từ thiết bị do  chỉ định. 

 

 
Dữ liệu đọc từ mô-đun chức năng thông  inh có thẻ sử d ng với thiết bị mô-đun chức năng thông  inh  
Đối với thiết bị mô-đun chức năng thông  inh, th   khảo cuốn hướng dẫn sử d ng QnUCPU (Lý giải chức 
năng, nền tảng chương trình  hoặc cuốn hướng dẫn sử d ng Qn(H)/QnPH/QnPRHCPU (Lý giải chức năng, 
nền tảng chương trình   

 
  



449 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

1402 
Xóa l i trong mô-đun chức năng thông 
minh khi thực hiện lệnh. 

      

1412 
Không th   đổi dấu hiệu mô-đun chức 
năng thông  inh khi thực hiện lệnh. 

      

2110 
Số I/O  ác định tại n1 không dành cho 
mô-đun chức năng thông  inh  

      

4101 

Phạm vi củ  n3 đeể   2   n3 điể  đối 

với DFRO) từ thiết bị do   chỉ định 
vượt quá phạm vi thiết bị chỉ định. 
Địa chỉ  ác định tại n2 không thuộc 
phạm vi bộ nhớ đệm. 

      

Chương trình ví    

 1  Chương trình s u đọc giá trị đầu ra kỹ thuật số CH1 của Q68ADV tại số I/O 040 tới 04F tới D0 khi X0 
chuyển ON  đọc dữ liệu 1 từ từ địa chỉ bộ nhớ đệm 11). 

 
 
 2  Chương trình s u đọc giá trị nhập hiện tại của tr c 1 của QD75P4 tại số I/O 040 tới 05F tới D0 và D1 khi 
X0 chuyển ON  đọc  ư  iệu 2 từ từ địa chỉ bộ nhớ đệm 800). 
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1. Giá trị n1 do 3 chữ số trên của 4 chữ số thập l c ph n  ác định, đại diện cho đầu số hiệu I/O của mô-đun 
chức năng thông  inh  

 
2. QCPU và LCPU thiết lập khó   iên động tự động lệnh FROM/ DFRO. 

 
 

7.8.2 TO, TOP, DTO, DTOP 

 
n1 : Đầu số I/O của mô-đun chức năng thông  inh  BIN 16  it  *1 
n2 : Đầu địa chỉ bộ nhớ đệ   ưu  ữ liệu được đọc (BIN 16 bit) 

 : Dữ liệu được ghi hoặc đ u số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu được ghi (BIN 16/32 bit) 
n3 : Số khối dữ liệu được ghi (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K, H  
      

Bit    Bit    

n1     

n2     

     

n3     

 *1: Chỉ định với ba chữ số trên khi đầu số I/O được biểu thị theo thập l c phân 4 chữ sô. 
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Chức năng 

TO 

Ghi dữ liệu  ưu tại n3 điểm khởi động từ thiết bị do  chỉ định vào vùng khởi động từ địa chỉ bộ nhớ đếm do 
n2 chỉ định của mô-đun chức năng thông  inh do n1 chỉ định. 

 

Khi chỉ định hằng số tới , ghi dữ liệu giống nhau (giá trị chỉ định tới ) tới vùng n3 từ khởi độn từ bộ nhớ 

đệm chỉ định. (chỉ định  trong phạm vi sau: -32768 tới 32767 hoặc 0H tới FFFFH). 

 
 

DTO 

Ghi dữ liệu n3   2 điểm khởi động từ thiết bị do  chỉ định vào vùng khởi động từ địa chỉ bộ nhớ đếm do n2 
chỉ định của mô-đun chức năng thông  inh  o n1 chỉ định. 

 

Khi chỉ định hằng số tới  , ghi dữ liệu giống nhau (giá trị chỉ định tới ) tới vùng n3 x 2 từ khởi độn từ bộ 

nhớ đệm chỉ định. (chỉ định  trong phạm vi sau: -2147483648 tới 2147483647 hoặc 0H tới FFFFFFFFH). 

 
 

 
Dữ liệu ghi từ mô-đun chức năng thông  inh có thể sử d ng với thiết bị mô-đun chức năng thông  inh  
Đối với thiết bị mô-đun chức năng thông  inh, th   khảo cuốn hướng dẫn sử d ng QnUCPU (Lý giải chức 
năng, nền tảng chương trình  hoặc cuốn hướng dẫn sử d ng Qn(H)/QnPH/QnPRHCPU (Lý giải chức năng, 
nền tảng chương trình   
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L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

1402 
Xóa l i trong mô-đun chức năng thông 
minh khi thực hiện lệnh. 

      

1412 
Không th   đổi dấu hiệu mô-đun chức 
năng thông  inh khi thực hiện lệnh. 

      

2110 
Số I/O  ác định tại n1 không dành cho 
mô-đun chức năng thông  inh  

      

4101 

Phạm vi củ  n3 điể   2   n3 điể  đối 

với DTO) từ thiết bị do   chỉ định 
vượt quá phạm vi thiết bị chỉ định. 

      

Chương trình ví    
 1  Chương trình s u c i “ vô hiệu hóa chuyển đổi A/D” v o CH1 v  CH2 của Q68ADV tại số I/O 040 tới 04F 
khi X0 chuyển ON  ghi “3” tới địa chỉ bộ nhớ đệm 0). 

 
 2  Chương trình s u đặt làm 0 vị trí địa chỉ/ chuyển động của tr c 1 QD75P4 tại số I/O 040 tới 05F khi X0 
chuyển ON (ghi 0 tới địa chỉ bộ nhớ đệm 2006 và 2007). 
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1. Giá trị n1 do 3 chữ số trên của 4 chữ số thập l c ph n  ác định, đại diện cho đầu số hiệu I/O của mô-đun 
chức năng thông  inh  

 
2. QCPU và LCPU thiết lập khó   iên động tự động lệnh TO/DTO. 
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7.9 L nh hiển th  
 
7.9.1 PR 

 

  : Mã ASCII hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu    ASCII  chu i ký tự) 

 : Đầu số hiệu mô-đun đầu ra xuất mâ ASCII (bit) 

      
    
   
     

                   

R, ZR 

 

 Zn 
        

$  
     

Bit    Bit    

  

 

∆*1 

 

    

 
         

 Chỉ Y  

 

 
    

 *1: Không thể sử d ng các thiết bị nội bộ v  fi e register c i cho các chương trình riêng  iệt. 

Chức năng 

  1  Xu t r     ASCII  ưu ở thiết bị do  chỉ định hoặc    ASCII  ưu tại vùng khởi động từ số hiệu thiết bị 

tới mô-đun  uất do  chỉ định. 
Số ký tự xuất khác nhau theo trạng thái ON/OFF của SM701 
(Số lựa chọn ký tự xuất). 

 (a) Nếu SM7 1 ON, điểm 8 ký tự (16 ký tự) từ thiết bị do  chỉ định sẽ là m c đích của phép toán. 
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 (b) Nếu SM701 OFF thi mọi thứ từ thiết bị do  chỉ định tới mã 00H sẽ là m c đích của phép toán. 

 

(2) Số điểm mô-đun đầu ra sử d ng    1  điểm từ địa chỉ Y do  chỉ định. 
(3) Ký hiệu đầu ra từ mô-đun đầu r  được truyền với tỷ lệ 30ms/ ký tự. 
Để lý giải cho điều này, th i gian yêu cầu để hoàn tất truyền số ký tự chỉ định (n) là 30ms x n(ms). 
Tại m i khoảng th i gian ngắt 10ms, lệnh PR thực hiện xuất ra dữ liệu, tín hiệu đầu đo ON v  ký hiệu đầu 
đo OFF  Các  ệnh khác tiếp t c thực hiện trong gi i đoạn giữa các tiến trình ở trên. 

 

(4) Bên cạnh mã ASCII, mô-đun đầu r  cũng suất tín hiệu đầu đo  1   s ON, 2   s OFF  từ thiết bị +8. 

(5) Sau khi thực hiện lệnh PR, c  (thiết bị +9) thực hiện lệnh PR duy trì ON cho tới khi hoàn tất việc 
truyền số ký tự chỉ định. 

(6) Sử d ng lệnh PR và PRC nhiều lần, nhưng ưu tiên thiết lập một khó   iên động với c  (thiết bị +9) 
thực hiện lệnh PR để chúng không thể ON cùng lúc. 
(7) Nếu nội dung của thiết bị  ưu    ASCII th   đổi trong khi xuất ra mã ASCII sẽ xuất ra dữ liệu đ  sửa sau 
khi th   đổi. 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 
Khi SM701 OFF, không có mã 00H 

trong phạm vi thiết bị do  chỉ định  
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Chương trình ví    
 1  Chương trình s u chu ển đổi chu i “ABCDEFGHIJKLMNOP” s ng    ASCII khi X  chu ển ON v   ưu 
vào từ D0 tới D7, s u đó  uất ra mã ASCII tại D0 tới D7 tới Y1D khi X3 chuyển ON (khi SM701 OFF). 
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7.9.2 PRC 

 

  : Mã ASCII hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu    ASCII  chu i ký tự) 

 : Đầu số hiệu mô-đun đầu ra xuất mâ ASCII (bit) 

      
    
   
     

                   

R, ZR 

 

 Zn 
        

$  
     

Bit    Bit    

  

 

∆*1 

 

    

 
         

 Chỉ Y  

 

 
    

 *1: Không thể sử d ng các thiết bị nội bộ v  fi e register c i cho các chương trình riêng  iệt. 

Chức năng 

 (1) Xuât ra ghi chú (mã ASCII) tại thiết bị do  chỉ đinh tới mô-đun đầu ra do  chỉ định. 
Số ký tự xuất ra khác nhau theo trạng thái ON/OFF của SM701. 

 Khi SM701 OFF: Ghi chúlà 32 ký tự 

 Khi SM701 ON: Ghi chúlà 16 ký tự trên 

Số điểm mô-đun đầu ra sử d ng    1  điểm từ địa chỉ Y do  chỉ định. 
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(2) Ký hiệu đầu ra từ mô-đun đầu r  được truyền với tỷ lệ 30ms/ ký tự. 
Để lý giải cho điều này, th i gian yêu cầu để hoàn tất truyền số ký tự chỉ định (n) là 30ms x n(ms). 
Tại m i khoảng th i gian ngắt 10ms, lệnh PR thực hiện xuất ra dữ liệu, tín hiệu đầu đo ON và ký hiệu đầu 
đo OFF  Các  ệnh khác tiếp t c thực hiện trong gi i đoạn giữa các tiến trình ở trên. 

 

(3) Bên cạnh mã ASCII, mô-đun đầu r  cũng suất tín hiệu đầu đo  1   s ON, 2   s OFF  từ thiết bị +8. 

(4) Sau khi thực hiện lệnh PR, c  (thiết bị +9) thực hiện lệnh PR duy trì ON cho tới khi hoàn tất việc 
truyền số ký tự chỉ định. 

(5) Sử d ng lệnh PR và PRC nhiều lần, nhưng ưu tiên thiết lập một khó   iên động với c  (thiết bị +9) 
thực hiện lệnh PR để chúng không thể ON cùng lúc. 
(6) Nếu nội dung của thiết bị  ưu    ASCII th   đổi trong khi xuất ra mã ASCII sẽ xuất ra dữ liệu đ  sửa sau 
khi th   đổi. 
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 7  Khi đọc chú thích, SM720 chuyển ON cho một lần quét sau khi lệnh hoàn tất. 
SM721 chuyển ON trong khi thực hiện lệnh. 
Không thể thực hiện lệnh PRC khi SM721 ON. Nếu cố thực hiện, sẽ không có tiến trình n o được thực hiện. 

 
1  Đối với các ghi chúthiết bị sử d ng với lệnh PRC, sử d ng các tập tin ghi chú ưu ở ROM tiêu chuẩn hoặc 
thẻ nhớ. Không thể sử d ng các tập tin ghi chú lưu ở bộ nhớ chương trình  
2. Tập tin ghi chú lệnh PRC sử d ng được cài tại lựa chọn “C i đặt Tập tin PLC” trong hộp thoại tham số 
PLC. Nếu không cài tập tin ghi chú nào sử d ng c i đặt tập tin PLC, không thể xuất ra ghi chú thiết bị với 
lệnh PRC. 
3. Không thực hiện lệnh PRC khi đ ng thực hiện chương trình ngắt. Nếu không sẽ xảy ra lôi. 
4. Nếu chỉ định thiết bị không cài ghi chú có thể xảy ra l i. Tuy nhiên, khi phạm vi ghi chú cho thiết bị được 
cài tại “C i đặt Chi tiết Ghi chú Thiết bị” ở cửa sổ “Phép toán  ữ liệu trực tuyến” sử d ng công c  lập trình, 
không xảy ra l i thậm chí nếu không cài ghi chú trong phạ  vi c i đặt. 

 
L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Thực hiện lệnh PRC trong khi đ ng ghi 
ghi chú khi RUN. 

      

Chỉ định hiết bị không được cài ghi chú 
và thực hiện lệnh PRC. 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình  uất ra ghi chú của Y60 tới Y30 vào Y39 khi X0 chuyển ON. 
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7.9.3 LEDR 

 

          
        

             
trong R, ZR 

 
 Zn               

Bit    Bit    

  

Chức năng 

Cài lại hiển thị l i tự chẩn đoán để có thể tiếp t c hiển thị bảng tín hiệu điện báo hoặc phép toán. 
Đối với thực hiện lệnh lần một lần, cài lại hoặc hiển thị l i hoặc bảng tín hiệu điện báo. 
(1) Thực hiện phép toán khi tạo ra l i tự chẩn đoán 
 (a) Nếu l i tự chẩn đoán cho phép tiếp t c phép toán. 

Nếu có dấu hiệu của l i tự chẩn đoán,  ô-đun CPU tiếp t c phép toán, cài lại “ERR”, LED trước mô-
đun CPU  Cần phải cài lại SM0,SM1, và SD0 tại chương trình ngư i  ùng, vì chúng không được cài 
lại tự động. 
Vì nguyên nhân l i hiển thị tại th i điể  n   được ưu tiên hơn  ảng tín hiệu điện báo, không có bất 
kỳ sự cài lại bảng tín hiệu điện báo. 
(b) Khi tạo ta l i pin 
Nếu thực hiện lệnh LEDR s u khi th   đổi pin, “BAT ” LED trước mô-đun CPU đượcc ài lại. 
SM51 cũng được chuyển OFF cung lúc. 

(2) Phép toán khi bảng tín hiệu điện báo (F) ON. 
Khi thực hiện lệnh LEDR, các phép toán s u được thực hiện. 
 1  “USER” LED nhấp nháy, và chuyển OFF. 

2) Bảng tín hiệu điện  áo  F   ưu tại SD62 v  SD64 được cài lại, và số F cho SD65 v  SD79 được di 
chuyển lên. 
3) Dữ liệu mới  ưu tại SD64 được truyền tới SD62. 
4) Dữ liệu tại SD63 bị giả  đi -1. Tuy nhiên, nếu SD63 là 0 thì duy trì 0. 

 
 

L i phép toán 
(1) Không có l i phép toán sử d ng lệnh LEDR. 
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1. Số m c l i mặc định c i trong các th nh ghi đặc biệt SD207 tới SD209 và trật tự ưu tiên như trong  ảng 
sau: 

Ư    ê  
S  nhân t  

(Th p lục phân) 
Ý    ĩa Ghi nhớ 

1 1 
AC DOWN 
SINGLE PS.DOWN 
SINGLE PS.ERROR 

Cắt nguồn điện 
Giả  điện áp cung cấp điện bộ dự phòng (chỉ có 
QCPU) 

2 2 

UNIT VERIFY ERR. 
FUSE BREAK OFF 
SP. UNIT ERROR 
SP. UNIT DOWN 

L i xác minh mô-đun I/O  chỉ có QCPU) 
Cầu chì bị cháy (chỉ có QCPU) 
L i xác minh mô-đun chức năng đặc biệt (chỉ có 
QCPU) 
L i xác minh mô-đun chức năng thông  inh 
L i mô-đun chức năng thông  inh  chỉ có LCPU) 

3 3 

OPERATION ERROR 
LINK PARA. ERROR 
SFCP OPE. ERROR 
SFCP EXE. ERROR 
REMOTE PASS.FAIL 
SNTP OPE. ERROR 

[L i phép toán] 
L i tham số liên kết (chỉ có QCPU) 
L i thao tác lệnh SFC (chỉ có QCPU) 
L i thực hiện chương trình SFC  chỉ có QCPU) 
L i mật khẩu từ xa (chỉ có LCPU) 
L i SNTP (chỉ có LCPU) 

4 4 

ICM.OPE ERROR 
FILE OPE.ERROR 
EXTEND INST.ERROR 
OPE.MODE DIFF. 
CAN’T EXE MODE 
TRK.TRANS.ERR. 
TRK.SIZE ERROR 
TRK.DISCONNECT 
FLASH ROM ERROR 

L i xử lý thẻ nhớ 
L i truy cập tập tin 
L i lệnh mở rộng (chỉ có QCPU) 
Trạng thái thao tác, không khớp khóa (chỉ có 
QCPU) 
Vô hiệu hóa thực hiện chức năng  o e-time hiện 
tại (chỉ có QCPU) 
L i truyền dữ liệu theo dõi (chỉ có QCPU) 
L i vượt quá  ung  ượng theo dõi (chỉ có QCPU) 
L i không kết nối cáp theo dõi (chỉ có QCPU) 
L i vượt quá bộ đếm truy cập flash ROM  (chỉ có 
LCPU) 

5 5 PRG. TIME OVER 
L i vượt quá th i gian cài đặt quét hằng số 
L i vượt qua th i gi n điều chỉnh thực hiện tốc độ 
thấp (chỉ có QCPU) 

6 6 Lệnh CHK - 

7 7 Bảng tín hiệu điện báo - 

8 8 Lệnh LED - 

9 9 BATTERY ERR. - 

10 A Dữ liệu đồng hồ - 

11 B 
CAN’T SWITCH  
STANBY SYS.DOWN 
MEM.COPY EXE. 

L i khóa hệ thống (chỉ có QCPU) 
L i không bắt đầu/ ngừng hệ thống ch  (chỉ có 
QCPU) 
Thực hiện chức năng s o chép  ộ nhớ (chỉ có 
QCPU) 

12 C DISPLAY ERROR L i bộ hiển thị (chỉ có LCPU 

2. Nếu bảng tín hiệu điện báo có quyền ưu tiên c o nhất, có thể được ưu tiên c i  ại bởi lệnh LEDR. (QCPU 
mẫu cơ  ản, CPU mẫu hiệu năng c o, CPU điều khiển quá trình, và CPU dự phòng) 
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7.10 L nh gỡ l i và chẩ  đ      i 
 
7.10.1 CHKST, CHK 

 

          
        

             
trong R, ZR 

 
 Zn               

Bit    Bit    

  

Chức năng 

CHKST 
(1) Lệnh CHKST là lệnh khởi chạy lệnh CHK. 
Nếu lệnh thực hiện CHKST là OFF thì thực hiện nhảy từ lệnh CHK tới lệnh tiếp theo. 
Nếu lệnh thực hiện CHKST là ON thì thực hiện lệnh CHK. 

 

CHK 
(1) Lệnh CHK là lệnh sử d ng cho vận hành hai chiều ở trang tiếp s u để  ác định bản chất của l i hệ 
thống.  

(a) Khi thực hiện lệnh CHK, thực hiện kiểm tra chẩn đoán   i với các điều kiện kiểm tra chỉ định, và 
nếu phát hiên ra l i, SM80 chuyển ON, và số l i được  ưu tại SD8  như giá trị BCD. 

 M   ôi “9 1 ” sẽ trở lại nếu phát hiện ra l i. 
Số tiếp điểm phát hiện ra l i được  ưu tại 3 chữ số trên của SD80 (xem trang 465, Phần 7.10.1 (3)), 
và số cuộn cảm phát hiện ra l i (xem trang 465, phần 7 1  1  2   được  ưu tại 1 chữ số  ưới của 
SD80. 
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(b) Lệnh tiếp điể  ưu tiên  ẹnh CHK không kiểm soát việc thực hiện lệnh CHK, nhưng c i điều kiện 
kiểm tra. 

 

 c  Hình th ng như  ưới đ   có thể được tạo r  để thực hiện chu kỳ th i gian kiểm tra hệ thống. 

 

    Nên  e   ét các điểm sau khi tạo một hình thang sử d ng với lệnh CHK: 

1) Số tiếp điểm cho cảm biến phát hiện cạnh nâng và cám biến phát hiện cạnh co  phải luôn 

luôn liên t c  Hơn nữa, số tiếp điểm  cho cảm biến phát hiện cạnh nâng thấp hơn cảm biến 
phát hiện cạnh co. 

2) Kiểm soát số tiếp điểm phát hiện cạnh nâng  v  đầu ra với số hiệu giống nhau  
như s u: 

Khi th o tác n ng đ ng thực hiện ……… chu ển ON. 

Khi th o tác co đ ng thực hiện…………   chu ển OFF 

*1: Coi đầu ra  như  ột rơ  e gắn trong, v  không được xuất tới thiết bị ngoại vị. 
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(2) Ph  thuộc vào tiếp điểm chỉ định, lệnh CHK phải trải qua quá trình giống nh u như hình th ng  ưới đ  : 

 
(3) Số từ 1 tới 150 từ bus dọc ở cạnh  ên trái được phân bố như số tiếp điểm khi phát hiện l i. 

 

(4) Cài lại SM  v  SD8  ưu tiên cưỡng bức thực hiện lệnh CHK. 

Sau khi thực hiện lệnh CHK, không thể thực hiện lại cho đến khi SM8  v  SD8  được cài lại. 

(Nội dung củ  SM8  v  SD8  được bảo toàn cho tới khi được ngư i dung cài lại.) 

(5) Lệnh CHKST phải được đặt trước lệnh CHK. 

L i trở lại nếu sử d ng một lệnh khác lệnh LD, LDI, AND hoặc ANI giữa lệnh CHK và CHKST. 

(6) Ghi lệnh CHK tại  ước bất kỳ củ  chương trình  

Tuy nhiên, số lần sử d ng lệnh CHK bị giới hạn. 

 Có thể sử d ng lên tới 2 vị trí trong tất cả tập tin chương trình đ ng thực hiện. 

 Chỉ có thể sử d ng ở 1 vị trí tại một tập tin chương trình đơn  

L i trở lại nếu sử d ng lệnh CHK vượt quá số lần sử d ng c  thể ở trên. 
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 7  Đặt lệnh LD v  AND trước lệnh CHK để thiết lập điều kiện kiểm tra. 

Không thể c i điều kiện kiểm tra sử d ng các lệnh tiếp điểm khác. 

Nếu c i điều kiện tiếp điểm với lênh LDI hoặc ANI, th o tác cho điều kiện kiể  tr  chúng  ác định sẽ không 
được thực hiện. 

Tuy nhiên, số tiếp điểm khi phát hiện l i có thể phân bổ tới lệnh LDI và ANI. 

 

 8  Phương pháp phát hiện l i khác nhau theo trạng thái ON hoặc OFF của SM710. 

 (a) Nếu SM710 OFF, thực hiện kiểm tra số cuộn cảm từ 1 tới 16 đối với m i cuộn cảm liên tiếp. 

Khi thực hiện lệnh CHK, kiểm tra sẽ theo trật tự từ cuộn cảm 1 của tiếp điểm số 1,qua cuộn cảm 6, 
s u đó chu ển tới tiếp điểm số 2 và kiểm tra cuộn cảm theo trật tự từ 1. 

Lệnh CHK được hoàn thành khi cuộn cảm 6 từ cuộn cảm số n được kiểm tra. 

(b) Nếu SM710 ON, thực hiện kiểm tra số cuộn cảm từ 1 tới n theo trật tự số cuộn cảm. 

Khi thực hiện lệnh CHK,bắt đầu kiểm tra với hình thang cho cuộn cảm 1, theo thứ tự từ cuộn cảm 1 
cho tới cuộn cả  n, s u đó chu ển tới hình thang cuộn cảm 2 và bắt đầu từ cuộn cảm 1. 

Lệnh CHK được hoàn thành khi thực hiện xong việc kiểm tra từ tiếp điểm n của cuộn cảm 6. 

(9) Nếu phát hiện được nhiều hơn  ột l i,số l i phát hiện được đầu tiên sẽ được  ưu  ại. 

Số l i phát hiện được s u đó  ị bỏ qua. 

 1   Chương trình  oại thực hiện tốc độ thấp không thể sử d ng lệnh CHK. 

Nếu cài chương trình  oại thực hiện tốc độ thấp trong tập tin chương trình chứa lệnh CHK, l i phép toán 
quay lại và hoạt động của mô-đun CPU  ị hoãn. 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4235 

Có một hình thang song song. 
Có lệnh NOP. 
Có hơn 15   ệnh tiếp điểm. 
Không thực hiện lệnh CHK sau lệnh 
CHKST. 
Thực hiện lệnh CHK khi không thực 
hiện lệnh CHKST. 
Sử d ng lệnh CHKST và CHK trong 
chương trình  oại thực hiện tốc độ 
thấp. 
Có lệnh khác giữa lệnh CHK và 
CHKST ngoài lệnh LD, LDI, AND hoặc 
ANI. 
Thực hiện lệnh CHK tại    điểm hoặc 
nhiều hơn trong tất cả các tập tin đ ng 
thực hiện. 
Sử d ng lệnh CHK tại h i điểm hoặc 
nhiều hơn  ột tập tin chương trình 
đơn  
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7.10.2 CHKCIR, CHKEND 

 Khi sử d ng lập trình viên GX (loại CPU năng  ực c o/CPU điều khiển quy trình/CPU dự phòng) 

 

          
        

             
trong R, ZR 

 
 Zn              

Bit    Bit    

  

Chức năng 

CHKCIR, CHKEND 

(1) Mẫu hình thang kiể  tr  được sử d ng trong lệnh CHK có thể cập nhật định dạng mong muốn bất kỳ. 

Thực hiện kiểm tra l i thực với lệnh CHKST và CHK. 

(2) Thực hiện kiểm tra l i theo các điều kiện kiểm tra do lệnh CHK chỉ định và mẫu hình thang mô tả giữa 
lệnh CHKCIR và CHKEND. 

 

Tham khảo trang 463, Phần  1  1 để có thông tin chi tiết về lệnh CHKST và CHK. 

 

 

Để th   đổi định dạng lệnh CHK sử d ng lệnh CHKCIR tới CHKEND, ngư i dùng nên tạo hình thang với 
sửa chỉ số (Z0).  

 

(a) Số hiệu thiết bị chỉ r  điều kiện kiểm tra (X2 và X8 theo cấu hình  ên  ưới) sẽ giả thiết giá trị sửa chỉ số 
cho số hiệu thiết bị riêng biệt (ngoại trừ bảng tín hiệu điện báo (F)) mô tả trong mẫu hình thang. 

             

      X10 tại  trong cấu hình  ên  ưới như s u: 

     Khi tương ứng với điều kiện kiểm tra thao tác X2 thực hiện bởi … X12 

    Khi tương ứng với điều kiện kiểm tra thao tác X8 thực hiện bởi …  X18 

Tuy nhiên, thứ tự phát hiện l i  được thực hiện khác nhau ph  thuộc vào trạng thái ON hoặc OFF của 
SM710. 

Ví d  
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1) Nếu SM710 OFF, thực hiện kiểm tra số cuộn cảm từ 1 tới hết cho m i cuộn cảm liên tiếp. 

 
2) Nếu SM710 ON, thực hiện kiểm tra số tiếp điểm từ 1 tới hết theo thứ tự số cuộn cảm. 

 

(b) Kiểm tra l i kiểm tra trạng thái ON/OFF của OUT F  bằng cách sử d ng mẫu hình th ng theo các điều 
kiện kiểm tra khác nhau. 

Trong tất cả các điều kiện kiểm tra, SM80 sẽ chuyển ON nếu một trong số OUT F  ON trong mẫu hình 
thang. 

Hơn nữa, số l i (số tiếp điểm và cuộn cả   tương ứng với OUT F  được phát hiện ON sẽ  ưu từ SD80 
theo thứ tự BCD. 
(c) Có thể sử d ng các lệnh theo các mẫu hình thang sau: 
Tiếp điể  ……LD, LDI, AND, ANI, OR, ORI, ANB, ORB, MPS, MPP, MRD, v  các  ệnh thao tác so sánh 

Cuộn cả  …   OUT F  
(d) Có thể sử d ng các thiết bị sau cho tiếp điểm mẫu hình thang: 
Đầu v o  X , đầu ra (Y) 
e) Chỉ có thể sử d ng bảng tín hiệu điện báo (F) trong cuộn cảm mẫu hình thang. 
Tuy nhiên, vì bảng tín hiệu điện  áo  F  được sử d ng như  ột l i, có thể cài giá trị bất kỳ cho bảng tín hiệu 
điện báo (F). 
Hơn nữa, có thể chồng chéo mà không gặp khó khăn gì  
(f) Thực hiện điều khiển ON/OFF mà không có l i nếu sử d ng bảng tín hiệu điện báo (F) khi thực hiện lệnh 
CHK có cùng số hiệu với bảng tín hiệu điện báo (F) sử d ng trong các nội dung khác lệnh CHK. Chúng khác 
nh u hơn khi thực hiện lệnh CHK vì chúng thuộc nội dung khác nhau. 
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khi chúng được điều khiển từ thiết bị ngoại vi, không thể kiểm tra trạng thái ON/OFF. 
(h) Có thể tạo mẫu hình thang lên tới 256  ước. 

Hơn nữa, OUT F  sử d ng tới 9 cuộn cảm. 
 
(3) Số cuộn cảm cho hình thang chỉ định với lệnh CHKCIR tới CHKEND được phân bố số cuộn cảm từ 1 tới 
9, từ cao xuống thấp. 

 
(4) Ghi lệnh CHKCIR và CHKEND ở bất kỳ  ước n o trong chương trình  ong  uốn. 
Có thể sử d ng hai vị trí trong mọi tập tin chương trình đ ng thực hiện. 
Tuy nhiên, không thể sử d ng lệnh CHKCIR v  CHKEND hơn  ột vị trí trong tập tin chương trình đơn  
(5) Không thể sử d ng lệnh CHKCIR và CHKENND ở chương trình  oại thực hiện tốc độ thấp.Nếu tại một 
tập tin chương trình  ệnh CHKCIR v  CHKEND được c i như chương trình  oại thực hiện tốc độ thấp sẽ xảy 
ra l i phép toán, các thao tác của loại CPU năng  ực c o/ CPU điều khiển quy trình/ CPU dự phòng bị hoãn. 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4230 

Không thực hiện lệnh CHKEND sau 
lệnh CHKCIR. 
Thực hiện lệnh CHKEND khi không 
thực hiện lệnh CHKCIR 

      

4235 

Lệnh CHKCIR hoặc CHKEND xuất 
hiện 3 lần hoặc nhiều hơn trong  ọi 
tập tin chương trình  
Lệnh CHKCIR hoặc CHKEND xuất 
hiện 2 lần hoặc nhiều hơn trong tập tin 
chương trình đơn  
Sử d ng lệnh CHKST và CHK trong 
chương trình  oại thực hiện tốc độ 
chậm. 
Có 10 hoặc nhiều hơn đối tượng F 
trong mẫu hình thang. 
Mẫu hình thang gồ  257  ước hoặc 
nhiều hơn  
Thiết bị được gặp gỡ khi không được 
sử d ng trong mẫu hình thang. 
Thực hiện sửa chỉ số trên thiết bị mẫu 
hình thang. 
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7.11 L nh xử lý chu i ký tự 

7.11.1 BINDA, BINDAP, DBINDA, DBINDAP 

 

 : Dữ liệu BIN được chuyển sang ASCII (BIN 16/32 bit) 

 : Đầu số hiệu thiết bị nơi  ưu kết quả chuyển đổi (chu i  ký tự) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K, H  
      

Bit    Bit    

     

     

Chức năng 

BINDA 

(1) Chuyển đổi số chữ số riêng biệt của ký hiệu thập phân dữ liệu BIN 16-bit do  chỉ định sang mã ASCII, 

v   ưu kết quả vào vùng khởi động từ thiết bị do  chỉ định. 

 

Ví d , nếu chỉ định -12345 tại  thì sẽ được  ưu  iên tiếp từ : 

 

(2)Dữ liệu BIN chỉ định tại  trong phạm vi từ -32768 tới 32767. 

(3) Kết quả phép toán  ưu tại  như s u: 
 (a) Dấu “2 H” được  ưu nếu dữ liệu BIN  ương, v   ưu  ấu “2 H” nếu dữ liệu âm. 
 (b) Dấu “2 H” được  ưu cho số không dẫn đầu của các chữ số có ích. (Thực hiện khử 0). 

  

 c  Lưu trữ dữ liệu tại thiết bị do +3 chỉ định khác nhau ph  thuộc vào trạng thái ON/OFF của 
SM701 (số đầu ra của tín hiệu chuyển đổi ký tự). 

 Khi SM7 1 OFF …… Lưu “ ” 

 Khi SM7 1 ON ……   Không th   đổi 
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DBINDA 

(1) Chuyển đổi số chữ số riêng biệt của ký hiệu thập phân dữ liệu BIN 32-bit do  chỉ định sang mã ASCII, 

v   ưu kết quả vào vùng khởi động từ thiết bị do  chỉ định. 

 

Ví d , nếu chỉ định -12345678 tại  thì sẽ được  ưu v o vùng khởi động từ  : 

 

(2)Dữ liệu BIN chỉ định tại  trong phạm vi từ -2147483648 tới 2147483647. 

(3) Kết quả phép toán  ưu tại  như s u: 
 (a) Dấu “2 H” được  ưu nếu dữ liệu BIN  ương, v   ưu  ấu “2DH” nếu dữ liệu âm. 
 (b) Dấu “2 H” được lưu cho số không dẫn đầu của các chữ số có ích. (Thực hiện khử 0). 

  

 c  Lưu trữ dữ liệu tại 8 bit trên của thiết bị do +5 chỉ định khác nhau ph  thuộc vào trạng thái 
ON/OFF của SM701 (số ký hiệu tới tín hiệu lựa chọn đầu ra). 

 Khi SM7 1 OFF …… Lưu “ ” 
 Khi SM7 1 ON ……   Lưu “2 H” 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 Phạm vi của thiết bị chỉ định tại  
vượt quá phạm vi thiết bị tương ứng. 

      

Ví d  chương trình 
(1) Ví d  chương trình s u sử d ng lệnh PR để xuất giá trị W0 dữ liệu BIN 16-bit theo hệ thập phân tới Y40 
tới Y48 như ASCII  
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[Phép toán] 
Thực hiện xuất ASCII của Y40 tới Y48 bằng cách sử d ng lệnh PR khi X0 chạy ON. 
Do SM701 OFF, lệnh PR sẽ xuất mã ASCII tới khi 00Hbị bắt gặp. 

 
 2  Chương trình s u sử d ng lệnh PR để xuất giá trị thập phân dữ liệu BIN 32-bit tại W10 và W11 tới mã 
ASCII từ Y40 tới Y48. 

 
[Phép toán] 
Thực hiện xuất ASCII của Y40 tới Y48 bằng cách sử d ng lệnh PR khi X0 chạy ON. 
Do SM701 OFF nên lệnh PR sẽ xuất mã ASCII khi 00H bị bắt gặp. 

 
 

7.11.2 BINHA, BINHAP, DBINHA, DBINHAP 

 

 : Dữ liệu BIN được chuyển sang ASCII (BIN 16/32 bit) 

 : Đầu số hiệu thiết bị nơi  ưu kết quả chuyển đổi (chu i  ký tự) 

      
       
     

             
trong 

R, ZR 
 

 Zn 
        

K, H  
      

Bit    Bit    
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Chức năng 

BINHA 

(1) Chuyển đổi  số chữ số riêng biệt của ký hiệu thập l c phân của dữ liệu BIN 1-bit do   chỉ định sang 

   ASCII, v   ưu kết quả vào vùng khởi động từ thiết bị do  chỉ định. 

 

Ví d : Nếu 02A6H được  chỉ định sẽ được  ưu như s u:  

 

(2) Dữ liệu BIN do  chỉ định trong phạm vi từ 0H tới FFFFH. 

(3) Kết quả phép toán  ưu tại  được xử  ý như giá trị thập l c phân 4 chữ số. 
Lý do là: Số 0 là những chữ số có nghĩ   ên trái giá trị được xử  ý như “ ”   Không thực hiện khử 0). 

(4) Dữ liệu  ưu tại thiết bị do +2 khác nhau ph  thuộc vào trạng thái ON/OFF của SM701 (số ký tự để xuất 
tín hiệu lựa chọn). 
Khi SM7 1 OFF …… Lưu “ ” 
Khi SM7 1 ON……… Không th   đổi 

DBINHA 

(1) Chuyển đổi số chữ số riêng biệt của ký hiệu thập l c phân của dữ liệu BIN 32-bit do  chỉ định sang mã 

ASCII, v   ưu kết quả vào vùng khởi động từ thiết bị do  chỉ định. 

 

Ví d : Nếu 03AC625EH được  chỉ định sẽ được  ưu như s u:  

 

(2) Dữ liệu BIN do  chỉ định trong phạm vi từ 0H tới FFFFFFFFH. 

(3) Kết quả phép toán  ưu tại  được xử lý như giá trị thập l c phân 8 chữ số. 

Lý do là: Số 0 là những chữ số có nghĩ   ên trái giá trị được xử  ý như “ ”   Không thực hiện khử 0). 

(4) Dữ liệu  ưu tại thiết bị do +2 khác nhau ph  thuộc vào trạng thái ON/OFF của SM701 (số ký tự để xuất 
tín hiệu lựa chọn). 

Khi SM7 1 OFF …… Lưu “ ” 

Khi SM7 1 ON……… Không th   đổi 
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L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 Phạm vi của thiết bị chỉ định tại  
vượt quá phạm vi thiết bị tương ứng. 

      

Ví d  chương trình 
(1) Ví d  chương trình s u sử d ng lệnh PR để xuất giá trị thập l c phân của dữ liệu BIN 16-bit tại W0 theo 
mã ASCII từ Y40 tới Y48. 

 
[Phép toán] 
Thực hiện xuất ASCII từ Y40  tới Y48 bằng cách sử d ng lệnh PR khi X0 chạy ON. 
Do SM701 OFF nên lệnh PR sẽ xuất r     ASCII cho đến khi 00H bị bắt gặp. 

 
 
 2  Chương trình s u sử d ng lệnh PR để xuất giá trị thập l c phân của dữ liệu BIN 32-bit tại W0 và W11 từ 
Y40 tới Y48. 

 
[Phép toán] 
Thực hiện xuất ASCII từ Y40  tới Y48 bằng cách sử d ng lệnh PR khi X0 chạy ON. 
Do SM701 OFF nên lệnh PR sẽ xuất r     ASCII cho đến khi 00H bị bắt gặp. 
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7.11.3 BCDDA, BCDDAP, DBCDDA, DBCDDAP 

 

 : Dữ liệu BCD được chuyển sang ASCII (BCD 4 chữ số/8 chữ số) 

 : Đầu số hiệu thiết bị nơi  ưu kết quả chuyển đổi (chu i  ký tự) 

      
       
     

             
trong 

R, ZR 
 

 Zn 
        

K, H  
      

Bit    Bit    

     

     

Chức năng 

BCDDA 

(1) Chuyển đổi số chữ sô riêng biệt của ký hiệu thập l c phân dữ liệu BCD 4 chữ số do  chỉ định sang mã 

ASCII, v   ưu kết quả vào vùng khởi động từ thiết bị do  chỉ định. 

 

Ví d : Khi chỉ định “91 5” cho , kết quả củ  phép toán được  ưu v o vùng khởi động từ  theo qui tắc 
sau: 

 

(2) Dữ liệu BCD do  chỉ định trong phạm vi từ 0 tới 9999. 

(3) Kết quả củ  phép toán  ưu v o thiết bị . Mọi số 0 ở  ên trái “số chữ số có nghĩ ”  ị khử 0. 

 

(4) Dữ liệu được  ưu tại thết bị do +2 chỉ định khác nhau ph  thuộc vào trạng thái ON/OFF của SM701 
(số ký tự để xuất tín hiệu lựa chọn). 

Khi SM7 1 OFF……  Lưu” ” 

Khi SM7 1 ON………Không th   đổi 
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DBCDDA 

(1) Chuyển đổi số chữ sô riêng biệt của ký hiệu thập l c phân dữ liệu BCD 8 chữ số do  chỉ định sang mã 

ASCII, v   ưu kết quả vào vùng khởi động từ thiết bị do  chỉ định. 

 

Ví d : Khi chỉ định “ 1234 56” cho , kết quả củ  phép toán được  ưu v o vùng khởi động từ  theo qui 
tắc sau: 

 

(2) Dữ liệu BCD do  chỉ định trong phạm vi từ 0 tới 99999999. 

(3) Kết quả củ  phép toán  ưu v o thiết bị . Mọi số 0 ở  ên trái “số chữ số có nghĩ ”  ị khử 0. 

 

(4) Dữ liệu được  ưu tại thết bị do +4 chỉ định khác nhau ph  thuộc vào trạng thái ON/OFF của SM701 
(số ký tự để xuất tín hiệu lựa chọn). 

Khi SM7 1 OFF……  Lưu” ” 

Khi SM7 1 ON………Không th   đổi 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Khi thực hiện lệnh BCDDA, dữ liệu 

của khác khoảng 0 tới 9999. 
Khi thực hiện lệnh DBCDDA, dữ liệu 

của  khác khoảng 0 tới 99999999. 

      

4101 Phạm vi của thiết bị chỉ định tại  
vượt quá phạm vi thiết bị tương ứng. 
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Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u sử d ng lệnh PR để chuyển dữ liệu BCD 4-chữ số (giá trị tại W0) sang hệ thập phân, 
và xuất kết quả theo định dạng ASCII từ Y40 tới Y48. 

 
[Phép toán] 
Thực hiện xuất ASCII từ Y40  tới Y48 bằng cách sử d ng lệnh PR khi X0 chạy ON. 
Do SM701 OFF nên lệnh PR sẽ xuất r     ASCII cho đến khi 00H bị bắt gặp. 

 
 
 2  Chương trình s u sử d ng lệnh PR để chuyển đổi dữ liệu BCD 8-chữ số(giá trị tại W10 và W11) sang hệ 
thập phân, và xuất kết quả theo định dạng ASCII từ Y40 tới Y48. 

 
[Phép toán] 
Thực hiện xuất ASCII từ Y40  tới Y48 bằng cách sử d ng lệnh PR khi X0 chạy ON. 
Do SM701 OFF nên lệnh PR sẽ xuất r     ASCII cho đến khi 00H bị bắt gặp. 
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7.11.4 DABIN, DABINP, DDABIN, DDABINP 

 

 : Dữ liệu ASCII được chuyển sang giá trị BIN hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu ASCII (chu i ký 
tự) 

 : Đầu số hiệu thiết bị nơi  ưu kết quả chuyển đổi (BIN 16/32 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

$ 
     

Bit    Bit    

      

      

Chức năng 

DABIN 

(1) Chuyển đổi dữ liệu ASCII hệ thập ph n  ưu v o vùng khởi động từ thiết bị do  chỉ định sang dữ liệu 

BIN 16- it, v   ưu kết quả vào số hiệu thiết bị do  chỉ định. 

 

Ví d : Nếu    ASCII “-25108H” được chỉ định cho vùng khởi động từ , v   ưu kết quả chuyển đổi tại  
như s u: 

 

(2) Dữ liệu ASCII được chỉ định từ  tới +2 trong khoảng từ -32768 tới 32767. 
(3) Dấu “2 H” được  ưu nếu dữ liệu BIN     ương, v    u “2DH” được  ưu nếu dữ liệu âm. 
(Nếu cài các dấu khác “2 H” v  “2DH” thì chúng được xử  ý như  ữ liệu  ương   
(4) Có thể cài mã ASCII cho m i vị trí trong phạm vi từ “3 H” tới “39H”  
(5) Nếu cài mã ASCII cho các vị trí riêng biệt    “2 H” hoặc “  H”, chúng được xử  ý như “3 H”  

 

DDABIN 

(1) Chuyển đổi dữ liệu ASCII hệ thập ph n  ưu v o vùng khởi động từ thiết bị do  chỉ định sang dữ liệu 

BIN 32- it, v   ưu kết quả vào số hiệu thiết bị do  chỉ định. 

 

 



478 

Ví d : Nếu    ASCII “-123453210H” được chỉ định cho vùng khởi động từ , v   ưu kết quả chuyển đổi tại 

+1 và   theo quy tắc như s u: 

 

(2) Dữ liệu ASCII được chỉ định từ  tới +5 trong khoảng từ -2147483648 tới 2147483647. 

Hơn nữa, dữ liệu  ưu tại các byte trên của +5 bị bỏ qua. 
(3) Dấu “2 H” được  ưu nếu dữ liệu BIN     ương, v    u “2DH” được  ưu nếu dữ liệu âm. 
(Nếu cài các dấu khác “2 H” v  “2DH” thì chúng được xử  ý như  ữ liệu  ương   
(4) Có thể cài mã ASCII cho m i vị trí trong phạm vi từ “3 H” tới “39H”  
(5) Nếu cài mã ASCII cho các vị trí riêng biệt    “2 H” hoặc “  H”, chúng được xử  ý như “3 H”  

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Mã ASCII chỉ định tại  tới +5 
khác ”3 H” tới “39H”, “2 H” hoặc “  H”  

Dữ liệu ASCII chỉ định tại  tới +5 
ngoài phạm vi sau: 
Khi sử d ng lệnh DABIN……………… 
-32768 tới 32767 
Khi sử d ng lệnh DDABIN ……………  
-2148483648 tới 2147483647 

 
     

4101 Phạm vi của thiết bị chỉ định tại  
vượt quá phạm vi thiết bị tương ứng. 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u chu ển đổi dữ liệu ASCII 5 chữ số hệ thập phân và dấu cài tại D20 qua D22 sang giá 
trị BIN, v   ưu kết quả tại D0. 
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 2  Chương trình s u chu ển đổi dữ liệu ASCII 10 chữ số hệ thập phân và dấu cài tại D20 qua D25 sang giá 
trị BIN v   ưu kết quả tại D10 và D11. 

 
7.11.5 HABIN, HABINP, DHABIN, DHABINP 

 

 : Dữ liệu ASCII được chuyển sang giá trị BIN hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu ASCII (chu i ký 
tự) 

 : Đầu số hiệu thiết bị nơi  ưu kết quả chuyển đổi (BIN 16/32 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

$ 
     

Bit    Bit    

      

      

Chức năng 

HABIN 

(1) Chuyển đổi dữ liệu ASCII hệ thập l c ph n  ưu tại vùng khởi động từ thiết bị do  chỉ định sang dữ liệu 

BIN 16- it, v   ưu v o số hiệu thiết bị do  chỉ định. 

 

Ví d : Nếu mã ASCII của 5A8DH được chỉ định cho vùng khởi động từ , kết quả phép toán được  ưu tại 

 theo qui tắc sau: 

 

(2) Dữ liệu ASCII do  tới +1 chỉ định trong phạm vi từ 0000H tới FFFFH 
(3) Mã ASCII trong phạm vi từ “3 H” tới “39H” v  từ “41H” tới “46H”  
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DHABIN 

(1) Chuyển đổi dữ liệu ASCII hệ thập l c ph n  ưu v o vùng khởi động từ thiết bị do  chỉ định sang dữ 

liệu BIN 32- it, v   ưu kết quả vào số hiệu thiết bị do  chỉ định. 

 

Ví d : Nếu mã ASCII 5CB807E1H được chỉ định cho vùng khởi động từ , v   ưu kết quả chuyển đổi tại 

+1 và   theo quy tắc như s u: 

 

(2) Dữ liệu ASCII được chỉ định từ  tới +3 trong khoảng từ 00000000H tới FFFFFFFFH. 
(3) Dữ liệu ASCII trong phạm vi từ “3 H” tới “39H”v  từ “41H” tới “46H”  

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Mã ASCII chỉ định tại  tới +3 
khác khoảng từ “3 H” tới “39H” v  từ 
“41H” tới “46H”  

 
     

4101 Phạm vi của thiết bị chỉ định tại  
vượt quá phạm vi thiết bị tương ứng. 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u chu ển đổi dữ liệu ASCII 4 chữ số hệ thập l c phân cài tại D20 và D21 sang giá trị 
BIN, v   ưu kết quả tại D0. 
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 2 Chương trình sau chuyển đổi dữ liệu ASCII 8 chữ số hệ thập l c phân cài tại D20 tới D23, v   ưu kết quả 
tại D10 và D11. 

 
7.11.6 DABCD, DABCDP, DDABCD, DDABCDP 

 

 : Dữ liệu ASCII được chuyển sang giá trị BIN hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu ASCII (chu i ký 
tự) 

 : Đầu số hiệu thiết bị nơi  ưu kết quả chuyển đổi (BCD 4 chữ số/8 chữ số) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

$ 
     

Bit    Bit    

      

      

Chức năng 

DABCD 

(1) Chuyển đổi dữ liệu ASCII hệ thập ph n  ưu tại vùng khởi động từ thiết bị do  chỉ định sang dữ liệu 

BCD 4 chữ số, v   ưu v o số hiệu thiết bị do  chỉ định. 

 

Ví d : Nếu mã ASCII của 8765H được chỉ định cho vùng khởi động từ , kết quả phép toán sẽ đươc  ưu tại 

 theo qui tắc sau: 

 

(2) Dữ liệu ASCII do  tới +1 chỉ định trong phạm vi từ 0 tới 9999. 

(3) Mã ASCII cài m i chữ số trong phạm vi từ “3 H” tới “39H”  

(4) Nếu mã ASCII cho các chữ số riêng biệt    “2 H” hoặc “  H”,  ử  ý như “3 H”  
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DDABCD 

(1) Chuyển đổi dữ liệu ASCII hệ thập ph n  ưu tại vùng khởi động từ thiết bị do  chỉ định sang dữ liệu 

BCD 8 chữ số, v   ưu v o số hiệu thiết bị do  chỉ định. 

 

Ví d : Nếu mã ASCII của 87654321H được chỉ định cho vùng khởi động từ , kết quả phép toán sẽ đươc 

 ưu tại  theo qui tắc sau: 

 

(2) Dữ liệu ASCII do  tới +3 chỉ định trong phạm vi từ 0 tới 99999999. 
(3) Mã ASCII cài m i chữ số trong phạm vi từ “3 H” tới “39H”  
(4) Nếu mã ASCII cho các chữ số riêng biệt    “2 H” hoặc “  H”,  ử  ý như “3 H”  

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

 

Ký tự khác khoảng từ 0 tới 9 được đặt 

vào dữ liệu  . 

 
     

4101 Phạm vi của thiết bị chỉ định tại  
vượt quá phạm vi thiết bị tương ứng. 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u chu ển đổi dữ liệu ASCII hệ thập l c phân cài từ D20 tới D22 sang dữ liệu BCD 4 chữ 
số, và xuất kết quả tới từ Y40 tới Y4F. 
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 2  Chương trình s u chu ển đổi dữ liệu ASCII hệ thập phân cài tại D20 tới D23 sang dữ liệu BCD 8 chữ số, 

 ưu kết quả tại D1  v  D11, v  cũng  uất tới từ Y40 tới Y5F. 

 

7.11.7 COMRD, COMRDP 

 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu ghi chú được đọc (Tên thiết bị) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu ghi chú được đọc (chu i ký tự) 

      
       
     

             
trong 

R, ZR 
 

 Zn          

     
BL\S, BL, 
BL\TR, P, 

I, J, U 
Bit    Bit    

      

      

Chức năng 

 1  Đọc ghi chú tại số hiệu thiết bị do  chỉ định, v   ưu như    ASCII tại vùng khởi động từ số hiệu thiết bị 

do  chỉ định. 

 

 



484 

Ví d : Nếu ghi chú cho thiết bị do  chỉ định là kết quả phép toán được  ưu 

theo  như s u: 

 

(2) Nếu không có ghi chú n o được đăng ký cho thiết bị do  chỉ định mặc dù thực tế đ  thực hiện thiết lập 

phạm vi chú thích, mọi ký tự cho ghi chú được xử  ý như “2 H”  khoảng trống). 

(3) Số hiệu thiết bị thêm 1 vào ký tự cuối cùng của  được  ưu khác nh u ph  thuộc vào trạng thái 

ON/OFF của SM701 (số ký tự xuất tín hiệu lựa chọn). 

Khi SM7 1 OFF …   Không th   đổi 

Khi SM7 1 ON …… Lưu “ ” 

 4  Khi đọc chú thích, SM701 chuyển ON cho m i lần quét sau khi hoàn thành lệnh. 

SM721 chuyển ON trong khi thực hiện lệnh. 

Khi SM721 ON, không thể thực hiện lệnh COMRD(P). Nếu cố thực hiện, không có tiến trình n o được thực 

hiện. 

 
1  Đối với ghi chú thiết bị sử d ng với lệnh COMRD(P), sử d ng tập tin ghi chú theo RAM tiêu chuẩn, ROM 

tiêu chuẩn, thẻ nhớ, hoặc thẻ nhớ SD. 

Không thể sử d ng tập tin ghi chú  ưu trong  ộ nhớ chương trình  

2. Cài tập tin ghi chú sử d ng cho lệnh COMRD P  trong “Thiết lập tập tin PLC” trong hộp thoại tham số 

PLC. Nếu tập tin ghi chú được sử d ng không được cài trong thiết lập tập tin PLC, ghi chú thiết bị không 

được xuất ra với lệnh COMRD(P). 

Khi cài tập tin ghi chú trong t   “Tập tin PLC” của hộp thoại th   soosPLC, nhưng tập tin không tồn tại tại 

nút bật nguồn hoặc cài lại, “FILESET ERROR”       i: 2400) sẽ xảy ra. 

3. Không thể thực hiện lệnh COMRD P  trong chương trình ngắt. 

Không phép toán nếu thực hiện. 

 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

 

Ghi chú không được đăng ký tới số 

hiệu thiết bị do   chỉ định. 
      

4101 

Số hiệu thiết bị do chỉ định không 
phải thiết bị từ 

      

Phạm vi của thiết bị chỉ định tại  
vượt quá phạm vi thiết bị tương ứng. 
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Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u  ưu ghi chú c i tại D100 vào vùng khởi động từ W  như ASCII khi X1C chu ển ON. 

 
Cẩn trọng 
(1) Xử lý hoàn tất sau nhiều lần quét. 
(2) Lệnh COMRD(P /PRC không được thực hiện nếu tín hiệu khởi động (lệnh thực hiện) của lệnh 
COMRD(P)/PRC chuyển ON trước khi hoàn tất lệnh (Khi SM721ON). Thực hiện lệnh COMRD(P)/PRC khi 
SM721 OFF. 
(3) Không thể truy cập đồng th i 2 hoặc nhiều hơn ghi chú tập tin. 
(4) Các lệnh sau không thể thực hiện đồng th i vì sử d ng SM721. 

Tên l nh ON khi thực hi n 
ON cho một lần quét 
sau khi hoàn thành 

ON sau khi hoàn thành 
bấ    ường 

SP.FREAD 
SP.FWRITE 

SM721 

Do lệnh chỉ định (Do lệnh chỉ định) +1 

PRC 
COMRD 

SM720 Không 

 5  Đối với QCPU mẫu phổ biến tốc độ cao và LCPU, khi sử d ng tập tin ghi chú  ưu trên  ột thẻ nhớ SD, 
lệnh này không thể thực hiện khi SM606 (thẻ nhớ SD cưỡng bức vô hiệu hóa lệnh) ON. Nếu thực hiện lệnh 
này, lệnh bị bỏ qua. 

7.11.8 LEN, LENP 

 

 : Chu i ký tự hoặc đầu số hiệu thiết bị chu i ký tự (chu i ký tự) 

 : Đầu số hiệu thiết bị nơi  ưu độ dài chu i ký tự được phát hiện (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

$ 
     

Bit    Bit    
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Chức năng 

(1) Phát hiện độ dài chu i ký tự do  chỉ định, v   ưu v o vùng khởi động từ số hiệu thiết bị do  chỉ định. 

Xử lý dữ liệu từ số hiệu thiết bị do  chỉ định tới số hiệu thiết bị  ưu “  H” như  ột chu i ký tự. 

 

Ví d : Khi giá trị “ABDEFGHI” được  ưu tại vùng khởi động từ , giá trị 9 được  ưu tại . 

 
L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

 

Không có “  H” c i trong phạm vi thiết 
bị tương ứng sau số hiệu thiết bị chỉ 

định tại   . 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u  uất độ dài chu i ký tự từ D0 tới Y4  v o Y4F như giá trị BCD 4 chữ số. 
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7.11.9 STR, STRP, DSTR, DSTRP 

 

 : Đầu sô hiệu thiết bị  ưu số chữ số của giá trị số học được chuyển đổi (BIN 16 bit) 

 : Dữ liệu BIN được chuyển đổi (BIN 16/32 bit) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu chu i ký tự được chuyển đổi (chu i ký tự) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K, H 
     

Bit    Bit    

      

      

      

Chức năng 

STR 

(1) Cộng dấu phẩy thập phân vào dữ liệu BIN 16-bit do  chỉ định tại vị trí do  chỉ định, chuyển đổi dữ 

liệu sang dữ liệu chu i ký tự, v   ưu v o vùng khởi động từ số hiệu thiết bị do  chỉ định. 

 

(2) Tổng số chữ số do  chỉ định là khoảng từ 2 tới 8. 

(3) Số chữ số do +1 chỉ định như phần của phân số thập phân là từ 2 tới 5. 

Tuy nhiên, số chữ số sau dấu phẩy phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số chữ số âm 3. 

(4) Dữ liệu BIN trong khoảng giữa -32768 v  32767 được chỉ định tại . 

(5) Sau khi chuyển đổi, dữ liệu chu i ký tự được  ưu tại số hiệu thiết bị  hoặc số hiệu thiết bị s u đó như 

 ưới đ  : 

(a) Dấu “2 H”  khoảng trống) sẽ được  ưu nếu dữ liệu BIN  ương, v   ấu “2DH”   ấu     được  ưu 

nếu dữ liệu âm. 
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(b) Nếu thiết lập số chữ số sau phân số thập ph n khác “ ”, “2EH”     sẽ  ưu tự động tại vị trí trước chữ số 

đầu tiên. 

 
Nếu số chữ số ở phần phân số thập ph n    “ ”,    ASCII “2EH”   không được  ưu  

(c) Nếu tổng số chữ số sau phân số thập phân lớn hơn số chữ số dữ liệu BIN,thêm tự động số 0 và số được 

chuyển đổi bằng cách dịch chuyển sang phải, để trở thành  

 
(d) Nếu tổng số chữ số ngoại trừ dấu và dấu phẩy thập phân lớn hơn số chữ số dữ liệu BIN,”2 H”  khoảng 

trống  được  ưu giữa dấu và giá trị số. 

 
Nêu số chữ số BIN lớn hơn sẽ bị l i trở lại. 

 e  Giá tri “  H” được  ưu tự động tại điểm cuối chu i ký tự được chuyển đổi. 

DSTR 

(1) Cộng dấu phẩy thập phân vào dữ liệu BIN 32-bit do  chỉ định tại vị trí do  chỉ định, chuyển đổi dữ 

liệu sang dữ liệu chu i ký tự, v   ưu v o vùng khởi động từ số hiệu thiết bị do  chỉ định. 

 

(2) Tổng số chữ số do  chỉ định là khoảng từ 2 tới 13. 

(3) Số chữ số do +1 chỉ định như phần của phân số thập phân là từ 0 tới 10. 

Tuy nhiên, số chữ số sau dấu phẩy phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số chữ số âm 3. 

(4) Dữ liệu BIN được  và +1 chỉ định trong khoảng giữa -2147483648 và 2147483647. 
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(5) Sau khi chuyển đổi, dữ liệu chu i ký tự được  ưu tại số hiệu thiết bị  như  ưới đ  : 
(a) Dấu “2 H”  khoảng trống) sẽ được  ưu nếu dữ liệu BIN  ương, v   ấu “2DH”   ấu     được  ưu 
nếu dữ liệu âm. 
(b) Nếu thiết lập số chữ số sau phân số thập ph n khác “ ”, “2EH”     sẽ  ưu tự động tại vị trí trước 
chữ số đầu tiên. 

 
Nếu số chữ số ở phần phân số thập ph n    “ ”,    ASCII “2EH”   không được  ưu  
(c) Nếu tổng số chữ số sau phân số thập phân lớn hơn số chữ số dữ liệu BIN,thêm tự động số 0 và 

số được chuyển đổi bằng cách dịch chuyển sang phải, để trở thành  

 
(d) Nếu tổng số chữ số ngoại trừ dấu và dấu phẩy thập phân lớn hơn số chữ số dữ liệu BIN,”2 H” 
(khoảng trống  được  ưu giữa dấu và giá trị số. 

 
Nêu số chữ số BIN lớn hơn sẽ bị l i trở lại. 
 e  Giá tri “  H” được  ưu tự động tại điểm cuối chu i ký tự được chuyển đổi. 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Tổng số chữ số do  chỉ định ngoài 
phạm vi sau: 
Khi sử d ng lệnh STR …  2 tới 8 
Khi sử d ng lệnh DSTR …2 tới 13 
Số chữ số cho phần phân số thập 

phân do  +1 chỉ định ngoài phạm vi 
sau: 
Khi sử d ng lệnh STR …   tới 5 
Khi sử d ng lệnh DSTR …  tới 10 

Quan hệ giữa tổng số chữ số do  
chỉ định và số chữ số cho phần phần 
số thập ph n không như s u: 
Tổng số chữ sô-3 ≥ Số chữ số trong 
phần phân số thập phân 

Số chữ số do  chỉ định nhỏ hơn số 

chữ sô của dữ liệu BIN +2 do  chỉ 
định 

((Số chữ số của  < Số chữ số của 

dữ liệu BIN tại  không dấu + số chữ 
số của dấu (+ hoặc -) + số chữ số của 
dấu phẩy thập phân (,)) 
 

      

4101 

 

Phạm vi thiết bị  ưu chu i ký tự tại   
vượt quá phạm vi thiết bị tương ứng. 
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Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u chu ển đổi dữ liệu BIN 16- it  ưu tại D10 khi X0 chuyển ON tương ứng với sự chỉ định 
chữ số củ  D  v  D1, v   ưu kết quả từ D20 tới D23. 

 
 2  Chương trình s u chu ển đổi dữ liệu BIN 32- it  ưu tại D10 và D11 khi X0 chuyển ON tương ứng với sự 
chỉ định chữ số củ  D  v  D1, v   ưu kết quả tại từ D20 tới D26. 
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7.11.10 VAL, VALP, DVAL, DVALP 

 

 : Chu i ký tự được chuyển sang dữ liệu BIN hoặc đầu sô hiệu thiết bị  ưu chu i ký tự (chu i ký tự) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu số chữ số của dữ liệu BIN được chuyển đổi (BIN 16 bit) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu BIN được chuyển đổi (BIN 16/32 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

$ 
     

Bit    Bit    

      

 
     

 
     

Chức năng 

VAL 

(1) Chuyển đổi chu i ký tự  ưu tại số hiệu thiết bị khởi động từ thiết bị chỉ định tại   sang dữ liệu BIN 16-

 it, v   ưu số chữ sô và dữ liệu BIN tại  và . 

Đối với việc chuyển đổi từ chu  ký tự sang BIN, mọi dữ liệu từ số hiệu thiết bị do  chỉ định tới số hiệu 
thiết bị  ưu “  H” sẽ được xử  ý như chu i ký tự. 

Ví d : Nếu chu i ký tự  “-123 45” được chỉ định cho vùng khởi động  từ , kết quả phép toán được  ưu tại 

 và   theo quy tắc sau: 

 

(2) Tổng số ký tự được chỉ định như chu i ký tự tại  là từ 2 tới 8 . 

(3) Từ 0 tới 5 từ chu i ký tự chỉ định tại trở thành phần phân số thập phân. 
Tuy nhiên, số n   không được vượt qu á tổng số chữ số âm 3. 
(4) Phạm vi chu i ký tự số học được chuyển sang giá trị BIN là từ -32768 tới 32767, bỏ qua dấu phẩy thập 
phân. 
Chu i ký tự số học, ngoại trừ dấu và dấu phẩy thập ph n, được chỉ định chỉ trong phạm vi từ “3 H” tới “39H”  
Giá trị bị bỏ dấu phẩy thập ph n có nghĩ : 
    
   “-12345,6”   “-123456” Ví dụ 
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(5) Dấu “2 H” được  ưu nếu giá trị số học  ương, v   ưu  ấu “2DH” nếu giá trị âm. 
 6  “2EH” được cài cho dấu phẩy thập phân. 

(7) Tổng số chữ sô  ưu tại  là tổng mọi ký tự giá trị bằng số (bao gồm dấu và dấu phẩy thập phân). 

Ký tự sau dấu phẩ   ưu tại +1 bao gồm số ký tự từ “2EH”      iên tiếp. 

Dữ liệu BIN  ưu tại  là chu i ký tự bỏ dấu phẩ  được chuyển đổi sang dữ liệu BIN. 

(8) Trong những trương hợp chu i ký tự do  chỉ định chứ  “2 H”  khoảng trống) hoặc”3 H”     giữa dấu 
và giá trị bằng số đầu tien khác” ”,  ỏ qu  “2 H”v  “3 H” khi chu ển đổi sang giá trị BIN. 

 

DVAL 

(1) Chuyển đổi chu i ký tự  ưu tại số hiệu thiết bị khởi động từ thiết bị chỉ định tại   sang dữ liệu BIN 32-

 it, v   ưu số chữ sô và dữ liệu BIN tại  và . 

Đối với việc chuyển đổi từ chu  ký tự sang BIN, mọi dữ liệu từ số hiệu thiết bị do  chỉ định tới số hiệu 
thiết bị  ưu “  H” sẽ được xử  ý như chu i ký tự. 

Ví d : Nếu chu i ký tự  “-123 45” được chỉ định cho vùng khởi động  từ , kết quả phép toán được  ưu tại 

 và   theo quy tắc sau: 

 

 

(2) Tổng số ký tự được chỉ định như chu i ký tự tại  là từ 2 tới 13 . 

(3) Từ 0 tới 5 từ chu i ký tự chỉ định tại trở thành phần phân số thập phân. 
Tuy nhiên, số n   không được vượt qu á tổng số chữ số âm 3. 
(4) Phạm vi chu i ký tự số học được chuyển sang giá trị BIN là từ -2147483648 tới 2147483647, ngoại trừ 
dấu phẩy thập phân. 
Chu i ký tự số học, ngoại trừ dấu và dấu phẩy thập ph n, được chỉ định chỉ trong phạm vi từ “3 H” tới “39H”  
(5) Dấu “2 H” được  ưu nếu giá trị số học  ương, v   ưu  ấu “2DH” nếu giá trị âm. 
 6  “2EH” được cài cho dấu phẩy thập phân. 

(7) Tổng số chữ sô  ưu tại  là tổng mọi ký tự giá trị bằng số (bao gồm dấu và dấu phẩy thập phân). 

Ký tự sau dấu phẩ   ưu tại +1 bao gồm số ký tự từ “2EH”      iên tiếp. 

Dữ liệu BIN  ưu tại  là chu i ký tự bỏ dấu phẩ  được chuyển đổi sang dữ liệu BIN. 
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(8) Trong những trương hợp chu i ký tự do  chỉ định chứ  “2 H”  khoảng trống) hoặc”3 H”     giữa dấu 
và giá trị bằng số đầu tiên khác” ”,  ỏ qu  “2 H”v  “3 H” khi chu ển đổi sang giá trị BIN. 

 
L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Tổng số ký tự trong chu i ký tự do   
chỉ định ngoài phạm vi sau: 
Khi sử d ng lệnh VAL …  2 tới 8 
Khi sử d ng lệnh DVAL …2 tới 13 
Số ký tự cho phần phân số thập phân 

của chu i ký tự do  chỉ định ngoài 
phạm vi sau: 
Khi sử d ng lệnh VAL …   tới 5 
Khi sử d ng lệnh DVAL …  tới 10 
Quan hệ giữa tổng số ký tự trong 

chu i ký tự do  chỉ định và số ký tự 
trong phần phân số thập phân ngoài 
phạm vi sau: 
Tổng số chữ sô-3 ≥ Số ký tự trong 
phần phân số thập phân 
M  ASCII khác “2 H” hoặc “2DH” được 
cài cho dấu. 
M  ASCII khác “3 H” tới “39H” hoặc 
“2EH”   ấu phẩ   được c i như chữ số 
cho một trong các số riêng biệt. 
Có nhiều hơn  ột dấu phẩy thập phân 
cài trong giá trị. 
Giá trị BIN được chuyển đổi vượt quá 
phạm vi sau: 
Khi sử d ng lệnh VAL ………-32768 
tới 32767 
Khi sử d ng lệnh DVAL ……………  
-2147483648 tới 2147483647 

      

4101 

 

Không c i “  H” trong phạm vi từ số 

hiệu thiết bị do  chỉ định tới số hiệu 
thiết bị cuối của thiết bị tương ứng. 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u đọc dữ liệu chu i ký tự  ưu từ D20 tới D22 như số nguyên, chuyển đổi nó sang giá trị 
BIN v   ưu tại D0 khi X0 ON. 
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 2  Chương trình s u đọc dữ liệu chu i ký tự  ưu từ D20 tới D24 như sô ngu ên, chu ển đổi sang giá trị BIN, 
v   ưu tại D0 khi X0 ON. 

 
7.11.11 ESTR, ESTRP 

 

 : Dữ liệu điểm 32- it được chuyển đổi hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu (số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu chỉ định hiển thi cho giá trị bằng số được chuyển đổi (BIN 16 bit) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu chu i ký tự được chuyển đổi (chu i ký tự) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

E 
     

Bit    Bit    

         *
1 

  

        

 
       

 *1: Chỉ có săn trong QCPU  ẫu phổ quát multiple và LCPU 

Chức năng 

 (1) Chuyển đổi dữ liệu điểm 32-bit do  chỉ định sang chu i ký tự theo chỉ định hiển thị do  chỉ định, và 

 ưu kết quả vào vùng khởi động từ số hiệu thiết bị do  chỉ định. 

(2) Dữ liệu sau chuyển đổi khác nhau ph  thuộc  vàochỉ định hiển thị do  chỉ định. 
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Ví d : Trong trư ng hợp có tổng 8 chữ số, vởi 3 chữ số trong phần phân số thập phân, và giá trị chỉ định là -

1.23456, kết quả phép toán sẽ được  ưu v o vùng khởi động từ  theo quy tắc sau: 

 

(a) Tổng số chữ số do +1 chỉ định như  ưới đ  : 
Khi số chữ số phân số thập ph n    “ ” 
…………………   Số chữ số (tối đ  : 24  ≥ 2 
Khi số chữ số phân số thập ph n khác “ ” 
…………………   Sô chữ số (tối đ  : 24  ≥  Số chữ số phân số thập phân +3) 

(b) Số chữ số của phần phân số thập phân do +2 chỉ định từ 0 tới 7. 
Tuy nhiên, số chữ số sau dấu phẩy thập phân phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số chữ số âm 3. 

(c) Dữ liệu chu i ký tự được chuyển đổi được  ưu tại vùng khởi động từ số hiệu thiết bị  như s u: 
1) Dấu”2 H”  khoảng trống  được  ưu nếu số thực loại điểm thập phân 32- it     ương, v   ấu”2DH” 
(dấu âm) sẽ được  ưu nếu âm. 
2) Nếu phần phân số thập phân của dữ liệu số thực điểm 32-bit ngoài phạm vi chữ số phần phân số 
thập phân, giá trị thập phân thấp hơn được làm tròn. 
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3) Nếu số chữ số sau dấu phẩy thập ph n được cài bất kỳ giá trị n o khác “ ”: 2EH”  ,  sẽ được  ưu 
tự động tại vị trí trước chữ số đầu tiên. 

 
Nếu số chữ số trong phần phân số thập ph n    “ ” thì    ASCII “2EH” ,  không được  ưu  
4) Nếu tổng số chữ số, ngoại trừ dấu, dấu phẩy thập phân và phần phân số thập phân, lớn hơn 
phần số nguyên của dữ liệu số thực loại điểm 32- it, “2 H(khoảng trống” được  ưu giữa dấu và phần 
số nguyên. 

 
5) Giá trị”  H” được  ưu tự động tại điểm cu i của chu i ký tự được chuyển đổi. 

 
Ví d : Trong trư ng hợp tổng có 12 chữ số, với 4 chữ số trong phần phân số thập phân, vầ giá trị 

chỉ định là -12.34567, kết quả phép toán được  ưu trong vùng khởi động từ  theo quy tắc sau: 
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(a) Tổng số chữ số do +1 chỉ định như  ưới đ  : 
Khi số chữ số phân số thập ph n    “ ” 
…………………   Số chữ số (tối đ : 24  ≥ 2 
Khi số chữ số phân số thập ph n khác “ ” 
…………………   Sô chữ số (tối đ : 24  ≥  Số chữ số phân số thập phân +7) 

(b) Số chữ số của phần phân số thập phân do +2 chỉ định từ 0 tới 7. 
Tuy nhiên, số chữ số sau dấu phẩy thập phân phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số chữ số âm 7. 

(c) Dữ liệu chu i ký tự được chuyển đổi được  ưu tại vùng khởi động từ số hiệu thiết bị  như s u: 
1) Nếu dữ liệu số thực loại điểm thập phân 32- it     ương thì  ấu trước số nguyên sẽ được  ưu 
như    ASCII “2 H”  khoảng trống), và nếu là giá trị âm thì dấu được  ưu như “2DH”  -). 
2) Phần số ngu ên được cố định một chữ số. 
20H (khoảng trông  được  ưu giữa phần nguyên và phần dấu. 

 
3) Nếu phần phân số thập phân của số thực loại điểm 32-bit ngoài phạm vi chữ số của phần phân 
số thập phân, giá trị thập phân thấp hơn được làm tròn. 

 
4) Nếu số chữ số trong phần phân số thập ph n được cài bất kỳ giá trị n o khác” ”, “2EH”     sẽ 
được  ưu tự động tại vị trí trước chữ số đầu tiên. 

 
Nếu số chữ số trong phần phân số thập ph n    “ ” thì    ASCII “2EH”  ,  sẽ không được  ưu  
5  M  ASCII “2CH”  + sẽ được  ưu như  ấu cho phần số  ũ của giá trị nếu số  ũ  ương, v   ưu    
“2DH” -) nếu số  ũ     
6) Phần số  ũ được cố định tại 2 chữ số. 
Nếu phần số  ũ chỉ có một chữ số,    ASCII”3 H”    sẽ được  ưu giữa dấu và số  ũ  

 
7) Giá trị “  H”được  ưu tự động tại điểm cuối của chu i ký tự. 

(3) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 
Để có những đề phòng trước, tham khảo trang 96, Phần 3.2.4(3) 
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L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Giá trị  không thuộc phạm vi sau: 

0,2
-126

 ≤ | | < 2
18

 

Định dạng do  chỉ định khác 0 và 1. 

Tổng số chữ số do +1 chỉ định 
ngoài phạm vi sau: 
Khi sử d ng định dạng dấu phẩy thập 
phân 
Khi số chữ số phân số thập ph n    “ ” 
…  Tổng số chữ số ≥ 2 
Khi số chữ số phân số thập phân 
không phải “ ” 
…   Tổng số chữ số ≥  Số chữ số phân 
số thập phân+3) 
Khi sử d ng định dạng số  ũ 
Khi số chữ số phân số thập ph n    “ ” 
…  Tổng số chữ số ≥ 6 
Khi số chữ số phân sô thập phân 
không phải “ ” 
…   Tổng số chữ số ≥  Số chữ số phân 
số thập phân+7) 
Số chữ số cho phần phân số thập 

phân do +2 ngoài phạm vi sau: 
Khi sử d ng định dạng dấu phẩy thập 
phân 
… Số chữ số phân số thập ph n ≤ 
(Tổng số chữ số-3) 
Khi sử d ng định dạng số  ũ 
…  Số chữ số phân số thập ph n ≤ 
(Tổng số chữ số-7) 
Giá trị hơn 24 chữ số được chỉ định. 

      

4101 

 

Phạm vi thiết bị  ưu chu i ký tự chỉ 

định tại  vượt quá phạm vi thiết bị 
tương ứng. 

      

Phạm 

      

4140 

 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u chu ển đổi dữ liệu số thực loại điểm 32- it được  ưu tại R  v  R1 tương ứng với chỉ 
định chuyển đổi được  ưu tại R10 tới R12, v   ưu kết quả sau D0 khi X0 chạy ON. 
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 2  Chương trình s u chu ển đổi dữ liệu số thực loại điểm thập phân 32- it được  ưu tại D  v  D1 tương 
ứng với chỉ định chuyển đổi được  ưu tại R10 tới R12, v   ưu kết quả sau D10 khi X1C chạy ON. 

 
7.11.12 EVAL, EVALP 

 

 : Dữ liệu chu i ký tự được chuyển sang dữ liệu số thực điểm thập phân 32-bit hoặc đầu số hiệu thiết 
bị  ưu  ữ liệu chu i ký tự (xâu ký tự) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu số thực điểm thập phân 32- it được chuyển đổi (số thực) 

      
    
   
     

             
trong R, 

ZR 

 

 Zn 
        

$ 
     

Bit    Bit    

         
 

  

 
          *

1 
   

 *1: Chỉ có sẵn trong QCPU mẫu phổ quát và LCPU. 

Chức năng 

 (1) Chuyển đổi chu i ký tự  ưu v o vùng khởi động từ số hiệu thiết bị do  chỉ định sang số thực loại điểm 

32- it, v   ưu kết quả tại thiết bị do  chỉ định. 
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(2) Chu i ký tự chỉ định được chuyển đổi sang dữ liệu số thực loại điểm 32- it theo định dạng dấu phẩy thập 
phân hoặc định dạng số  ũ  

 
(a) Khi sử d ng định dạng dấu phẩy thập phân 

 
(b) Khi sử d ng định dạng số  ũ 

 

(3) Ngoại trừ dấu, dấu phẩy thập phân, và phần số  ũ của kết quả, 6 chữ số của chu i ký tự do  chỉ định 
được chuyển sang số thực loại điểm thập phân 32-bit sẽ hiệu quả; chữ số thứ 7 sau chữ số đó sẽ bị cắt từ 
kết quả. 
(a) Khi sử d ng định dạng dấu phẩy thập phân 
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(b) Khi sử d ng định dạng số  ũ 

 
 4  Trong định dạng dấu phẩy thập phân, nếu “2BH”  +  được chỉ định cho dấu hoặc nếu bỏ qua việc xác 
định dấu thì thực hiện chuyển đổi theo giả thiết giá trị  ương  
Nếu “2DH”  -  được chỉ định cho dấu trong phần  ũ, chu i ký tự được chuyển đổi theo giả thiết giá trị âm. 
 6  Trong trư ng hợp    ASCII “2 H(khoảng trống ” hoặc”3 H”     tồn tại giữa các số không bao gồm số 0 

  n đầu trong chu i ký tự do  chỉ định, nó sẽ bị bỏ qua khi thực hiện chuyển đổi. 

 
 7  Trong trư ng hợp    ASCII ”3 H   ” tồn tại giữa ký tự “E” v   ột số trong chu i ký tự theo định dạng số 
 ũ,  ỏ qu  “3 H” khi thực hiện chuyển đổi. 

 
(8) Nếu chu i ký tự chứ    ”2 H”  khoảng trống), bỏ qua mã khi chuyển đổi. 
(9) Có thể cài lên tới 24 ký tự cho chu i ký tự. 
Chuối ký tự chứ     “2 H”  khoảng trống  v  “3 H”     cũng được đế  như  ột ký tự. 
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L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Dữ liệu không hợp  ý như chỉ r   ưới 

đ   không thể chuyển đổi vào , 
được cài. 

 Ký tự khác “3 H”     tới “39H” 
(9) tồn tại trong phần số 
nguyên hoặc phần thập phân. 

 Hai hoặc nhiều hơn “2EH”  ,  
tồn tại trong chu i ký tự. 

 Ký tự khác “45H”  E , “65H”  e , 
“2BH”  + , “2DH”  -) tồn tại trong 
chu i ký tự. 

 Đ   ũ củ  “45H”  E , “65H”  e  
tồn tại trong chu i ký tự. 

 Ba chữ số hoặc giá trị số 
nhiều hơn được mô tả trên số 
 ũ trong chu i ký tự. 

 Đ     củ  “2BH”  + , “2DH”  -) 
tồn tại trên phần được chỉ 
 ưới đ  , trong chu i ký tự: 

Đối với định dạng dấu phẩy thập phân: 
trên phần số  ương 
Đối với định dạng số  ũ: trên phần 
định trị 
 

Số ký tự tại  hoặc s u đó vượt quá 
0 hoặc 24 ký tự. 

      

4101 

 

M  “  H” không  uất hiện trong phạm 

vi từ  tới thiết bị thích hợp. 
      

4141 

Kết  

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u chu ển đổi chu i ký tự  ưu ở vùng khởi động từ R0 tới số thực loại điểm thập phân 32-
 it, v   ưu kết quả tại D0 và D1 khi X20 chuyển ON. 
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 2  Chương trình s u chu ển đổi chu i ký tự  ưu ở vùng khởi động từ D10 sang số thực loại điểm thập phân 
32- it, v   ưu kết quả tại D100 và D101 khi X20 chuyển ON. 

 

7.11.13 ASC, ASCP 

 

: Đầu số hiệu thiết  ị  ưu  ữ liệu BIN được chuyển đổi thành chu i ký tự (BIN 16 bit) 

: Đầu số hiệu thiết  ị  ưu chu i ký tự được chuyển đổi (chu i ký tự) 

n: Số ký tự được  ưu (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
K,H 

     

Bit    Bit    

     

     

n     
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Chức năng 

(1) Chuyển đổi dữ liệu BIN 16- it  ưu tại vùng khởi động từ thiết bị do  chỉ định sang ASCII bằng cách xử 

lý dữ liệu BIN như đại diện của hệ thập l c ph n  S u đó  ưu  ữ liệu đ  chu ển đổi vào vùng khởi động từ 

thiết bị do  chỉ định,cho số ký tự do n chỉ định. 

 

 

(2) Sử d ng n để cài số ký tự làm cho phạm vi dữ liệu BIN do  chỉ định và phạm vi thiết bị  ưu trữ chu i ký 

tự do  chỉ định được cài tự động. 

(3) Thực hiện xử lý chính xác nếu phạm vi thiết bị nơi  ữ liệu BIN được chuyển đổi  ưu chồng chéo với 

phạm vi thiết bị  ưu  ữ liệu ASCII được chuyển đổi. 

 

(4) Nếu số lẻ ký tự được n chỉ định,    ASCII ”  H” sẽ được  ưu tự động vào 8 bit trên của thiết bị cối trong 

phạm vi chu i ký tự được  ưu  

Khi 5 ký tự được n chỉ định. 

 

(5) Nếu số ký tự do n chỉ định    “ ” thì  ử lý chuyển đổi sẽ không được thực hiện. 
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L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 
Số ký tự do n chỉ định là các ký tự 
khác 0 tới 16383. 

      

4101 

 

Phạm vi số ký tự do n chỉ định sau số 

hiệu thiết bị do  chỉ định vượt quá 
phạm vi thiết bị thích hợp. 
Phạm vi số ký tự do n chỉ định sau số 

hiệu thiêt bị do  chỉ định vượt quá 
phạm vi thiết bị thích hợp. 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u đọc dữ liệu BIN đ ng được  ưu tại D  như giá trị thập l c phân, chuyển đổi chúng 

thành chu i ký tự, v   ưu kết quả từ D10 tới D14 khi X0 chuyển ON. 
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7.11.14 HEX, HEXP 

 

: Đầu số hiệu thiết  ị  ưu chu i ký tự được chuyển đổi thành dữ liệu BIN (chu i ký tự) 

: Đầu số hiệu thiết  ị  ưu  ữ liệu BIN được chuyển đổi (BIN 16 bit) 

n: Số ký tự được  ưu (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
K,H 

     

Bit    Bit    

     

     

n     

Chức năng 

(1) Chuyển đổi số ký tự của dữ liệu ASCII hệ thập l c phân do n chỉ định  ưu tại vùng khởi động từ số hiệu 

thiết bị do  chỉ định sang giá trị BIN v   ưu  ữ liệu vào vùng khởi động từ thiết bị do  chỉ định. 

 

Ví d : Nếu số 9 được n chỉ định, phép toán sẽ như s u: 

 

(2) Khi số ký tự được chỉ định cho n, phạm vi ký tự do  chỉ định cũng như phạm vi thiết bị do  chỉ định 

 ưu  ữ liệu BIN được quyết định tự động. 

(3) Thực hiện xử  ý chính  ác trong trư ng hợp phạm vi thiết bị    ASCII được chuyển đổi được  ưu chồng 

chéo với phạm vi thiết bị sẽ  ưu  ữ liệu BIN được chuyển đổi. 
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(4) Nếu số ký tự do n chỉ định không chia hết cho 4, tự động  ưu “ ” s u số ký tự chỉ định trong số hiệu thiết 

bị cuối của thiết bị đ ng  ưu giá trị BIN được chuyển đổi. 

 

(5) Nếu số ký tự do n chỉ định    “ ”, không thực hiện thao tác chuyển đổi. 

(6) Mã ASCII do  chỉ định bao gồ ”3 H” tới “39H” v  từ “41H” tới “46H”  

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Ký tự khác ngoài phạm vi chu i ký tự 
thập l c phân (ký tự không thuộc 
phạm vi giữ  “3 H” tới “39H” v  “41H” 

tới “46H”  được cài trong thiết bị do  
chỉ định. 
Số ký tự do n chỉ định khác khoảng 0 
tới 16383. 

      

4101 

 

Phạm vi thiết bị do  chỉ định vượt 

quá phạm vi từ  tới + số ký tự 

chỉ định tại n(bao gồm ). 

Phạm vi thiết bị do  chỉ định vượt 

quá phạm vi từ  tới + số ký tự chỉ 

định tại n(bao gồm ). 
n là số âm. 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u chu ển đổi chu i ký tự  ưu từ D0 tới D4 sang dữ liệu BIN v   ưu kết quả từ D10 tới 

D14 khi X0 chạy ON. 
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7.11.15 RIGHT, RIGHTP, LEFT, LEFTP 

 

: Chu i ký tự hoặc đầu số hiệu thiết  ị  ưu chu i ký tự (chu i ký tự) 

: Đầu số hiệu thiết  ị  ưu chu i ký tự bao gồm n ký tự khởi động từ phải hoặc trái của  (chu i ký tự) 

n: Số ký tự được kh i căn (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

         
     

Bit    Bit    K, H $ 

       

       

n       

Chức năng 

RIGHT 
 1  Lưu n số ký tự từ cạnh phải của chu i ký tự  điểm cuối của chu i ký tự  được  ưu v o thiết bị khởi động 

từ thiết bị có số hiệu do  chỉ định, trong thiết bị khởi động từ thiết bị có số hiệu do  chỉ định. 

 

Khi n = 5 

 

(2) Mã NULL (00H) chỉ r  điểm cuối chu i ký tự được nối thêm tự động tại điểm cuối chu i ký tự.Thamkhaor 

trang 98, Phần 3 2 5 cho định dạng dữ liệu chu i ký tự. 

(3) Nếu số ký tự do n chỉ định    “ ” thì    NULL    H) sẽ được  ưu tại . 
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LEFT 
 1  Lưu n số ký tự từ cạnh trái của chu i ký tự  điể  đầu của chu i ký tự  được  ưu v o thiết bị khởi động từ 

thiết bị có số hiệu do  chỉ định, trong thiết bị khởi động từ thiết bị có số hiệu do  chỉ định. 

 
Khi n = 7 

 
(2) Mã NULL (00H) chỉ r  điểm cuối chu i ký tự được nối thêm tự động tại điểm cuối chu i ký tự.Thamkhaor 
trang 98, Phần 3 2 5 cho định dạng dữ liệu chu i ký tự. 

(3) Nếu số ký tự do n chỉ định    “ ” thì    NULL    H) sẽ được  ưu tại . 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Số ký tự của chu i do  chỉ định là 
“ ”  

      

4101 

 

Giá trị n vượt quá số ký tự do  chỉ 
định. 

Phạm vi thiết bị do  chỉ định vượt 

quá phạm vi từ  tới + số ký tự chỉ 

định tại n(bao gồm ). 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u  ưu 4 ký tự dữ liệu từ bên phải chu i ký tự  ưu tại vùng khởi động từ R , v   ưu v o 
vùng khởi động từ D0 khi X0 chuyển ON. 
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 2  Chương trình s u  ưu số ký tự tương ứng với giá trị  ưu tại D0 từ phía bên trái dữ liệu chu i ký tự  ưu tại 
D100 vào vùng khởi động từ R10 khi X1C chuyển ON.

 
7.11.16 MIDR, MIDRP, MIDW, MIDWP 

 

 : Chu i ký tự hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu chu i ký tự (chu i ký tự) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu chu i ký tự chứa kết quả phép toán (chu i ký tự) 

 : Đầu số hiệu thiết  ị  ưu vị trí ký tự đầu tiên và số ký tự (BIN 16 bit) 

  : Vị trí ký tự dầu tiên 

 +1 : Số ký tự 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

$ 
     

Bit    Bit    

 
     

      

      

Chức năng 

MIDR 

 1  Kh i căn  ữ liệu chu i ký tự của ký tự +1, khởi động từ vị trí do  chỉ định, đếm từ điểm cuối bên 

trái của dữ liệu chu i ký tự do  chỉ định, v   ưu  ữ liệu đ  kh i căn v o vùng khởi động từ thiết bị do  
chỉ định. 
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(2) Mã NULL(00H) chỉ r  điểm cuối của chu i ký tự được thêm tự động v o điểm cuối chu i ký tự. 

Tham khảo trang 98, Phần 3.2.5 về định dạng dữ liệu chu i ký tự. 

(3) Nêu số ký tự do +1 chỉ định    “ ”,    NULL    H  được  ưu tại điể  đầu của . 

(4) Nếu số ký tự do +1 chỉ định    “-1”,  ưu  ữ liệu lên tới ký tự cuối do  chỉ định khởi động từ thiết bị 

do  chỉ định. 

 

MIDW 

 1  Kh i căn  ữ liệu chu i ký tự của ký tự +1, khởi động từ điểm cuối bên trái của dữ liệu chu i ký tự do 

 chỉ định, v   ưu  ữ liệu đ  kh i căn v o vùng khởi động từ thiết bị do  chỉ định trong vùng khởi động 

từ vị trí do  từ điểm cuối bên trái. 

 

(2) Mã NULL(00H) chỉ r  điểm cuối của chu i ký tự được thêm tự động v o điểm cuối chu i ký tự. 

Tham khảo trang 98, Phần 3.2.5 về định dạng dữ liệu chu i ký tự. 

(3) Nêu số ký tự do +1 chỉ định    “ ”,    NULL    H  được  ưu tại điể  đầu của . 
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(4) Nếu số ký tự do +1 chỉ định vượt quá ký tự cuối từ dữ liệu chu i ký tự do  chỉ định, dữ liệu được 
 ưu tới ký tự cuối. 

 

(5) Nếu số ký tự do +1 chỉ định    “-1”,  ưu  ữ liệu tới ký tự cuối do  chỉ định tới vùng khởi động từ 

thiết bị do  chỉ định. 

 
L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   
Đối với lệnh MIDR 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 

Giá trị  vượt quá số ký tự do  chỉ 
định. 

Lượng  và +1 vượt quá số ký tự 

. 

Số ký tự +1 từ vị trí  vượt quá 

phạm vi thiết bị . 

Giá trị +0 là 0. 

GIá trị của +1 khác giá trị hữu d ng 
(-1, 0, 1 hoặc hơn   

“  H” không tồn tại trong thiết bị do  
chỉ định.  
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Đối với lệnh MIDW 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 

Giá trị  vượt quá số ký tự do  chỉ 
định. 

Lượng  và +1 vượt quá số ký tự 

. 

Số ký tự +1 từ vị trí  vượt quá 

phạm vi thiết bị . 

Giá trị +0 là 0. 

GIá trị của +1 khác giá trị hữu d ng 
(-1, 0, 1 hoặc hơn   

“  H” không tồn tại trong thiết bị do  
chỉ định.  

      

 

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u  ưu ký tự thứ 3 tới ký tự thứ 6 từ phía bên trái chu i ký tự  ưu v o vùng khởi động từ 
D10 tại thiết bị khởi động từ D0 khi X0 chuyển ON. 

 
 2  Chương trình s u  ưu 4 ký tự của dữ liệu chu i ký tự  ưu ở vùng khởi động từ D0 vào vùng khởi động từ 
ký tự thứ 3 từ phía bên trái của dữ liệu chu i ký tự tại vùng khởi động từ D100 khi X0 chuyển ON. 
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7.11.17 INSTR, INSTRP 

 

 : Chu i ký tự được t ìm kiếm hoặc đầu số hiệu  ưu chu i ký tự được tìm kiếm (chu i ký tự) 

 : Chu i ký tự được thực hiện tìm kiếm hoặc đầu số hiệu  ưu chu i ký tự (chu i ký tự) 

 : Đầu số hiệu thiết  ị  ưu kết quả tì  kiếm (BIN 16 bit) 
n : Vị trí bắt đầu tìm kiếm (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong 

R, ZR 
 

 Zn 

         

     

Bit    Bit    K, H $ 

  
      

        

        

n       

Chức năng 

(1) Tìm kiếm dữ liệu chu i ký tự do  chỉ định ở vùng khởi động từ ký tự thứ n từ phía bên trái dữ liệu 

chu i ký tự do  chỉ định v   ưu kết quả tìm kiếm tại thiết bị do  chỉ định. 

Kết quả tìm kiếm, vị trí khớp, đếm theo số ký tự từ ký tự đầu tiên của dữ liệu chu i ký tự do  chỉ định, 

được  ưu  ại. 

Khi n=3 

 

(2) Nếu không có dữ liệu chu i ký tự khớp nh u,  ưu “ ” tại . 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   
Đối với lệnh MIDR 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 

Giá trị n vượt quá số ký tự cho . 

Số ký tự do   chỉ định là 0. 
00H (NULL) không tồn tại trong phạm 

vi thiết bị tương ứng sau thiết bị do  

và  chỉ định.  
n là số âm hoặc 0.  
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Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u tì  kiếm từ ký tự thứ 5 từ phía bên trái dữ liệu chu i ký tự  ưu tại các thiết bị khởi động 

từ R  để tìm dữ liệu chu i ký tự tại các thiết bị khởi động từ D , v   ưu kết quả tại D100 khi X0 chạy ON. 

 

 2  Chương trình s u tì  kiếm từ ký tự thứ 3 từ phía bên trái dữ liệu chu i ký tự  ưu tại các thiết bị khởi động 

từ D  để tìm dữ liệu chu i ký tự “AB”, v   ưu kết quả tìm kiếm tại D100 khi X1C chạy ON. 
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7.1.18 STRINS, STRINSP 

 

  : Chu i ký tự được chèn vào hoặc đầu số hiệu (chu i ký tự) thiết  ị  ưu chu i ký tự được chèn  

 : Đầu số hiệu (chu i ký tự) thiết  ị  ưu chu i ký tự được chèn 

 n : Vị trí chèn (Phạ  vi c i đặt: 1≤ n ≤ 16383 (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

         
     

Bit    Bit    K, H $ 

       

       

n       

Chức năng 

(1) Lệnh này chèn dữ liệu chu i ký tự do  chỉ định tới thiết bị thứ n (vị trí chèn) từ dữ liệu chu i ký tự ban 

đầu  ưu tại thiết bị do  chỉ định. 

Vị trí chèn: n =3 

 

(2) Lệnh n    ưu    NULL    H) vào thiết bị (1 từ) có vị trí sau thiết bị cuối nơi  ưu  ữ liệu chu i ký tự, nếu 

giá trị chu i ký tự ( + ) là lẻ sau khi chèn. 

(3) Lệnh n    ưu    NULL    H) vào thiết bị cuối  8  it c o   ưu  ữ liệu chu i ký tự, nếu giá trị chu i ký tự (

+ ) là chẵn sau khi chèn. 

(4) Lệnh này liên kết thiết bị  ưu  ữ liệu chu i ký tự do  chỉ định với thiết bị cuối do  chỉ định, nếu n 

được số ký tự do  chỉ định cộng 1 chỉ định. 
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L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

       Chi          
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Số ký tự tại thiết bị do ,   chỉ 

định hoặc thiết bị do ( + ) chỉ định 
s u khi chèn vượt quá 16383 ký tự. 
Giá trị  ác định tại n không thuộc phạm 
vi chỉ định  1≤ n ≤16383  
Giá trị  ác định tại n vượt quá số ký tự 

của chu i ký tự +1. 

      

4101 

 

Thiết bị  ưu chu i ký tự do  chỉ định 
chồng chéo với một trong số các thiết 

bị do chỉ định. 

Phạm vi thiết bị do ( + ) chỉ định   
chèn dữ liệu chu i ký tự vượt quá 
phạm vi thiết bị chỉ định. 
Mã NULL (00H) không tồn tại trong 
phạm vi thiết bị chỉ định sau thiết bị 

được  hoặc  chỉ định. 
Thiết bị  được chèn ký tự giống với 
thiết bị  ưu chu i ký tự 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u chèn  ữ liệu chu i ký tự  ưu tại thiết bị D0 và tới thiết bị thứ 4 từ dữ liệu chu i ký tự 

  n đầu  ưu tại D2  v  s u đó, khi M  chu ển ON. 
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7.11.19 STRDEL, STRDELP 

 

 : Đầu số hiệu thiết bị (chu i ký tự   ưu chu i ký tự bị xóa bỏ 
n1 : Vị trí bắt đầu xóa (Phạ  vi c i đặt 1 ≤ n1 ≤ 16383) (BIN 16 bit) 
n2 : Số ký tự bị xóa bỏ (Phạ  vi c i đặt 1 ≤ n2 ≤ 16383-n1) (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
         

      

Bit    Bit    K, H 

      

n1      

n2      

Chức năng 

(1) Lệnh này xóa dữ liệu ký tự n2 tại thiết bị do  chỉ định từ thiết bị (vị trí chèn) do n1 chỉ định. 

Vị trí thiết bị dữ liệu chu i ký tự bị xóa: n1 = 3 

Số ký tự bị xóa: n2 = 5 

 

(2) Lệnh n    ưu    NULL    H) vào thiết bị (một từ) có vị trí sau thiết bị cu i  ưu  ữ liệu chu i ký tự khi dữ 

liệu chu i ký tự do  chỉ định là số chẵn, sau ký tự bị xóa. 

(3) Lệnh n    ưu    NULL    H) vào thiết bị cuối  8  it c o   ưu  ữ liệu chu i ký tự khi dữ liệu chu i ký tự do 

 chỉ định là số lẻ, sau ký tự bị xóa. 

(4) Lệnh này chuyển mạch các ký tự  ưu tại các thiết bị có vị trí sau thiết bị bị xóa ký tự n2 sang bên phải, và 

s u đó  ưu    NULL    H) vào thiết bị trống. 
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L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Số ký tự tại thiết bị do ,   chỉ 
định vượt quá 16383. 
Giá trị  o n1  ác định tại n không thuộc 
phạ  vi  1≤ n ≤16383  
Giá trị  ác định  o n1  ác định vượt 

quá số ký tự tại thiết bị do chỉ định. 
Giá trị  ác định tại n2 vượt quá số ký 

tự giữa n1 và ký tự cuối tại . 
Giá trị  ác định tại n2 là số âm. 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u  ó  ký tự thứ 4 tới ký tự thứ 6 trong dữ liệu chu i ký tự tại thiết bị D0 và sau nó,khi M0 

chuyển ON. 
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7.11.20 EMOD, EMODP 

 

 : Dữ liệu số thực điểm 32-bit hoặc đầu sô hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu số thực điểm (số thực) 

 : Dữ liệu chữ số phân số thập phân (BIN 16 bit) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu sau khi thành BCD (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
         

     

Bit    Bit    K, H E 

           *
1 

   

         

         

 *1: Chỉ có sẵn trong QCPU mẫu phổ quát multiple và LCPU 

Chức năng 

(1) Phân ly dữ liệu điểm 23-bit do  chỉ định thành loại định dạng điểm BCD dựa trên chữ số phân số thập 

phân do  chỉ định, v   ưu kết quả vào vùng khởi động từ thiết bị do  chỉ định. 

 

 chỉ định chữ số phân số thập phân dữ liệu số thực điểm 32-bit của . 

Trong ví d  ở trên, chữ số phân số thập ph n được chỉ định như s u: 
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(2) Chữ số thứ 7 của chữ số quan trọng  ưu tại +1 và +2 được     tròn để có só gồm 6 chữ số. 

 

(3) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4(3) 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

     i              
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Chữ số phân số thập phân do  chỉ 
định không thuộc phạm vi từ 0 tới 7. 

Số thực điểm 32-bit do  chỉ định 
không thuộc phạm vi sau: 
0.2

-126
 ≤ |Thiết bị| ≤ 2

128
 

      

4101 

Phạm vi thiết bị do  chỉ định vượt 
quá phạm vi thiết bị tương ứng 

      

Phạm vi thiết bị do  chỉ định vượt 
quá phạm vi thiết bị tương ứng 

      

4140 
GIá trị thiết bị chỉ định là -0, số không 
chuẩn hóa, không phải số hoặc ±∞ 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u ph n  ữ liệu số thực điểm 32- it  ưu tại D0 và D1 thành BCD theo chữ số phân số 

thập phân do R10 chỉ định, v   ưu kết quả vào vùng khởi động từ D100 khi X0 chuyển ON. 
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7.11.21 EREXP, EREXPP 

 

 : Đầu sô hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu định dạng điểm BCD (BIN 16 bit) 

 : Dữ liệu chữ số phân số thập phân (BIN 16 bit) 

 : Thiết bị  ưu  ữ liệu số thực điểm 32- it được chuyển đổi (số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
         

K, H 
     

Bit    Bit    

     
 

  

        

             *
1
   

 *1: Chỉ có sẵn trong QCPU mẫu phổ quát multiple và LCPU 

Chức năng 

(1) Chuyển đổi dữ liệu điểm BCD do  chỉ định thành dữ liệu số thực điểm 32-bit theo chữ số phân số 

thập phân do  chỉ định, v   ưu kết quả vào vùng khởi động từ thiết bị do  chỉ định. 

 

(2) Dấu tại  và dấu cho số  ũ tại +3 được cài về 0 cho giá trị  ương v  1 cho giá trị âm. 

(3) Có thể cài từ 0 tới 38 cho số  ũ BCD của +4 

(4) Có thể cài từ 0 tới 7 cho chữ số phân số thập phân của . 
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L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Định dang dữ liệu tại thiết bị do  chỉ 
định không phải 0 hoặc 1. 
Giá trị khác khoảng 0 tới 9 tồn tại trong 

m i chữ số của +1 và +2. 

Chỉ định định dạng do +3 thực hiện 
không phải 0 hoặc 1. 

Định dạng dữ liệu tại thiết bị do +3 
chỉ định không phải 0 hoặc 1. 

Dữ liệu  ũ tại thiết bị do +4 chỉ 
định không thuộc phạm vi từ 0 tới 38. 

Chữ số phân số thập phân tại  
không thuộc phạm vi từ 0 tới 7. 

      

4140 Phạm vi thiết bị do  chỉ dịnh vượt 
quá phạm vi thiết bị tương ứng 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u chu ển đổi dữ liệu dạng điể  BCD  ưu tại thiết bị khởi động từ D0 sang dữ liệu số 

thực điểm 32-bit dựa trên chữ số phân số thập ph n  ưu tại D1 , v   ưu kết quả tại D100 và D101 khi X0 

chạy ON. 
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7.12 L nh l     ì   đặc bi t 

7.12.1 SIN, SINP 

 

 : Dữ liệu góc chứa giá trị SIN (sine) hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu góc (số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả phép toán (số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

E 
     

Bit    Bit    

        *
1 

  

         *
1 

  

 *1: Áp d ng cho QCPU mẫu phổ quát, LCPU. 

Chức năng 

(1) Trở lại giá trị SIN (sine) của góc chỉ định tại  v   ưu kết quả phép toán tại số hiệu thiết bị chỉ định tại 

. 

 

(2) Góc chỉ định tại  được c i theo đơn vị r  i n  độ x  / 180). 

Về sự chuyển đỏi giữ  độ và giá trị radian, tham khảo lệnh RAD và DEG. 

(3) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4 (3) 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Giá trị thiết bị chỉ định là-0*
2 

      

4140 
Giá trị thiết bị chỉ định là -0, số không 
chuẩn hóa, không phải số v  ±∞  

      

4141 
Kết quả phép toán vượt quá phạm vi 
sau (khi xảy dòng ngâm): 
2

128
 ≤ |Kết quả phép toán| 

      

 *2: Có những mô-đun không đư  r  kết quả trong l i phép toán nếu chỉ định -0. 

 Để có thêm chi tiết, tham khảo trang 94, phần 3.2.4. 
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Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u thực hiện phép toán SIN trên các góc  ưu tại các chữ số BCD từ X20 tới X2F v   ưu 

kết quả tại D  v  D1 như số thực loại điểm 32-bit. 

 
[Phép toán liên quan khi X20 khi X2F chỉ định giá trị của 150] 

 

7.12.2 SIND, SINDP 

 

 : Dữ liệu góc chứa giá trị SIN (sine) hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu góc (số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả phép toán (số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

E 
     

Bit    Bit    

   
 

  

   
 

  

Chức năng 

(1) Tính giá trị SIN (sine) của góc chỉ định tại  v   ưu kết quả vào thiết bị do  chỉ định. 
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(2) Các góc chỉ định tại  được cài theo đơn vị r  i n  độ x   /180) 

Về sự chuyển đỏi giữ  độ và giá trị radian, tham khảo lệnh RADD và DEGD. 

(3) Khi kết quả phép toán là -0 hoặc dòng ngâm, kết quả được xử  ý như    

(4) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4 (3) 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4140 

Giá trị thiết bị chỉ định không thuộc 
phạm vi sau: 
0,2

-1022
 ≤|Giá trị thiết bị chỉ định|<2

1024
 

Giá trị thiết bị chỉ định là -0. 

      

4141 
Kết quả phép toán vượt quá phạm vi 
sau (khi xảy dòng ngâm): 
2

1024
 ≤ |Kết quả phép toán| 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u thực hiện phép toán SIN trên các góc  ưu tại bốn chữ số BCD từ X20 tới X2F v   ưu 

kết quả tại D0 tới D3 như số thực loại điểm 64-bit. 

 
[Phép toán liên quan khi X20 khi X2F chỉ định giá trị của 150] 
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7.12.3 COS, COSP 

 

 : Dữ liệu góc chứa giá trị COS (cosine) hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu góc (số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả phép toán (số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

E 
     

Bit    Bit    

        *
1 

  

         *
1 

  

 *1: Áp d ng cho QCPU mẫu phổ quát, LCPU. 

Chức năng 

(1) Trở lại giá trị COS (cosine) của góc chỉ định tại  v   ưu kết quả phép toán tại số hiệu thiết bị chỉ định 

tại . 

 

(2) Các góc chỉ định tại  được c i theo đơn vị r  i n  độ   π / 18   

Về sự chuyển đỏi giữ  độ và giá trị radian, tham khảo lệnh RAD và DEG. 

(3) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4 (3) 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Giá trị thiết bị chỉ định là-0*
2 

      

4140 
Giá trị thiết bị chỉ định là -0, số không 
chuẩn hóa, không phải số v  ±∞  

      

4141 
Kết quả phép toán vượt quá phạm vi 
sau (khi xảy dòng ngâm): 
2

128
 ≤ |Kết quả phép toán| 

      

 *2: Có những mô-đun không đư  r  kết quả trong l i phép toán nếu chỉ định -0. 

 Để có thêm chi tiết, tham khảo trang 94, phần 3.2.4. 
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Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u thực hiện phép toán COS trên các góc  ưu tại 4 chữ số BCD từ X20 tới X2F v   ưu kết 

quả tại D  v  D1 như số thực loại điểm 32-bit. 

 

[Phép toán liên quan khi X20 tới X2F chỉ định giá trị của 60] 

 

7.12.4 COSD, COSDP 

 

 : Dữ liệu góc chứa giá trị SIN (sine) hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu góc (số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả phép toán (số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

E 
     

Bit    Bit    
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Chức năng 

(1) Tính giá trị COS (cosine) của góc chỉ định tại  v   ưu kết quả vào thiết bị do  chỉ định. 

 

(2) Các góc chỉ định tại  được cài theo đơn vị r  i n  độ   π/ 18   

Về sự chuyển đỏi giữ  độ và giá trị radian, tham khảo lệnh RADD và DEGD. 

(3) Khi kết quả phép toán là -0 hoặc dòng ngâm, kết quả được xử  ý như    

(4) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4 (3) 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4140 

Giá trị thiết bị chỉ định không thuộc 
phạm vi sau: 
0,2

-1022
 ≤|Giá trị thiết bị chỉ định|<2

1024
 

Giá trị thiết bị chỉ định là -0. 

      

4141 
Kết quả phép toán vượt quá phạm vi 
sau (khi xảy dòng ngâm): 
2

1024
 ≤ |Kết quả phép toán| 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u thực hiện phép toán COS trên các góc  ưu tại bốn chữ số BCD từ X20 tới X2F v   ưu 

kết quả tại D0 tới D3 như số thực loại điểm 64-bit. 
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[Phép toán liên quan khi X20 tới X2F chỉ định giá trị của 60] 

 

7.12.5 TAN, TANP 

 

 : Dữ liệu góc chứa giá trị TAN (tangent) hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu góc (số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả phép toán (số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

E 
     

Bit    Bit    

        *
1 

  

         *
1 

  

 *1: Áp d ng cho QCPU mẫu phổ quát, LCPU. 

Chức năng 

(1) Trở lại giá trị tangent (TAN) của góc chỉ định tại  v   ưu kết quả phép toán tại số hiệu thiết bị chỉ định 

tại . 

 

(2) Các góc chỉ định tại  được c i theo đơn vị r  i n  độ   π / 18   

Về sự chuyển đỏi giữ  độ và giá trị radian, tham khảo lệnh RAD và DEG. 

(3) Khi các góc do  chỉ định    π/2 r  i n, hoặc  3/2 π r  i n,  ảy ra l i phép toán khi tính giá trị radian, vì 

vậy cẩn th n để tránh l i này. 

(4) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4 (3) 
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L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Giá trị thiết bị chỉ định không thuộc 
phạm vi sau: 
0,2

--126
 ≤|Giá trị thiết bị chỉ định|<2

128 

Giá trị thiết bị chỉ định là -0 *
2 

      

4140 
Giá trị thiết bị chỉ định là -0, số không 
chuẩn hóa, không phải số v  ±∞  

      

4141 
Kết quả phép toán vượt quá phạm vi 
sau (khi xảy dòng ngâm): 
2

128
 ≤ |Kết quả phép toán| 

      

 *2: Có những mô-đun không đư  r  kết quả trong l i phép toán nếu chỉ định -0. 
 Để có thêm chi tiết, tham khảo trang 94, phần 3.2.4. 

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u thực hiện phép toán TAN trên các góc  ưu tại bốn chữ số BCD từ X20 tới X2F v   ưu 

kết quả tại D0 tới D3 như số thực loại điểm 32-bit. 

 

[Phép toán liên quan khi X20 tới X2F chỉ định giá trị của 135] 
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7.12.6 TAND, TANDP 

 

 : Dữ liệu góc chứa giá trị TAN (tangent) hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu góc (số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả phép toán (số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
E 

     

Bit    Bit    

   
 

  

   
 

  

Chức năng 

(1) Tính giá trị TAN (tangent) của góc chỉ định tại  v   ưu kết quả vào thiết bị do  chỉ định. 

 

(2) Các góc chỉ định tại  được cài theo đơn vị r  i n  độ   π/ 18   

Về sự chuyển đỏi giữ  độ và giá trị radian, tham khảo lệnh RADD và DEGD. 

(3) Khi các góc do  chỉ định    π/2 r  i n, hoặc  3/2 π r  i n,  ảy ra l i phép toán khi tính giá trị radian, vì 

vậy cẩn th n để tránh l i này. 

(4) Khi kết quả phép toán là -0 hoặc dòng ngâm, kết quả được xử  ý như    

(5) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4 (3) 

L i phép toán 

 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4140 

Giá trị thiết bị chỉ định không thuộc 
phạm vi sau: 

0,2
-1022

 ≤|Giá trị thiết bị chỉ định|<2
1024

 

Giá trị thiết bị chỉ định là -0. 

      

4141 

Kết quả phép toán vượt quá phạm vi 
sau (khi xảy dòng ngâm): 

2
1024

 ≤ |Kết quả phép toán| 
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Ví d  chương trình 

 1  Chương trình s u thực hiện phép toán TAN trên dữ liệu góc  ưu  o  ốn chữ số BCD từ X20 tới X2F cài 

v   ưu kết quả tại D0 tới D3 như số thực loại điểm 64-bit. 

 

[Phép toán liên quan khi X20 tới X2F chỉ định giá trị của 135] 

 

7.12.7 ASIN, ASINP 

 

 : Dữ liệu góc chứa giá trị SIN
-1

  đảo) hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu giá trị SIN (số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả phép toán (số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
E 

     

Bit    Bit    

        *
1 

  

         *
1 

  

 *1: Áp d ng cho QCPU mẫu phổ quát, LCPU. 



535 

Chức năng 

(1) Trở lại góc SIN
-1

 của giá trị SIN do chỉ định v   ưu kết quả phép toán tại thiết bị từ do  chỉ định. 

 

(2) Giá trị SIN do   chỉ định thuộc phạm vi từ -1.0 tới 1.0 

(3) Góc (kết quả phép toán   ưu tại  được  ưu theo đơn vị radian. 

Về sự chuyển đỏi giữa radian và dữ liệu góc, tham khảo lệnh RAD và DEG. 

(4) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4 (3) 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Giá trị do  chỉ định không thuộc 
khoảng từ -1.0 tới 1.0 

      

Giá trị thiết bị  ác định là -0
 
*

2 
      

4140 

Giá trị thiết bị chỉ định không thuộc 
phạm vi sau: 
0,2

-126
 ≤|Giá trị thiết bị chỉ định|<2

128
 

Giá trị thiết bị chỉ định là -0, số không 
chuẩn hóa, không phải số v  ±∞  

      

4141 
Kết quả phép toán vượt quá phạm vi 
sau (khi xảy dòng ngâm): 
2

128
 ≤ |Kết quả phép toán| 

      

Ví d  chương trình 

 1  Chương trình s u tì  kiế  đảo sine số thực điểm 32-bit tại D0 và D1, và xuất ra góc tới 4 chữ số BCD 

tại Y40 tới Y4F. 
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[Phép toán liên quan khi giá trị D0 và D1 là 0.5] 

 
7.12.8 ASIND, ASINDP 

 

 : Giá trị SIN chứa giá trị SIN
-1

  đảo sine) hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu giá trị SIN (số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả phép toán (số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

E 
     

Bit    Bit    

   
 

  

   
 

  

Chức năng 

(1) Tính góc từ giá trị SIN (sine)  do chỉ định v   ưu kết quả phép toán vào thiết bị do  chỉ định. 

 

(2) Giá trị SIN do   chỉ định thuộc phạm vi từ -1.0 tới 1.0 

(3) Góc (kết quả phép toán   ưu tại  được  ưu theo đơn vị radian. 

Để có thêm thông tin về sự chuyển đỏi giữa radian và dữ liệu góc, tham khảo lệnh RADD và DEGD. 

(4) Khi kết quả phép toán là -0 hoặc dòng ngâm, kết quả được xử  ý như    

(5) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4 (3) 
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L i phép toán 

 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 
Giá trị do  chỉ định thuộc phạm vi 
điể   iên độ kép và không thuộc 
phạm vi từ -1.0 tới 1.0. 

      

4140 

Giá trị thiết bị chỉ định không thuộc 
phạm vi sau: 

0,2
-1022

 ≤|Giá trị thiết bị chỉ định|<2
1024

 

Giá trị thiết bị chỉ định là -0. 

      

4141 

Kết quả phép toán vượt quá phạm vi 
sau (khi xảy dòng ngâm): 

2
1024

 ≤ |Kết quả phép toán| 

      

Ví d  chương trình 

 1  Chương trình s u tì  kiế  đảo sine số thực điểm 64-bit tại D0 tới D3, và xuất ra góc tới 4 chữ số BCD 

tại Y40 tới Y4F. 

 

[Phép toán liên quan khi giá trị D0 và D1 là 0.5] 
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7.12.9 ACOS, ACOSP 

 

 : Giá trị COS chứa giá trị COS
-1

  đảo cosine) hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu giá trị COS (số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả phép toán (số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
E 

     

Bit    Bit    

        *
1 

  

         *
1 

  

 *1: Áp d ng cho QCPU mẫu phổ quát, LCPU. 

Chức năng 

(1) Trở lại góc COS
-1

 của giá trị COS do chỉ định v   ưu kết quả phép toán tại thiết bị từ do  chỉ định. 

 

(2) Giá trị SIN do   chỉ định thuộc phạm vi từ -1.0 tới 1.0 

(3) Góc (kết quả phép toán   ưu tại  được  ưu theo đơn vị radian. 

Về sự chuyển đỏi giữa radian và dữ liệu góc, xem mô tả  lệnh RAD và DEG. 

(4) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4 (3) 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Giá trị do  chỉ định không thuộc 
khoảng từ -1.0 tới 1.0 

      

Giá trị thiết bị  ác định là -0
 
*

2 
      

4140 

Giá trị thiết bị chỉ định không thuộc 
phạm vi sau: 
0,2

-126
 ≤|Giá trị thiết bị chỉ định|<2

128
 

Giá trị thiết bị chỉ định là -0, số không 
chuẩn hóa, không phải số v  ±∞  

      

4141 
Kết quả phép toán vượt quá phạm vi 
sau (khi xảy dòng ngâm): 
2

128
 ≤ |Kết quả phép toán| 
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Ví d  chương trình 

 1  Chương trình s u tì  kiế  đảo cosine số thực điểm 32-bit tại D0 và D1, và xuất ra góc tới 4 chữ số BCD 

tại Y40 tới Y4F. 

 

[Phép toán liên quan khi giá trị D0 và D1 là 0.5] 

 

7.12.10 ACOSD, ACOSDP 

 

 : Giá trị COS chứa giá trị COS
-1

  đảo cosine) hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu giá trị COS (số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả phép toán (số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

E 
     

Bit    Bit    
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Chức năng 

(1) Tính góc từ giá trị COS (cosine)  do chỉ định v   ưu kết quả phép toán vào thiết bị do  chỉ định. 

 

(2) Giá trị COS do   chỉ định thuộc phạm vi từ -1.0 tới 1.0 

(3) Góc (kết quả phép toán   ưu tại  được  ưu theo đơn vị radian. 

Để có thêm thông tin về sự chuyển đỏi giữa radian và dữ liệu góc, tham khảo lệnh RADD và DEGD. 

(4) Khi kết quả phép toán là -0 hoặc dòng ngâm, kết quả được xử  ý như    

(5) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4 (3) 

L i phép toán 

 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 
Giá trị do  chỉ định thuộc phạm vi 
điể   iên độ kép và không thuộc 
phạm vi từ -1.0 tới 1.0. 

      

4140 

Giá trị thiết bị chỉ định không thuộc 
phạm vi sau: 

0,2
-1022

 ≤|Giá trị thiết bị chỉ định|<2
1024

 

Giá trị thiết bị chỉ định là -0. 

      

4141 

Kết quả phép toán vượt quá phạm vi 
sau (khi xảy dòng ngâm): 

2
1024

 ≤ |Kết quả phép toán| 

      

Ví d  chương trình 

 1  Chương trình s u tì  kiế  đảo cosine số thực điểm 64-bit tại D0 tới D3, và xuất ra góc tới 4 chữ số BCD 

tại Y40 tới Y4F. 
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[Phép toán liên quan khi giá trị D0 tới D3 là 0.5] 

 

7.12.11 ATAN, ATANP 

 

 : Giá trị TAN chứa giá trị TAN
-1

  đảo tangent) hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu giá trị TAN (số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả phép toán (số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
E 

     

Bit    Bit    

        *
1 

  

         *
1 

  

 *1: Áp d ng cho QCPU mẫu phổ quát, LCPU. 

Chức năng 

(1) Trở lại góc TAN
-1

 của giá trị TAN do chỉ định v   ưu kết quả phép toán tại thiết bị từ do  chỉ định. 

 

(2) Góc (kết quả phép toán   ưu tại  được  ưu theo đơn vị radian. 

Về sự chuyển đỏi giữa radian và dữ liệu góc, xem mô tả  lệnh RAD và DEG. 

(3) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4 (3) 
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L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Giá trị thiết bị  ác định là -0
 
*

2 
      

4140 

Giá trị thiết bị chỉ định không thuộc 
phạm vi sau: 
0,2

-126
 ≤|Giá trị thiết bị chỉ định|<2

128
 

Giá trị thiết bị chỉ định là -0, số không 
chuẩn hóa, không phải số v  ±∞  

      

4141 
Kết quả phép toán vượt quá phạm vi 
sau (khi xảy dòng ngâm): 
2

128
 ≤ |Kết quả phép toán| 

      

*2: Có những mô-đun không đư  r  kết quả trong l i phép toán nếu chỉ định -0. 
 Để có thêm chi tiết, tham khảo trang 94, phần 3.2.4. 

Ví d  chương trình 

 1  Chương trình s u tì  kiế  đảo tangent số thực điểm 32-bit tại D0 và D1, và xuất ra góc tới 4 chữ số 

BCD tại Y40 tới Y4F. 

 

[Phép toán liên quan khi giá trị D0 và D1 là 1] 
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7.12.12 ÂTAND, ÂTNDP 

 

 : Giá trị TAN chứa giá trị TAN
-1

  đảo tangent) hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu giá trị TAN (số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả phép toán (số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
E 

     

Bit    Bit    

        *
1 

  

         *
1 

  

Chức năng 

(1) Tính góc từ giá trị TAN (tangent)  do chỉ định v   ưu kết quả phép toán vào thiết bị do  chỉ định. 

 

(2) Góc (kết quả phép toán   ưu tại  được  ưu theo đơn vị radian. 

Để có thêm thông tin về sự chuyển đỏi giữa radian và dữ liệu góc, tham khảo lệnh RADD và DEGD. 

(3) Khi kết quả phép toán là -0 hoặc dòng ngâm, kết quả được xử  ý như    

(4) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4 (3) 

L i phép toán 

 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4140 

Giá trị thiết bị chỉ định không thuộc 
phạm vi sau: 
0,2

-126
 ≤|Giá trị thiết bị chỉ định|<2

128
 

Giá trị thiết bị chỉ định là -0, số không 
chuẩn hóa, không phải số v  ±∞  

      

4141 
Kết quả phép toán vượt quá phạm vi 
sau (khi xảy dòng ngâm): 
2

128
 ≤ |Kết quả phép toán| 
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Ví d  chương trình 

 1  Chương trình s u tì  kiế  đảo tangent số thực điểm 64-bit tại D0 tới D3, và xuất ra góc tới 4 chữ số 
BCD tại Y40 tới Y4F. 

 

[Phép toán liên quan khi giá trị từ D0 tới D3 là 1] 

 

7.12.13 RAD, RADP 

 

 : Góc được đổi s ng đơn vị radian hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu góc  số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu giá trị chuyển sang radian (số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
E 

     

Bit    Bit    

        *
1 

  

         *
1 

  

 *1: Áp d ng cho QCPU mẫu phổ quát, LCPU. 
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Chức năng 

(1) Chuyển đổi đơn vị góc kích thước từ đơn vị góc do chỉ định s ng đơn vị r  i n v   ưu kết quả tại số 

hiệu thiết bị do  chỉ định. 

 

(2) Chuyển đổi từ độ s ng đơn vị r  i n được thực hiện theo công thức sau: 

Đơn vị r  i n = Đơn vị độ x 
 

   
 

(3) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4 (3) 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Giá trị thiết bị  ác định là -0
 
*

2 
      

4140 

Giá trị thiết bị chỉ định không thuộc 
phạm vi sau: 
0,2

-126
 ≤|Giá trị thiết bị chỉ định|<2

128
 

Giá trị thiết bị chỉ định là -0, số không 
chuẩn hóa, không phải số v  ±∞  

      

4141 
Kết quả phép toán vượt quá phạm vi 
sau (khi xảy dòng ngâm): 
2

128
 ≤ |Kết quả phép toán| 

      

*2: Có những mô-đun không đư  ra kết quả trong l i phép toán nếu chỉ định 0. 
 Để có thêm chi tiết, tham khảo trang 94, phần 3.2.4. 

Ví d  chương trình 

 1  Chương trình s u chu ển góc cài bởi 4 chữ số BCD tạ X20 tới X2F s ng r  i n, v   ưu kết quả như số 

thực điểm 32-bit tại D20 và D21. 

 

[Phép toán liên quan khi X20 tới X2F chỉ định giá trị của 120] 
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7.12.14 RADD, RADDP 

 

 : Góc được đổi s ng đơn vị radian hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu góc  số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu giá trị chuyển sang radian (số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

E 
     

Bit    Bit    

   
 

  

   
 

  

Chức năng 

(1) Chuyển đổi đơn vị góc kích thước từ đơn vị góc do chỉ định s ng đơn vị r  i n v   ưu kết quả tại số 

hiệu thiết bị do  chỉ định. 

 

(2) Chuyển đổi từ độ s ng đơn vị r  i n được thực hiện theo công thức sau: 

Đơn vị r  i n = Đơn vị độ x 
 

   
 

(3) Khi kết quả phép toán là -0 hoặc dòng ngâm, kết quả được xử lý như    

(4) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4 (3) 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4140 

Giá trị thiết bị chỉ định không thuộc 
phạm vi sau: 
0,2

-1022
 ≤|Giá trị thiết bị chỉ định|<2

1024
 

Giá trị thiết bị chỉ định là -0. 

      

4141 
Kết quả phép toán vượt quá phạm vi 
sau (khi xảy dòng ngâm): 
2

1024
 ≤ |Kết quả phép toán| 
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Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u chu ển góc cài bởi 4 chữ số BCD tạ X20 tới X2F s ng r  i n, v   ưu kết quả như số 

thực điểm 64-bit tại D20 tới D23. 

 
[Phép toán liên quan khi X20 tới X2F chỉ định giá trị của 120] 

 

7.12.15 DEG, DEGP 

 

 : Góc được đổi s ng đơn vị radian hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu góc  số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu giá trị chuyển sang radian (số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

E 
     

Bit    Bit    

   
 

  

   
 

  

Chức năng 

(1) Chuyển đổi đơn vị góc kích thước từ đơn vị góc do chỉ định s ng đơn vị r  i n v   ưu kết quả tại số 

hiệu thiết bị do  chỉ định. 

 
(2) Chuyển đổi từ độ s ng đơn vị r  i n được thực hiện theo công thức sau: 

Đơn vị độ = Đơn vị radian x 
   

 
 

(3) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4 (3) 
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L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Giá trị thiết bị  ác định là -0
 
*

2 
      

4140 

Giá trị thiết bị chỉ định không thuộc 
phạm vi sau: 
0,2

-126
 ≤|Giá trị thiết bị chỉ định|<2

128
 

Giá trị thiết bị chỉ định là -0, số không 
chuẩn hóa, không phải số v  ±∞  

      

4141 
Kết quả phép toán vượt quá phạm vi 
sau (khi xảy dòng ngâm): 
2

128
 ≤ |Kết quả phép toán| 

      

*2: Có những mô-đun không đư  r  kết quả trong l i phép toán nếu chỉ định 0. 
 Để có thêm chi tiết, tham khảo trang 94, phần 3.2.4. 

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u chu ển đổi giá trị radian cài với số thực điểm 32-bit tại D2  v  D21 s ng góc, v   ưu 
kết quả như giá trị BCD tại Y40 tới Y4F. 

 
[Phép toán liên quan khi giá trị tại D20 và D21 là 1.435792] 

 
7.12.16 DEGD, DEGDP 

 

 : Góc r  i n được đổi s ng độ hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu góc r  i n  số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu giá trị chuyển s ng độ (số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

E 
     

Bit    Bit    
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Chức năng 

(1) Chuyển đổi đơn vị góc kích thước từ đơn vị góc do chỉ định s ng đơn vị r  i n v   ưu kết quả tại số 

hiệu thiết bị do  chỉ định. 

 
(2) Chuyển đổi từ r  i n s ng góc được thực hiện theo công thức sau: 

Đơn vị độ = Đơn vị radian x 
   

 
 

(3) Khi kết quả phép toán là -0 hoặc dòng ngâm, kết quả được xử  ý như    

(4) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4 (3) 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4140 

Giá trị thiết bị chỉ định không thuộc 
phạm vi sau: 
0,2

-1022
 ≤|Giá trị thiết bị chỉ định|<2

1024
 

Giá trị thiết bị chỉ định là -0. 

      

4141 
Kết quả phép toán vượt quá phạm vi 
sau (khi xảy dòng ngâm): 
2

1024
 ≤ |Kết quả phép toán| 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u chu ển đổi giá trị radian cài với số thực điểm 64-bit tại D20 tới D23 s ng góc, v   ưu 
kết quả như giá trị BCD tại Y40 tới Y4F. 

 

[Phép toán liên quan khi giá trị tại D20 tới D23 là 1.435792] 
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7.12.17 POW, POWP 

 

 : Dữ liệu đợi nhận số  ũ hoặc đầu số hiệu thiết  ị  ưu  ữ liệu đợi nhận số  ũ  số thực) 

 : Dữ  iệu số  ũ hoặc số thiết  ị nơi  ưu  ữ  iệu  số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết  ị nơi  ưu kết quả phép toán  số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

  
     ∆ *1  

       ∆ *1  

         

 *1: Chỉ có sẵn cho số thực. 

Chức năng 

(1) Lệnh n   tăng số thực dữ liệu điểm 32-bit do  chỉ định lên tới số thứ n do  chỉ định, v  s u đó  ưu 

kết quả phép toán vào thiết bị do chỉ định. 

 

 2  Đ      giá trị trị được chỉ định v   ưu v o  hoặc . 

0,2
-126+ 

≤ | Giá trị cài (giá trị  ưu trữ) | < 2
128

 

(3) Khi kết quả phép toán là -0 hoặc dòng ngâm, kết quả được xử  ý như    

(4) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4 (3) 

  



551 

L i phép toán 

(1) Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4140 

Giá trị thiết bị do  hoặc chỉ định 
không thuộc phạm vi sau: 
0,2

-1022
 ≤|Giá trị thiết bị chỉ định|<2

1024
 

Giá trị thiết bị chỉ định là -0. 

      

4141 
Kết quả phép toán vượt quá phạm vi 
sau (khi xảy dòng ngâm): 
2

1024
 ≤ |Kết quả phép toán| 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u tăng  ữ liệu số thực dữ liệu điểm 64-bit do D200 và D203 chỉ định lên dữ liệu do bậc 

D0 và D3 chỉ định, khi X10 chuyển ON  S u đó chương trình  ưu kết quả phép tán vào D100 tới D103. 
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7.12.18 POWD, POWDP 

 

 : Dữ liệu đợi nhận số  ũ hoặc đầu số hiệu thiết  ị  ưu  ữ liệu đợi nhận số  ũ  số thực) 

 : Dữ  iệu số  ũ hoặc số thiết  ị nơi  ưu  ữ  iệu  số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết  ị nơi  ưu kết quả phép toán  số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit    Bit    

  
   ∆ *1  

     ∆ *1  

       

 *1: Chỉ có sẵn cho số thực. 

Chức năng 

(1) Lệnh n   tăng số thực dữ liệu điểm 32-bit do  chỉ định lên tới số thứ n do  chỉ định, v  s u đó  ưu 

kết quả phép toán vào thiết bị do chỉ định. 

 

 2  Đ      giá trị trị được chỉ định v   ưu v o  hoặc . 

0,2
-1022 

≤ | Giá trị cài (giá trị  ưu trữ) | < 2
1024

 

(3) Khi kết quả phép toán là -0 hoặc dòng ngâm, kết quả được xử  ý như    

(4) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4 (3) 
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L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4140 

Giá trị thiết bị do  hoặc chỉ định 
không thuộc phạm vi sau: 
0,2

-126
 ≤|Giá trị thiết bị chỉ định|<2

128
 

Giá trị thiết bị chỉ định là -0. 

      

4141 
Kết quả phép toán vượt quá phạm vi 
sau (khi xảy dòng ngâm): 
2

128
 ≤ |Kết quả phép toán| 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u tăng  ữ liệu số thực dữ liệu điểm 32-bit do D0 và D1 chỉ định lên dữ liệu do bậc thứ 

(D10 và D11) chỉ định, khi X10 chuyển ON  S u đó chương trình  ưu kết quả phép tán vào D20 và D21. 

 

7.12.19 SQR, SQRP 

 

 : Dữ liệu chứ  căn  ậc hai hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu (số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả phép toán (số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
E 

     

Bit    Bit    

        *
1 

  

         *
1 

  

 *1: Áp d ng cho QCPU mẫu phổ quát, LCPU. 
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Chức năng 

(1) Trở lại giá trị căn  ậc hai chỉ định tại , v   ưu kết quả phép toán vào số hiệu thiết bị chỉ định tại . 

 

(2) Chỉ giá trị  ương được  chỉ định. (Không thể thực hiện phép toán với số âm.) 

(3) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4 (3) 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 
Giá trị chỉ định tại   là số âm.       

Giá trị thiết bị  ác định là -0
 
*

2 
      

4140 

Giá trị thiết bị chỉ định không thuộc 
phạm vi sau: 
0,2

-126
 ≤|Giá trị thiết bị chỉ định|<2

128
 

Giá trị thiết bị chỉ định là -0, số không 
chuẩn hóa, không phải số v  ±∞  

      

4141 
Kết quả phép toán vượt quá phạm vi 
sau (khi xảy dòng ngâm): 
2

128
 ≤ |Kết quả phép toán| 

      

*2: Có những mô-đun không đư  ra kết quả trong l i phép toán nếu chỉ định -0. 
 Để có thêm chi tiết, tham khảo trang 94, phần 3.2.4. 

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u tì  kiếm giá trị căn  ậc hai do 4 chữ số BCD cài từ X20 tới X2F, v   ưu kết quả như số 

thực loại điểm 32-bit tại D0 và D1. 

 
[Phép toán liên quan khi giá trị do X20 tới X2F chỉ định là 650] 
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7.12.20 SQRD, SQRDP 

 

 : Dữ liệu chứ  căn  ậc hai hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu (số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả phép toán (số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

E 
     

Bit    Bit    

   
 

  

   
 

  

Chức năng 

(1) Trở lại giá trị căn  ậc hai chỉ định tại , v   ưu kết quả phép toán vào số hiệu thiết bị chỉ định tại . 

 

(2) Chỉ giá trị  ương được  chỉ định. (Không thể thực hiện phép toán với số âm.) 

(3) Khi kết quả phép toán là -0 hoặc dòng ngâm, kết quả được xử  ý như    

(4) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4 (3) 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Giá trị  ác định tại là số âm.
       

4140 

Giá trị thiết bị chỉ định không thuộc 
phạm vi sau: 
0,2

-1022
 ≤|Giá trị thiết bị chỉ định|<2

1024
 

Giá trị thiết bị chỉ định là -0. 

      

4141 
Kết quả phép toán vượt quá phạm vi 
sau (khi xảy dòng ngâm): 
2

1024
 ≤ |Kết quả phép toán| 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u tì  kiếm giá trị căn  ậc hai do 4 chữ số BCD cài từ X20 tới X2F, v   ưu kết quả như số 

thực loại điểm 64-bit tại D0 tới D3. 
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[Phép toán liên quan khi giá trị do X20 tới X2F chỉ định là 650] 

 

7.12.21 EXP, EXPP 

 

 : Dữ liệu chứa giá trị số  ũ hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu (số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả phép toán (số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
E 

     

Bit    Bit    

        *
1 

  

         *
1 

  

 *1: Áp d ng cho QCPU mẫu phổ quát, LCPU. 

Chức năng 

(1) Trở lại số  ũ giá trị do  chỉ định, v   ưu kết quả phép toán vào thiết bị do  chỉ định. 

 
(2) Phép toán số  ũ được tính toán dự  trên cơ số (e) trở th nh “2 71828”  

(3) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4 (3) 
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L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Giá trị thiết bị chỉ định không thuộc 
phạm vi sau: 
0,2

-126
 ≤|Giá trị thiết bị chỉ định|<2

128
 

      

Giá trị thiết bị chỉ định không thuộc 
phạm vi sau: 
0,2

-126
 ≤|Giá trị thiết bị chỉ định|<2

128
 

      

Giá trị thiết bị  ác định là -0
 
*

2
       

4140 
Giá trị thiết bị chỉ định là -0, số không 
chuẩn hóa, không phải số v  ±∞  

      

4141 
Kết quả phép toán vượt quá phạm vi 
sau (khi xảy dòng ngâm): 
2

128
 ≤ |Kết quả phép toán| 

      

*2: Có những mô-đun không đư  r  kết quả trong l i phép toán nếu chỉ định -0. 
 Để có thêm chi tiết, tham khảo trang 94, phần 3.2.4. 

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u thực hiện phép toán số  ũ trên giá trị được 2 chữ số BCD cài tại X20 tới X27, v   ưu 
kết quả như số thực điểm 32-bit tại D0 và D1. 

 
[Phép toán liên quan khi giá trị được X20 tới X27 chỉ định là 13] 

 
*4: Kết quả phép toán  ưới 2

129
 nếu giá trị BCD của X20 tới X27 nhỏ hơn 89, từ việc tính toán loge 

2
129

=89.4. 

Ví c i đặt giá trị quá 90 sẽ gây ra lõi phép toán, chuyển ON M1 nếu giá trị quá 9  được c i để tránh l i. 
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Chuyển đổi từ số logarit tự nhiên s ng  og rit cơ số 10 (logarit thập phân) 

Trong mô-đun CPU, thực hiện tính toán sử d ng số logarit tự nhiên. 

Để chứa giá trị  og rit cơ số 10, nhập vào  một giá trị  og rit cơ số 10 chia cho 0.43429. 

10  = 𝑒
 

        

 

7.12.22 EXPD, EXPDP 

 

 : Dữ liệu chứa giá trị số  ũ hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu (số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả phép toán (số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
E 

     

Bit    Bit    

        *
1 

  

         *
1 

  

 *1: Áp d ng cho QCPU mẫu phổ quát, LCPU. 

Chức năng 

(1) Trở lại số  ũ giá trị do  chỉ định, v   ưu kết quả phép toán vào thiết bị do  chỉ định. 

 
(2) Phép toán số  ũ được tính toán dự  trên cơ số (e) trở th nh “2 71828”  

(3) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4 (3) 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4140 

Giá trị thiết bị chỉ định không thuộc 
phạm vi sau: 
0,2

-1022
 ≤|Giá trị thiết bị chỉ định|<2

1024
 

Giá trị thiết bị chỉ định là -0. 

      

4141 
Kết quả phép toán vượt quá phạm vi 
sau (khi xảy dòng ngâm): 
2

1024
 ≤ |Kết quả phép toán| 
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Ví d  chương trình 

 1  Chương trình s u thực hiện phép toán số  ũ trên giá trị được 2 chữ số BCD cài tại X20 tới X27, v   ưu 
kết quả như số thực điểm 32-bit tại D0 và D1. 

 

[Phép toán liên quan khi giá trị do X20 tới X31 chỉ định là 13] 

 

*1: Kết quả phép toán  ưới 2
1024

 nếu giá trị BCD của X20 tới X31 nhỏ hơn 7 9, từ loge  tính  toán 

2
1024

 = 709.7832. 

Vì c i đặt giá trị lớn hơn 71  sẽ trở lại l i phép toán, chuyển ON M0 nếu giá trị vượt quá 71  được 

c i để tránh l i. 

 

Chuyển đổi từ số logarit tự nhiên s ng  og rit cơ số 10 (logarit thập phân) 

Trong mô-đun CPU, thực hiện tính toán sử d ng số logarit tự nhiên. 

Để chứa giá trị  og rit cơ số 10, nhập vào  một giá trị  og rit cơ số 10 chia cho 0.43429. 

10  = 𝑒
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7.12.23 LOG, LODP 

 

 : Dữ liệu chứa số logarit tự nhiên hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu (số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả phép toán (số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
E 

     

Bit    Bit    

        *
1 

  

         *
1 

  

 *1: Áp d ng cho QCPU mẫu phổ quát, LCPU. 

Chức năng 

(1) Trở lại số logarit tự nhiên của giá trị do  chỉ định lấ  cơ  số  e , v   ưu kết quả phép toán vào thiết bị 

do  chỉ định. 

 

(2) Chỉ giá trị  ương được  chỉ định. (Không thể thực hiện phép toán với số âm.) 

(3) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4 (3) 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Giá trị  ác định tại  là số âm. 

Giá trị  ác định tại  là 0. 
      

Giá trị thiết bị  ác định là -0
 
*

2
       

4140 

Giá trị thiết bị chỉ định không thuộc 
phạm vi sau: 
0,2

-126
 ≤|Giá trị thiết bị chỉ định|<2

128
 

Giá trị thiết bị chỉ định là -0, số không 
chuẩn hóa, không phải số v  ±∞  

      

4141 
Kết quả phép toán vượt quá phạm vi 
sau (khi xảy dòng ngâm): 
2

128
 ≤ |Kết quả phép toán| 

      

*2: Có những mô-đun không đư  r  kết quả trong l i phép toán nếu chỉ định -0. 
 Để có thêm chi tiết, tham khảo trang 94, phần 3.2.4. 
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Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u tì  kiếm số logarit tự nhiên của giá trị “1 ”  o D5  c i, v   ưu kết quả tại D30 và D31. 

 

7.12.24 LOGD, LOGDP 

 
 

 : Dữ liệu chứa số logarit tự nhiên hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu (số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả phép toán (số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

E 
     

Bit    Bit    

   
 

  

   
 

  

Chức năng 

(1) Trở lại số logarit tự nhiên của giá trị do  chỉ định lấ  cơ số  e , v   ưu kết quả phép toán vào thiết bị do 

 chỉ định. 

 

(2) Chỉ giá trị  ương được  chỉ định. (Không thể thực hiện phép toán với số âm.) 

(3) Khi kết quả phép toán là -0 hoặc dòng ngâm, kết quả được xử  ý như    

(4) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4 (3) 
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L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 
Giá trị  ác định tại  là số âm. 

Giá trị  ác định tại  là 0. 
      

4140 

Giá trị thiết bị chỉ định không thuộc 
phạm vi sau: 
0,2

-1022
 ≤|Giá trị thiết bị chỉ định|<2

1024
 

Giá trị thiết bị chỉ định là -0, số không 
chuẩn hóa, không phải số v  ±∞  

      

4141 
Kết quả phép toán vượt quá phạm vi 
sau (khi xảy dòng ngâm): 
2

1024
 ≤ |Kết quả phép toán| 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u tì  kiếm số logarit tự nhiên của giá trị “1 ”  o D5  c i, v   ưu kết quả tại D30 tới D33. 
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7.12.25 LOG10 ,LOG10P 

 
 

 : Dữ liệu chứa số  og rit cơ số 10 (thập phân) hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu (số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả phép toán (số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
E 

     

Bit    Bit    

      ∆*
1 

 

        

 *1: Chỉ có sẵn cho số thực 

Chức năng 

(1) Lệnh này chứa giá trị do  chỉ định cho logarit thập phân (logarit với cơ số 1  , v   ưu kết quả phép 

toán vào thiết bị do  chỉ định. 

 

(2) Chỉ giá trị  ương được  chỉ định. (Không thể thực hiện phép toán với số âm.) 

(3) Khi kết quả phép toán là -0 hoặc dòng ngâm, kết quả được xử  ý như    

(4) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4 (3) 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 
Giá trị  ác định tại  là số âm. 

Giá trị  ác định tại  là 0. 
      

4140 

Giá trị thiết bị chỉ định không thuộc 
phạm vi sau: 
0,2

-126
 ≤|Giá trị thiết bị chỉ định|<2

128
 

Giá trị thiết bị chỉ định là -0, số không 
chuẩn hóa, không phải số v  ±∞  

      

4141 
Kết quả phép toán vượt quá phạm vi 
sau (khi xảy dòng ngâm): 
2

128
 ≤ |Kết quả phép toán| 
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Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u chứa giá trị logarit thập phân của số thực loại dữ liệu điểm 32-bit do D600 hoặc D601 
chỉ định khi X10 chuyển ON  S u đó chương trình  ưu kết quả phép toán vào D123 hoặc D124. 

 

7.12.26 LOG10D, LOG10DP 

 
 

 : Dữ liệu chứa số  og rit cơ số 10 (thập phân) hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu (số thực) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả phép toán (số thực) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
K,H 

     

Bit    Bit    

    ∆*
1 

 

      

 *1: Chỉ có sẵn cho số thực 

Chức năng 

(1) Lệnh này chứa giá trị do  chỉ định cho logarit thập phân (logarit với cơ số 1  , v   ưu kết quả phép 

toán vào thiết bị do  chỉ định. 

 

(2) Chỉ giá trị  ương được  chỉ định. (Không thể thực hiện phép toán với số âm.) 

(3) Khi kết quả phép toán là -0 hoặc dòng ngâm, kết quả được xử  ý như    

(4) Khi cài giá trị đầu vào sử d ng công c  lập trình có thể xảy ra l i làm tròn. 

Để có những cảnh báo, tham khảo trang 96, phần 3.2.4 (3) 
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L i phép toán 
(1) Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 
Giá trị  ác định tại  là số âm. 

Giá trị  ác định tại  là 0. 
      

4140 

Giá trị thiết bị chỉ định không thuộc 
phạm vi sau: 
0,2

-1022
 ≤|Giá trị thiết bị chỉ định|<2

1024
 

Giá trị thiết bị chỉ định là -0, số không 
chuẩn hóa, không phải số v  ±∞  

      

4141 
Kết quả phép toán vượt quá phạm vi 
sau (khi xảy dòng ngâm): 
2

1024
 ≤ |Kết quả phép toán| 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u chứa giá trị logarit thập phân của số thực loại dữ liệu điểm 64-bit do D600 tới D603 chỉ 
định khi M0 chuyển ON  S u đó chương trình  ưu kết quả phép toán vào D123 tới D126. 

 

7.12.27 RND, RNDP, SRND, SRNDP 

 

 : Đầu số thiết bị  ưu số ngẫu nhiên (BIN 16 bit) 

 : Dữ liệu chu i số ngẫu nhiên hoặc chữ số đầu của thiết bị  ưu chúng (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong 

R, ZR 
 

 Zn 
        

K, H  
      

Bit    Bit    
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Chức năng 

Lệnh tạo số ngẫu nhiên tạo các số ngẫu nhiên phù hợp với công thức tính toán nhất định. Trong công thức 

đó, sử d ng kết quả tính toán trước đó như  ột hệ số. 

Lệnh th   đổi chu i có thể th   đổi mẫu tạo số ngẫu nhiên. 

RND 

Tạo số ngẫu nhiên từ 0 tới 32767,v   ưu tại thiết bị do  chỉ định. 

SRND 

Cập nhật chu i số ngẫu nhiên theo dữ liệu BIN 16- it đ ng  ưu tại thiết bị do  chỉ định. 

L i phép toán 
(1) Không có l i phép toán trong lệnh RND(P) hoặc SRND(P). 

Ví d  chương trình 

 1  Chương trình s u  ưu số ngẫu nhiên tại D100 khi X10 chuyển ON. 

 

 2  Chương trình s u cập nhật  chu i số ngẫu nhiên theo nội dung D0 khi X10 chuyển ON. 

 

7.12.28 BSQR, BSQRP, BDSQR, BDSQRP 

 

 : Dữ liệu chứ  căn  ậc hai hoặc số thiết bị  ưu  ữ liệu (BSQR(P): BCD 4 chữ số,BDSQR(P): BCD 8 
chữ số) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả tính căn  ậc hai (BCD 4 chữ số) 

      
       
     

             
trong 

R, ZR 
 

 Zn 
        

K, H  
      

Bit    Bit    

    

    

 



567 

Chức năng 

BSQR 

(1) Trở lại giá trị căn  ậc hai chỉ định tại , v   ưu kết quả phép toán vào số hiệu thiết bị  ác định tại . 

 

(2) Giá trị được chỉ định tại  là giá trị BCD với tối đ  4 chữ số (từ 0 tới 9999). 

(3) Kết quả phép toán của  và +1 được  ưu như giá trị BCD tương ứng giữa 0 và 9999. 

(4) Kết quả phép toán được làm tròn từ vị trí thập phân thứ 5. 

Lý do là vị trí thập phân thứ 4 có l i của ±1. 

BDSQR 

(1) Tính giá trị căn  ậc hai chỉ định tại , v   ưu kết quả phép toán vào số hiệu thiết bị  ác định tại . 

 

(2) Giá trị được chỉ định tại  và  +1 là giá trị BCD với tối đ  8 chữ số (từ 0 tới 99999999). 

(3) Kết quả phép toán của  và +1 được  ưu như giá trị BCD tương ứng giữa 0 và 9999. 

(4) Kết quả phép toán được làm tròn từ vị trí thập phân thứ 5. 

Lý do là vị trí thập phân thứ 4 có l i của ±1. 

L i phép toán 

 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Dữ liệu   ác định tại  không phải giá 
trị BCD. 

      

Ví d  chương trình 

 1  Chương trình s u tính cắn bậc hai giá trị BCD 1325 và xuất ra phần nguyên tới BCD 4 chữ số từ Y50 tới 

Y5F, và phần phân số thập phân tới BCD 4 chữ số từ Y40 tới Y4F. 
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 2  Chương trình s u tính căn  ậc hai giá trị BCD 74625813 và xuất ra phần nguyên kết quả BCD 4 chữ số 

tại Y50 tới Y5F, và phần phân số thập phân tới BCD 4 chữ số từ Y40 tới Y4F. 

 

7.12.29 BSIN, BSINP 

 

 : Dữ liệu chứa giá trị SIN (sine) hoặc số thiết bị  ưu  ữ liệu (BCD 4 chữ số) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả tính căn  ậc hai (BCD 4 chữ số) 

      
       
     

             
trong 

R, ZR 
 

 Zn 
        

K, H  
      

Bit    Bit    
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Chức năng 

(1) Tính giá trị SIN (sine) của giá trị (góc) do chỉ định, v   ưu  ấu kết quả phép toán vào thiết bị  ác định 

tại , và kết quả phép toán tại thiết bị  ác định tại +1 và +2. 

 

(2) Giá trị được chỉ định tại  là giá trị BCD trong khoảng 0 tới 36  độ  theo đơn vị độ) 

(3) Dấu kết quả phép toán  ưu tại      “ ” nếu kết quả là số  ương, v  “1” nếu là âm.  

(4) Kết quả phép toán  ưu tại +1 và +2 là giá rị BCD trong khoảng -1.000 và 1.000. 

(5) Kết quả phép toán được làm tròn từ vị trí thập phân thứ 5. 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Dữ liệu  ác định tại  không phải giá 
trị BCD. 

Dữ liệu  ác định tại không thuộc 
phạm vi từ 0 tới 360. 

      

4101 Điểm thiết bị  ác định tại vượt quá 
phạm vi thiết bị tương ứng. 

      

Ví d  chương trình 
(1) Ví d  chương trình  ên  ưới tính SIN dữ liệu BCD 3-chữ số do X20 tới X2B chỉ định, và xuất ra phần 

BCD 1-chữ số phần nguyên từ Y50 tới Y53, và phần phân số thập phân BCD 4-chữ số từ Y40 tới Y4F. 

Y6  được chuyển ON nếu kết quả phép toán là âm. (Nếu giá trị được cài tại X20 tới X2F lớn hơn 36  thì sẽ 

được điều chỉnh trong phạm vi từ 0 tới 360.) 
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[Phép toán liên quan khi giá trị do X20 tới X2B chỉ định là 590] 

 

7.12.30 BCOS, BCOSP 

 

 : Dữ liệu chứa giá trị COS (cosine) hoặc số thiết bị  ưu  ữ liệu (BCD 4 chữ số) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả phép toán (BCD 4 chữ số) 

      
       
     

             
trong 

R, ZR 
 

 Zn 
        

K, H  
      

Bit    Bit    

     

     

Chức năng 

(1) Tính giá trị COS (sine) của giá trị (góc) do chỉ định, v   ưu  ấu kết quả phép toán vào thiết bị  ác định 

tại , và kết quả phép toán tại thiết bị  ác định tại +1 và +2. 

 

(2) Giá trị được chỉ định tại  là giá trị BCD trong khoảng 0 tới 36  độ  theo đơn vị độ) 

(3) Dấu kết quả phép toán  ưu tại      “ ” nếu kết quả là số  ương, v  “1” nếu là âm.  

(4) Kết quả phép toán  ưu tại +1 và +2 là giá rị BCD trong khoảng -1.000 và 1.000. 

(5) Kết quả phép toán được làm tròn từ vị trí thập phân thứ 5. 
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L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Dữ liệu   ác định tại  không phải giá 
trị BCD. 

Dữ liệu  ác định tại không thuộc 
phạm vi từ 0 tới 360. 

      

4101 Điểm thiết bị  ác định tại vượt quá 
phạm vi thiết bị tương ứng. 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u tính consine  ữ liệu BCD 3-chữ số do X20 tới X2B chỉ định, và xuất ra phần BCD 1-

chữ số phần nguyên từ Y50 tới Y53, và phần phân số thập phân BCD 4-chữ số từ Y40 tới Y4F. 

Y6  được chuyển ON nếu kết quả phép toán là âm.  

 
[Phép toán liên quan khi giá trị do X20 tới X2B chỉ định là 430] 
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7.12.31 BTAN, BTANP 

 
 

 : Dữ liệu chứa giá trị TAN (tangent) hoặc số thiết bị  ưu  ữ liệu (BCD 4 chữ số) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả phép toán (BCD 4 chữ số) 

      
       
     

             
trong 

R, ZR 
 

 Zn 
        

K, H  
      

Bit    Bit    

     

     

Chức năng 

(1) Tính giá trị TAN (tangent) của giá trị (góc) do chỉ định, v   ưu  ấu kết quả phép toán vào thiết bị xác 

định tại , và kết quả phép toán tại thiết bị  ác định tại +1 và +2. 

 

(2) Giá trị được chỉ định tại  là giá trị BCD trong khoảng 0 tới 36  độ (theo đơn vị độ) 

(3) Dấu kết quả phép toán  ưu tại      “ ” nếu kết quả là số  ương, v  “1” nếu là âm.  

(4) Kết quả phép toán  ưu tại +1 và +2 là giá rị BCD trong khoảng -57.2901 và 57.2902. 

(5) Kết quả phép toán được làm tròn từ vị trí thập phân thứ 5. 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Dữ liệu  ác định tại  không phải giá 
trị BCD. 

Dữ liệu  ác định tại không thuộc 
phạm vi từ 0 tới 360. 

Dữ liệu  ác định tại  là 90
o
 hoặc 

270
o 

      

4101 Điểm thiết bị  ác định tại vượt quá 
phạm vi thiết bị tương ứng. 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u tính t ngent  ữ liệu BCD 3-chữ số do X20 tới X2B chỉ định, và xuất ra phần BCD 1-

chữ số phần nguyên từ Y50 tới Y53, và phần phân số thập phân BCD 4-chữ số từ Y40 tới Y4F. 

Y6  được chuyển ON nếu kết quả phép toán là âm.  
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[Phép toán liên quan khi X20 tới X2B chỉ định giá trị của 390] 

 

7.12.32 BASIN, BASINP 

 

 : Số thiết bị  ưu  ữ liệu chứa giá trị SIN
-1

  sine đảo) (BCD 4 chữ số)  

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả phép toán (BCD 4 chữ số) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
K, H  

      

Bit    Bit    
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Chức năng 

(1) Trở lại giá trị SIN
-1

  since đảo) do chỉ định, v   ưu  ấu kết quả phép toán (góc) vào thiết bị  ác định tại 

. 

 

(2) Dấu kết quả phép toán  ưu tại  . Nếu kết quả là số  ương c i “ ”, v  c i  “1” nếu là âm.  

(3) Phần trước phần phân số thập ph n được  ưu tại +1 và +2, như giá trị BCD. 

 C i đặt trong khoảng 0 và 1.0000) 

(4) Giá trị được chỉ định tại  là giá trị BCD trong khoảng 0 tới 9  độ  và 270 tới 36  độ  theo đơn vị độ) 

(5) Kết quả phép toán được làm tròn từ phần phân số thập phân 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Dữ liệu  ác định tại  không phải giá 
trị BCD. 

Dữ liệu  ác định tại không thuộc 
phạm vi từ -1.0000 tới 1.0000. 

      

4101 Điểm thiết bị  ác định tại vượt quá 
phạm vi thiết bị tương ứng. 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u thực hiện phép toán SIN

-1
 về dấu   ương khi X  OFF,    khi X  ON , phần nguyên 

BCD 1-chữ số từ Y30 tới Y33, và phần phân số thập phân BCD 4-chữ số từ Y20 tới X2F, và xuất ra góc  

theo BCD 4 chữ số từ Y40 tới Y4F. 
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[Phép toán liên quan khi X20 tới X33 chỉ định giá trị của 0.4753] 

 

7.12.33 BACOS, BACOSP 

 

 : Số thiết bị  ưu  ữ liệu chứa giá trị COS
-1

  cosine đảo) (BCD 4 chữ số)  

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả phép toán (BCD 4 chữ số) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn                

Bit    Bit    

     

     

Chức năng 

(1) Trở lại giá trị COS
-1

  cosince đảo) do chỉ định, v   ưu  ấu kết quả phép toán vào thiết bị  ác định tại 

. 

 

(2) Dấu kết quả phép toán  ưu tại  .  

Nếu kết quả là số  ương c i “ ”, v  c i “1” nếu là âm.  

(3) Phần trước phần phân số thập ph n được  ưu tại +1 và +2, như giá trị BCD. 

 C i đặt trong khoảng 0 và 1.0000) 

(4) Giá trị được chỉ định tại  là giá trị BCD trong khoảng 0 tới 18  độ  theo đơn vị độ) 

(5) Kết quả phép toán được làm tròn từ phần phân số thập phân 
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L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Dữ liệu  ác định tại  không phải giá 
trị BCD. 

Dữ liệu  ác định tại không thuộc 
phạm vi từ -1.0000 tới 1.0000. 

      

4101 Điểm thiết bị  ác định tại vượt quá 
phạm vi thiết bị tương ứng. 

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u thực hiện phép toán COS

-1
 về dấu   ương khi X  OFF,    khi X  ON , phần nguyên 

BCD 1-chữ số từ X30 tới X33, và phần phân số thập phân BCD 4-chữ số từ X20 tới X2F, và xuất ra góc  

theo BCD 4 chữ số từ Y40 tới Y4F. 
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[Phép toán liên quan nếu X0 và X20 tới X33 chỉ định giá trị của-0.7650] 

 

7.12.34 BATAN, BATANP  

 

 : Số thiết bị  ưu  ữ liệu chứa giá trị TAN
-1

  t ngent đảo) (BCD 4 chữ số)  

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả phép toán (BCD 4 chữ số) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn                

Bit    Bit    

     

     

Chức năng 

(1) Thực hiện COS
-1

  cosince đảo) tại giá trị do chỉ định, v   ưu  ấu kết quả phép toán (góc) vào thiết bị 

 ác định tại . 

 

(2) Dấu kết quả phép toán  ưu tại  .  

Nếu kết quả là số  ương c i “ ”, v  c i “1” nếu là âm.  

(3) Phần trước phần phân số thập ph n được  ưu tại +1 và +2, như giá trị BCD. 

 C i đặt trong khoảng 0 và 9999.9999) 

(4) Giá trị được chỉ định tại  là giá trị BCD trong khoảng 0 tới 9  độ, và 270 tới 36  độ  theo đơn vị độ) 

(5) Kết quả phép toán được làm tròn từ phần phân số thập phân 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Dữ liệu phép toán  ác định tại  
không phải giá trị BCD. 

      

4101 Điểm thiết bị  ác định tại  vượt quá 
phạm vi thiết bị tương ứng. 
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Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u thực hiện phép toán TAN

-1
 về dấu   ương khi X  OFF,    khi X  ON , phần nguyên 

BCD 1-chữ số từ X20 tới X2F, và phần phân số thập phân BCD 4-chữ số từ X30 tới X3F, và xuất ra góc  

theo BCD 4 chữ số từ Y40 tới Y4F. 

 

[Phép toán liên quan khi X0 và X20 tới X2F chỉ định giá trị của 1.2654] 
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7.13 L nh xử lý d  li u  

 

7.13.1 LIMIT, LIMITP, DLIMIT, DLIMITP 

 

 : Giá trị giới hạn  ưới (giá trị ngưỡng đầu ra tối thiểu) (BIN 16/32 bit) 

 : Giá trị giới hạn trên (giá trị ngưỡng đầu ra tối đ    BIN 16/32  it  

 : Giá trị đầu v o được xử lý giới hạn trên v   ưới xử lý (BIN 16/32 bit) 

 : Đầu số hiệu  ưu giá trị đầu ra do xử lý giới hạn trên v   ưới xử lý (BIN 16/32 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

        

K, H  
      

Bit    Bit    

    

 
   

 
   

    

Chức năng 

LIMIT 

(1) Xử lý giá trị đầu r  để  ưu v o thiết bị do  chỉ định bằng cách kiểm tra liệu giá trị đầu vào (BIN 16 bit) 

do  chỉ định có thuộc phạm vi giá trị giới hạn trên v   ưới do  và  chỉ định hay không. 

Giá trị đầu r  được xử lý theo những cách như  ưới đ  : 

 

(2) Giá trị trong phạm vi từ -32768 tới 32767 được chỉ định tại ,  và . 

(3) Khi thực hiện xử lý chỉ dựa vào giá trị giới hạn trên thì giá trị giới hạn  ưới chỉ định tại  được cài tại “-

32678”  

(4) Khi thực hiện xử lý chỉ dựa vào giá trị giới hạn  ưới thì giá trị giới hạn trên chỉ định tại  được cài tại 

“32767”  
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DLIMIT 

(1) Chức năng  ử lý giá trị đầu r  để  ưu v o thiết bị do ( , +1) chỉ định bằng cách kiểm tra liệu giá trị 

đầu vào (BIN 16 bit) do ( , +1) chỉ định có thuộc phạm vi giá trị giới hạn trên v   ưới do ( , +1) 

và ( , +1) chỉ định hay không. 

 

(2) Giá trị trong phạm vi từ -2147483648 tới 2147483647 được chỉ định tại ( , +1), ( . +1) và (

, +1). 

(3) Khi thực hiện xử lý chỉ dựa vào giá trị giới hạn trên thì giá trị giới hạn  ưới chỉ định tại  được cài tại 

“-2147483648”  

(4) Khi thực hiện xử lý chỉ dựa vào giá trị giới hạn  ưới thì giá trị giới hạn trên chỉ định tại  được cài tại 

“2147483647”  

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Giá trị giới hạn  ưới  ác định tại 
lớn hơn giá trị giới hạn trên  ác định 

tại  

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u thực hiện xử lý giới hạn từ 500 tới 5000 trên dữ liệu c i như giá trị BCD từ X20 tới 

X2F, v   ưu kết quả tại D1 khi X0 chuyển ON. 
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[Phép toán] 

 D1 trở thành 500 nếu D0 < 500. 

                  D0 =400 -> D1=500 

  

 D1 trở thành giá trị củ  D  khi 5   ≤ D  ≤ 5    

                  D0 = 1300 -> D1=1300 

  

 D1 trở thành 5000 khi 5000 < D1 

                  D0 = 9600 -> D1=5000 

 

(2) Chương trình s u thực hiện xử lý giá trị giới hạn từ 10000 tới 1000000 trên dữ liệu c i như giá trị BCD từ 

X20 tới X3F khi X0 chuyển ON. 

 

[Phép toán] 

 (D11, D10) trở thành 10000 nếu (D1, D0) nhỏ hơn 1      

                  (D1, D0) =400 -> (D11, D10)=10000 

 

 (D11, D10) trở thành giá trị của (D1,D0) nếu 1     ≤  D1,D   ≤ 1       

                  (D1,D0) =345678 -> (D11,D10) = 345678 

 

 (D11,D10) trở thành 1000000 nếu 1000000< (D1,D0) 

                  (D1, D0)=9876543 -> (D11, D10)=1000000 

 

7.13.2 BAND, BANDP, DBAND, DBANDP 

 

 : Giá trị giới hạn  ưới của dải chết (không dải đầu ra) (BIN 16/32 bit) 

 : Giá trị giới hạn trên của dải chết (không dải đầu ra) (BIN 16/32 bit) 

 : Giá trị đầu v o được xử lý dải chết xử lý (BIN 16/32 bit) 

 : Đầu số hiệu  ưu giá trị đầu ra do xử lý dải chết xử lý (BIN 16/32 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

        

K, H  
      

Bit    Bit    

    

 
   

 
   

    

 

Ví    

Ví    

Ví    

Ví    

Ví    

Ví    
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Chức năng 

BAND 

(1) Xử lý giá trị đầu r  để  ưu v o thiết bị do  chỉ định bằng cách kiểm tra liệu giá trị đầu vào (BIN 16 bit) 

do  chỉ định có thuộc phạm vi giá trị giới hạn trên v   ưới do  và  chỉ định hay không. 

Giá trị đầu r  được xử lý theo những cách như  ưới đ y: 

 

(2) Giá trị trong phạm vi từ -32768 tới 32767 được chỉ định tại ,  và . 

(3) Giá trị đầu r   ưu tại  là giá trị BIN 16-bit có dấu  Do đó, nếu kết quả phép toán vượt quá phạm vi từ  

-32768 tới 32767, sẽ diễn r  như s u: 

 

DBAND 

(1) Xử lý giá trị đầu r  để  ưu v o thiết bị do  chỉ định bằng cách kiểm tra liệu giá trị đầu vào (BIN 32 bit) 

do ( , +1) chỉ định có thuộc phạm vi giá trị giới hạn trên v   ưới do ( , +1) và ( , +1) chỉ 

định hay không. 

Giá trị đầu r  được xử lý theo những cách như  ưới đ  : 

 

(2) Giá trị trong phạm vi từ -2147483648 tới 2147483647 được chỉ định tại ( , +1), ( . +1) và (

, +1). 
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(3) Giá trị đầu r   ưu tại  là giá trị BIN 16-bit có dấu  Do đó, nếu kết quả phép toán vượt quá phạm vi từ -

2147483648 tới 2147483647, sẽ diễn r  như s u: 

 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Giá trị giới hạn  ưới  ác định tại 
lớn hơn giá trị giới hạn trên  ác định 

tại  

      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u thực hiện thực hiện xử lý dải chết bằng cách áp d ng giới hạn  ưới và trên 0 và 1000 

cho dữ liệu cài theo BCD tại X20 tới X2F v   ưu kết quả xử lý tại D1 khi X0 chuyển ON. 

 
[Phép toán] 

 Lưu” ” tại D1 nếu   ≤ D  ≤ 1    

                  D0 =500 -> D1=0 

  

 Giá trị (D0)-1    được  ưu tại D1 nếu 1000 < D0. 

                  D0 = 7000 -> D1=6000 

 

(2) Chương trình s u thực hiện xử lý dải chết bằng cách áp d ng giới hạn  ưới và trên -10000 và 10000 cho 

dữ liệu cài tại D  v  D1 v   ưu kết quả xử lý tại D10 và D11 khi X0 chuyển ON. 

 
[Phép toán] 

 Giá trị  D1, D   được  ưu tại (D11, D10) nếu (D1, D0) < (-10000). 

                  (D1,D0) = -12345 -> (D11, D10) = -2345 

 

 Giá trị   được  ưu tại (D11, D10) nếu -1     ≤  D11, D1  ≤ 1     

                  (D1, D0) = 6789 -> (D11, D10) = 0 

  

 Giá trị (D1, D) -1     được  ưu tại (D11, D10) nếu 10000 < (D1, D0). 

                  (D1, D0) = 50000 -> (D11, D10) = 40000 

 

Ví    

Ví    

Ví    

Ví    

Ví    
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7.13.2 ZONE, ZONEP, DZONE, DZONEP 

 

 : Giá trị phân cực    được thêm vào giá trị đầu vào (BIN 16/32 bit) 

 : Giá trị phân cực  ương được thêm vào giá trị đầu vào (BIN 16/32 bit) 

 : Giá trị đầu vào sử d ng cho xử lý vùng (BIN 16/32 bit) 

 : Đầu số hiệu  ưu giá đầu ra do xử lý vùng xử lý (BIN 16/32 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
K, H  

      

Bit    Bit    

    

 
   

 
   

    

 

Chức năng 

ZONE 

(1) Cộng giá trị phân cực do  hoặc  chỉ định vào giá trị đầu vào do  chỉ định, v   ưu tại số hiệu 

thiết bị do  chỉ định. 

Giá trị phân cực được tính theo quy tắc sau: 

 

(2) Giá trị được chỉ định tại ,  và  trong phạm vi từ -32768 tới 32767. 

(3) Giá trị đầu r   ưu tại  là giá trị BIN 16-bit có dấu  Do đó, nếu kết quả phép toán vượt quá khoảng từ 

 -32768 tới 32767 sẽ xảy ra: 
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DZONE 

(1) Cộng giá trị phân cực do ( , +1) hoặc ( , +1) chỉ định vào giá trị đầu vào ( , +1 , v   ưu 

két quả tại số hiệu thiết bị do ( , +1). 

Cộng giá trị phân cực được thực hiện như s u: 

 

(2) Giá trị trong phạm vi từ -2147483648 tới 2147483647 được chỉ định tại ( , +1), ( . +1) và (

, +1). 

(3) Giá trị đầu r   ưu tại  là giá trị BIN 32-bit có dấu  Do đó, nếu kết quả phép toán vượt quá khoảng từ 

 -2147483648 tới 2147483647 sẽ xảy ra: 

 

L i phép toán 
(1) Không có l i phép toán trong lệnh ZONE(P) hoặc DZONE(P). 

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u thực hiện xử lý vùng bằng cách áp d ng  giá trị phân cực    v   ương – 100 tới 100 

cho dữ liệu cài tại D  v   ưu kết quả xử lý tại D1 khi X0 chuyển ON. 

 
[Phép toán] 

 Giá trị (D0) + (-1    được  ưu tại D1 nếu D0 < 0. 

                  D0 = -200 -> D1 = -300 

  

 Giá trị   được  ưu tại D1 nếu D0 = 0. 

 Giá trị củ   D  +1   được  ưu tại D1 nếu 0 < D0 

                  D0 = 700 -> D1 = 800 

Ví    

Ví    
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 2  Chương trình s u thực hiện xử lý vùng bằng cách áp d ng giá trị phân cực    v   ương của -10000 tới 

10000 cho dữ liệu cài tại D  v  D1 v   ưu kết quả xử lý tại D10 và D11 khi X1 chuyển ON. 

 
 

[Phép toán] 

 Giá trị (D1, D0) + (-1      được  ưu tại (D11, D10) nếu (D1, D0) < 0. 

                  (D1, D0) = -12345 -> (D11, D10) = -22345 

 

 Giá trị   được  ưu tại (D11, D10) nếu (D1, D0) = 0. 

 Giá trị củ   D1, D   +1     được  ưu tại (D11, D10) nếu 0 < (D1, D0). 

                       (D1, D0) = 50000 -> (D11, D10) = 60000 

 

7.13.4 SCL, SCLP, DSCL, DSCLP 

 

 : Giá trị đầu vào chia tỷ lệ hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu giá trị đầu vào (BIN 16/32 bit) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu chuyển đổi chia tỷ lệ (BIN 16/32 bit) 

 : Đầu số hiệu  ưu giá trị đầu ra ph  thuộc vào chia tỷ lệ (BIN 16/32 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
K, H  

      

Bit    Bit    

       

 
      

       

 

  

Ví    

Ví    
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Chức năng 

SCL 

(1) Lệnh này thực hiện chia tỷ lệ cho dữ liệu chuyển đổi chia tỷ lệ (bộ dữ liệu 16-bit) do chỉ định với giá trị 

đầu vào do  chỉ định, v  s u đó  ưu kết quả phép toán vào thiết bị do  chỉ định. 

Thực hiện chuyển đổi chia tỷ lệ dựa trên dữ liệu chuyển đổi chia tỷ lệ  ưu tại thiết bị do  chỉ định và trên 

nó. 

 
(2) Nếu giá trị không cho cho ra kết quả là số nguyên thì lệnh này sẽ làm tròn giá trị thành số nguyên. 

(3) Cài tọ  độ X dữ liệu chuyển đổi chia tỷ lệ theo thứ tự tăng  ần. 

(4) Cài giá trị đầu vào trong phạm vi dữ liệu chuyển đổi chia tỷ lệ (trong phạm vi thiết bị ). 

(5) Nếu các điểm tọ  độ X thì xuất ra dữ liệu tọ  độ Y số điểm cao nhất. 

 6  Xác định số điểm tọ  độ dữ liệu chuyển đổi chia tỷ lệ từ 1 tới 32767. 

DSCL 

(1) Lệnh này thực hiện chia tỷ lệ cho dữ liệu chuyển đổi chia tỷ lệ (bộ dữ liệu 16-bit) do chỉ định với giá trị 

đầu vào do  chỉ định, v  s u đó  ưu kết quả phép toán vào thiết bị do  chỉ định. 

Thực hiện chuyển đổi chia tỷ lệ dựa trên dữ liệu chuyển đổi chia tỷ lệ  ưu tại thiết bị do  chỉ định và trên 

nó. 

 

(2) Nếu giá trị không cho cho ra kết quả là số nguyên thì lệnh này sẽ làm tròn giá trị thành số nguyên. 

(3) Cài tọ  độ X dữ liệu chuyển đổi chia tỷ lệ theo thứ tự tăng  ần. 

(4) Cài giá trị đầu vào trong phạm vi dữ liệu chuyển đổi chia tỷ lệ (trong phạm vi thiết bị  và +1). 

(5) Nếu các điểm tọ  độ X thì xuất ra dữ liệu sắp xếp Y số điểm cao nhất. 

 6  Xác định số điểm tọ  độ dữ liệu chuyển đổi chia tỷ lệ từ 1 tới 32767. 
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 1  Có h i phương pháp tì  kiếm ph  thuộc vào liệu SM750 ON hay OFF. 

SM750 P ươ         ìm k  m Phạm vi s  tìm ki m 

OFF Tìm kiếm tuần tự 1 ≤ Số lần ≤ 32767 

ON TÌm kiếm nhị phân 1 ≤ Số lần ≤ 15 

(2) Khi cài dữ liệu chuyển đổi chia tỷ lệ theo thứ tự tăng  ần, phương pháp tì  kiế  th   đổi từ cái này sang 

cái khác ph  thuộc vào trọng thái củ  SM75   Do đó, tốc độ xử  ý cũng th   đổi. Số tìm kiếm quyết định  

tốcđộ xử lý. Số tìm kiếm càng it  tốc độ xử lý càng nhanh. 

(a) Nếu tốc đ ử lý với tìm kiếm tuần tự tăng: 

Nếu số điểm tọ  độ cao nhất và giá trị đầu vào  trong phạm vi từ 1 tới 15 điểm thì số tìm kiếm tuần tự sẽ 

là 15 hoặc nhỏ hơn  Do đó, tôc độ xử lý dữ liệu với  tìm kiếm tuần tự sẽ tăng  

(b) Nếu tốc độ xử lý dữ liệu với tìm kiếm nhị ph n tăng: 

Nếu số tìm kiếm tối đ     15 v  giá trị đầu vào  ngoài phạ  vi điểm tọ  độ 16 hoặc hơn thì số tìm kiếm 

nhị phân bằng số tìm kiếm tuần tự hoặc nhỏ hơn  Do đó, tốc độ xử lý dữ liệu với tìm kiếm nhị phân sẽ tăng  

 

 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Tọ  độ X của dữ liệu chuyển đổi chia 
tỷ lệ định vị trước điể   ác định tại 

không được cài theo thứ tự tăng 
dần. (Tuy nhiên, l i n   không được 
phát hiện khi SM750 ON.) 

Giá trị đầu v o  ác định tại  không 
thuộc phạm vi dữ liệu chuyển đổi chia 
tỷ lệ được cài. 
Số tọ  độ X và Y của thiết bị  ác định 

tại  không thuộc phạm vi từ 1 tới 
32767. 

      

4101 
Số tọ  độ X và Y của thiết bị  ác định 

tại  không thuộc phạ  vi  ác định. 
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Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u thực hiện chia tỷ lệ cho dữ liệu chuyển đổi chia tỷ lệ của thiết bị chỉ định tại D100 và 

trên nó được cài với giá trị đầu v o  ác định tại D , v  s u đó  uất dữ liệu tại D20. 

 

7.13.5 SCL2, SCL2P, DSCL2, DSCL2P 

 

 : Giá trị đầu vào chia tỷ lệ hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu giá trị đầu vào (BIN 16/32 bit) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu chuyển đổi chia tỷ lệ (BIN 16/32 bit) 

 : Đầu số hiệu  ưu giá trị đầu ra ph  thuộc vào chia tỷ lệ (BIN 16/32 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
K, H  

      

Bit    Bit    
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Chức năng 

SCL2(P) 

(1) Lệnh này thực hiện chia tỷ lệ cho dữ liệu chuyển đổi chia tỷ lệ (bộ dữ liệu 16-bit) do chỉ định với giá trị 

đầu vào do  chỉ định, v  s u đó  ưu kết quả phép toán vào thiết bị do  chỉ định. 

Thực hiện chuyển đổi chia tỷ lệ dựa trên dữ liệu chuyển đổi chia tỷ lệ  ưu tại thiết bị do  chỉ định và trên 

nó. 

 
(2) Nếu giá trị không cho cho ra kết quả là số nguyên thì lệnh này sẽ làm tròn giá trị thành số nguyên. 

(3) Cài tọ  độ X dữ liệu chuyển đổi chia tỷ lệ theo thứ tự tăng  ần. 

(4) Cài giá trị đầu vào trong phạm vi dữ liệu chuyển đổi chia tỷ lệ (trong phạm vi thiết bị ). 

(5) Nếu các điểm tọ  độ X thì xuất ra dữ liệu tọ  độ Y số điểm cao nhất. 

DSCL2(P) 

(1) Lệnh này thực hiện chia tỷ lệ cho dữ liệu chuyển đổi chia tỷ lệ (bộ dữ liệu 32-bit) do chỉ định với giá trị 

đầu vào do  chỉ định, v  s u đó  ưu kết quả phép toán vào thiết bị do  chỉ định. 

Thực hiện chuyển đổi chia tỷ lệ dựa trên dữ liệu chuyển đổi chia dữ liệu  ưu tại thiết bị do  chỉ định và 

trên nó. 

 
(2) Nếu giá trị không cho cho ra kết quả là số nguyên thì lệnh này sẽ làm tròn giá trị thành số nguyên. 

(3) Cài tọ  độ X dữ liệu chuyển đổi chia tỷ lệ theo thứ tự tăng  ần. 

(4) Cài giá trị đầu vào trong phạm vi dữ liệu chuyển đổi chia tỷ lệ (trong phạm vi thiết bị  và +1). 

(5) Nếu các điểm tọ  độ X thì xuất ra dữ liệu sắp xếp Y số điểm cao nhất. 

 6  Xác định số điểm tọ  độ dữ liệu chuyển đổi chia tỷ lệ từ 1 tới 32767. 

 

Khi cài dữ liệu chuyển đổi chia tỷ lệ theo thứ tự tăng  ần, phương pháp tì  kiế  th   đổi từ cái này sang 

cái khác ph  thuộc vào trọng thái củ  SM75   Do đó, tốc độ xử  ý cũng th   đổi. Số tìm kiếm quyết định  tốc 

độ xử lý. Số tìm kiếm càng it  tốc độ xử lý càng nhanh. 

Để có thêm chi tiết, tham khảo trang 587, phần 7.13.4. 
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L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Tọ  độ X không được cài theo thứ tự 
tăng  ần.  

Giá trị đầu v o  ác định tại  không 
thuộc phạm vi dữ liệu chuyển đổi chia 
tỷ lệ được cài. 
Số tọ  độ X và Y của thiết bị  ác định 

tại  không thuộc phạm vi từ 1 tới 
32767. 

      

4101 
Số tọ  độ X và Y của thiết bị  ác định 

tại  không thuộc phạ  vi  ác định. 
      

Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u thực hiện chia tỷ lệ cho dữ liệu chuyển đổi chia tỷ lệ của thiết bị chỉ định tại D100 và 

trên nó được cài với giá trị đầu v o  ác định tại D , v  s u đó  uất dữ liệu tại D20. 
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7.14 L nh chuyển mạch file register 

 

7.14.1RSET, RSETP 

 

: Số khối dữ liệu sử d ng để th   đổi số khối hoặc số hiệu thiết bị  ưu số khối dữ liệu (BIN 16-bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
K, H 

     

Bit    Bit    

   

Chức năng 

 1  Th   đổi số khối file register sử d ng trong chương trình s ng số khối  ưu tại thiết bị chỉ định tại . Sau 

khi thay đổi số khối, tất cả các file register sử d ng trong chương trình tuần tự được xử lý tới file register của 

số khối s u khi th   đổi. 

                  Khi chuyển mạch số khối từ khối số 0 tới khối số 1 

 

 

 
Khi làm mới file register (R và chuyển mạch số khối file register với lệnh RSET,  hạn chế sau. 

Về các hạn chế trong file register, tham khảo trang 129, Phần 3.10. 

 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD0. 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Số khối  ác định tại không tồn tại.       

4101 
Không có file register cho số khối xác 
định. 

      

 

Ví    
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Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u so sánh R  của khối số 0 và R0 của khối số 1. 

 

7.14.2 QDRSET, QDRSETP 

 

: Dữ liệu chu i ký tự của ổ số/ tên tập tin cài file register, hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu chu i ký tự 

(chu i ký tự) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
$ 

     

Bit    Bit    
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Chức năng 

 1  Th   đổi số khối file register sử d ng trong chương trình s ng số khối  ưu tại thiết bị chỉ định tại . Sau 

khi th   đổi số khối, tất cả các file register sử d ng trong chương trình tuần tự được xử lý file register của 

tập tin đ  đổi tên. 

Số khối của file register của tập tin đ  đổi tên là 0. 

Chuyển mạch số khối do lệnh RSET thực hiện 

                         Khi chuyển mạch số khối từ khối số 1/ Tên tập tin B tới ổ đĩ  số 3/ Tên tập tin A 

 

 
(2) Số ổ đĩ  được chỉ định từ 1 tới 4. 

(Số ổ đĩ  không thể là ổ đĩ      ộ nhớ chương trình    

Lưu ý rằng các ổ đĩ  đ   ạng ph  thuộc vào mô-đun CPU được sử d ng. 

Tham khảo hướng dẫn mô-đun CPU v  kiểm tra ổ đĩ  để có thêm chi tiết. 

(3) Không cần chỉ định phần mở rộng (.QDR) với tên tập tin. 

(4) Cài tên tập tin xóa bằng cách chỉ định ký tự NULL (00H) cho tên tập tin. 

(5) Tên tập tin chỉ định với lệnh n   được ưu tiên trước thậm chí nếu số ổ đĩ  v  tên tập tin được chỉ định 

theo tham số. 

 
1. Nếu th   đổi tên tập tin với lệnh QDRSET, tên tập tin trở lại tên do tham số chỉ định khi mô-đun CPU 

chuyển từ STOP s ng RUN  Để duy trì tên tập tin dù sau khi mô-đun CPU th   đổi từ STOP sang RUN, 

thực hiện lệnh QDRSET với rơ- e đặc biệt SM4 2 để chuyển ON trong một lần quét khi CPU chuyển từ chế 

độ STOP sang RUN. 

2  Để làm mới fi e register, không th   đổi tên tập tin của file register với lệnh QDRSET  Để có thêm thông 

tin về những hạn chế của file register, tham khảo trang 129, Phần 3.10. 

 

L i phép toán 
 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

   
    

             
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

2410 
Tên tập tin không tồn tại tại số ổ đĩ   ác 

định tại . 
      

4100 

Số khác 1 hoặc 1 được  ác định vào số ổ 
đĩ   

         *1  

Chu i ký tự do  chỉ định chỉ là số ổ đĩ           *1  

4101 

Chu i ký tự do  chỉ định vượt quá 
16383 - ký tự. 
“  H” không tồn tại tại số hiệu thiết bị hoặc 

số hiệu do  chỉ định trong phạm vi thiết 
bị tương ứng 

        *1  

 *1: (Chỉ QnUDVCPU) 

Ví    
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Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u so sánh R  của ABC tại khối số 1 và R0 của DEF tại khối số 1. 

 

7.14.3 QCDSET, QCDSETP 

 

: Dữ liệu chu i ký tự của ổ số/ tên tập tin cài file register, hoặc đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu chu i ký tự 

(chu i ký tự) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
$ 

     

Bit    Bit    
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Chức năng 

 1  Th   đổi số khối file register sử d ng trong chương trình s ng số khối  ưu tại thiết bị chỉ định tại . Sau 

khi th   đổi số khối, tất cả các file register sử d ng trong chương trình tuần tự được xử lý file register của 

tập tin đ  đổi tên. 

Số khối của file register của tập tin đ  đổi tên là 0. 

Chuyển mạch số khối do lệnh RSET thực hiện 

                  Khi chuyển mạch số khối từ khối số 1/ Tên tập tin B tới ổ đĩ  số 3/ Tên tập tin A 

 

 

(2) Số ổ đĩ  được chỉ định từ 1 tới 4. 

(Số ổ đĩ  không thể là ổ đĩ      ộ nhớ chương trình    

Lưu ý rằng các ổ đĩ  đ   ạng ph  thuộc vào mô-đun CPU được sử d ng. 

Tham khảo hướng dẫn mô-đun CPU v  kiểm tra ổ đĩ  để có thêm chi tiết. 

(3) Không cần chỉ định phần mở rộng (.QDR) với tên tập tin. 

(4) Cài tên tập tin xóa bằng cách chỉ định ký tự NULL (00H) cho tên tập tin. 

(5) Tên tập tin chỉ định với lệnh n   được ưu tiên trước thậm chí nếu số ổ đĩ  v  tên tập tin được chỉ định 

theo tham số. 

 

1. Nếu th   đổi tên tập tin với lệnh QDRSET, tên tập tin trở lại tên do tham số chỉ định khi mô-đun CPU 

chuyển từ STOP s ng RUN  Để duy trì tên tập tin dù sau khi mô-đun CPU th   đổi từ STOP sang RUN, 

thực hiện lệnh QDRSET với rơ- e đặc biệt SM4 2 để chuyển ON trong một lần quét khi CPU chuyển từ chế 

độ STOP sang RUN. 

2  Để làm mới fi e register, không th   đổi tên tập tin của file register với lệnh QDRSET  Để có thêm thông 

tin về những hạn chế của file register, tham khảo trang 129, Phần 3.10. 

 

L i phép toán 

 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

   
    

             
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

2410 
Tên tập tin không tồn tại tại số ổ đĩ   ác 

định tại . 
      

 

  

Ví    
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Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u chu ển mạch tập tin đối tựng sang tập tin ABC.QCD tại ổ đĩ  số 1 khi X0 ON, và sang 

DEF.QCD tại ổ đĩ  số 3 khi X1 ON. 

 

Cẩn trọng 
(1) Lệnh này không thực hiện khi lệnh thực hiện ON trong khi SM721 (truy cập tập tin đ ng thực hiện) ON 

đối với CPU loại ứng d ng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU. Thực hiện lệnh này khi SM721 OFF. 

 2  Đối với QCPU mẫu phổ quát tốc độ cao và LCPU, khi ổ đĩ  2 (thẻ nhớ SD  được chỉ định như số ổ đĩ , 

lệnh n   không được thực hiện khi SM606 (thẻ nhớ SD cưỡng vô hiệu hóa lệnh) ON. Nếu thực hiện lệnh, 

lệnh được bỏ qua. 
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7.15 L    x    đồng hồ 

 

7.15.1 DATERD, DATERDP 

 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ kiện đồng hồ (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn              

Bit    Bit    

    

Chức năng 

 1  Đọc “Nă , tháng, ng  ,gi , phút, giây, và số ngày trong tuần” từ bộ phận đồng hồ của mô-đun CPU v  

 ưu như giá trị BIN tới thiết bị do  chỉ định hoặc thiết bị s u đó  

 

 2  “Nă ” tại  được  ưu như chỉ thị trạng thái nă  4 chữ số. 

 3  “Số ngày trong tuần” tại +6 được  ưu như   tới 6 để thể hiện các ngày từ chủ nhật tới thứ bảy. 

Ngày trong tuần Chủ nh t Thứ hai Thứ ba Thứ  ư Thứ  ăm Thứ sáu Thứ bảy 

Dữ liệu được  ưu 0 1 2 3 4 5 6 

(4) Thực hiện bù tự động cho những nă  nhuận. 

L i phép toán 

 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

   
    

             
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 Phạm vi thiết bị do   ác định vượt 
quá phạm vi thiết bị tương ứng 

      

Ví d  chương trình 

(1) Chương trình s u  uất ra dữ kiện đồng hồ s u như giá trị BCD: 

Nă  …………………… Y7  tới Y7F 

Tháng…………………  Y68 tới Y6F 

Ng   ……………………Y6  tới Y67 

Gi  ……………………   Y58 tới Y5F 

Phút ……………………  Y5  tớiY 57 

Gi   ……………………  Y48 tới Y4F 

Tuần …………………… Y44 tới Y47 
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7.15.2 DATEWR, DATEWRP 

 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ kiện đồng hồ (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn              

Bit    Bit    
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Chức năng 

(1) Ghi dữ kiện đồng hồ tại số hiệu thiết bị do chỉ định hoặc số hiệu thiết bị vào bộ phận đồng hồ của mô-

đun CPU  

 

(2) Cài m i m c như  ột giá trị BIN. 

 3  “Nă ” tại  được chỉ định bằng cách sử d ng chỉ thị trạng thái nă  4 chữ số trong khoảng 1980 tới 

2079. 

(4) +1 chỉ định “tháng” trong khoảng từ 1 tới 12 (Tháng Một tới tháng Mư i Hai) 

(5) +2 chỉ định “ng  ” trong khoảng từ 1 tới 31. 

(6) +3 chỉ định “gi ” trong khoảng từ 0 tới 23 (sử d ng đồng hồ 24 gi , từ 0 gi  tới 23 gi ). 

(7) +4 chỉ định “phút” trong khoảng 0 tới 59. 

(8) +5 chỉ định “gi  ” trong khoảng từ 0 tới 59. 

(9) +6 chỉ định “ng   trong tuần” trong khoảng từ 0 tới 6 (Chủ nhật tới Thứ bảy). 

Ngày trong tuần Chủ nh t Thứ hai Thứ ba Thứ  ư Thứ  ăm Thứ sáu Thứ bảy 

Dữ liệu được  ưu 0 1 2 3 4 5 6 

L i phép toán 

 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

   
    

             
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 
Giá trị ngoài phạ  vi c i đặt được cài cho 
m i m c 

      

4101 Phạm vi thiết bị do   ác định vượt quá 
phạm vi thiết bị tương ứng 

      

Ví d  chương trình 

 1  Chương trình s u ghi  ữ kiện đồng hồ sau tới bộ phận đồng hồ như giá trị BCD khi X40 chuyển ON. 

Nă  …………………… Y3  tới Y3F 

Tháng…………………  Y28 tới Y2F 

Ng   ……………………Y2  tới Y27 

Tuần …………………… X4 tới X7 

Gi  ……………………   Y18 tới Y1F 

Phút ……………………  Y1  tới Y17 

Gi   ……………………  Y8 tới YF 

Tuần …………………… Y44 tới Y47 
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7.15.3 DATE+, DATE+P 

 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ kiện đồng hồ được điều chỉnh bằng phép cộng (BIN 16 bit) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ kiện th i gi n được thê  v o để điều chỉnh (BIN 16 bit) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả cộng dữ kiện đồng hồ (th i gian) (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn              

Bit    Bit    
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Chức năng 

(1) Cộng dữ kiện th i gian do  chỉ định vào dữ kiện đồng hồ do  chỉ định, v   ưu kết quả tới vùng khởi 

động từ thiết bị do  chỉ định. 

 
Ví d : Cộng th i gian 7:48:10 vào 6:32:40 sẽ cho ra kết quả theo phép toán sau: 

 
(2) Nếu kết quả phép cộng th i gi n vượt quá 24 gi  thì sẽ trừ 24 gi  khỏi tổng để lấy kết quả phép toán 

cuối cùng. 

Ví d : Nếu th i gi n 2 :2 :2  được cộng vào 14:20:30, kết quả sẽ không thể là 34:40:50, mà sẽ là 10:40:50. 

 

 
Xem trang 600, phần 7.15.2 để có thêm thông tin về dữ liệu được cài cho gi , phút và giây. 

 

 

L i phép toán 

 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

   
    

             
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Giá trị cài cho  và  không thuộc 
phạ  vi c i đặt. 

      

4101 Phạm vi thiết bị do , ,    ác định 
vượt quá phạm vi thiết bị tương ứng. 

      

Ví d  chương trình 

 1  Chương trình s u cộng thêm 1 gi  vào dữ kiện đồng hồ từ bộ phận đồng hồ, v   ưu kết quả vào vùng 

khởi động  từ D100 khi X20 ON. 
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[Phép toán] 

 Phép toán đọc dữ kiện th i gian do lệnh DATERDP kích hoạt. 

 

 Phép cộng được lệnh DATE+ P kích hoạt. 

 

7.15.2 DATE-, DATE-P 

 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ kiện đồng hồ được điều chỉnh bằng phép trừ (BIN 16 bit) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ kiện th i gi n được trừ đi để điều chỉnh (BIN 16 bit) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả trừ dữ kiện đồng hồ (th i gian) (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn              

Bit    Bit    

    

    

 
   

Chức năng 

(1) Trừ dữ kiện th i gian do  chỉ định khỏi dữ kiện đồng hồ do  chỉ định, v   ưu kết quả tới vùng khởi 

động từ thiết bị do  chỉ định. 

 
Ví d : Nếu th i gi n3:5 :1  được trừ khỏi th i gi n 1 :4 :2 , phép toán được thực hiện như s u: 
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(2) Nếu kết quả phép trừ là số âm thì cộng thêm 24 vào kết quả để đư  r  kết quả phép toán cuối cùng. 

Ví d : Nếu th i gian 10:42:12 trừ khỏi 4:50:32, kết quả sẽ không thể là -6:8:20, mà là 18:8:20. 

 
 

 
Xem trang 600, phần 7 15 2 để có thêm thông tin về dữ liệu được cài cho gi , phút và giây. 

 

 

L i phép toán 

 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

   
    

             
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Giá trị cài cho  và  không thuộc 
phạ  vi c i đặt. 

      

4101 Phạm vi thiết bị do , ,    ác định 
vượt quá phạm vi thiết bị tương ứng. 

      

Ví d  chương trình 

 1  Chương trình s u trừ dữ kiện th i gi n  ưu tại thiết bị khởi động từ dữ kiện đồng hồ đọc từ bộ phận đồng 

hồ khi X1C chuyển ON, v   ưu kết quả tại thiết bị khởi động từ R10. 

 
[Phép toán] 

 Phép toán đọc dữ kiện th i gian do lệnh DATERDP kích hoạt. 

 

 Phép trừ được lệnh DATE-P kích hoạt (Khi 10 gi , 4  phút, v  1  gi   được D10 tới D12 chỉ định) 
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7.15.5 SECOND, SECONDP 

 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ kiện đồng hồ trước khi chuyển đổi (BIN 16 bit) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ kiện đồng hồ sau khi chuyển đổi (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn               

Bit    Bit    

     

     

Chức năng 

(1) Chuyển đổi dữ kiện th i gi n  ưu v o vùng khởi động từ thiết bị do  chỉ định s ng gi   v   ưu kết quả 

chuyển đổi vào thiết bị do  chỉ định. 

 
Ví d : Nếu giá trị là 4 gi , 29 phút, và 31 giây, thực hiện chuyển đổi như s u: 

 

L i phép toán 

(1) Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

   
    

             
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Giá trị cài cho  không thuộc phạm vi cài 
đặt. 

      

4101 Phạm vi thiết bị do    ác định vượt quá 
phạm vi thiết bị tương ứng. 

      

Ví d  chương trình 

 1  Chương trình s u chu ển đổi dữ kiện th i gi n đọc từ bộ phận đồng hồ sang giây khi X20 chuyển ON, 

v   ưu kết quả tại D100 và D101. 

 
  



606 

[Phép toán] 

 Phép toán đọc dữ kiện th i gian do lệnh DATERDP kích hoạt. 

 
 Chuyển đổi sang giây do lệnh SECONDP kích hoạt. 

 
 

7.15.6 HOUR, HOURP 

 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ kiện đồng hồ trước khi chuyển đổi (BIN 32 bit) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ kiện đồng hồ sau khi chuyển đổi (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR  

 Zn 
        

K, H  
     

Bit    Bit    

      

      

Chức năng 

(1) Chuyển đổi dữ liệu gi    ưu v o số hiệu thiết bị do  chỉ định s ng định dạng gi /phút/ gi  , v   ưu kết 

quả chuyển đổi vào vùng khởi động từ thiết bị do  chỉ định. 

 
Ví d : nếu giá trị chỉ định là 45325 giây thì phép toán chuyển đổi được thực hiện như s u: 

 

L i phép toán 

 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

   
    

             
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Giá trị cài cho  không thuộc phạm vi cài 
đặt. 

      

4101 Phạm vi thiết bị do    ác định vượt quá 
phạm vi thiết bị tương ứng. 
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Ví d  chương trình 

 1  Chương trình s u chu ển đổi gi    ưu tại D  v  D1 s ng định dạng gi , phút, gi  , v   ưu kết quả tại 

thiết bị khởi động từ D100 khi X20 chuyển ON. 

 
[Phép toán] 

 Chuyển đổi s ng định dạng gi , phút, và giây bằng lệnh HOURP (khi giá trị 4     gi   được D1 và 

D0 chỉ định) 

 

7.15.7DT=, DT<>, DT>, DT<=, DT<, DT>= 

 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu được so sánh (BIN 16 bit) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu được so sánh (BIN 16 bit)  

n : Giá trị dữ liệu được so sánh hoặc số dữ liệu được  ưu được so sánh (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
K, H 

     

Bit    Bit    

      

      

n      
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Chức năng 

(1) Lệnh này so sánh ngày do  chỉ định với dữ liệu do  chỉ định, hoặc dữ liệu ngày do  chỉ định với 

dữ liệu ngày hiện tại  C i đặt n quyết định dữ liệu được so sánh. 

(a) So sánh dữ liệu ng   được đư  

 Lệnh này xử lý dữ liệu ngày do  và  chỉ định như công tắc thư ng mở, v  s u đó so sánh  ữ 

liệu với giá trị n. 

(b) So sánh dữ liệu ngày hiện tại 

 Lệnh này xử lý dữ liệu ngày do  chỉ định và giá trị ngày hiện tại như công tắc thư ng mở, và sau 

đó so sánh  ữ liệu với giá trị n. 

 Dữ liệu th i gian do  chỉ định được xử  ý như  ữ liệu mô phỏng, và bị bỏ qua. 

 

 

Khi hoặc  hoặc  phản hồi tới bất kỳ dữ liệu n   được so sánh hoặc dữ liệu ngày hiện tại với dữ liệu 

ng   đư  r ,  ảy ra l i phép toán (mã l i: 4101) hoặc sự cố. 

 Phạm vi thiết bị được sử d ng cho sửa chỉ số được  ác định vượt quá phạm vi thiết bị do  hoặc 

chỉ định.  

 File register do   hoặc    ác định mà không có cài thanh ghi. 

 
(2) Lệnh này cài giá trị BIN cho m i m c. 

(3) Lệnh này c i nă  gồm 4 chữ số lựa chọn từ 1980 tới 2079 với giá trị BIN register do   hoặc   chỉ 

định. 

(4) Lệnh này cài tháng lựa chọn từ 1 tới 12 (tháng Một tới tháng Mư i Hai) với giá trị BIN do +1 hoặc 

+1 chỉ định. 

(5) Lệnh này cài ngày lựa chọn từ 1 tới 31 (thứ 1 tới thứ 31) với giá trị BIN do +2 hoặc +2 chỉ định. 
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(6) Lệnh n    ác định giá trị sau tại n để dữ liệu được so sánh có thể  ác định được. 

Cấu hình  it  ác định tại n như s u: 

 
(a) Dữ liệu ng   được so sánh (từ bit 0 tới bit thứ 2) 

 0: Không so sánh dữ liệu ng    ác định  nă /tháng/ng    

 1: So sánh dữ liệu ng    ác định nă /tháng/ng    

(b) Dữ liệu phép toán được so sánh (bit thứ 15) 

 0: So sánh dữ liệu ngày do  chỉ định với dữ liệu ngày do chỉ định. 

 1: So sánh dữ liệu ngày do  chỉ định với dữ liệu ngày hiện tại. 

 Bỏ qua dữ liệu ngày do  chỉ định. 

(c) Bảng sau chỉ ra chi tiết xử  ý  it được so sánh. 

Giá tr  n cho so sánh 
d  li     ày x   đ nh 
với d  li     ày đưa 

ra 

Giá tr  n cho so sánh 
d  li     ày x   đ nh 
với d  li     ày đưa 

ra 

D  li   được 
so sánh 

Chi ti t xử lý 

0001H 8001H Ngày So sánh ngày ( +2) 

0002H 8002H Tháng So sánh tháng ( +1) 

0003H 8003H Tháng, Ngày 
So sánh tháng ( +1) và  

ngày ( +1) 

0004H 8004H Nă  So sánh nă   ) 

0005H 8005H Nă , Ng   
So sánh nă   ) và  

ngày ( +2) 

0006H 8006H Nă , Tháng 
So sánh nă   ) và 

 tháng ( +1) 

0007H 8007H 
Nă , Tháng, 

Ngày 
So sánh nă   ), tháng (

+1), và ngày ( +2) 

Khác khoảng 0001H  tới 0007H, 8001H tới 8007H 
Không đối 
tượng nào 

Không so sánh nă  ), 

 tháng ( +1), và ngày ( +2) 
(không dẫn điện) 

(7) Nếu dữ liệu  ưu tại thiết bị được so sánh không được nhận dạng như  ữ liệu ngày SM709 sẽ chuyển 

ON sau khi trạng thái thực hiện lệnh và không dẫn điện được kích hoạt. Nếu chúng không được nhận 

dạng như  ữ liệu ng   nhưng phạm vi thiết bị trong phạm vi c i đặt, SM709 sẽ không chuyển ON. 

Hơn nữa, nếu phạm vi thiết bị do  tới +2 hoặc  tới +2 vượt quá phạm vi thiết bị  ác định, 

SM709 sẽ chuyển ON sau khi kích hoạt thực hiện lệnh và trạng thái không dẫn điện. 

Khi SM709 chuyển ON, trạng thái ON được duy trì tới khi mô-đun CPU được cài lại hoặc tắt nguồn. Do 

đó, chu ển OFF SM709 nếu cần thiết. 
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(8) Bảng sau chỉ ra kết quả phép toán so sánh cho m i lệnh. 

 

 (a) Biểu đồ sau chỉ ra ví d  so sánh ngày. 

  

Bảng sau chỉ ra trạng thái dẫn điện cho kết quả từ thực hiện phép toán so sánh của ngày A, B, và C   

như trên  

Nếu đối tượng được so sánh  ưới điều kiện giống nhau thì kết quả phép so sánh đ   ạng ph  thuộc 

v o đối tượng được lựa chọn. 

Đ    ượng so sánh 
Đ ều ki n so sánh 

A< B B < C A < C 

Ngày O X X 

Tháng X O X 

Tháng, ngày X O X 

Nă  O O O 

Tháng,ngày O O O 

Nă , tháng O O O 

Nă , tháng,ng   O O O 

Không đối tượng nào X X X 

       O : D n điện  X: Không dẫn điện 

(b) Nếu ng   được so sánh không tồn tại trong thực tế thì lệnh này thực hiện phép toán so sánh cho  

đối tượng với ngày có thể cài với điều kiện sau. 

 Ngày A: 2006/02/30 (Ngày này có thể cài mặc dù nó không tồn tại)  

 Ngày B: 2007/03/29 

 Ngày C: 2008/02/31 (Ngày này có thể cài mặc dù nó không tồn tại) 

Đ    ượng so sánh 
Đ ều ki n so sánh 

A< B B < C A < C 

Ngày X X O 

Tháng X X X 

Tháng, ngày X X O 

Nă  O O O 

Tháng,ngày O O O 

Nă , tháng O O O 

Nă , tháng,ng   O O O 

Không đối tượng nào X X X 

O : D n điện  X: Không dẫn điện 
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L i phép toán 

(1) Không có l i phép toán trong lệnh DT=, DT<>, DT>, DT<=, DT< hoặc DT>=. 

Ví d  chương trình 

 1  Chương trình s u so sánh  ữ liệu  ưu tại D0 với dữ liệu  nă , tháng, v  ng     ưu tại D10, và biến Y33 

sang trạng thái dẫn điện khi dữ liệu  ưu tại D0 phù hợp với dữ liệu  ưu tại D10. 

 
 2  Chương trình s u so sánh dữ liệu  ưu tại D0 với dữ liệu ngày hiện tại  nă  v  tháng , v   iến Y33 sang 

trạng thái dẫn điện khi dữ liệu  ưu tại D0 không phù hợp với dữ liệu ngày hiện tại, khi M0 chuyển ON. 

 
 3  Chương trình s u so sánh  ữ liệu  ưu tại D0 với dữ liệu  nă  v  ngày), và biến Y33 sang trạng thái dẫn 

điện khi giá trị dữ liệu  ưu tại D0 nhỏ hơn giá trị dữ liệu  ưu tại D0, khi M0 chuyển ON. 

 
 4  Chương trình s u so sánh  ữ liệu  ưu tại D0 với dữ liệu ngày hiện th i  nă  , v   iến Y33 sang trạng 

thái dẫn điện khi giá trị cảu dữ liệu ngày là dữ liệu được  ưu tới D0 hoặc   u hơn  
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7.15.8 TM=, TM<>, TM>, TM<=, TM<, TM>= 

 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu được so sánh (BIN 16 bit) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ liệu được so sánh (BIN 16 bit)  

n : Giá trị dữ liệu được so sánh hoặc số dữ liệu được  ưu được so sánh (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
K, H 

     

Bit    Bit    

      

      

n      

Chức năng 

(1) Lệnh này so sánh dữ kiện đồng hồ do  chỉ định với dữ liệu do  chỉ định, hoặc dữ kiện đồng hồ do 

 chỉ định với dữ liệu ngày hiện tại  C i đặt n quyết định dữ liệu được so sánh. 

(a) So sánh dữ liệu đồng hồ được đư  

 Lệnh này xử lý dữ liệu đồng hồ do  chỉ định như công tắc thư ng mở, v  s u đó so sánh  ữ liệu 

với giá trị n. 

 
(b) So sánh dữ liệu th i gian hiện tại 

 Lệnh này xử lý dữ liệu đồng hồ do  chỉ định và giá trị th i gian hiện tại như công tắc thư ng mở, 

v  s u đó so sánh  ữ liệu với giá trị n. 

 Dữ liệu th i gian do   chỉ định được xử  ý như  ữ liệu mô phỏng, và bị bỏ qua. 

 

 

Khi hoặc  hoặc  phản hồi tới bất kỳ dữ liệu n   được so sánh hoặc dữ liệu ngày hiện tại với dữ liệu 

ng   đư  r ,  ảy ra l i phép toán (mã l i: 4101) hoặc sự cố. 

 Phạm vi thiết bị được sử d ng cho sửa chỉ số được  ác định vượt quá phạm vi thiết bị do  hoặc 

chỉ định.  

 File register do   hoặc    ác định mà không có cài thanh ghi. 

 
(2) Lệnh này cài giá trị BIN cho m i m c. 
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(3) Lệnh này cài th i gian lựa chọn từ 0 tới 23 (nử  đê  tới 23 gi ) với giá trị BIN do   hoặc   chỉ 

định. (Sử d ng đồng hồ 24-gi ) 

(4) Lệnh này cài phút lựa chọn từ 0 tới 59 (0 tới 59 phút) với giá trị BIN do +1 hoặc +1 chỉ định. 

(5) Lệnh này cài giây lựa chọn từ 0 tới 3159 (0 tới 59 giây) với giá trị BIN do +2 hoặc +2 chỉ định. 

(6) Lệnh n    ác định giá trị sau tại n để dữ liệu được so sánh có thể  ác định được. 

Cấu hình  it  ác định tại n như s u: 

 
(a) Dữ liệu đồng hồ được so sánh (từ bit 0 tới bit thứ 2) 

 0: Không so sánh dữ liệu đồng hồ  ác định (gi /phút/giây) 

 1: So sánh dữ liệu ng    ác định(gi /phút/giây) 

(b) Dữ liệu phép toán được so sánh (bit thứ 15) 

 0: So sánh dữ liệu đồng hồ do  chỉ định với dữ liệu đồng hồ do chỉ định. 

 1: So sánh dữ liệu đồng hồ do  chỉ định với dữ liệu gi  hiện tại. 

 Bỏ qua dữ liệu đồng hồ do  chỉ định. 

(c) Bảng sau chỉ ra chi tiết xử  ý  it được so sánh. 

Giá tr  n cho so sánh 
d  li u đồng hồ xác 
đ nh với d  li u đồng 

hồ đưa  a 

Giá tr  n cho so sánh 
d  li u đồng hồ xác 
đ nh với d  li u 
đồng hồ đưa  a 

D  li   được 
so sánh 

Chi ti t xử lý 

0001H 8001H Giây So sánh giây ( +2) 

0002H 8002H Phút So sánh phút ( +1) 

0003H 8003H Phút, giây 
So sánh phút ( +1) và  

giây ( +1) 

0004H 8004H Gi  So sánh gi  ( ) 

0005H 8005H Gi , giây 
So sánh gi  ( ) và  

giây ( +2) 

0006H 8006H Gi , phút 
So sánh gi  ( ) và 

 giây ( +1) 

0007H 8007H Gi , phút, giây 
So sánh gi  ( ), phút ( +1), 

và giây ( +2) 

Khác khoảng 0001H  tới 0007H, 8001H tới 8007H 
Không đối 
tượng nào 

Không so sánh gi ( ), 

 phút ( +1), và giây ( +2) 
(không dẫn điện) 

(7) Nếu dữ liệu  ưu tại thiết bị được so sánh không được nhận dạng như  ữ liệu ngày SM709 sẽ chuyển 

ON sau khi trạng thái thực hiện lệnh và không dẫn điện được kích hoạt. Nếu chúng không được nhận 

dạng như  ữ liệu ng   nhưng phạm vi thiết bị trong phạ  vi c i đặt, SM709 sẽ không chuyển ON. 

Hơn nữa, nếu phạm vi thiết bị do  tới +2 hoặc  tới +2 vượt quá phạm vi thiết bị  ác định, 

SM709 sẽ chuyển ON sau khi kích hoạt thực hiện lệnh và trạng thái không dẫn điện. 
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 (8) Bảng sau chỉ ra kết quả phép toán so sánh cho m i lệnh. 

 

 (a) Biểu đồ sau chỉ ra ví d  so sánh ngày. 

  

Bảng sau chỉ ra trạng thái dẫn điện cho kết quả từ thực hiện phép toán so sánh của ngày A, B, và C   

như trên  

Nếu đối tượng được so sánh  ưới điều kiện giống nhau thì kết quả phép so sánh đ   ạng ph  thuộc 

v o đối tượng được lựa chọn. 

Đ    ượng so sánh 
Đ ều ki n so sánh 

A< B B < C A < C 

Giây O X X 

Tháng X O X 

Tháng, ngày X O X 

Gi  O O O 

Gi ,giây O O O 

Gi , phút O O O 

Gi , phút, giây O O O 

Không đối tượng nào X X X 

       O : D n điện  X: Không dẫn điện 

L i phép toán 

(1) Không có l i phép toán trong lệnh TM=, TM<>, TM>, TM<=, TM< hoặc TM>=. 
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Ví d  chương trình 

 1  Chương trình s u so sánh  ữ liệu  ưu tại D0 với dữ liệu (gi , phút v  gi     ưu tại D10, và biến Y33 sang 

trạng thái dẫn điện khi dữ liệu  ưu tại D0 phù hợp với dữ liệu  ưu tại D10. 

 

 2  Chương trình s u so sánh  ữ liệu  ưu tại D0 với dữ liệu th i gian hiện tại (gi  và phút), và biến y33 sang 

trạng thái dẫn điện khi dữ liệu  ưu tại d0 không phù hợp với dữ liệu ngày hiện tại, khi M0 chuyển ON. 

 

 3  Chương trình s u so sánh  ữ liệu  ưu tại D0 với dữ liệu (gi  v  gi     ưu tại D10, và biến Y33 sang trạng 

thái dẫn điện khi dữ liệu  ưu tại D10 nhỏ hơn  ữ liệu  ưu tại D0 khi M0 chuyển ON. 

 

 4  Chương trình s u so sánh  ữ liệu  ưu tại D0 với dữ liệu th i gian hiện tại(gi ), và biến Y33 sang trạng 

thái dẫn điện khi giá trị dữ liệu th i gian hiện tại là giá trị dữ liệu  ưu tại D0 hoặc lớn hơn  
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7.16 L nh mở rộ   đồng hồ 

7.16.1 S.DATERD, SP.DATERD 

 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ kiện đồng hồ được đọc (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn              

Bit    Bit    

    

Chức năng 

 1  Đọc “Nă , tháng, ng  ,gi , phút, giây, ngày trong tuần v   i i gi  ” từ bộ phận đồng hồ của mô-đun 

CPU v   ưu như giá trị BIN tới thiết bị do  chỉ định hoặc thiết bị s u đó  

 

 2  “Nă ” tại  được  ưu như chỉ thị trạng thái nă  4 chữ số. 

 3  “Số ngày trong tuần” tại +6 được  ưu như   tới 6 để thể hiện các ngày từ chủ nhật tới thứ bảy. 

Ngày trong tuần Chủ nh t Thứ hai Thứ ba Thứ  ư Thứ  ăm Thứ sáu Thứ bảy 

Dữ liệu được  ưu 0 1 2 3 4 5 6 

(4) Thực hiện bù tự động cho những nă  nhuận. 

L i phép toán 

 1  Trong trư ng hợp s u đ  ,  ả  r    i phép toán, c   áo   i  SM   chu ển ON, v       i  ưu v o SD   

   
    

             
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 Phạm vi thiết bị do   ác định vượt quá 
phạm vi thiết bị tương ứng 
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Ví d  chương trình 
 1  Chương trình s u ghi  ữ kiện đồng hồ sau tới bộ phận đồng hồ như giá trị BCD khi X40 chuyển ON. 

Nă  …………………… Y7  tới Y7F 

Tháng…………………  Y68 tới Y6F 

Ng   ……………………Y6  tới Y67 

Gi  ……………………… X58 tới X5F 

Phút ……………………   Y5  tới Y57 

Gi   ……………………  Y48 tới Y4F 

Tuần ……………………  Y44 tới Y47 

Mi i gi   …………………Y38 tới Y43 
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Cẩn trọng 

(1) Lệnh n   đọc dữ liệu đồng hồ v   ưu chúng tới một thiết bị  ác định thâm chí nếu cài dữ liệu đồng hồ sai 

tới mô-đun CPU  ví   : 30 tháng 2) 

Khi cài dữ liệu đồng hồ với lệnh DATEWR hoặc Deve oper GX, đảm bảo cài dữ liệu đúng  

(2) L i th i gi n đọc dữ liệu đồng hồ giây tối đ     2 s   Khác nh u giữa dữ liệu bộ phận đồng hồ nhớ bên 

trong mô-đun CPU v   ữ liệu đọc bởi chức năng n     

 3  Xác định chữ số cho thiết bị bit chỉ được sử d ng ki thỏa mãn những điều kiện sau (a) và (b). 

     Đặc điểm chữ số: K4 

     Đầu thiết bị: bội của 16 

 Khi không thỏa mãn những điều kiện trên(a) và (b),INSTRCT CODE ERR. 

(Mã l i: 4004) sẽ xảy ra. 

7.16.2 S.DATE+, SP.DATE+ 

 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ kiện đồng hồ được điều chỉnh bằng phép cộng (BIN 16 bit) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu  ữ kiện th i gi n được thê  v o để điều chỉnh (BIN 16 bit) 

 : Đầu số hiệu thiết bị  ưu kết quả cộng dữ kiện đồng hồ (th i gian) (BIN 16 bit) 

      
       
     

             
trong R, ZR 

 
 Zn              

Bit    Bit    

    

    

 
   

Chức năng 

(1) Cộng dữ kiện th i gian do  chỉ định vào dữ kiện đồng hồ do  chỉ định, v   ưu kết quả tới vùng khởi 

động từ thiết bị do  chỉ định. 

 
Ví d : Cộng th i gian 7:48:10:500 vào 6:32:40:875 sẽ cho ra kết quả theo phép toán sau: 
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(2) Nếu kết quả phép cộng thời gian vượt quá 24 giờ thì sẽ trừ 24 giờ khỏi tổng để lấy kết quả phép toán 

cuối cùng. 

Ví dụ: Nếu thời gian 20:20:20 được cộng vào 14:20:30, kết quả sẽ không thể là 34:40:50, mà sẽ là 10:40:50. 

 

 

Thiết bị, +3, +3, và +3 không được sử dụng cho phép toán. 

Dữ liệu đồng hồ do lệnh S(P).DATERD được cộng vào trực tiếp. 

 
Khi dữ liệu đồng hồ được lệnh S(P).DATERD, ngày trong tuần được chèn vào giữa “giây” và “mili giây”. 

Nếu sử dụng lệnh S(P).DATE+ để đọc dữ liệu đồng hồ, dữ liệu được sử dụng trực tiếp cho phép cộng vì nó 

không thực hiện phép tính cho ngày trong tuần. 

 

Lỗi ph p to n 

(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

   
    

             
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Giá trị cài cho  và  không thuộc 
phạm vi  ài đặt. (Xem chứ  năng (1)) 

      

4101 Phạm vi thiết bị do , ,   x   định 
vượt quá phạm vi thiết bị tương ứng. 

      

C n trọng 

(1) X   định chữ số cho thiết bị bit chỉ được sử dụng ki thỏa mãn những điều kiện sau (a) và (b). 

 (a) Đặ  điểm chữ số: K4 

 ( ) Đầu thiết bị: bội của 16 

 Khi không thỏa mãn những điều kiện trên(a) và (b),INSTRCT CODE ERR. 

(mã lỗi: 4004) sẽ xảy ra. 
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Ví dụ  hương trình 

(1) Chương trình sau cộng thêm 1 giờ vào dữ kiện đồng hồ từ bộ phận đồng hồ, và lưu kết quả vào vùng 

khởi động  từ D100 khi X20 ON. 

 

[Phép toán] 

 Ph p to n đọc dữ liệu thời gian bằng lệnh SP.DATERD 

 

 Phép cộng bằng lệnh SP.DATE+ 
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7.16.3 S.DATE-, S.DATE+ 

 

 : Đầu số hiệu thiết bị lưu dữ kiện đồng hồ đượ  điều chỉnh bằng phép trừ (BIN 16 bit) 

 : Đầu số hiệu thiết bị lưu dữ kiện thời gian được trừ đi để điều chỉnh (BIN 16 bit) 

 : Đầu số hiệu thiết bị lưu kết quả trừ dữ kiện đồng hồ (thời gian) (BIN 16 bit) 

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong R, ZR 

 
 Zn              

Bit T  Bit T  

    

    

 
   

Chứ  năng 

(1) Trừ dữ kiện thời gian do  chỉ định khỏi dữ kiện đồng hồ do  chỉ định, và lưu kết quả tới vùng khởi 

động từ thiết bị do  chỉ định. 

 
Ví dụ: Nếu thời gian3:50:10 được trừ khỏi thời gian 10:40:20, ph p to n được thực hiện như sau: 

 
(2) Nếu kết quả phép trừ là số âm thì cộng thêm 24 vào kết quả để đưa ra kết quả phép toán cuối cùng. 

Ví dụ: Nếu thời gian 10:42:12 trừ khỏi 4:50:32, kết quả sẽ không thể là -6:8:20, mà là 18:8:20. 
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Thiết bị, +3, +3, và +3 không được sử dụng cho phép toán. 

Dữ liệu đồng hồ do lệnh S(P).DATERD được cộng vào trực tiếp. 

 
Khi dữ liệu đồng hồ được lệnh S(P).DATERD, ngày trong tuần được chèn vào giữa “giây” và “mili giây”. 

Nếu sử dụng lệnh S(P).DATE+ để đọc dữ liệu đồng hồ, dữ liệu được sử dụng trực tiếp cho phép cộng vì nó 

không thực hiện phép tính cho ngày trong tuần. 

 

Lỗi ph p to n 

(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

   
    

             
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Giá trị cài cho  và  không thuộc 
phạm vi  ài đặt. (Xem chứ  năng (1)) 

      

4101 Phạm vi thiết bị do , ,   x   định 
vượt quá phạm vi thiết bị tương ứng. 

      

C n trọng 

(1) X   định chữ số cho thiết bị bit chỉ được sử dụng ki thỏa mãn những điều kiện sau (a) và (b). 

 (a) Đặ  điểm chữ số: K4 

 ( ) Đầu thiết bị: bội của 16 

 Khi không thỏa mãn những điều kiện trên (a) và (b), INSTRCT CODE ERR. 

(mã lỗi: 4004) sẽ xảy ra. 

Ví dụ  hương trình 

(1) Chương trình sau trừ dữ liệu thời gian lưu tại vùng khởi động từ D10 khỏi dữ liệu đồng hồ đọc từ bộ 

phận đồng hồ khi X1C chuyển ON, và lưu kết quả vào vùng khởi động từ D100. 
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[Phép toán] 

 Ph p to n đọc dữ liệu thời gian bằng lệnh SP.DATERD 

 

 Phép cộng bằng lệnh SP.DATE- 
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7.17 Lệ   đ ều khiể    ƣơ    rì   

 

(1) Xử lý khi chuyển đổi loại thực hiện với lệnh điều khiển  hương trình như sau. 

Loại thực hiện 
 rƣớc khi thay 

đổi 

Lệ   đƣợc thực hiện 

PSCAN PSTOP POFF PLOW 

Loại thực hiện 
quét 

Không thay đổi - duy 
trì thực hiện loại quét. 

Trở thành loại 
chờ 

Đầu ra chuyển 
OFF trong lần quét 
tiếp theo. 
Trở thành loại chế 
độ chờ từ lần quét 
tiếp theo sau đó. 

Trở thành loại thực 
hiện tố  độ thấp. 

Loại thực hiện 
Trở thành loại thực 
hiện quét 

Loại chờ 
Không thay đổi- 
duy trì loại chờ 

Bỏ qua 

Loại thực hiện tốc 
độ thấp 

Dừng thực hiện loại 
thực hiện tố  độ thấp, 
trở thành loại thực 
hiện quét từ lần quét 
tiếp theo. 
(Thực hiện từ  ước 0) 

Dừng thực hiện 
loại thực hiện tốc 
độ thấp, trở thành 
loại chế độ chờ từ 
lần quét tiếp theo. 
 

Dừng thực hiện 
loại thực hiện tốc 
độ thấp, và đầu ra 
chuyển OFF trong 
lần quét tiếp theo. 
Trở thành loại chế 
độ chờ từ lần quét 
tiếp theo sau đó. 

Không thay đổi - 
duy trì loại thực 
hiện tố  độ thấp 

Loại thực hiện 
quét cố định 

Trở thành loại thực 
hiện quét. 

Trở thành loại 
chờ 

Đầu ra chuyển 
OFF trong lần quét 
tiếp theo. 
Trở thành loại chế 
độ chờ từ lần quét 
tiếp theo sau đó. 

Trở thành loại thực 
hiện tố  độ thấp 

 
Khi thay đổi  hương trình loại thực hiện quét sang loại thực hiện khác, không thể trở lại loại thực hiện quét 

cố định. 

 
(2) Khi chuyển đổi loại thực hiện  hương trình  ằng lệnh PSCAN và PSTOP xảy ra khi xử lý END, các 

chuyển đổi như vậy là không thể khi thực hiện  hương trình. 

Khi các loại thực hiện kh   nhau đượ   ài  ho  hương trình giống nhau trong lần qu t tương tự, loại thực 

hiện sẽ được xác lệnh bằng lệnh chuyển đ  thực hiện trướ  đó. 

 
*1: Thứ tự thực hiện  hương trình “GHI” và “DEF” do  hương trình  ài đặt parameter quyết định. 

Chuyển từ  hương trình loại thực hiện quét cố định sang  hương trình loại thực hiện được thực hiện theo 

thời gian sau. 

(a) Đối với CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q, LCPU 

Thay đổi loại thực hiện khi ngừng thực hiện loại thực hiện quét khi xử lý END sau khi thực hiện lệnh 

điều khiển  hương trình. 

(b) QCPU mẫu  ơ  ản, loại CPU năng lự   ao, CPU điều khiển quy trình, và CPU dự phòng 

Dừng thực hiện loại thực hiện quét cố định khi thực hiện lệnh điều khiển  hương trình, và thay đổi 

loại thực hiện khi xử lý END. 

(3) Khi thực hiện lệnh POFF. đầu ra chuyển OFF tại lần quét tiếp theo, và loại thực hiện sẽ là loại chế độ 

chờ tại lần quét kế tiếp thứ hai và sau đó. 

Nếu thực hiện xử lý OFF đầu ra trước, lệnh điều khiển  hương trình bị bỏ qua. 
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7.17.1 PSTOP, PSTOPP 

 

 : Chuỗi ký tự cho tên tập tin  hương trình được cài ở trạng thái chờ hoặ  đầu số hiệu thiết bị lưu dữ 

liệu chuỗi ký tự (chuỗi ký tự) 

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
$ 

     

Bit T  Bit T  

      

Chứ  năng 

(1) Bố trí  hương trình tên tập tin lưu tại thiết bị do  chỉ định ở trạng thái chờ. 

(2) Chỉ những  hương trình lưu ở ổ đĩa số 0 (bộ nhớ  hương trình/ RAM trong) đượ   ài như loại chờ. 

(3) Chương trình được bố trí ở trạng thái chờ khi thực hiện xử lý END. 

(4) Lệnh này đượ  ưu tiên trong những trường hợp khi loại thực hiện  hương trình được chỉ định trong các 

parameter. 

(5) Không cần chỉ định phần mở rộng (.QPG) với tên tập tin. 

(Chỉ thực hiện trên các tập tin.QPG) 

Lỗi ph p to n 

(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

   
    

             
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

2410 Chương trình với tên tập tin do  chỉ định 
không tồn tại. 

      

2412 Loại  hương trình  ủa tên tập tin do  chỉ 
định là  hương trình SFC. 

      

4101 Phạm vi thiết bị do  chỉ định vượt quá 
phạm vi thiết bị tương ứng. 

      

Ví dụ  hương trình 

(1) Chương trình sau  ố trí  hương trình với tên tập tin ABC ở trạng thái chờ khi X0 chạy ON. 

 
  



627 

7.17.2 POFF, POFFP 

 

 : Tên tập tin  hương trình đượci ài ở trạng thái chờ bằng cách chuyển OFF đầu ra, hoặc thiết bịl ưu 

tên tập tin (chuỗi ký tự) 

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
$ 

     

Bit T  Bit T  

      

Chứ  năng 

(1) Thay đổi loại thực hiện  hương trình với tên tập tin lưu tại thiết bị do  chỉ định. 

 Loại thực hiện quét : Chuyển OFF đầu ra tại lần quét tiếp theo (Xử lý không thực hiện). Chương 

trình đượ   ài như loại chế độ chờ sau lần quét tiếp theo. 

 Loại thực hiện tố  độ thấp: Dừng thực hiện  hương trình loại tố  độ thấp và chuyển OFF đầu ra tại 

lần quét tiếp theo. Chương trình đượ   ài như loại chế độ chờ sau lần quét tiếp theo. 

(2) Chỉ những  hương trình lưu ở ổ đĩa số 0 (bộ nhớ  hương trình) đượ   ài như loại chờ. 

(3) Lệnh này đượ  ưu tiên trong những trường hợp khi loại thực hiện  hương trình được chỉ định trong các 

parameter. 

(4) Không cần chỉ định phần mở rộng (.QPG) với tên tập tin. 

(Chỉ thực hiện trên các tập tin.QPG) 

Lỗi ph p to n 

(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

   
    

             
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

2410 Chương trình với tên tập tin do  chỉ định 
không tồn tại. 

      

2412 Loại  hương trình  ủa tên tập tin do  chỉ 
định không đăng ký tại parameter. 

      

4101 Phạm vi thiết bị do  chỉ định vượt quá 
phạm vi thiết bị tương ứng. 
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1. Thao tác không thực hiện giống với thực hiện thao tác khi các tiếp điểm điều kiện cho các lệnh cuộn cảm 

riêng biệt ở chế độ OFF. 

Kết quả phép toán cho lệnh cuộn cảm riêng biệt sau thao tác không thực hiện như sau,  ất chấp trạng thái 

ON/OFF của các tiếp điểm riêng biệt: 

Lệnh OUT ………………………………………………………………. Cưỡng bức OFF 

Lệnh SET 

Lệnh RST  ……………………………………………….. Duy trì trạng thái 

Lệnh SFT 

Lệnh  ơ  ản 

Lệnh ứng dụng 

Lệnh PLS 

Lệnh tạo xung  ……………………………… Thực hiện giống nhau khi điều kiện tiếp điểm là OFF 

  
Giá trị hiện tại của bộ hẹn giờ tố  độ thấp/  ao ……………………...... 0 

Giá trị hiện tại của bộ đếm thời gian tích hợp lưu trữ   ……………….. Bảo toàn 

Giá trị hiện tại của bộ hẹn giờ 

 

Ví dụ  hương trình 

(1) Chương trình sau  iến  hương trình với tên tập tin ABC thành không thể thực hiện và bố tri vào trạng 

thái chờ khi X0 chuyển ON. 

 

7.17.3 PSCAN, PSCANP 

 

 : Tên  hương trình đượ   ài như loại thực hiện quét, hoặ  đầu số hiệu thiết bị lưu tên tập tin (chuỗi 

ký tự) 

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
$ 

Kh   

Bit T  Bit T  

      

Chứ  năng 

(1) Cài tên tập tin  hương trình lưu tại thiết bị do  chỉ định loại thực hiện quét. 

(2) Chỉ những  hương trình lưu ở ổ đĩa số 0 (bộ nhớ  hương trình/ RAM trong) đượ   ài như loại thực hiện 

quét. 
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(3) Chương trình giả thiết loại thực hiện quét với xử lý END. 

                  

 

Khi  hương trình A, B, và C tồn tại và  hương trình A thực hiện “PSCAN” ủa  hương trình D. 

 
(4) Lệnh này đượ  ưu tiên trong những trường hợp khi loại thực hiện  hương trình được chỉ định trong các 

parameter. 

(5) Không cần chỉ định phần mở rộng (.QPG) với tên tập tin. 

(Chỉ thực hiện trên các tập tin.QPG) 

Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

   
    

             
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

2410 Chương trình với tên tập tin do  chỉ định 
không tồn tại. 

      

2412 Loại  hương trình  ủa tên tập tin do  chỉ 
định không đăng ký tại parameter. 

      

2504 

Tên tập tin là  hương trình SFC, và 
 hương trình SFC  ho     tên tập tin khác 
đ  được bắt đầu. 
(Đối với loại CPU năng lự   ao, CPU điều 
khiển quy trình, CPU dự phòng) 

      

4101 Phạm vi thiết bị do  chỉ định vượt quá 
phạm vi thiết bị tương ứng. 

      

4131 

Tên tập tin là  hương trình SFC, và 
 hương trình SFC  ho     tên tập tin khác 
đ  được bắt đầu. (Lỗi kích hoạt kép của 
 hương trình SFC) 

      

Ví dụ  hương trình 
(1) Chương trình sau  ài  hương trình với tên tập tin ABC như loại thực hiện quét khi X0 chuyển ON. 

 

7.17.4 PLOW, PLOWP 

 

 : Tên  hương trình đượ   ài như loại thực hiện tố  độ thấp, hoặ  đầu số hiệu thiết bị lưu tên tập tin 

(chuỗi ký tự) 

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
$ 

     

Bit T  Bit T  

      

Ví dụ 
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Chứ  năng 

(1) Cài tên tập tin  hương trình lưu tại thiết bị do  chỉ định loại thực hiện tố  độ thấp. 

(2) Chỉ những  hương trình lưu ở ổ đĩa số 0 (bộ nhớ  hương trình/ RAM trong) đượ   ài như loại thực hiện 

quét. 

(3) Chương trình giả thiết loại thực hiện quét với  xử lý END. 

                  

 

Khi  hương trình A, B, và C tồn tại và  hương trình A thực hiện “PLOW” ủa  hương trình D.(Giả thiêt rằng 

quét hằng số được cài.) 

 
(4) Lệnh này đượ  ưu tiên trong những trường hợp khi loại thực hiện  hương trình được chỉ định trong các 

parameter. 

(5) Không cần chỉ định phần mở rộng (.QPG) với tên tập tin. 

(Chỉ thực hiện trên các tập tin.QPG) 

Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

   
    

             
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

2410 
Chương trình với tên tập tin x   định không 
tồn tại. 

      

4235 
Có lệnh CHK trong  hương trình với tên tập 
tin x   định. 

      

Ví dụ  hương trình 
(1) Chương trình sau  ài  hương trình với tên tập tin ABC như loại thực hiện tố  độ thấp khi X0 chuyển ON. 

 

  

Ví dụ 



631 

7.17.5 PCHK 

 

 : Tên tập tin  hương trình kiểm tra trạng thái thực hiện (chuỗi ký tự) 

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
$ 

     

Bit T  Bit T  

    

Chứ  năng 

(1) Kiểm tra liệu  hương trình  ủa tên tập tin x   định đang thực hiện hay không thực hiện. 

(2) Lệnh đang dẫn điện khi  hương trình  ủa tên tập tin x   định đang thực hiện, và lệnh không dẫn ddienj 

khi  hương trình đang không thực hiện. 

(3) Chỉ định tên  hương trình không  ao gồm phần mở rộng (.QPG). 

Ví dụ: x   định “ABC” khi tên tập tên là ABC.QPG. 

Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

   
    

             
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

2410 
Chương trình với tên tập tin x   định không 
tồn tại. 

      

Ví dụ  hương trình 
(1) Chương trình duy trì Y10 ON khi tập tin  hương trình “ABC.QPG” đang được thực hiện. 

 

 

Không thực hiện chỉ ra rằng loại thực hiện  hương trình là loại chế độ chờ. 

Thực hiện chỉ ra rằng loại thực hiện  hương trình là loại thực hiện quét (bao gồm trong khi đầu ra OFF 

(trong khi xử lý không thực hiện)), loại thực hiện tố  độ thấp hoặc loại thực hiện quét cố định. 
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Lệnh PCHK dẫn điện khi  hương trình  ủa tên tập tin x   định ( hương trình đí h) đang thực hiện, và lệnh 

là không dẫn điện khi  hương trình đang không thực hiện. 

Khi  hương trình đí h được cài không thực hiện (loại chế độ chờ) với lệnh POFF, lệnh PCHK dẫn điện khi 

xử lý không dẫn điện của  hương trình đí h đang được thực hiện. 

Tại điểm xử lý END  hương trình qu t hoàn tất xử lý không thực hiện,  hương trình đí h được nhập vào 

không thực hiện (loại chế độ chờ), và lệnh PCHK được chuyển sang không dẫn điện. 

Do đó, lưu ý rằng nếu lệnh PCHK được thực hiện  ho  hương trình hoàn thành xử lý không thực hiện bởi 

lệnh POFF, lệnh PCHK được chuyển sang dẫn điện. 

Biểu đồ dưới đây  hỉ ra thực hiện ph p to n khi  hương trình A thực hiện lệnh POFF của  hương trình B và 

 hương trình C thực hiện lệnh PCHK của  hương trình B với  hương trình đang được thực hiện theo thứ tự 

 hương trình A,  hương trình B và  hương trình C. 
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7.18 Các lệnh khác 

 

7.18.1 WDT, WDTP 

 

T         
 ữ   ệ  

T            
trong R, ZR 

 
 Zn               

Bit T  Bit T  

  

Chứ  năng 

(1) Khởi động lại bộ hẹn giờ trình theo dõi khi thực hiện  hương trình tuần tự. 

(2) Sử dụng trong trường hợp thời gian qu t vượt quá giá trị  ài đặt cho bộ hẹn giờ trình theo dõi vì những 

điều kiện  ình thường. 

Nếu thời gian qu t vượt quá giá trị cài bộ hẹn giờ trình theo dõi ở mỗi lần qu t, thay đổi  ài đặt bộ hẹn giờ 

tại  ài đặt parameter thiết bị ngoại vi. 

(3) Đảm bảo rằng  ài đặt cho t1 từ  ước 0 tới lệnh WDT và cài cho t2 từ lệnh WDT tới lệnh END (FEND) 

không vượt quá giá trị cài của bộ hẹn giờ trình theo dõi. 

 

(4) Có thể sử dụng lệnh WDT hai hoặc nhiều lần trong một lần qu t, nhưng nên  hú ý trong những trường 

hợp vì thời gian  yêu cầu  ho đến khi đầu ra chạy OFF khi tạo ra lỗi. 

(5) Giá trị thời gian qu t lưu tại thanh ghi đặc biệt sẽ không được xóa nếu thực hiện lệnh WDT hoặc WDTP. 

Theo đó, thời gian qu t  ho thanh ghi đặc biệt lớn hơn gi  trị của bộ hẹn giờ trình theo dõi cài tại parameter. 

Lỗi ph p to n 

(1) Không có lỗi phép toán trong lệnh WDT(P). 

Ví dụ  hương trình 

(1) Chương trình sau  ài  ộ hẹn giờ trình theo dõi 200ms, khi vì     điều  kiện thực hiện, thực hiện  hương 

trình yêu cầu 300ms từ  ước 0 tới lệnh END (FEND). 
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7.18.2 DUTY 

 

n1 : Số lần quét cho ON (BIN 16 bit) 

n2 : Số lần quét cho OFF (BIN 16 bit) 

 : Đồng hồ định giờ người dùng (SM420 tới SM424, SM430 tới SM434) (bit) 

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
K, H  

      

Bit T  Bit T  

n1    

n2    

       *1   

 *1: Chỉ sử dụng SM420 tới SM424, SM430 tới SM434. 

Chứ  năng 

(1) Chuyển đồng hồ định giờ người dùng (SM420 tới SM424, SM430 tới SM434) do  chỉ định sang ON 

trong khoảng  thờigian tương ứng với thời gian quét do n1 chỉ định, và sang OFF trong khoảng thờigi an 

tương ứng với thờigi an quét do n2 chỉ định. 

 

(2) Chương trình loại thực hiện quét sử dụng SM420 tới SM424, và  hương trình loại thực hiện tố  độ thấp 

sử dụng SM430 tới SM434. 

(3) Điều này xảy ra nếu cả n1 và n2 được cài về 0: 

(a) n1=0, n2≥0 SM420 tới SM424 và SM430 tới SM434 OFF. 

(b) n1>0, n2=0 SM420 tới SM424 và SM430 tới SM434 ON. 

(4) Dữ liệu do n1, n2 và  chỉ định đượ  đăng ký hệ thống khi thực hiện lệnh DUTY, và xung định thời 

chuyển ON và OFF  bằng xử lý END. 

Lỗi ph p to n 

(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

   
    

             
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Giá trị n1 và n2 nhỏ hơn 0.       

4101 Thiết bị x   định tại  không từ SM40 tới 
SM424 hoặc SM430 tới SM434. 

      

Ví dụ  hương trình 

(1) Chương trình sau  huyển SM420 ON cho một lần quét, và OFF cho 3 lần quét nếu X0 ON. 
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7.18.3 TIMCHK 

 

 : Thiết bị lưu gi  trị hiện tại đượ  đo (BIN 16 bit) 

 : Thiết bị lưu gi  trị cài của ph p đo (BIN 16  it) 

 : Thiết bị được chuyển ON khi hết giờ (BIN 16 bit) 

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong 

R, ZR 
 

 Zn 
        

K,H 
     

Bit T  Bit T  

  
    

      

      (Khác T, ST, C)   

Chứ  năng 

(1) Đo thời gian ON của thiết bị sử dụng như điều kiện, và chuyển ON thiết bị do  chỉ định nếu thiết bị 

điều kiện duy trì ON lâu hơn thời gian cài tới thiết bị do  chỉ định. 

(2) Giá trị hiện tại của thiết bị do  chỉ định bị xóa về 0 và thiết bị do  chỉ định chuyển OFF tại sườn 

trước lệnh thực hiện. 

Giá trị hiện tại của thiết bị do  chỉ định và trạng thái ON của thiết bị do  chỉ định được giữ lại sau khi 

lệnh thực hiện chuyển OFF. 

(3) Cài giá trị  ài ph p đo theo đơn vị 100ms.  

Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

   
    

             
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Thiết bị không thể x   định được chỉ định.       

Ví dụ  hương trình 
(1) Chương trình  ài thời gian ON của X0 là 5s, thiết bị lưu gi  trị hiện tại tới D0, và thiết bị chuyển ON khi 

hết giờ tới Y10. 
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7.18.4 ZRRDB, ZRRDBP 

 
n : Số byte nối tiếp  ho file register đượ  đọc (BIN 16 bit) 

 : Số thiết bị lưu dữ liệu đượ  đọc (BIN 16/32 bit) 

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit T  Bit T  

n    

    

Chứ  năng 

(1) Đọc số byte nối tiếp do n chỉ định không  ó nghĩa là số khối, và lưu tại 8  it dưới thiết bị do  chỉ định. 

8 bit trên do  chỉ định sẽ trở thành 00H. 

 
(2) Sự tương ứng giữa số file register và số byte nối tiếp được chỉ ra như sau: 

 
(a) Nếu giá trị của n được chỉ định nhu 23560, dữ liệu tại 8  it dưới của ZR11780 sẽ đượ  đọc: 

 
(b) Nếu giá trị của n được chỉ định như 43257, dữ liệu tại 8 bit trên sẽ đượ  đọc. 
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Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

   
    

             
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 
Số hiệu thiết bị x   định (số byte nối tiếp) 
vượt quá phạm vi có thể. 

      

Ví dụ  hương trình 
(1) Chương trình sau đọ  8  it dưới của ZR16000 và 8 bit trên của ZR16003, và lưu  húng tại D100 và 

D101 khi X0 ON. 

 

7.18.5 ZRWRB, ZRWRBP 

 

n : Số byte nối tiếp  ho file register được ghi (BIN 32 bit) 

 : Số thiết bị lưu dữ liệu được ghi (BIN 16 bit) 

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit T  Bit T  

n   
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Chứ  năng 

(1) Ghi tại 8  it dưới lưu tại thiết bị do   chỉ định không  ó nghĩa là số khối tới file register của số byte nối 

tiếp do n chỉ định. 

8 bit trên dữ liệu do  chỉ định bị bỏ qua. 

 
(2) Sự tương ứng giữa số fiel register và số byte nối tiếp được chỉ ra như sau: 

 
Nếu x   định n=12340, ghi dữ liệu tới 8  it dưới của ZR6170. 

 
Nếu x   định n=43257, ghi dữ liệu tới 8 bit trên của ZR21628. 

 

Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

   
    

             
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 
Số hiệu thiết bị x   định (số byte nối tiếp) 
vượt quá phạm vi có thể. 
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Ví dụ  hương trình 
(1) Chương trình sau ghi dữ liệu tại 8  it dưới của D100 và D101 tới 8 bit dưới của ZR16000 và 8 bit trên 

của ZR16003 khi X0 chuyển ON. 

 

7.18.6 ADRSET, ADRSETP 

 

 : Số thiết bị hiển thị địa chỉ gián tiếp (Tên thiết bị) 

 : Đầu số hiệu thiết bị lưu địa chỉ gián tiêp của thiết bị do chỉ định  (BIN 32 bit) 

T     
     ữ 
  ệu 

T            
trong R, ZR  

 Zn               

Bit T  Bit T  
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Chứ  năng 

(1) Lưu địa chỉ gián tiếp của thiết bị do  chỉ định tại  và +1. 

Địa chỉ lưu tại thiết bị do  chỉ định được sử dụng khi  hương trình tuần tự thực hiện địa chỉ thiết bị gián 

tiếp. 

 

(2) Không thực hiện chỉ định thiết bị bit tại . 

Lỗi ph p to n 

(1) Không có lỗi phép toán trong lệnh ADRSET(P) 

 

Xem trang 109, phần 3.4 để có thêm thông tin về chỉ định gián tiếp. 

 

7.18.7 KEY 

 

 : Đầu số hiệu thiết bị (X) nhập số (bit) 

n : Số chữ số của số được nhập vào (BIN 16 bit) 

 : Đầu số hiệu thiết bị lưu số nhập vào (BIN 16 bit) 

 : Số thiết bị bit chuyển ON khi hoàn tất việc nhập (bit) 

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong 

R, ZR 
 

 Zn 
        

K,H 
Kh   

Bit T  Bit T  

    (Chỉ X)     

n      
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Chứ  năng 

(1) Truy cập dữ liệu ASCII từ 8 điểm đầu vào (X) do chỉ định, chuyển sang giá trị thập lụ  phân và lưu kết 

quả vào vùng khởi động từ thiêt bị do  chỉ định. 

 
Ví dụ: Trong trường hợp số chữ số (n) dữ liệu đầu vào được cài là 5, và giá trị “31H”, “33H”, “35H”, “37H” và 

“39H” được nhập vào thông qua X10 tới X18 mô-đun đầu vào sẽ diễn ra như sau: 

 

(2) Đầu vào số để nhập (X) do  chỉ định làm biến dạng sự phát triển bit tại  thông qua +7 và là đầu 

vào như m  ASCII phù hợp với số. 

M  ASCII được nhập vào là từ 30H (0) tới 39H (9) và từ 41H (A) tới 46H (F). 

 

(3) Sau khi nhập mã ASCII vào  tới +7, tín hiệu đầu đo tại +8 chạy ON đưa số x   định bên trong. 

Tín hiệu đầu đo  hứa khi ở trạng thái ON hoặc OFF cho nhiều hơn một lần quét của  hương trình tuần tự. 

Nếu thời gian này ít hơn một lần quét sẽ có những trường hợp dữ liệu không đượ  đưa vào  hính x  . 

 
(4) Chắc chắn duy trì lệnh thực hiện (tiếp điểm điều kiện cho lệnh KEY) ON  ho đến khi số chữ số được 

nhập vào. 

Không thể thực hiện lệnh KEY nếu lệnh thực hiện chuyển OFF. 
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(5) Số chữ số được truy cập thực tới  đượ  lưu tại thiết bị do  chỉ định, và được chuyển sang mã 

ASCII nhập tại +1 và +2, chuyển sang giá trị BIN thập lụ  phân, và lưu. 

 
(6) Số chữ số do n chỉ định là từ 1 tới 8. 

(7) Truy cập dữ liệu đầu vào hoàn thành khi thực hiện bất kỳ truy cập đầu vào nào như dưới đây. Khi hoàn 

tất, thiết bị bit do  chỉ định chuyển ON. 

 Khi số chữ số do n chỉ định được nhập xong 

 Khi m  “0DH” được nhập xong 

Ví dụ: Phép toán tại vị trí chỉ định nếu n=5 sẽ như dưới đây: 

 

Nếu xử lý đầu vào được thực hiện ở lần thứ 2, cần xóa số chữ số nhập vào và dữ liệu đầu vào lưu tại , 

và chuyển OFF thiết bị tại  hương trình người dùng. 

Nếu  bị xóa và  không chuyển OFF, thao tác xử lý đầu vào tiếp theo không thể thực hiện. 



643 

Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

   
    

             
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

Thiết bị x   định tại  không phải thiết bị 
đầu vào (X). 
Số chữ số x   định tại n ngoài phạm vi từ 1 
tới 8. 

      

Ví dụ  hương trình 
(1) Chương trình sau truy  ập dữ liệu của 5 chữ số hoặ  ít hơn từ bàn phím số kết nối tới X20 tới X28, và 

lưu vào vùng từ D0 tới D2 khi X0 chuyển ON. 
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7.18.8 ZPUSH, ZPUSHP, ZPOP, ZPOPP 

 

 : Đầu số hiệu thiết bị lưu/ phục hồi tới/từ nội dung của thanh ghi chỉ số (BIN 16 bit) 

T         
 ữ   ệ  

T            
trong R, ZR  

 Zn 
        

K, H 
     

Bit T  Bit T  

   
 
 

Chứ  năng 

ZPUSH 

(1) Lưu nội dung của các thanh ghi chỉ số sau sau thiết bị do chỉ định. 

(Khi nội dung của các thanh ghi chỉ số đượ  lưu, +0 (số lần thực hiện lưu) được cộng thêm 1.) 

 QCPU mẫu  ơ  ản: Z0 tới Z9 

 CPU mẫu hiệu năng  ao/ CPU điều khiển quá trình/ CPU dự phòng: Z0 tới Z15 

 CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q/ LCPU: Z0 tơi Z19 

(2) Sử dụng lệnh ZPOP để phục hồi dữ liệu. Có thể lồng trong vòng ZPUSH tới ZPOP. 

(3) Nếu thực hiện lồng, mối lần thực hiện lệnh ZPUSH, phạm vi sử dụng theo sẽ được thêm vào, vì vậy 

một phạm vi đủ lớn để phù hợp với số lền lệnh được sử dụng sẽ được duy trì từ khi bắt đầu. 

(4) Bố cục phạm vi sử dụng sau  như sau: 

 Khi sử dụng QCPU mẫu  ơ  ản 

 
 Khi sử dụng CPU mẫu hiệu năng  ao / CPU điều khiển quá trình/CPU dự phòng 
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 Khi sử dụng loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q/ LCPU 

 

ZPOP 

(1) Phục hồi nội dung đ  lưu tại vùng khởi động từ thiết bị do  chỉ định tới thanh ghi chỉ số.(Khi nội dung 

đ  lưu được hiển thị ở thanh ghi chỉ số, +0 (sô lần thực hiện lưu)  ị giảm đi 1.) 

Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Kết quả phép toán của +0 (số lần 
thực hiện lưu) là 0 ở lệnh ZPOP(P). 

      

4101 

Đối với lệnh ZPUSH(P), phạm vi thiết 

bị do  chỉ định vượt quá phạm vi 
thiết bị tương ứng. 

      

Ví dụ  hương trình 
(1) Chương trình sau lưu nội dung thanh ghi chỉ số tới phạm vi sau D0 trước khi gọi  hương trình  on sau 

P0 sử dụng thanh ghi chỉ số. 
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7.18.9 UNIRD, UNIRDP 

 
n1 : Giá trị (0 tới FFn) được chia cho 16 và là số I/O của nguồn đọc thông tin mô-đun (BIN 16  it) 

 : Đầu số hiệu thiết bị lưu thông tin mô-đun (tên thiết bị) 

n2 : Số điểm dữ liệu đọc (0 tới 256) (BIN 6 bit) 

T     
    
 ữ 
  ệ  

T             r    

R, ZR 

 

 Zn 
        

K, H  
     

Bit T  Bit T  

n1                      

      

n2 
 

  
 

 

Chứ  năng 
(1) Đọc thông tin mô-đun nhiều như do n2  hỉ định từ mô-đun do n1  hỉ định, và lưu thông tin đó vào vùng 

khởi động từ thiết bị do  chỉ định. 

(Đọc trạng thái của mô-đun  ài đặt thực nếu loại mô-đun và số điểm bị chỉ định I/O thay đổi.) 

 
Giá trị n1 được 3 chữ số đầu của 4 chữ số thập lục phân chỉ định đại diện  ho đầu số I/O của mô-đun từ 

thông tin mô-đun đượ  đọc. 

QCPU 

 
LCPU 
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Chi tiết thông tin mô-đun được mô tả như sau: 

 

Bit Mục 
Ý    ĩa 

QCPU LCPU 

b0 

Số điểm I/O 

000: 16 điểm 
010: 48 điểm 
100: 128 điểm 
110: 512 điểm 

001: 32 điểm 
011: 64 điểm 
101: 256 điểm 
111:1024 điểm 

b1 

b2 

b3 

Loại mô-đun 

000: Mô-đun đầu vào 
001: Mô-đun đầu ra 
010: Mô-đun hồn hợp I/O 
011: Mô-đun  hứ  năng 
thông minh 

000: Mô-đun đầu vào 
001: Mô-đun đầu ra 
011: Mô-đun  hứ  năng 
thông minh 
111: I/O tích hợp CPU 

b4 

b5 

b6 
Trạng thái nguồn cung cấp ngoại vi 
(Đối với phần mở rộng tương lai) 

1: Kết nối nguồn cung cấp 
ngoại vi 
0: Không kết nối ngồn cung 
cấp ngoại vi 

Cố định tới 0 

b7 Hiển thị/ vắng mặt cháy cầu chì 
1: Một số mô-đun  ị cháy cầu 
chì 
0: Bình thường 

Cố định tới 0 

b8 
Trạng thái thay thế mô-đun trực 
tuyến/ Thực hiện t ừ hệ thống chế 
độ chờ 

1: Thông tin mô-đun đơn vị 
mở rộng đượ  đọc khi mô-
đun trực tuyến thay đổi hoặc 
từ mô-đun CPU  ủa hệ thống 
chế độ chờ trong hệ thống dự 
phòng. *1 
0: Khác 

Cố định tới 0 

b9 Trạng thái lỗi nhỏ/ vừa 1: Xảy ra lỗi nhỏ/ vừa 0: Bình thường 

b10 
Trạng thái lỗi mô-đun 

00: Không có lỗi mô-đun 
10: Lỗi vừa 

01: Lỗi nhỏ 
11: Lỗi nghiêm trọng b11 

b12 Trạng thái mô-đun sẵn sàng 1: Bình thường 0: Xảy ra lõi mô-đun 

b13 Trống Cố định tới 0 

b14 Loại mô-đun 
0: Mô-đun  huỗi A 
0: Mô-đun  huỗi Q 

Cố định tới0 

b15 Trạng th i  ài đặt mô-đun 1: Cài mô-đun 2: Không cài mô-đun 

*1: Loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q sử dụng trong hệ thống đa CPU được chuyển ON 

khi thay đổi mô-đun trực tuyến do     CPU kh    điều  khiển. 

Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

   
    

             
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 

n1 là gía trị khác khoảng 0 tới FFH. 
n2 là giá trị khác khoảng 0 tới 256. 
Tổng số n1 và n2 bằng hoặc lớn hơn 257. 

            *1 

n1 là gía trị khác khoảng 0 tới 3FH. 
n2 là giá trị khác khoảng 0 tới 64. 
Tổng số n1 và n2 bằng hoặc lớn hơn 65. 

Q00/ 
Q01 

        *2 

n1 là gía trị khác khoảng 0 tới FH. 
n2 là giá trị khác khoảng 0 tới 16. 
Tổng số n1 và n2 bằng hoặc lớn hơn 17. 

Q00J      

4101 
Phạm vi thiết bị do  chỉ định vượt quá 

phạm vi từ D tới D+n2 (bao gồm )  
      

 *1: Chỉ dành cho L06CPU, L06CPU-P, L26CPU, LCPU-P, LCPU-BT, và LCPU-PBT 

 *2: Chỉ dành cho L02SCPU, L02SCPU-P, L02CPU, và L02CPU-P 
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Ví dụ  hương trình 
(1) Chương trình sau lưu thông tin mô-đun tại số I/O 10H và 20H vào thiết bị khởi động từ D0 khi X0 chuyển 

ON. 

 
Kết quả hiển thị  (Khi đọc tới D0) 

 (a) Mô-đun  hứ  năng thông minh 32-điểm cho chuỗi Q 

 

 Với mô-đun 48 hoặc 64-điểm, nội dung giống nhau như  ủa D1 đượ  lưu vào D2 hoặc D2 và D3 
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 ( ) Mô đun 32 điểm nối tiếp A 

 

 Với mô đun 48 hoặ   64 điểm, nội dung giống nhau như  ủa D1 đượ  lưu vào D2 hoặc D2 và D3. 

(c) Khe trống 

 
(d) Thực hiện thay thế mô đun trực tuyến 

 
(e) Thông tin mô đun trên thiết bị  ơ  ản mở rộng đươ   đọc từ hệ thống chế độ chờ của hệ thống dự 

phòng theo chế độ độc lập. 
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(l) Mô đun  hứ  năng thông minh 32 điểm nối tiếp L 

 

7.18.10 TYPERD, TYPERDP 

 
T     
    
 ữ 
  ệ  

T             r    

R, ZR 

 

 Zn 
        

K, H  
     

Bit T  Bit T  

n                      

      

Dữ liệu cài 
 

Dữ liệu 
cài 

Mô tả Phạm v   à  đặt Cài bởi Loại dữ liệu 

n 
Giá trị chứa bằng cách chia I/O 

khởi động mô đun  ó tên m  được 
đọc  cho 16 

0 tơi FFH 
3E0 tới 3E3H 

(loại CPU ứng dụng tổng 
quát cho PLC họ Q) 

Người 
dùng 

BIN 16 bit 

0 tới FFH, 3E0H 
(LCPU) 

 

+0 

Kết quả thực 
hiện của phép 

toán Trong mỗi phạm vi thiết bị Hệ thống 

BIN 16 bit 

+1 tới +9 
Tên mã mô 

đun 
Chuỗi ký tự 
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Chứ  năng 
(1) Lệnh này đọ  thông tin mô đun lưu tại vùng khởi động từ số I/O do “n”  hỉ định, và lưu vào vùng khởi 

động từ thiết bị do  chỉ định. 

6 mô đun sau ( hỉ nối tiếp Q) hỗ trợ lệnh. 

 Mô đun CPU 

 Mô đun đầu vào 

 Mô đun đầu ra 

 Mô đun kết hợp I/O 

 Mô đun  hứ  năng thông minh 

 GOT (kết nối kênh) 

Đối với LCPU, 4 mô đun sau được hỗ trợ. 

 Mô đun CPU 

 Mô đun đầu vào 

 Mô đun đầu ra 

 Mô đun  hức năng thông minh 

(2) Giá trị n do 3 chữ số đầu của 4 chữ số thập lụ  phân x   định thể hiện I/O khởi động mô đun số có tên 

m  đượ  đọc. 

 Khi mô đun đí h  hiếm một khe 

Loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q 

 
LCPU 

 

 
1. Tại LCPU, nếu I/O tích hợp hoặc I/O đầu trên CC-Link tích hợp được chỉ dịnh, sau đó tên m  mô đun  pu 

đượ  đọc. 
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 Khi mô đun đí h  hiếm 2 khe 

I/O khởi động số được chỉ định có thể khác nhau từ số mô đun đí h. 

Đối với I/O khởi động số, tham khảo thao tác tay của mỗi mô đun. 

                         QJ71GP21S-SX 

 

 X   định giá trị tổng của I/O khởi động mô đun số và 0010H. 

 
 Khi mô đun đí h là mô đun CPU trong hệ thống đa CPU. 

X   định giá trị chứa bằng cách chia I/O khởi động mô đun CPU đí h  ho 16. 

 
 

Hoặ , đọ   tên mô đun  ằng    h x   định I/O khởi động mô đun số do một CPU kh   điều khiển. 

(3) +0 và +1 tới +9 lưu kết quả thực hiện lệnh và tên m  mô đun tương ứng. 

Giá trị lưu tại  như sau: 

(a)  Khi tên m  đượ  ghi vào mô đun đí h (ví dụ: QJ71GP21-SX) 

 

Bảng sau chỉ ra những ví dụ của tên m  lưu tại +1 tới +9. 

 ô đ   đí   Tê  m  đƣợ   ƣ  

Mô đun CPU Q06UDEHCPU 

Mô đun  hứ  năng thông minh QJ71GP21-SX 

GOT GOT1000 

 

Ví dụ 
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( ) Khi tên m  không được ghi tới mô đun đí h (ví dụ: QX40) 

 

Bảng sau chỉ ra ví dụ chuỗi ký tự lưu tại +1 tới +9. 

 ô đ   đí   Chu i ký tự đƣợ   ƣ  

Mô đun đầu vào (16 điểm) INPUT_16 

Mô đun đầu ra (32 điểm) OUTPUT_32 

Mô đun kết hợp I/O (64 điểm) MIXED_64 

Mô đun  hứ  năng thông minh (16 điểm) INTELLIGENT_16 

[Chuỗi ký tự chỉ ra loại mô đun] 

 Mô đun đầu vào: INPUT 

 Mô đun đầu ra: OUTPUT 

 Mô đun kết hợp I/O: MIXED 

 Mô đun  hứ  năng thông minh 
*1

: INTELLIGENT 

 1: bao gồm QI60 và GOT. 

[Chuỗi ký tự chỉ ra số điểm] 

 16 điểm: _16 

 32 điểm: _32 

 48 điểm:_48 

 64 điểm:_64 

 128 điểm:_128 

 256 điểm: _256 

 512 điểm:_512 

 1024 điểm:_1024 

(c) Khác 

 Khe x   định trống hoặ  mô đun đí h khi mô đun trực tuyến thay đổi. 

 Giá trị x   định (n) không phải I/O khởi động số. 

 Giá trị x   định(n)  thuộc phạm vi  ài đặt  ho ph p, nhưng không thể  ài trong màn hình  ài đặt 

gán I/O của hộp thoại PLC parameter. 
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Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

   
    

             
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

2110 Mô đun đí h không thể giao tiếp do bị lỗi. 
      

4101 

Phạm vi thiết bị do  chỉ định vượt quá 
phạm vi thiết bị được sử dụng. 

      

Giá trị x   định tại n không thuộc phạm vi 
từ 0 tới FFH hoặc 3E0H tới 3E3H. 

      

Giá trị x   định tại n không thuộc phạm vi 
từ 0 tới FFH hoặc 3E0H. 

      

Ví dụ  hương trình 
(1) Chương trình sau lưu tên m  mô đun  hứa I/O khởi động số 0020H vào vùng khởi động từ D0 khi X0 

chuyển ON. 
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7.18.11 TRACE, TRACER 

 

T         
 ữ   ệ  

T            
trong R, ZR 

 
 Zn               

Bit T  Bit T  

  

Chứ  năng 

Theo vết lấy mẫu là chứ  năng thu thập các dữ liệu thiết bị của mô đun CPU liên tiếp. 

Để thực hiện theo vết lấy mẫu, chuyển ON SM801 khi SM800 ON. 

 

TRACE 

(1) Lệnh TRACE là lệnh thực hiện như sau:  huyển ON SM803, thực hiện lấy mẫu cho số theo vết lấy mẫu 

sau khi thực hiện lệnh TRACE, chốt kết quả lấy mẫu, và dừng theo vết lấy mẫu. 

(2) Dừng lấy mẫu nếu SM801 chuyển OFF trong khi thực hiện theo vết. 

(3) Sau khi thực hiện lệnh TRACE và dừng theo vết lấy mẫu, SM805 chuyển ON. 

(4) Khi thực hiện lệnh TRACE lần một, bỏ qua lệnh TRACE thứ hai và lệnh TRACE tuần tự. 

Khi thực hiện lệnh TRACE, cho phép thực hiện lại lệnh TRACE. 
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TRACER 

(1) Lệnh TRACER cài lại lệnh TRACE. Khi thực hiện lệnh TRACER, cho phép thực hiện lại lệnh TRACE. 

(2) Khi thực hiện lệnh TRACER, SM803 tới SM805 chuyển OFF. 

 

1. Thiết bị đí h  ho theo vết lấy mẫu và thời gian của nó do công cụ lập trình  ài đặt. 

Để có thêm chi tiết về theo vết lấy mẫu, tham khảo cuốn hướng dẫn sử dụng (Lý giải chứ  năng, nền tảng 

 hương trình)  ho mô đun CPU được sử dụng. 

2. Đỗi với việc thực hiện theo vết lấy mẫu bằng công cụ lập trình, tham khảo hướng dẫn vận hành cho công 

cụ lập trình được sử dụng. 

 

Lỗi ph p to n 
(1) Không có lỗi phép toán trong lệnh TRACE hoặc TRACER. 

Ví dụ  hương trình 
(1) Chương trình sau thực hiện lệnh TRACE khi X0 chuyển ON, và cài lại lệnh TRACE bằng lệnh TRACER 

khi X1 chuyển ON. 

 

7.18.12 SP.FWRITE 

 

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong R, ZR  

 Zn 
         

      
Bit T  Bit T  K, H $ 

 
      

  ∆
*1

     

       

 
 ∆

*2
     

 
∆

*1
 ∆(Khác T,ST, C)

*1
     

  

*1: Thiết bị cục bộ và thiết bị chỉ định  ho  hương trình độc lập không thể sử dụng. 

*2: Đối với loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU, fiel register được xá  định độc lập 

cho mỗi thiết bị cục bộ và  hương trình không thể sử dụng nếu số dữ liệu ghi yêu cầu vượt quá 

1024. 
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 Lỗi ph p to n 

Dữ 
liệu 
cài 

Ý    ĩa 
Phạm vi 
 à  đặt 

Cài 
bởi 

Loại 
dữ 
liệu 

U0 Lỗi   

BIN 
16 bit 

 
Chỉ định ổ đĩa 2 

Người 
dùng 

 

Đầu số hiệu thiết bị lưu dữ liệu xử lý. Dữ liệu xử lý sau được yêu cầu. 

Thiết 
bị 

Mục Nội dung/ Dữ liệu cài 
Phạm vi 
 ài đặt 

Cài 
bởi 

 

Loại thực 
hiện/hoàn 
thành 

Chỉ định loại thực hiện 
0000H: Ghi dữ liệu nhị phân 
0100H: Ghi dữ liệu sau khi chuyển định dạng 
CSV 

0000H 

0100H 
Người 
dùng 

+1 
(Không 
sử dụng) 

Hệ thống sử dụng  
Hệ 

thống 

+2 

Kết quả 
ghi 
(Số dữ 
liệu được 
ghi) 

Chứa số dữ liệu được ghi thự  ngược với dữ 

liệu do  chỉ định. Đơn vị của giá trị phụ thuộc 

vào loại dữ liệu x   định tại +7. 

 
Hệ 

thống 

+3 
(Không 
sử dụng) 

   

+4 

+5 

Vị trí tập 
tin 

Cài vị trí tập tin khi ghi dữ liệu nhị phân được 

 chỉ định. 
00000000H: Khởi động từ điểm đầu tập tin 
00000001H tới FFFFFFFFH:Từ vị trí x   định 
(Đơn vị của giá trị phụ thuộc vào việ  x   định 
loại dữ liệu.) 
FFFFFFFFH: Cộng từ điểm cuối của tập tin. 
Khi ghi dữ liệu sau khi chuyển sang định dạng 

CSV đượ  x   định tại  

  % chữ số đầu số nối tiếp của loại CPU năng lực 
 ao là “01111” hoặc thấp hơn, luôn  ài điểm đầu 
(0H) của tập tin. 

  5 chữ số đầu số nối tiếp của loại CPU năng lực 
 ao/ CPU điều khiển quy trình/CPU dự phòng/ 
loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q là 
“01112” hoặc lớn hơn,  ài vị trí tập tin. 
00000000H tới FFFFFFFFH: Bắt đầu điểm đầu 
của tập tin 
FFFFFFFFH: Cộng tại điểm cuối của tập tin 

000000
00H tới 

FFFFFF
FFH 

Người
dùng 

 

+6 
Số cột chỉ 
định 

Khi ghi nhị phân đượ  x   định tại , luôn cài 
0. 
Khi ghi dữ liệu sau khi chuyển sang định dạng 

CSV đượ  x   định tại , cài số cột dữ liệu 
được ghi. 
0 : Không cột. Coi như một hàng. 
Khác 0 : Cài số cột xá  định 

0H tới 
FFFFH  
(0 tới 

65535) 

Người 
dùng 

+7 

X   định 
loại dữ 
liệu 

0: Từ 
1: Byte 

0,1 
Người 
dùng 

 

Đầu số hiệu thiết bị lưu tên tập tin. Tên tập tin được thể hiện như sau :  

Thiêt 
bị 

Mục Nội dung/ Dữ liệu cài 
Phạm vi 

cài 
Cài 
bởi 

 
tới 

Chuỗi ký 
tự tên tập 

Chỉ định chuỗi ký tự tên tập tin. 

 Khi loại bỏ phần mở rộng, loại cả “.” ( hu kỳ). 

Chuỗi 
ký tự 

Người 
dùng 
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+ 

□ 

tin  Giới hạn tên tập tin trong 8 ký tự + chu kỳ + 3 ký 
tự. 

 Khi sử dụng 9 ký tự hoặc nhiều hơn, ỏ qua 
phần mở rộng bất chấp sự hiển diện của nó, và 
gán tự động “BIN” hoặ  “CSV” như phần mở 
rộng. 

 

Đấu số hiệu thiết bị lưu dữ liệu. Dữ liệu ghi được thể hiện như sau: 

BIN 
16 bit 

Thiết 
bị 

Mục Nội dung/ Dữ liệu cài 
Phạm vi 

cài 
Cài 
bởi 

 

Số dữ 
liệu ghi 
yêu cầu 

Chỉ định số dữ liệu được yêu cầu ghi (đơn vị từ). 
Dữ liệu này được chỉ định theo đơn vị từ thậm chí 

khi  yte được +7 chỉ định. 

1 tới 
480 
1 tới 

32767
*2 

Người 
dùng 

+1 
tới  

+□ 

Ghi dữ 
liệu 

Dữ liệu để yêu cầu ghi. 
0000H 

tới 
FFFFH 

 

Thiết bị bit chuyển ON sau khi hoàn thành thao tác. 

( +1  ũng  huyển ON khi hoàn thành lỗi.) 

Bit 

Thiết 
bị 

Mục Nội dung/ Dữ liệu cài 
Phạm vi 

cài 
Cài 
bởi 

 

Tín hiệu 
hoàn 
thành 

Chỉ ra việc hoàn thành thao tác. 
ON: hoàn thành                OFF: không hoàn thành 

 

Hệ 
thống 

+1 

Tín hiệu 
hoàn 

thành lỗi 

Chỉ ra liệu rằng thao được hoàn thành bình 
thường hay không  ình thường. 
ON: hoàn thành lỗi  OFF: hoàn thành  ình thường 

 

  *2: Chỉ ra phạm vi có thể chỉ áp dụng cho loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU. 

C n trọng 

(1) Chỉ đối với QCPU, chỉ ổ đĩa thẻ ATA có thể  ài như  (chỉ định ổ đĩa). 

Lưu ý rằng khi tải thẻ flash, không thể sử dụng lệnh SP.FWRITE để thực hiện ghi. 

Không sử dụng thẻ SRAM, ổ đĩa RAM tiêu  hu n hoặc ROM tiêu chu n. 

Đổi với LCPU, chỉ ổ đĩa thẻ nhớ SD (2) đượ   ài như  (chỉ định ổ đĩa). 

(2) Đối với  ài đặt CSV, dữ liệu được ghi là giá rị thập phân. 

                        Ký tự “A” (41H) -> ghi “65”. 

      Phạm vi xử lý: -32768 tới 32767. 

(3) Đối với ghi nhị phân, phạm vi cài vị trí tập tin x   định từ là từ 00000000H tới 7FFFFFFFH và FFFFFFFFH. 

(4) Đối với LCPU, lệnh này không thể được sử dụng khi SM606 (lệnh  ưỡng ép vô hiệu hóa thẻ nhớ SD) 

ON. Thậm chí nếu có tình thực hiện, lệnh bị bỏ qua. 

 Chứ  năng 
(1) Ghi số dữ liệu tới tập tin chỉ định. 

Cài loại thực hiện/ hoàn thành để chỉ định liệu ghi dữ liệu nhị phân mà không có bất kỳ sự chuyển đổi nào 

hoặc chuyển dữ liệu nhị phân sang dữ liệu định dạng CSV trước khi ghi. 

(Đối với QCPU, chỉ hỗ trợ ghi cho thẻ ATA. Đối với LCPU, chỉ hỗ trợ cho thẻ nhớ SD.) 

(2) Thiết bị bit hoàn thành thực hiện ( ) tự động chuyển ON khi xử lý END sau khi phát hiện hoàn thành 

lệnh. Thiết bị bit chuyển OFF khi thực hiện lệnh END tại lần quét tiếp theo. 

Sử dụng thiết bị  it như  ờ hoàn thành thực hiện lệnh SP.FWRITE. 

Khi hoàn thành lệnh này bình thường, thiết bị hoàn thành lỗi ( +1) chuyển ON/OFF đồng hóa với thiết bị 

hoàn thành thao tác ( ). Sử dụng thiết bị này như  ờ hoàn thành lỗi cho lệnh này. SM721 chuyển ON khi 

thực hiện lệnh. Không thể thực hiện lệnh này khi SM721 ON. (Nếu cố tình thực hiện, không có thao tác nào 

được thực hiện.) 

Ví dụ 
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Khi phát hiện ra lỗi lúc thực hiện lệnh (trước khi SM721 chuyển ON), thiết bị hoàn thành xử lý ( ), không 

chuyển ON thiết bị hoàn thành lỗi ( +1), và SM721. 

(3) Chắc chắn sử dụng đơn vị từ để chỉ định số dữ liệu yêu cầu ghi ( ) và vị trí tập tin ( +4 và +5). 

Dưới đây  hỉ ra phương ph p ghi dữ liệu nhị phân ghi số dữ liệu yêu cầu ghi và vị trí tập tin đượ  x   định. 

 
(4) Khi ghi dữ liệu nhị phân 

 (a) Nếu loại bỏ phần mở rộng của tập tin đí h, sử dụng “.BIN” như phần mở rộng. 

 (b) Khi tập tin chỉ định không tồn tại, tập tin mới được tạo ra và lưu dữ liệu từ điểm đầu của tập tin. 

 Thuộc tính của tập tin mới này được cài sử dụng thuộ  tính lưu trữ. 

 (c) Khi tập tin chỉ định tồn tại, lưu dữ liệu từ điểm đầu của tập tin. 

Khi kí h thước dữ liệu vượt qu  kí h thước vùng tồn tại trong tập tin khi ghi, cộng/ lưu dữ liệu  

(d) Nếu vị trí tập tin đượ  x   định lớn hơn kí h thước tập tin tồn tại: 

 5 chữ số đầu số nối tiếp của CPU mẫu hiệu năng  ao là “01111” hoặc kết quả nhỏ hơn ở 

lỗi. 

 5 chữ số đầu số nối tiếp của CPU mẫu hiệu năng  ao / CPU điều khiển quá trình/CPU dự 

phòng/ loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q/LCPU là “01112” hoặc lớn hơn thực 

hiện ghi tại điểm 0 và đượ  hoàn thành  ình thường. 

(e) Xảy ra lỗi khi đầy khoảng trống lưu khi  ộng và lưu dữ liệu. 

Trong trường hợp như vậy, dữ liệu được cộng / lưu thành  ông duy trì  ình thường. 

Hoàn thành lỗi được chỉ ra sau khi càng nhiều dữ liệu được cộng/ lưu. 

(5) Khi ghi dữ liệu sau khi chuyển đổi định dạng CSV 

 (a) Nếu loại bỏ phần mở rộng, sử dụng “.CSV” như phần mở rộng. 

 ( ) Khi x   định tập tin tồn tại: 

 [5 chữ số đầu số nối tiếp của CPU mẫu hiệu năng  ao là “01111” hoặc nhỏ hơn] 

 Nội dung tập tin được xóa hết và dữ liệu đượ  lưu, khởi động từ điểm bắt đầu. 

[5 chữ số đầu số nối tiếp của CPU mẫu hiệu năng  ao /CPU điều khiển quá trình/ CPU dự phòng/ 

loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q/LCPU là “01112”hoặc lớn hơn] 

 Khi cài khác FFFFFFFFH tại ( +4, +5), nội dung tập tin bị xóa và dữ liệu đượ  lưu, 

khởi động  từ điểm bắt đầu. 

 Khi cài FFFFFFFFH tại ( +4, +5), dữ liệu đượ  lưu, khởi động từ điểm cuối tập tin. 
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(c) Khi tập tin chỉ định không tồn tại, tạo tập tin mới và dữ liệu đượ  lưu từ điểm bắt đầu tập tin. 

Cài thuộc tính của tập tin mới này sử dụng thuộ  tính lưu trữ. 

(d) Xảy ra lỗi khi đầy khoảng trống lưu khi  ộng và lưu dữ liệu. 

Trong trường hợp như vậy, dữ liệu được cộng/lưu thành  ông duy trì  ình thường. 

Hoàn thành lỗi được chỉ ra sau khi càng nhiều dữ liệu được cộng/lưu. 

(e) Khi số cột chỉ định là “0” thì dữ liệu được ghi như dữ liệu hàng đơn trong tập tin định dạng CSV. 

                  

 

Dữ liệu được ghi sau khi chuyển sang định dạng CSV và số cột chỉ định là “0”. 

 

 

 

Ví dụ 
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(f) Dữ liệu được ghi sau khi chuyển sang định dạng CSV và số cột chỉ định kh   “0”, dữ liệu được 

lưu như dữ liệu bảng với số cột chỉ định trong tập tin định dạng CSV. 

                  

 

Dữ liệu được ghi sau khi chuyển sang định dạng CSV và số cột chỉ định kh    “0”. 

 
  

Ví dụ 
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(g) Dữ liệu được thêm vào 5 chữ số số nỗi tiếp của CPU mẫu hiệu năng  ao / CPU điều khiển quá 

trình/CPU dự phòng/loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q là 01112 hoặc lớn hơn: 

[X   định tập tin dữ liệu được ghi.] (Nếu tồn tại một tập tin, xóa và tạo lại một tập tin mới.) 

Loại thực hiện   = Định dạng CSV Vị trí tập tin        = 0H (Tạo tập tin mới) 

Số cột chỉ định  = 4H
*3*5

   Đầu thiết bị ghi        = D0 

X   định loại dữ liệu = Từ   Số dữ liệu ghi theo yêu cầu = 6H
*3

 

 
 [Trong chế độ cộng, thực hiện từ cuối tập tin.] 

Loại thực hiện           = Định dạng CSV  Vị trí tập tin              = FFFFFFFFH (Chế độ cộng) 

Số cột chỉ định          = 3H
*3*5

   Đầu thiết bị ghi       = D7 

X   định loại dữ liệu  = Từ   Số dữ liệu ghi theo yêu cầu = 8H
*3

 

 

*3: Ngoại trừ “Số dữ liệu ghi theo yêu cầu” được cài là bội số nguyên của “Số cột chỉ định”, số cột sẽ 

được ngẫu nhiên. 

*4: Vì dữ liệu cuối luôn theo sau mã chuyển dòng, phép cộng được khởi động  ình thường tại điểm 

đầu hàng mới ở chế độ bổ sung. 

*5: Nếu trong chế độ bổ sung,” hỉ định cột” thay đổi từ dữ liệu ở lần ghi trước, số cột được dịch 

chuyển. 

(h) Không thực hiện lệnh SP.FWRITE trong  hương trình ngắt. 

(Nếu thực hiện,ph p to n không đượ  đảm bảo) 
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(i) Dưới đây là phương ph p tính kí h thước tập tin (tổng số byte) khi tập tin định dạng CSV được 

ghi vào thẻ ATA. 

Tổng số byte = Tổng byte ngoại trừ dòng cuối + byte dòng cuối 

(Số byte trong một dòng = Số cột 
*!
 +1 + tổng byte của mọi giá trị dữ liệu trong trong dòng 

*2
) 

*1: Đối với mọi dòng trừ dòng cuối là x   định số cột. Số cột ở dòng cuối phụ thuộc vào số cột xác 

định thông qua số dữ liệu đượ  ghi. Được tính to n như sau: 

 (1) Tính số dòng ngoại trừ dòng cuối. 

 Số dòng ngoại trừ dòng cuối = số dữ liệu được ghi theo yêu cầu + số cột (loại bỏ phần dư) 

 (2) Tính số cột ở dòng cuối. 

 Số cột ở dòng cuối = Số dữ liệu được ghi theo yêu cầu – số dòng ngoại trừ số cột dòng cuối 

*2: Số byte cho mỗi giá trị dữ liệu đượ  tính như sau: 

Dấu giá tr  dữ liệu 
Byte của m i giá tr  

dữ liệu 
Phạm v  đ m byte Ví dụ 

Dương Số chữ số 
1 tới 5 (x   định từ) 
1 tới 3 (x   định byte) 

12345: 5 byte 
67: 2 byte 

Âm Số chữ số+1 
2 tới 6 (x   định từ) 
2 tơi 4 (x   định byte) 

-12345: 6 byte 
-67:2 byte 

Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4004 X   định thiết bị không x   định được        

4100 

Giá trị x   định tại dữ liệu điều khiển (

) và thiết bị tuần tự ngoài phạm vi 
 ài đặt. 
Không tìm thấy khoảng trống khi tạo 
một tập tin mới. 
Không sử dụng giá trị cài cho tên tập 

tin ( ). 

Thuộc tính của tên tập tin ( ) là “ hỉ 
đọ ”. 

      

Ổ đĩa do thiết bị x   định ổ đĩa ( ) 
chỉ định chứa công cụ khác thẻ ATA. 
Không đủ khoảng trống trong thẻ ATA. 
Xảy ra lỗi truy cập trong thẻ ATA. 

      

Ổ đĩa do thiết bị x   định ổ đĩa ( ) 
chỉ định chứa công cụ khác thẻ ATA. 
Không đủ khoảng trống trong thẻ ATA. 
Xảy ra lỗi truy cập trong thẻ nhớ SD. 

      

Lệnh truy cập tập tin đ  được truy cập 
với một chứ  năng kh  . 

      

Lệnh ghi dữ liệu vào thẻ nhớ SD với 
một công tắc bảo vệ (cấm ghi) 

      

4101 

Giá trị x   định tại “số dữ liệu ghi theo 

yêu cầu ( ) ngoài phạm vi  ài đặt, 
hoặ  vượt quá phạm vi thiết bị xác 

định tại ( +1)   hoặc thiết bị tuần tự. 

      

Phạm vi thiết bị x   định tại  hoặc

  vượt quá phạm vi thiết bị tương 
ứng. 
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Ví dụ  hương trình 
(1) Khi X10 chuyển ON,  hương trình sau  ộng 4 byte dữ liệu nhị phân (00H, 01H, 02Hvà 03H) vào tập tin 

“ABCD.BIN” trong thẻ nhớ chèn vào ổ đĩa 2. 

 Giả thiết rằng 8 điểm từ  được dành cho thiết bị dữ liệu điều khiển. 
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(2) Khi X10 chuyển ON,  hương trình sau tạo tập tin tên”ABCD.CSV” trong thẻ nhớ chèn vào ổ đĩa 2, và ghi 

4 byte dữ liệu nhị phân (00H,01H, 02Hvà 03H) như dữ liệu bảng hai cột theo định dạng CSV. 

 Giả thiết rằng 8 điểm từ  được dành cho thiết bị dữ liệu điều khiển. 

 
 Tập tin được ghi hiển thị như sau: 
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7.18.13 SP.FREAD 

 

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong R, ZR  

 Zn 
         

      

Bit T  Bit T  K, H $ 

 
      

  ∆
*1

     

       

 
 ∆

*2
     

 ∆
*1

 ∆(Khác T,ST, C)
*1

     

  

*1: Thiết bị cục bộ và thiết bị chỉ định  ho  hương trình độc lập không thể sử dụng. 

Lỗi ph p to n 

Dữ 
liệu 
cài 

Ý    ĩa 
Phạm vi 
 à  đặt 

Cài 
bởi 

Loại 
dữ 
liệu 

U0 Lỗi   

BIN 
16 bit 

 
Chỉ định ổ đĩa 2 

Người 
dùng 

 

Đầu số hiệu thiết bị lưu dữ liệu xử lý. Dữ liệu xử lý sau được yêu cầu. 

Thiết 
bị 

Mục Nội dung/ Dữ liệu cài 
Phạm vi 
 ài đặt 

Cài 
bởi 

 

Loại thực 
hiện/hoàn 
thành 

Chỉ định loại thực hiện 
0000H: Đọc dữ liệu nhị phân 
0100H: Đọc dữ liệu sau khi chuyển định dạng 
CSV 

0000H 

0100H 
Người 
dùng 

+1 
(Không 
sử dụng) 

Hệ thống sử dụng  
Hệ 

thống 

+2 
Số dữ liệu 
đượ  đọc 

Chỉ định  số dữ liệu đượ  đọc theo yêu cầu. 
(Đơn vị: từ) 
Thâm chí khi chỉ định loại dữ liệu  x   định byte 

tại +7, x   định giá trị theo đơn vị từ (16 bit), 
không phải đơn vị của thiết bị bit. 
 
 

1 tới48 
0 

1 tới276 
37

 

82 

Người 
dùng 

+3 
(Không 
sử dụng) 

   

*2: Chỉ ra phạm vi có thể áp dụng đỗi với loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q, LCPU. 
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Dữ 
liệu 
cài 

Ý    ĩa 
Phạm vi 
 à  đặt 

Cài 
bởi 

Loại 
dữ 
liệu 

 

+4 

+5 

Vị trí tập 
tin 

Chỉ định vị trí tập tin khi đọc dữ liệu nhị phân 

được  chỉ định. 
00000000H: Khởi động từ điểm đầu tập tin 
00000001H tới FFFFFFFFH:Từ vị trí x   định 
(Đơn vị của giá trị phụ thuộc vào việ  x   định 
đợn vị từ/byte.) 
FFFFFFFFH: Cài đặt vô hiệu hóa 

 Đọ  định dạng CSV đượ  x   định tại  

  % chữ số đầu số nối tiếp của loại CPU năng lực 
 ao là “01111” hoặc thấp hơn, luôn  ài điểm đầu 
(0H) của tập tin. 

  5 chữ số đầu số nối tiếp của loại CPU năng lực 
 ao/ CPU điều khiển quy trình/CPU dự phòng/ 
loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q là 
“01112” hoặc lớn hơn,  ài vị trí tập tin. 
00000000H: Đọc bắt đầu từ điểm đầu tập tin 
00000000H tới FFFFFFFFH: Bắt đầu đọc tại hàng 
x   định. 
FFFFFFFFH: Tiếp tụ  đọc bắt đầu từ vị trí đọc 
trướ  đó. 

000000
00H tới 

FFFFFF
FFH 

Người
dùng 

BIN 16 
bit 

+6 
Số cột chỉ 
định 

Khi đọc nhị phân đượ  x   định tại , luôn cài 
0. 
Khi đọc dữ liệu sau khi chuyển sang định dạng 

CSV đượ  x   định tại , cài số cột dữ liệu 
được ghi. 
0 : Không cột. Coi như một hàng. 
Khác 0 : Cài số cột x   định 

0H tới 
FFFFH  
(0 tới 

65535) 

Người 
dùng 

+7 

X   định 
loại dữ 
liệu 

0: Từ 
1: Byte 

0,1 
Người 
dùng 

 

Đầu số hiệu thiết bị lưu tên tập tin. Tên tập tin được thể hiện như sau :  

Thiêt 
bị 

Mục Nội dung/ Dữ liệu cài 
Phạm vi 

cài 
Cài 
bởi 

 
tới 

+ 

□ 

Chuỗi ký 
tự tên tập 

tin 

Chỉ định chuỗi ký tự tên tập tin. 

 Khi loại bỏ phần mở rộng, loại cả “.” ( hu kỳ). 

 Giới hạn tên tập tin trong 8 ký tự + chu kỳ + 3 ký 
tự. 

 Khi sử dụng 9 ký tự hoặc nhiều hơn, ỏ qua 
phần mở rộng bất chấp sự hiển diện của nó, và 
gán tự động “BIN” hoặ  “CSV” như phần mở 
rộng. 

Chuỗi 
ký tự 

Người 
dùng 

 

Đầu số hiệu thiết bị lưu dữ liệu đọc. 

Thiết 
bị 

Mục Nội dung/ Dữ liệu cài 
Phạm vi 

cài 
Cài 
bởi 

 

Kết quả 
đọc (Sô 
dữ liệu 
đọc) 

Chứa số dữ liệu đọc thực  tế ngược với dữ liệu 

do +2 chỉ định. Đơn vị giá trị phụ thuộc vào 
x   định loại dữ liệu. 

 
Hệ 

thống 

+1 
tới 

+ 
□ 

Dữ liệu 
đọc 

Đọc dữ liệu  
Hệ 

thống 
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Dữ 
liệu 
cài 

Ý    ĩa 
Phạm vi 
 à  đặt 

Cài 
bởi 

Loại 
dữ 
liệu 

 
Thiết bị bit chuyển ON sau khi hoàn thành thao tác. 

( +1  ũng  huyển ON khi hoàn thành lỗi.) 
Bit 

 

Thiết 
bị 

Mục Nội dung/ Dữ liệu cài 
Phạm vi 

cài 
Cài 
bởi 

  

Tín hiệu 
hoàn 
thành 

Chỉ ra việc hoàn thành thao tác. 
ON: hoàn thành                OFF: không hoàn thành 

 

Hệ 
thống 

+1 

Tín hiệu 
hoàn 

thành lỗi 

Chỉ ra liệu rằng thao được hoàn thành bình 
thường hay không  ình thường. 
ON: hoàn thành lỗi  OFF: hoàn thành  ình thường 

 

  *2: Chỉ ra phạm vi có thể chỉ áp dụng cho loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU. 

C n trọng 

(1) Chỉ đối với QCPU, chỉ ổ đĩa thẻ ATA có thể  ài như  (chỉ định ổ đĩa). 

Lưu ý rằng khi tải thẻ Flash, không thể sử dụng lệnh SP.FREAD để thực hiện đọc. 

Không cài thẻ SRAM, ổ đĩa RAM tiêu  hu n hoặc ROM tiêu chu n. 

Đổi với QCPU mã tổng quát tố  độ cao và LCPU, chỉ ổ đĩa thẻ nhớ SD (2) được cài cho  (chỉ định ổ đĩa). 

(2) Đối với  ài đặt CSV, dữ liệu được ghi là giá rị thập phân. 

                        Ký tự “A” (41H) -> đọ  “65”. 

      Phạm vi xử lý: -32768 tới 32767. 

(3) Đối với đọc nhị phân, phạm vi cài vị trí tập tin x   định từ là từ 00000000H tới 7FFFFFFFH và 

FFFFFFFFH. 

(4) Đối với QCPU mã tổng quát tố  độ cao và LCPU, lệnh này không thể được sử dụng khi SM606 (lệnh 

 ưỡng ép vô hiệu hóa thẻ nhớ SD) ON. Thậm chí nếu có tình thực hiện, lệnh không được thực hiện. 

 Chứ  năng 
(1) Đọc số dữ liệu từ tập tin chỉ định. 

Cài loại thực hiện/ hoàn thành để chỉ định liệu đọc dữ liệu nhị phân mà không có bất kỳ sự chuyển đổi nào 

hoặc chuyển dữ liệu nhị phân sang dữ liệu định dạng CSV trướ  khi đọc. (QCPU chỉ đọc dữ liệu từ thẻ ATA; 

mặt khác, QCPU mã tổng quát tố  độ cao và LCPU chỉ đọc dữ liệu từ thẻ nhớ SD.) 

(2) Thiết bị bit hoàn thành thực hiện ( ) tự động chuyển ON khi xử lý END sau khi phát hiện hoàn thành 

lệnh. Thiết bị bit chuyển OFF khi thực hiện lệnh END tại lần quét tiếp theo. 

Sử dụng thiết bị bit như  ờ hoàn thành thực hiện lệnh SP.FWRITE. 

Khi hoàn thành lệnh này  ình thường, thiết bị hoàn thành lỗi ( +1) chuyển ON/OFF đồng hóa với thiết bị 

hoàn thành thao tác ( ). Sử dụng thiết bị này như  ờ hoàn thành lỗi cho lệnh này. SM721 chuyển ON khi 

thực hiện lệnh. Không thể thực hiện lệnh này khi SM721 ON. (Nếu cố tình thực hiện, không có thao tác nào 

được thực hiện.) 

Khi phát hiện ra lỗi lúc thực hiện lệnh (trước khi SM721 chuyển ON), thiết bị hoàn thành xử lý ( ), không 

chuyển ON thiết bị hoàn thành lỗi ( +1), và SM721. 

  

Ví dụ 
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(3) Chắc chắn sử dụng đơn vị từ để chỉ định số dữ liệu đọc theo yêu cầu ( +2), vị trí tập tin ( +4 và 

+5) và kết quả đọc (số dữ liệu đọc) ( ). 

Dưới đây  hỉ ra phương ph p đọc dữ liệu nhị phân đọc số dữ liệu yêu cầu đọc. 

 
(4) Khi đọc dữ liệu nhị phân 

 (a) Nếu loại bỏ phần mở rộng của tập tin đí h, sử dụng “.BIN” như phần mở rộng. 

 (b) Khi tập tin chỉ định không tồn tại, xảy ra lỗi. 

(c) Nếu vị trí tập tin đượ  x   định lớn hơn kí h thước tập tin tồn tại: 

 5 chữ số đầu số nối tiếp của CPU mẫu hiệu năng  ao là “01111” hoặc kết quả nhỏ hơn lỗi. 

 5 chữ số đầu số nối tiếp của CPU mẫu hiệu năng  ao / CPU điều khiển quá trình/CPU dự 

phòng/ loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q/LCPU là “01112” hoặc lớn hơn thực 

hiện ghi tại điểm 0 và được hoàn thành  ình thường. 

 (5) Khi ghi dữ liệu sau khi chuyển đổi định dạng CSV 

(a) Bộ phận trong tập tin định dạng CSV (    ô EXCEL) đượ  đọc từng hàng một. Giá trị số và chuỗi 

ký tự được chuyển sang dữ liệu nhị phân và lưu vào thiết bị. 

(b) Nếu loại bỏ phần mở rộng, sử dụng “.CSV” như phần mở rộng. 

 (c) Khi tập tin x   định không tồn tại, xảy ra lỗi. 

 (d) Dữ liệu do số dữ liệu đọc theo yêu cầu chỉ định ( +2) đượ  đọc từ đầu tập tin. 

 Khi đạt đến dữ liệu cuối của tập tin trướ  khi đọc số dữ liệu thì: 

 5 chữ số đầu số nối tiếp của CPU mẫu hiệu năng  ao là “01111” hoặc nhỏ hơn 

 5 chữ số đầu số nối tiếp của CPU mẫu hiệu năng  ao /CPU điều khiển quá trình/ CPU dự 

phòng/ loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q/LCPU là “01112”hoặc lớn hơn đọc dữ 

liệu lên điểm có thể đọc. 
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(e) Khi số cột chỉ định là 0, đọc dữ liệu bằng cách bỏ qua hàng trong tập tin định dạng CSV. 

                  

 

Dữ liệu được ghi sau khi chuyển sang định dạng CSV và số cột chỉ định là “0”. 

 

 

Ví dụ 
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Nếu số cột thay đổi theo từng hàng,  ũng đọc dữ liệu bằng cách bỏ qua hàng. 

 
Không thể tạo các tập tin sử dụng EXCEL. Điều này xảy ra khi người dùng chỉnh sửa tập tin CSV. 

 
                  

   Nếu số cột thay đổi theo từng hàng khi đọc dữ liệu: 

 
 

 

 

 

 

  

Ví dụ 
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(f) Dữ liệu được ghi sau khi chuyển sang định dạng CSV và số cột chỉ định kh   “0”, dữ liệu được 

đọ  như  ảng với số cột theo chỉ định trong tập tin định dạng CSV. Bộ phận ngoài cột bị chỉ định bị 

bỏ qua. 

                  

 

Dữ liệu được ghi sau khi chuyển sang định dạng CSV và số cột chỉ định kh    “0”. 

 

Ví dụ 
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Nếu số cột thay đổi theo từng hàng, bộ phận ngoài số cột chỉ định bị bỏ qua và cộng “0” vào vị trí 

không tồn tại các bộ phận. 

                  

   Nếu số cột thay đổi theo từng hàng khi đọc dữ liệu: 

 
 

  

Ví dụ 
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(g) Dữ liệu được thêm vào 5 chữ số số nỗi tiếp của CPU mẫu hiệu năng  ao / CPU điều khiển quá 

trình/CPU dự phòng/loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q là 01112 hoặc lớn hơn,  ó thể chia 

ph p to n đọc thành nhiều lần. 

[X   định hàng bắt đầu đọc.] 

Loại thực hiện   = Định dạng CSV Vị trí tập tin        = 2H  

Số cột chỉ định  = 4H
 

  Đầu thiết bị đọc        = D0 

X   định loại dữ liệu = Từ   Số dữ liệu đọc theo yêu cầu = 6H
*
 

 
 [Trong chế độ liên tục, tiếp tụ  đọc từ cuối vị trí đọ  trước.] 

Loại thực hiện           = Định dạng CSV  Vị trí tập tin              = FFFFFFFFH (Chế độ liên tục) 

Số cột chỉ định          = 4H
*
   Đầu thiết bị đọc       = D7 

X   định loại dữ liệu  = Từ   Số dữ liệu đọc theo yêu cầu = 5H 

 

 Khi thực hiện đọc trong chế độ liên tục, phép cộng trước không thể thực hiện  ình thường 

nếu  ài “Loại thực hiện”, “Số cột chỉ định” và “x   định loại dữ liệu” kh   nhau so với lần 

trước. 

 Ph p to n trước không thể thực hiện  ình thường nếu thực hiện lệnh SP.FREAD hoặc 

SP.FWRITE  với một thiết lập kh   khi đang đọc dữ liệu liên tiếp trong chế độ liên tục. 
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(h) Đọc dữ liệu sau khi chuyển sang định dạng CSV, giá trị số ngoài phạm vi hoặc bộ phận khác giá 

trị số trong tập tin định dạng CSV đối tượng được chuyển sang 0H. 

(i) Khi đọc dữ liệu sau khi chuyển sang định dạng CSV, đọc giá trị số và chuyển đổi như sau: 

Giá tr   ó   e  đ nh 
dạng CSV 

-32768 tới -1 0 tới 32767 32768 tới 65535 

Thiết bị từ 

Không 
dấu 

32678 tới 65535 0 tới 32767 32768 tới 65535 

Có dấu -32678 tới -1 0 tới 32767 -32768 tới -1 

 (j) Không thực hiện lệnh này trong  hương trình ngắt. 

 (Nếu không sẽ xảy ra lỗi.) 

Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

2410 

Tên tập tin x   định tại chuỗi ký tự tên 

tập tin ( ) hoặc thiết bị phân dãy 
không tồn tại trong ổ đĩa. 

      

4004 X   định thiết bị không đượ  x   định.       

4100 

Giá trị x   định tại dữ liệu điều khiển (

) và thiết bị phân dãy ngoài phạm 

vi  ài đặt (Ngoại trừ ( +2) 

      

Ổ đĩa do thiết bị x   định ổ đĩa ( ) 
chỉ định chứa công cụ khác thẻ ATA. 
Xảy ra lỗi truy cập trong thẻ ATA. 

      

Khi đọc dữ liệu nhị phân, số dữ liệu 
trong tập tin ít hơn kí h thước do số 

dữ liệu đọc theo yêu cầu ( +2) chỉ 
định. 

      

Ổ đĩa do thiết bị x   định ổ đĩa ( ) 
chỉ định chứa công cụ khác thẻ ATA. 
Không đủ khoảng trống trong thẻ ATA. 
Xảy ra lỗi truy cập trong thẻ nhớ SD. 

      

4101 

Giá trị x   định tại số khối dữ liệu 

đượ  đọc ( +2) ngoài phạm vi cài 
đặt. 
Kí h thước dữ liệu đọ  vượt quá phạm 
vi thiết bị đọc. 

      

Phạm vi thiết bị x   định tại  hoặc  

 vượt quá phạm vi thiết bị tương 
ứng. 
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Ví dụ  hương trình 
(1) Khi X10 chuyển ON,  hương trình sau đọc 4 byte dữ liệu nhị phân từ đầu tập tin “ABCD.BIN” trong thẻ 

nhớ chèn vào ổ đĩa 2. 

 Giả sử rằng 8 điểm từ (D0) được dành cho thiết bị dữ liệu điều khiển. 

 Giả sử rằng 100 byte từ D20 được dành cho thiết bị đọc. 
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(2) Khi X10 chuyển ON,  hương trình sau đọc tập tin tên”ABCD.CSV” trong thẻ nhớ chèn vào ổ đĩa 2 như 
dữ liệu bảng hai cột theo định dạng CSV. 

 Giả sử rằng 8 điểm từ (D0) được dành cho thiết bị dữ liệu điều khiển. 

 Giả sử rằng 100 byte từ D20 được dành cho thiết bị đọc. 

 Giả sử rằng tập tin định dạng CSV đí h  hỉ chứa giá trị số. 

 

7.18.14 SP.DEVST 

 
n1 : Ghi độ dịch của tập tin lưu dữ liệu thiết bị (x   định theo đơn vị từ 16-bit) (BIN 32-bit) 

 : Đầu số hiệu thiết bị ghi vào ROM tiêu chu n (tên thiết bị) 
n2 : Số điểm ghi (BIN 16-bit) 

 : +0: Thiết bị hoàn thành (bit) 

  +1: Thiết bị hoàn thành lỗi (bit) 

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong R, ZR 

 
 Zn 

         
K, H 

      
Bit T  Bit T  

n1       

       

n2       

 ∆
*1

 

∆ 
(Khác 
T,ST, 
C)

*1
 

∆
*1

    

 *1: Không sử dụng thiết bị g n như thiết bị cục bộ. 
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Chứ  năng 

(1) Ghi dữ liệu thiết bị cho số điểm x   định tại n2 của thiết bị   vào độ dị h ghi đượ  n1 x   định, của tập 
tin lưu dữ liệu thiết bị trong ROM tiêu chu n. 
n1 là độ dịch từ đầu tập tin lưu dữ liệu thiết bị và do độ dịch từ x   định (theo đơn vị từ 16-bit) 

 

(2) Vì thiết bị hoàn thành ( +0) trong ROM tiêu chu n tự động chuyển ON khi thực hiện lệnh END,điều này 
phát hiện sự hoàn thành lệnh, và chuyển OFF với lệnh END của lần quét tiếp theo, được sử dụng như một 
cờ lệnh thực hiện của lệnh. 

(3) Khi hoàn thành lệnh bị lỗi, thiết bị hoàn thành lỗi ( +1) chuyển ON/OFF khi hẹn giờ tuong tự với thiết bị 

hoàn thành ( +0). Sử dụng thiết bị này như  ờ hoàn thành lỗi của lệnh. 
(4) SM721 chuyển ON khi thực hiện lệnh này. 

(5) Khi phát hiện ra lỗi lúc thực hiện lệnh, thiết bị hoàn thành ( +0), thiết bị hoàn thành lỗi ( +1) và 
SM721 không chuyển ON. 

Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

   
    

             
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

1610 
Tần suất ghi vào ROM tiêu chu n vượt 
quá 100000 lần trong khi thực hiện lệnh 
SP.DEVST 

      

2410 
Tập tin lưu dữ liệu thiết bị không được 
cài tại “tập tin PLC”  ủa PLC parameter 
on. 

      

4100 

Phạm vi độ dịch thiêt bị ghi x   định tại 
n1 ngoài phạm vi tập tin lưu trữ dữ liệu 
thiết bị. 
Số điểm n2 từ độ dị h ghi x   định tại 
n1 ngoài phạm vi tập tin lưu trữ dữ liệu 
thiết bị. 
Giá trị x   định tại n2 là 0 hoặc giá trị 
âm. 

      

4101 

Phạm vi thiết bị do  x   định vượt 

quá phạm vi từ D tới D+2 (bao gồm ). 

Thiết bị do  x   định vượt quá phạm 
vi thiết bị tương ứng. 

      

4113 

Giá trị ngoài phạm vi đượ  x   định tại 
SD695 trong khi thực hiện lệnh 
SP.DEVST. 
Tần suất ghi vào ROM tiêu chu n tại 
ngày hiện tại vượt quá giá trị do SD695 
x   định trong khi thực hiện lệnh 
SP.DEVST. 
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Ví dụ  hương trình 
(1) Chương trình ghi 10 điểm dữ liệu từ D100 tới tập tin lưu trữ dữ liệu thiết bị tại ROM tiêu chu n khi M0 

chuyển ON. 

 

C n trọng 
(1) Giá trị được ghi vào ROM  tiêu chu n là giá trị khi thực hiện lệnh này. 

(2) Thực hiện lệnh SP.DEVST tăng  hỉ số đếm ghi ROM tiêu chu n (SD687 và SD688). Nếu chỉ số đếm ghi 

ROM tiêu chu n vượt qu  hàng trăm nghìn lần, xảy ra FLASH ROM ERROR (mã lỗi: 1610). 

(3) Để tránh số ROM ghi tăng vì thực hiện lệnh bất c n,  ài đặc tính ghi bộ đếm lệnh ROM tiêu chu n 

(SD695) để hạn chế số ghi một ngày. 

Vượt quá số ghi (giá trị mặ  định là 36 lần) được cài gây ra OPERATION ERROR (mã lỗi: 4113). 

7.18.15 S.DEVLD, SP.DEVLD 

 
n1 :  Đọ  độ dịch tập tin lưu trữ dữ liệu thiết bị (x   định theo đơn vị 16-bit) (BIN 32-bit) 

 : Đầu số hiệu thiết bị đọc từ ROM tiêu chu n (tên thiết bị) 

n2 : Số điểm đọc (BIN 16-bit) 

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong R, ZR  

 Zn 
        

E 
     

Bit T  Bit T  

n1      

      

n2      

Chứ  năng 
(1) Đọc dữ liệu thiết bị cho số điểm x   định tại n2 vào đọ  độ dị h đượ  n1 x   định, của tập tin lưu dữ liệu 

thiết bị trong ROM tiêu chu n, và lưu dữ liệu vào thiết bị do  x   định. 
n1 là độ dịch từ đầu tập tin lưu dữ liệu thiết bị và do độ dịch từ x   định (theo đơn vị từ 16-bit). 
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Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

2410 
Không cài tập tin lưu trữ dữ liệu thiết bị 
tại “tập tin PLC”  ủa parameter PLC. 

      

4100 

Địa chỉ x   định tại n1 ngoài phạm vi 
ROM tiêu chu n. 
Địa chỉ n2 x   định tại n1 ngoài phạm 
vi ROM tiêu chu n. 
Giá trị x   định tại n2 là 0 hoặc giá trị 
âm. 

      

4101 

 

Phạm vi n2 vượt quá phạm vi thiết bị 

x   định tại . 
      

Ví dụ  hương trình 
(1) Chương trình đọ  10 điểm dữ liệu từ D100 tới tập tin lưu trữ dữ liệu thiết bị tại ROM tiêu chu n khi M0 

chuyển ON. 

 

7.18.16 PLOADP 

 

 : Số ổ đĩa lưu  hương trình được tải, dữ liệu chuỗi ký tự của tên tập tin, hoặ  đầu số hiệu thiết bị lưu 
dữ liệu chuỗi ký tự (BIN 16 bit) 

*1 

 : Thiết bị chuyển ON cho một lần quét bằng hoàn thành lệnh (bit) 

T     
    
 ữ 
  ệ  

T            
trong R, 

ZR 

 

 Zn 
        

$ 
     

Bit T  Bit T  

      

 ∆*2 
    

 *1: Chỉ định như “<Số ổ đĩa.>< Tên tập tin>”. Ví dụ) 1: MAIN 
 *2: Không thể sử dụng thiết bị cục bộ. 

Chứ  năng 
 (1) Chương trình lưu trong thẻ nhớ hoặc ROM tiêu chu n được chuyển từ bộ nhớ  hương trình (ổ đĩa 0). 

Nếu  hương trình được truyền không đượ  đăng ký vào  ài đặt  hương trình  ửa sổ parameter PLC, cài cài 

đặt  hương trình vào mô đun CPU thành loại chế độ chờ. 

Tại thời điểm này,  ài đặt  hương trình  ủa hộp thoại PLC parameter không thay đổi. 

(Để chuyển  hương trình với lệnh PLOADP, trong bộ nhớ  hương trình yêu  ầu khoảng không gian tự do 

liên tục.) 

(2) Chương trình thêm sử dụng lệnh PLOADP được gán số nhỏ nhất trong số  hương trình không sử dụng. 

(Để gán số hiệu  hương trình  ằng tay, lưu số hiệu  hương trình được gán vào SD720.) 

Ví dụ sau giả sử lệnh PLOADP thêm “MAIN6”. 
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(a) Khi số hiệu  hương trình đượ   ài thành  ông, thêm  hương trình mới vào cuối số hiệu  hương trình  ài 

đặt sẵn. 

Khi số  hương trình từ 1 tới 5 đượ   ài, thêm  hương trình mới như  hương trình số 6. 

 

(b) Có những số hiệu  hương trình nhiều mở, thêm  hương trình do lệnh PLOADP chỉ định tới số nhỏ nhất 

để thêm. 

(Số hiệu  hương trình mở được thực hiện khi lệnh PUNLOADP loại bỏ  hương trình.) 

Khi số hiệu  hương trình 2 và 4 là  hương trình mở,  hương trình mới đượ  thêm vào như số hiệu  hương 

trình 2. 

 

(3) Ổ đĩa số 1, 2 và 4 có thể x   định được. (Ổ đĩa 3 không thể x   định.) 

 Ổ đĩa 1: Thẻ nhớ (RAM) 

 Ổ đĩa 2: Thẻ nhớ (ROM) 

 Ổ đĩa 4: ROM tiêu  hu n 

(4) Không cần x   định phần mở rộng (.QPG) cho tên tập tin. 

(5) Thiết bị bit do  x   định chuyển ON khi xử lý END của  hương trình qu t hoàn thành lệnh này. 

Thiết bị bit chuyển OFF khi xử lý lệnh END tiếp theo. 

(6) Cài đặt tập tin PLC của  hương trình tải đượ   ài như sau: 

 (a) Sử dụng tập tin cho mỗi  hương trình 

Mọi sử dụng file register, giá trị thiết bị  an đầu, chú giải, và thiết bị nội bộ của  hương trình do lẹnh 

chuyển đượ   ài như “ ài đặt tập tin sử dụng PLC”. 

Tuy nhiên, sẽ xảy ra lỗi nếu cả hai điều kiện dưới đây đều thỏa m n khi  hương trình được chuyển 

sử dụng lệnh này. 

 Thực hiện  ài đặt để sử dụng thiết bị nội bộ trong thiết lập tập tin PLC. 

 Số  hương trình trong  ộ nhớ  hương trình vượt quá số  hương trình  ài tại parameter. 

(b) Thiết lập làm mới I/O 

Không  ài đầu vào và đầu ra cho thiết lập làm mới I/O của  hương trình do lệnh này chuyển đổi. 
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Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

2401 
Kí h thước tập tin thiết bị cục bộ 
không thể dành riêng. 

      

2410 

Tên tập tin không tồn tại tại số hiệu ổ 

đĩa x   định tại . 
Tập tin  hương trình  ó tên giống như 
tập tin  hương trình được tải đ  tồn tại 
sẵn. 

      

2413 
Không  ó đủ bộ nhớ để tải  hương 
trình x   định ở ổ đĩa 0. 

      

4100 Số ổ đía x   định tại  là không hợp 
lệ. 

      

4101 

 

Số hiệu các tập tin giống nhau chỉ ra 
trong bảng dưới đượ  đăng ký sẵn 
trong thẻ nhớ  hương trình. 
Số hiệu  hương trình lưu tại SD720 
được sử dụng, hoặc lớn hơn số hiệu 
 hương trình lớn nhất chỉ ra ở bảng 
dưới. 

      

 

Tên mã CPU 
Bộ nhớ   ƣơ    rì   

(S  t p tin) 
S  hiệ    ƣơ    rì    ớn nhất 

Q02 (H) CPU 28 28 

Q06HCPU 60 60 

Q12HCPU 124 124 

Q25HCPU 124 124 

Q12PHCPU 124 124 

Q25PHCPU 124 124 

 

Ví dụ  hương trình 
(1) Chương trình sau  huyển “ABCD.QPG” lưu tại ổ đĩa 4 tới ổ đĩa 0 và đặt  hương trình ở trạng thái chế độ 

chờ khi M0 chuyển ON. 
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C n trọng 
(1) Không thể thực hiện lệnh PLOADP, PUNLOADP và PSWAPP đồng thời. 

Nếu thực hiện hai hoặc nhiều hơn lệnh ở trên đồng thời, lệnh thực hiện sau không được thực hiện. 

Khi sử dụng những lệnh trên, cung cấp khóa liên động thủ  ông để tránh thực hiện đồng thời. 

(2) Không thực hiện lệnh này trong  hương trình ngắt. 

(Không thì, xảy ra lỗi) 

(3) Để thực hiện  hương trình được chuyển tới thẻ nhớ  hương trình với lệnh PLOADP, thực hiện loại thực 

hiện quét với lệnh PSCAN (Xem trang 628, phần 7.17.3). 

(4) Không thể thực hiện đồng thời “lệnh PLOADP” và “Ghi khi RUN”. 

 (a) Thực hiện ghi khi yêu cầu RUN trong khi xử lý lệnh PLOADP, ghi khi RUN bị hoãn lại. 

 Khởi động ghi trong khi RUN sau khi hoàn thành xử lý lệnh PLAODP. 

 (b) Khi thực hiện lệnh PLOADP trong khi ghi RUN, việc xử lý lệnh PLOADP bị hoãn lại. 

 Khởi động xử lý lệnh PLOADP sau khi hoàn tất ghi trong khi RUN. 

(5) Không thực hiện “Đọc từ PLC” hoặ  “Kiểm tra PLC” và lệnh đồng thời. 

Nếu thực hiện lệnh,  “Đọc từ PLC” hoặ  “Kiểm tra PLC” không hoàn thành  ình thường vì trạng thái tập tin 

 hương trình lưu tại thẻ nhớ  hương trình  ị thay đổi. 

Nếu thực hiện, thực hiện lại “Đọc từ PLC” hoặ  “Kiểm tra PLC” sau khi hoàn thành lệnh. 

7.18.17 PUNLOADP 

 

 : Dữ liệu chuỗi ký tự của tập tin  hương trình không tải được, hoặ  đầu số thiết bị lưu dữ liệu chuỗi 
ký tự (BIN 16 bit)

 

 : Thiết bị chuyển ON cho một lần quét bằng hoàn thành lệnh (bit) 

T     
    
 ữ 
  ệ  

T            
trong R, 

ZR 

 

 Zn 
        

$ 
     

Bit T  Bit T  

      

 ∆*2 
    

  *1: Không thể sử dụng thiết bị cục bộ. 
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Chứ  năng 
 (1) Chương trình  hế độ chờ lưu vào thẻ nhớ  hương trình (ổ đĩa 0)  ị xóa khỏi thẻ nhớ  hương trình. 

(Chương trình  ài như “loại thực hiện qu t” với lệnh PSCAN hoặ   hương trình  ài như “loại thực hiện tốc 

độ thấp” với lệnh PLOW không xóa được.) 

(2) Số  hương trình do lệnh PUNLOAD xóa được thực hiện “Trống”. 

Khi số hiệu  hương trình từ 1 tới 5 đượ   ài trong  ài đặt  hương trình  ủa hộp thoại PLC parameter, xóa 

 hương trình số 2 làm  hương trình số 2 mở. 

 

(3) Không cần x   định phần mở rộng (.QPG) cho tên tập tin. 

(4) Thiết bị bit do  x   định chuyển ON trong khi xử lý END  hương trình qu t hoàn thành lệnh này. 

Thiết bị bit chuyển OFF khi hoàn thành END tiếp theo. 

(5) Khi bộ điều khiển lập trình chuyển OFF, sau đó ON hoặc cài lại mô đun CPU sau khi thực hiện lệnh 

PUNLOADP, thao t   sau được thực hiện. 

(a) Khi thực hiện thiết lập khởi động trong hộp thoại PLC parameter,  hương trình thực hiện thiết lập 

khởi động được chuyển tới bộ nhớ  hương trình. 

Khi lệnh PUNLOADP xóa chương trình không được thực hiện, xóa tên  hương trình tương ứng từ 

thiết lập khởi động và thiết lập  hương trình  ủa hộp thoại PLC parameter. 

(b) Khi không thực hiện thiết lập khởi động trong hộp PLC paramter, xảy ra lỗi “FILE SET ERROR 

(mã lỗi: 2400)”. 

1) Khi lệnh PUNLOADP xóa  hương trình không được thực hiện, xóa tên  hương trình 

tương ứng từ thiết lập  hương trình  ủa hộp thoại PLC parameter. 

2) Khi lệnh PUNLOADP xóa  hương trình được thực hiện lại, ghi  hương trình tương ứng 

vào mô đun CPU. 

Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 Tên tập tin x   định tại  không tồn 
tại. 

      

4101 

 

Chương trình x   định tại   không 
phải ở trạng thái chờ hoặ   đang thực 
hiện. 

      

Ví dụ  hương trình 
(1) Chương trình sau xóa “ABCD.QPG” lưu ở ổ đĩa 0 khỏi bộ nhớ khi M0 chuyển OFF sang ON. 
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C n trọng 
(1) Không thể thực hiện đồng thời lệnh PLOADP,PUNLOADP và PSWAPP. 

Nếu thực hiện hai hoặc nhiều hơn lệnh ở trên đồng thời, lệnh thực hiện sau không được thực hiện. 

Khi sử dụng những lệnh trên, cung cấp khóa liên động thủ  ông để tránh thực hiện đồng thời. 

(2) Không thực  hiện lệnh này trong  hương trình ngắt. 

(Không thì, xảy ra lỗi) 

(3) Chương trình được lệnh này xóa khỏi bộ nhớ  hương trình không đượ   ài “loại thực hiện chế độ chờ” 

với lệnh PSTOP trướ  đó (Xem trang 626, phần 7.17.1). 

(4) Không thể thực hiện đồng thời “lệnh PLOADP” và “Ghi khi RUN”. 

 (a) Thực hiện ghi khi yêu cầu RUN trong khi xử lý lệnh PLOADP, ghi khi RUN bị hoãn lại. 

 Khởi động ghi trong khi RUN sau khi hoàn thành xử lý lệnh PLAODP. 

 (b) Khi thực hiện lệnh PLOADP trong khi ghi RUN, việc xử lý lệnh PLOADP bị hoãn lại. 

 Khởi động xử lý lệnh PLOADP sau khi hoàn tất ghi trong khi RUN. 

(5) Không thực hiện “Đọc từ PLC” hoặ  “Kiểm tra PLC” và lệnh đồng thời. 

Nếu thực hiện lệnh,  “Đọc từ PLC” hoặ  “Kiểm tra PLC” không hoàn thành  ình thường vì trạng thái tập tin 

 hương trình lưu tại thẻ nhớ  hương trình  ị thay đổi. 

Nếu thực hiện, thực hiện lại “Đọc từ PLC” hoặ  “Kiểm tra PLC” sau khi hoàn thành lệnh. 

7.18.18 PSWAPP 

 

 : Dữ liệu chuỗi ký tự của tên tập tin  hương trình không tải, hoặ  đầu số hiệu thiết bị lưu dữ liệu 

chuỗi ký tự (BIN 16 bit) 

 : Soos ổ đĩa lưu  hương trình tải, dư liệu chuỗi ký tự của tên tập tin, hoặ  đầu số hiệu thiết bị lưu dữ 

liệu chuỗi ký tự (BIN 16 bit) 
*1

 

 : Thiết bị chuyển ON ở mỗi lần quét hoàn thành lệnh (bit) 

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
$  

      

Bit T  Bit T  

      

 
     

 ∆*2 
    

 *1: Chỉ định như “<Số ổ đĩa.>:<Tên tập tin>”. Ví dụ) 1:MAIN 

 *2: Không sử dụng thiết bị cục bộ 

Chứ  năng 

(1) Chuong trình loại chế độ chờ lưu trong  ộ nhớ  hương trình (ổ đĩa 0) do  chỉ định bị xóa khởi bộ nhớ 

 hương trình, và đồng thời,  hương trình lưu ở thẻ nhớ hoặc ROM tiêu chu n do  chỉ định được chuyển 

tới bộ nhớ  hương trình và  ài trạng thái chế độ chờ. 

(Khi  hương trình được chuyển tói bộ nhớ  hương trình,  hương trình phải có một khoảng không gian miễn 

phí liên tục.) 

Chương trình  ài như “loại thực hiện qu t” với lệnh PSCAN hoặ   hương trình  ài như “loại thực hiện tố  độ 

thấp với lệnh PLOW không bị xóa. 
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(2) Chương trình được lệnh PSWAPP chuyển tới bộ nhớ  hương trình sẽ có số hiệu  hương trình  hương 

trình bị xóa khỏi bộ nhớ  hương trình. 

(Nếu có số hiệu  hương trình mở trướ   hương trình  ị xóa khỏi bộ nhớ  hương trình,  hương trình được 

chuyển tới bộ nhớ  hương trình sẽ không có số hiệu  hương trình mở.) 

Khi  hương trình số 2 là “Trống”,  hương trình  huyển tới bộ nhớ  hương trình đượ  đăng ký như  hương 

trình số 3 bằng  hương trình ho n đổi  hương trình số 3 với lệnh này. 

 
(3) Có thể x   định ổ đĩa số 1,2 và 4. (Không thể x   định ổ đĩa 3) 

 Ổ đĩa 1: Thẻ nhớ (RAM) 

 Ổ đĩa 2: Thẻ nhớ (ROM) 

 Ổ đĩa 3: ROM tiêu  hu n 

(4) Không cần x   định phần mở rộng (.QPG) cho tên tập tin. 

(5) Thiết bị bit do  x   định chuyển ON trong khi xử lý END  hương trình qu t hoàn thành lệnh này. 

Thiết bị bit chuyển OFF khi hoàn thành END tiếp theo. 

(5) Khi bộ điều khiển lập trình chuyển OFF, sau đó ON hoặc cài lại mô đun CPU sau khi thực hiện lệnh 

PSWAPP, thao t   sau được thực hiện. 

(a) Khi thực hiện thiết lập khởi động trong hộp thoại PLC parameter,  hương trình thực hiện thiết lập 

khởi động được chuyển tới bộ nhớ  hương trình. 

Khi lệnh PSWAPP xóa  hương trình không được thực hiện, xóa tên  hương trình tương ứng từ thiết 

lập khởi động và thiết lập  hương trình  ủa hộp thoại PLC parameter. 

(b) Khi không thực hiện thiết lập khởi động trong hộp PLC paramter, xảy ra lỗi “FILE SET ERROR 

(mã lỗi: 2400)”. 

1) Khi lệnh PSWAPP thay thế  hương trình không được thực hiện, thay đổi tên  hương 

trình tương ứng từ thiết lập  hương trình  ủa hộp thoại PLC parameter. 

2) Để thực hiện  hương trình  ài trong thiết lập  hương trình  ủa hộp thoại PLC parameter, 

ghi lại  hương trình tương ứng vào mô đun CPU. 

(7) Thiết lập tập tin PLC của  hương trình trên lệnh PSWAPP được thực hiện đượ   ài như sau: 

 (a) Sử dụng tập tin cho mỗi  hương trình 

Mọi sử dụng file register, giá trị thiết bị  an đầu, chú thích, và thiết bị cục bộ của  hương trình sau 

khi thực hiện lệnh PSWAPP đượ   ài như “Sử dụng thiết lập tập tin PLC”. 

 (b) Thiết lập làm mới I/O 

Không  ài đầu vào và đầu ra cho thiết lập làm mới I/O  hương trình sau khi thực hiện lệnh PSWAPP 

Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

2410 
Số ổ đĩa hoặ  tên  hương trình xác 

định tại  hoặc  không tồn tại 
      

2413 
Không  ó đủ bộ nhớ để tải  hương 
trình x   định tại ổ đĩa 0. 

      

4100 Số ổ đĩa x   định tại là không hợp 
lệ. 

      

4101 

 

Chương trình x   định tại   không 
phải ở trạng thái chờ hoặ   đang thực 
hiện. 

      

 

  



687 

Ví dụ  hương trình 
(1) Chương trình sau xóa “EFGH.QPG” lưu ở ổ đĩa 0 khỏi bộ nhớ, chuyển “ABCD.QPG” lưu tại ổ đĩa 4 tới ổ 

đĩa 0, và  ài  hương trình ở trạng thái chế độ chờ khi M0 chuyển từ OFF sang ON. 

 

C n trọng 
(1) Không thể thực hiện đồng thời lệnh PLOADP,PUNLOADP và PSWAPP. 

Nếu thực hiện hai hoặc nhiều hơn lệnh ở trên đồng thời, lệnh thực hiện sau không được thực hiện. 

Khi sử dụng những lệnh trên, cung cấp khóa liên động thủ  ông để tránh thực hiện đồng thời. 

(2) Không thực  hiện lệnh này trong  hương trình ngắt. 

(Không thì, xảy ra lỗi) 

(3) Không thể thực hiện đồng thời “lệnh PSWAPP” và “Ghi khi RUN”. 

 (a) Thực hiện ghi khi yêu cầu RUN trong khi xử lý lệnh PSWAPP, ghi khi RUN bị hoãn lại. 

 Khởi động ghi trong khi RUN sau khi hoàn thành xử lý lệnh PSWAPP. 

 (b) Khi thực hiện lệnh PSWAPP trong khi ghi RUN, việc xử lý lệnh PSWAPP bị hoãn lại. 

 Khởi động xử lý lệnh PSWAPP sau khi hoàn tất ghi trong khi RUN. 

(5) Không thực hiện “Đọc từ PLC” hoặ  “Kiểm tra PLC” và lệnh đồng thời. 

Nếu thực hiện lệnh,  “Đọc từ PLC” hoặ  “Kiểm tra PLC” không hoàn thành  ình thường vì trạng thái tập tin 

 hương trình lưu tại thẻ nhớ  hương trình  ị thay đổi. 

Nếu thực hiện, thực hiện lại “Đọc từ PLC” hoặ  “Kiểm tra PLC” sau khi hoàn thành lệnh. 

7.18.19 RBMOV, RBMOVP 

 

: Đầu số hiệu thiết  ị lưu dữ liệu được chuyển (BIN 16 bit) 

: Đầu số hiệu thiết  ị đí h  huyển (BIN 16 bit) 

n: Số dữ liệu được chuyển (BIN 16 bit) 

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
K,H 

K    

Bit T  Bit T  

    

    

n    
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Chứ  năng 

(1) Chuyển lô dữ liệu 16- it n điểm từ thiết bị do  chỉ định tới vị trí n điểm từ thiết bị do  chỉ định. 

 

(2) Có sẵn chuyển đổi nếu có sự chông chéo giữa thiết bị nguồn và thiết bị đích. 

Đối với việc chuyển sang số hiệu thiết bị nhỏ hơn, dữ liệu được chuyển từ . Đối với việc chuyển sang số 

hiệu thiết bị lớn hơn, dữ liệu được chuyển từ  +(n-1). 

Tuy nhiên, như  hỉ ra trong ví dụ  ên dưới, khi chuyển dữ liệu từ R tới ZR, hoặc từ ZR tới R, phạm vi được 

chuyển (nguồn) và phạm vi đí h phải không được chồng nhau. (Ngoại trừ QnUDVCPU.) 

 Phạm vi chuyển ZR ((số đầu x   định ZR) tới (số đầu x   định ZR + số chuyển đổi -1)) 

 Phạm vi chuyển R ((số đầu x   định R + số khối file register x 32768) tới (số đầu x   định R + số 

khối file register x 32768 + số chuyển đổi -1) 

                   

     Phạm vi truyền của ZR và R chống chéo nhau khi truyền 10000 điểm dữ liệu từ      

     ZR30000(nguồn) tới R10 (khối số 1 của đí h). 

 Phạm vi truyền ZR -> (30000) tới (30000 + 10000 -1) -> (30000) tới (39999) 

 Phạm vi truyền R -> (10+(1x32768)) tới (10+(1x32768)+10000-1) -> (32768) tới (42777) 

Do đó, phạm vi 32778 tới 39999 chông chéo nhau. 

 

(3) Khi   là thiết bị từ và  là thiết bị bit, số  it do x   định chữ số thiết bị bit chỉ định sẽ được truyền.Nếu 

K1Y30 được  chỉ định, 4  it dưới của thiết bị từ do  chỉ định sẽ được truyền. 

 

 

 

Ví dụ 
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Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU 
LCP
U 

4101 

Phạm vi n vượt qu  phạm vi  ủa thiết 

 ị tương ứng tại  hoă   . 
File register không đượ  x   định cho 

 hoặc  . 

  

 
 
 
 

   

Chương trình ví dụ 
(1) Chương trình sau xuất ra 4  it dưới dữ liệu tại R66 tới R69 tới Y30 thông qua Y3F theo đơn vị 4 điểm. 

 

(2) Chương trình sau xuất ra dữ liệu tại X20 tới X2F sang R100 tới R103 theo đơn vị 4 điểm. 
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Lệnh RBMOV(P) hữa í h để truyền theo lô số lượng lớn dữ liệu file register với QnHCPU/ QnPHCP/ 

QnPRHCPU. 

Đối với QnUCPU, tố  độ xử lý lệnh RBMOV tương ứng với tố  độ xử lý lệnh BMOV. 

So sánh tố  độ xử lý giữa lệnh RBMOV và BMOV như sau: 

(1) Truyền từ file register tới thiết bị gắn trong / thiết bị gắn trong tới file register. 

 



691 

 
*1: Khi file register đượ  lưu tại thẻ Flash, không thực hiện xử lý truyền từ thiết bị gắn trong tới file register. 

*2: Không sử dụng cho Q00UCP và Q01UCPU. 

 (2) Truyền từ file register sang file register 

 

*1: Không sử dụng cho Q00UCP và Q01UCPU. 
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7.18.20 UMSG  

 

 : Chuỗi hiển thị trong bộ hiển thị, hoặc số dẫn (chuỗi) thiết bị lưu  huỗi hiển thị.  

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong 

R, ZR 
T ô      
         
          

 

 Zn 

        

K    

Bit T  Bit T  K, H 
Chu i 
thực 

     ∆ *1  

 *1: Chỉ sử dụng cho các chuỗi. 

Chứ  năng 

(1) Dữ liệu chuỗi do chỉ định được hiển thị như thông   o người dùng trong bộ hiển thị. 

Chuỗi do  x   định trực tiế (nằm trong hai dấu ngoặ  k p (“)) hoặc chuỗi từ số hiệu thiết bị do  chỉ định 

cho tới khi số hiệu thiết bị lưu “00H” hiển thị. 

 

(2) Chuỗi của lên tới 128 ký tự  yte đơn được hiển thị trong bộ hiển thị. 

(3) Thông   o người dùng  hiển thị khi tăng lệnh UMSG. 

Nếu thay đổi chuỗi khi lệnh đang ON, sau đó thông   o người dùng đ  hiệu chỉnh sẽ hiện trong bộ hiên thị. 

(4) Chuỗi do lệnh UMSG x   định hiển thị trên xử lý END, Nếu hai hoặc nhiều hơn lệnh UMSG được thực 

hiện,sau đó lệnh UMSG cuối thực hiện trước khi END là không hợp lệ. Nếu hai hoặc nhiều  hương trình 

đang  hạy, sau đó lệnh UMSG thực hiện là không hợp lệ. 

(5) Lệnh này không được xử lý nếu nó chạy khi không có bộ hiển thị nào đượ   ài đặt. 

(6) Nếu ấn phím “ESC” trên  ộ hiển thị khi thông   o người dùng đang được hiển thị, thông báo sẽ biến 

mất. 

Để hiển thị lại thông báo, thực hiện “Thông   o người dùng” từ màn hình thanh thự  đơn trên  ộ hiển thị. 

(7) Nếu mã NULL (00H) đượ  x   định như đối số với lệnh này thì sau đó  ất kỳ thông   o này đang hiển thị 

sẽ biến mất. 

Thủ tụ  x   định mã NULL (00H) trong parameter lệnh như sau: 

 

Xem cuốn hướng dẫn sử dụng MELSEC-L mô đun CPU (Lý giải chứ  năng,  ơ sở  hương trình) để có 

thêm chi tiết về bộ hiển thị. 
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Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4100 
Hơn 128 ký tự đượ  x   định tại chuỗi  

. 

     
 

4101 

Không có mã NULL (00H) trong phạm 
vi thiết bị đí h sau số hiệu thiết bị do 

x   định  

     

 

Chương trình ví dụ 
(1) Chương trình này hiển thị chuỗi lưu sau D10 trên  ộ hiển thị khi X10 đượ   ài sang “ON”. 

 

(2) Chương trình này hiển thị “Dòng A đang hoạt động” trên  ộ hiển thị khi M0 được cài về “ON”. 
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(3) Chương trình này hiển thị “Dòng B dừng”  trên  ộ hiển thị khi X10 cài về “ON”, và xóa thông   o khi X10 

được cài về “OFF”. 
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  ƢƠNG 8: LỆNH LIÊN KẾT DỮ LIỆU 

 

8.1 Lệnh làm mới mạng 

 

Trong  hương này, tên lệnh được viết tắt như sau nếu không x   định cụ thể. 

 S(P).ZCOM -> ZCOM 

 S(P).RTWRITE -> RTWRITE 

 S(P).RTREAD -> RTREAD 

 

8.1.1 S.ZCOM, SP.ZCOM 

 

Jn : Số mạng của trạm chủ (BIN 16 bit) 

Un : Đầu số I/O của mô đun mạng trạm chủ (BIN 16 bit) 

T         
 ữ   ệ  

T            
trong R, ZR  

 Zn          
     

Bit T  Bit T  J/ U 

J/ U   

Sử dụng lệnh ZCOM để làm mới bất cứ khi nào trong khi thự  hiên  hươg trình tuần tự. 

Mụ  đí h làm mới do lệnh ZCOM thực hiện được chỉ ra như dưới đây. 

 Làm mới mạng CC-Link IE (khi cài parameter làm mới) (chỉ có QCPU) 

 Làm mới mạng CC-Link IE Field (khi cài parameter làm mới) 

(Số nối tiếp (5 chữ số đầu tiên) của loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q là “12012” hoặc 

lớn hơn và số nối tiếp (5 chữ số đầu tiên) của LCPU là “13012” hoặc lớn hơn) 

 Làm mới MELSECNET/H (khi cài parameter làm mới) (chỉ có QCPU) 

 Làm mới tự động CC-Link (khi cài thiết bị làm mới) 

 Làm mới tự động mô đun  hứ  năng thông minh (khi  ài làm mới tự động) 

Chứ  năng 
(1) Khi thực hiện lệnh ZCOM, mô đun CPU tạm thời hoãn việc xử lý  hương trình tuần tự và thực hiện làm 

mới việc xử lý mô đun mạng do Jn/Un chỉ định. (Đổi với LCPU, số nối tiếp (5 chữ số đầu tiên) là “13011” 

hoặc nhỏ hớn, Jn không thể thực hiện chỉ định.) 
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(2) Lệnh ZCOM không thực hiện những thao tác sau: 

 (a) Xử lý truyền thông giữa mô đun CPU và  ông  ụ lập trình 

 ( ) Điều phối xử lý các trạm khác 

 ( ) Đọc xử lý bộ nhớ đệm của mô đun  hứ  năng thông minh  ằng mô đun giao tiếp nối tiếp. 

 (d) Truyền dữ liệu theo chu trình tố  độ thấp của MELSECNET/H 

(3) Mạng CC-Link IE và MELSECNET/H (PLC tới mạng PLC) 

(a) Khi thời gian qu t  hương trình tuần tự của trạm  hính lâu hơn thời gian quét các trạm khác, sử 

dụng lệnh ZCOM để đảm bảo sự nhận dữ liệu từ các trạm khác. 

 (1) Ví dụ truyền thông dữ liệu khi không sử dụng lệnh ZCOM 

 

 (2) Ví dụ truyền thông dữ liệu khi sử dụng lệnh ZCOM 

 

Để có thêm thông tin về thời gian hoãn truyền tại mạng CC-Link IE và MELSECNET/H (PLC tới 

mạng PLC), tham khảo các cuốn s  h hướng dẫn sau: 

 Hướng dẫn tham khảo mạng CC-Link IE 

 Hướng dẫn tham khảo hệ thống mạng MELSECNET/H tương ứng Q (PLC tới mạng PLC) 

(b) Khi thời gian quet lâu hơn thời gian qu t  hương trình tuần tự, truyền thông dữ liệu sẽ chậm hơn 

nếu sử dụng lệnh ZCOM. 
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(4) MELSECNET/H (mạng I/O từ xa) 

Làm mới liên kết của trạm chủ từ xa do “xử lý END” mô đun CPU thực hiện. 

Vì quét liên kết được thực hiện khi hoàn thành làm mới liên kết, quét liên kết “đồng  bộ” với  hương trình 

của mô đun CPU. 

Khi sử dụng lệnh ZCOM tại trạm chủ từ xa, thực hiện làm mới liên kết tại điểm thực hiện lệnh ZCOM, và 

thực hiện quét liên kết khi hoàn thành làm mới liên kết. 

Do vậy, sử dụng lệnh ZCOME tại trạm chủ từ xa tăng tốc xử lý gửi/ nhận tới/ từ trạm I/O từ xa. 

 (1) Khi không sử dụng lệnh ZCOM 

 
 (2) Khi sử dụng lệnh ZCOM 

 
Để có thêm thông tin về thời gian hoãn truyền tại mạng CC-Link IE và MELSECNET/H (mạng I/O từ 

xa), tham khảo các cuốn s  h hướng dẫn sau: 

 Hướng dẫn tham khảo hệ thống mạng MELSECNET/H tương ứng Q (Mạng I/O từ xa) 

(5) Có thể sử dụng lệnh ZCOM nhiều lần trong  hương trình tuần tự. 

Tuy nhiên, lưu ý rằng mỗi lần thực hiện thao tác làm mới sẽ kéo dài thời gian qu t  hương trình tuần tự 

bằng lượng thời gian yêu cầu cho thao tác làm mới. 

(6) Chỉ định “Un” trong đối số  ho ph p x   định mục tiêu của chứ  năng thông mình và mô đun mạng. 

Trong trường hợp này, thực hiện làm mới tự động cho bộ nhớ đệm của mô đun  hứ  năng thông minh. (Nó 

thay thế lệnh FROM/TO.) 

(7) Chỉ với loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q và LCPU, ngắt xử lý được cho phép khi thực hiện 

lệnh ZCOM. Tuy nhiên, khi sử dụng dữ lieuj làm mới trong  hương trình ngắt, dữ liệu có thể bị cắt. 

 

1. Không sủ dụng lệnh ZCOM trong loại  hương trình thực hiện theo chu trình cố định và  hương trình ngắt. 

2. CPU dự phòng có những hạn chế trong việc sử dụng lệnh ZCOM. 

Tham khảo cuốn hướng dẫn sau để có thêm chi tiết. 

 Hướng dẫn sử dụng QnPRHCPU (Hệ thống dự phòng) 
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Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

2111 
Mô đun x   định với đầu số I/O không 
phải mô đun mạng hoặ  mô đun  hức 
năng thông minh. 

  

 
 
 
 

   

4102 

Số mạng x   định không được kết nối 
với trạm chủ. 

  

 
 
 
 

   
   *1 

Mô đun x   định với đầu số I/O không 
phải mô đun mạng hoặ  mô đun  hức 
năng thông minh. 

      

 *1: Lỗi này áp dụng với những mô đun  ó 5  hữ số đầu của số nối tiếp là “13012” hoặc lớn hơn. 

 
Để thực hiện truyền thông với thiết bị ngoại vi, sử dụng lệnh COM (tham khảo trang 429,phần 7.6.9 và trang 

431, phần 7.6.10). 

 

Ví dụ  hương trình 

(1) Chương trình sau thực hiện làm mới liên kết  ho mô đun mạng của mạng số 6 khi X0 ON. 

 

(2) Chương trình sau thực hiện làm mới liên kết  ho mô đun mạng được cài tới vị trí  ó đầu số I/O là X/Y3 

tới X/Y4F khi X0 ON. 
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8.2 Đọ / G     ô       đ nh tuy n 

 

8.2.1 S.RTREAD, SP.RTREAD 

 

n : Số mạng đí h truyền (1 tới 239) (BIN 16 bit) 

 : Đầu số thiết bị lưu dữ liệu đọc (Tên thiết bị) 

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong R, ZR  

 Zn 
        

K, H  
     

Bit T  Bit T  

n      

      

Chứ  năng 
(1) Đọc dữ liệu từ số mạng đí h truyền do n x   định, sử dụng thông tin định tuyến do tham số định tuyến 

 ài, và lưu vào vùng khởi động từ . 

(2) Nếu không có dữ liệu cho số mạng đí h truyền do n chỉ định được cài tại tham số định tuyến, lưu 0 vào 

vùng khởi động từ . 

(3) Nội dung dữ liệu lưu ở vùng khởi động từ  được chỉ ra như dưới đây. 

 

[Phạm vi x   định số trạm rơ le] 

Loại mạng Phạm v  x   đ nh 

MELSENCNET/H 1 tới 64 

Mạng CC-Link IE 1 tới 120 

Mạng CC-Link IE 

* Trạm chủ: Cố định tại 125  
(Lưu gi  trị cố định.) 

* Trạm cục bộ: 1 tới  120   
(Lưu số hiệu trạm.) 

Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU 
LCP

U 

4004 X   định thiết bị không sử dụng đối số   

 
 
 
 

   

4100 Giá trị tại n là giá trị khác 1 tới 239.   

 
 
 
 

   

4101 Thiết bị x   định cho n và  vượt quá 
phạm vi thiết bị tương ứng. 
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Ví dụ  hương trình 

(1) Chương trình sau đọ  thông tin định tuyến cho số mạng do D0 xá  định khi X0 chuyển ON. 

 

8.2.2 S.RTWRITE, SP.RTWRITE 

 

n : Số mạng đí h truyền (1 tới 239) (BIN 16 bit) 

 : Đầu số thiết bị lưu dữ liệu đọc (Tên thiết bị) 

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong R, ZR  

 Zn 
        

K, H  
     

Bit T  Bit T  

n      

      

Chứ  năng 

(1) Đăng ký thông tin định tuyến của  hoặ  sau đó trong vùng  ho số mạng đí h truyền do n chỉ định trong 

tham số định tuyến. 

 ô đ    PU S  đă    ý 

 CPU mẫu hiệu năng  ao 

 CPU điều khiển quá trình 

 CPU dự phòng 

 Loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ 
Q có số nối tiếp (5 chữ số đầu) là “14111” 
hoặc nhỏ hơn 

 QCPU loại tổng quát tố  độ cao có số nối 
tiếp (5 chữ số đầu) là “15042” hoặc nhỏ hơn. 

 LCPU 

Lên tới 64 mô đun 

 Loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ 
Q có số nối tiếp (5 chữ số đầu) là “14112” 
hoặc lớn hơn, (ngoại trừ QCPU loại tổng 
quát tố  độ cao) 

 QCPU loại tổng quát tố  độ cao có số nối 
tiếp (5 chữ số đầu) là “15043” hoặc lớn 
hơn. 
 

Lên tới 238 mô đun 
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(2) Sau đây là nội dung dữ liệu được cài tại  hoặ  sau đó. 

 
[Phạm vi x   định số trạm rơ le] 

Loại mạng Phạm v  x   đ nh 

MELSENCNET/H 1 tới 64 

Mạng CC-Link IE 1 tới 120 

Mạng CC-Link IE 

* Trạm chủ: Cố định tại 125  
(Lưu gi  trị cố định.) 
* Trạm cục bộ: 1 tới  120   
(Lưu số hiệu trạm.) 

(3) Nếu dữ liệu cho số mạng đí h truyền do n x   định được cài trong tham số định tuyến, sử dụng để cập 

nhật dữ liệu vào vùng khởi động từ . 

(4) Nếu dữ liệu tại +0 và +1 đều là 0, dữ liệu cho số mạng đí h truyền do n x   định bị xóa khỏi tham 

số định tuyến. 

Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU 
LCP
U 

4004 X   định thiết bị không sử dụng đối số   

 
 
 
 

   

4100 

Giá trị tại n là giá trị khác 1 tới 239. 

Dữ liệu của  hoặ  sau đó vượt quá 
phạm vi  ài đặt. 
Nếu số dữ liệu định tuyến đăng ký tại 
tham số định tuyến của lện RTWRITE 
vượt quá số đăng ký tối đa. 
X   định nếu xóa số mạng đí h truyền 
không đượ  đăng ký tại tham số định  
tuyến. 

  

 
 
 
 

   

4101 Thiết bị x   định cho n và  vượt quá 
phạm vi thiết bị tương ứng. 

      

Ví dụ  hương trình 

(1) Chương trình sau ghi thông tin định tuyến do D1 tới D3 xác định vào mô đun mạng của số mạng do D0 

x   định khi X0 chuyển ON. 
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8.3 Lệ      / đọc thi t b  làm mới 

8.3.1 S.REFDVWRB, SP.REFDVWRB 

 

n1 : I/O khởi động số (0H tới FEH) (BIN 16 bit)
*1

 của trạm chủ điều khiển trạm gán thiết bị làm mới ghi 

dữ liệu. 

 : Khởi động số thiết bị lưu dữ liệu điều khiển (tên thiết bị) 

 : Khởi động số thiết bị lưu dữ liệu ghi vào thiết bị làm mới gán thiết bị do +0 và +1 chỉ định 

(tên thiết bị) 

n2 : Số điểm ghi (1 tới 2147483647)) (BIN 32-bit) 

 : Khởi động số thiết bị chuyển ON cho một lần quét bằng sự hoàn thành lệnh. +1  ũng  huyển 

ON khi hoàn thành lỗi (bit) 

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong R, ZR 

T ô      
         
          

 
 Zn 

        

K, H 
K    

Bit T  Bit T  

n1     
  

 

        

 ∆ *2       

n2        

 ∆ *2       

 *1: 3 chữ số đầu của 4 chữ số hệ thập lụ  phân đại điện cho I/O khởi động số. 

 *2: Không thể sử dụng thiết bị cục bộ và thiết bị được chỉ định  ho  hương trình độc lập. 

Chứ  năng 
(1) Nội dung dữ liệu lưu tại vùng khởi động như dưới đây. 

Thi t b  Mục Nội dung thi t l p Phạm vi thi t l p 

+0 Số trạm 

Số trạm cho trạm gán thiết bị làm mới ghi dữ 
liệu. 
Khi rơ le liên kết đặc biệt (SB) đượ  x   định 
như loại  

1 tới 120 

+1 Loại 

Loại thiết bị làm mới ghi dữ liệu 

 Đầu vào từ xa (RX) 

 Đầu ra từ xa (RY) 

 Rơ le liên kết đặc biệt (SB) 

1 tới 3 

+2 

+3 
Độ dịch 

Độ dịch từ đầu thiết bị làm mới gán thiết bị 

x   định tại +0 và +1 
0 tới 2147483647 

(2) Khả năng thực hiện lệnh của loại thực hiện cho mỗi  hương trình. 

 (a) Cho ph p: Chương trình  an đầu và loại  hương trình thực hiện quét. 

 (b) Vô hiệu hóa: Loại  hương trình thực hiện quét cố định và  hương trình ngắt 

(3) Để ghi dữ liệu vào thiết bị làm mới, phản chiếu dữ liệu tới số trạm do lệnh được thực hiện x   định tại 

thời gian để làm mới tự động. 
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(4) Số điểm x   định tại n2 được ghi từ thiết bị x   định  tại  tới độ dị h x   định tại +2 của thiết bị 

làm mới gán cho thiết bị x   định tại +1 của trạm đí h x   định tại n1 và +0. 

 

Tại cấu hình trên ,số điểm x   định tại n2 được ghi từ thiết bị x   định tại  sang độ dịch (Y1078) x   định 

tại +2 của thiết bị gán cho trạm số 4. 

 

 
Khi phạm vi làm mới cho mỗi trạm được gán vào thiết lập truyền, x   định số điểm ghi để phạm vi ghi dữ 

liệu từ độ dị h x   định thuộc phạm vi gán trong thiết lập truyền tương tự. Xảy ra lỗi nếu số điểm ghi vượt 

quá phạm vi gán trong mỗi thiết lập truyền đượ  x   định. 

 
(5) Loại trạm có thể hoặc không thể x   định I/O khởi động số như sau: 

Khả  ă   xấ  đ nh Loại trạm 

Cho phép 
Trạm chủ CC-Link, trạm chủ CC-Link (phù hợp với chứ  năng dự phòng), trạm 
chủ mạng CC-Link IE 

Vô hiệu hóa 
Trạm cục bộ CC-Link, trạm chủ chế độ chờ CC-Link, trạm cục bộ mạng CC-
Link IE, trạm bổ sung mạng CC-Link IE. 

(6) Vì phạm vi cho phép của số trạm là 1 tới 120, số trạm cho trạm chủ tại n1 không thể x   định tới +0. 

Nếu số trạm được xác định, xảy ra “OPERATION ERROR “ (m  lỗi: 4102). 
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(7) SM739 (Lệnh ghi/đọc thiết bị làm mới trong cờ thực hiện)chuyển ON khi thực hiện lệnh. Khi SM739ON, 
không thẻ thực hiện các lệnh sau. 

 S(P).REFDVWRB 

 S(P).REFDVWRW 

 S(P).REFDVRDB 

 S(P).REFDVRDW 
Nếu thực hiện những lệnh này, không  ó thao t   nào được thực hiện.Khi phát hiện ra lỗi lúc thực hiện lệnh 

(trước khi SM739 chuyển ON), thiết bị hoàn thành ( +0), thiết bị hoàn thành ( +1), và SM739 không 
chuyển ON. 

(8) Hoàn thành lệnh co thể kiểm tra tại thiêt bị hoàn thành ( +0 và +1). 

(a) Thiết bị hoàn thành ( +0) 
Thiết bị chuyển ON khi xử lý END  hương trình qu t hoàn thành lệnh và chuyển OFF khi xử lý END tiếp. 

(b) Thiết bị hoàn thành( +1) 
Thiết bị chuyển ON hạy OFF tuy thuộc vào trạng thái khi hoàn thành lệnh. 

 Hoàn thành  ình thường: Không thay đổi từ OFF 

 Hoàn thành lỗi: Thiết bị chuyển ON khi xử lý END của  hương trình qu t hoàn thành lệnh và 
chuyển OFF khi xử lý END tiếp theo. 

 
(9) Mô đun  ài parameter  ằng lệnh chỉ định và mô đun CC-Link xử lý bằng khởi động CC-Link tự động 
không thể x   định với lệnh. 

(10) Nguồn ghi (điểm tại n2 từ )và đí h ghi (điểm tại n2 từ thiết bị x   định tại dữ liệu điều khiển) bị chồng 

chéo nhau, dữ liệu có thể ghi. Dữ liệu ghi khởi động từ  nơi dữ liệu được ghi tới số hiệu thiết bị nhỏ hơn. 

Ghi dữ liệu khởi động từ +((n2)-1) khi dữ liệu được ghi tới số hiệu thiết bị lớn hơn. 

Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

       Chi          
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4002 

Không hỗ trợ lệnh sử dụng cho mô 
đun CPU.        
Khi không x   định đượ  mô đun I/O 
khởi động số tại n1 

4004 Khi thiết bị không thể x   định được       

4101 

Khi thiết bị vượt quá số điểm thiết bị 

      

Khi I/O khởi động số tại n1 không 
thuộc phạm vi x   định. 

Khi số hiệu loại thiết bị tại +1 
không thuộc phạm vi x   định. 

Khi độ dịch ghi tại +2 không thuộc 
phạm vi x   định 

4101 

Khi số điểm ghi tại n2 không thuộc 
phạm x   định       
Khi số điểm ghi tại n2 vượt quá 
phạm vi số điểm thiết bị 
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Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4102 

Khi số trạm tại +0 không thuộc 
phạm vi x   định 

      
Khi số trạm tại +0 không tồn tại 

Khi số trạm tại +0 là trạm chủ xác 
định tại n1 

4150 

Khi I/O khởi động số tại n1 là loại 
trạm không thể x   định 

      

Khi I/O khởi động số tại n1 không tồn 
tại trong tham số mạng 

4151 

Khi thiết bị tại +1 của số trạm xác 

định tại +0 không gán thiết bị làm 
mới 

      

Khi độ dịch ghi tại +2 vượt quá 
phạm vi thiết bị làm mới gán cho thiết 

bị tại +1 của số trạm x   định tại 

+0 

Khi số điểm ghi tại n2 vượt quá 
phạm vi gán thiết lập cho một lần 

truyền từ độ dịch ghi tại +2 

Ví dụ  hương trình 

(1) Chương trình sau ghi 16 gi  trị thiết bị tại B100 tới đầu thiết bị làm mới (độ dị h:0) g n  ho đầu ra từ xa 

(RY) tại trạm I/O từ xa ở trạm số 32 do trạm chủ CC-Link của I/O khởi động số 0080H điều khiển khi X1C 

chuyển ON. 

 

C n trọng 
(1) Không thực hiện lệnh trong  hương trình ngắt. Nếu thực hiện lệnh,không  ó thao t   nào được thực 

hiện. Hơn nữa, thiết bị hoàn thành ( +0), thiết bị hoàn thành ( +1), và SM739 không chuyển ON. Nếu 

thực hiện lệnh trong loại  hương trình qu t  ố định,  húng  ũng không  huyển ON. 

(2) Khi thực hiện lệnh, không ghi lại dữ liệu thiết bị vào   ho đến khi thiết bị hoàn thành chuyển ON. 
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8.3.2 S.REFDVWRW, SP.REFDVWRW 

 
n1 : I/O khởi động số (0H tới FEH) (BIN 16 bit)

*1
 của trạm chủ điều khiển trạm gán thiết bị làm mới ghi 

dữ liệu. 

 : Khởi động số thiết bị lưu dữ liệu điều khiển (tên thiết bị) 

 : Khởi động số thiết bị lưu dữ liệu ghi vào thiết bị làm mới gán thiết bị do +0 và +1 chỉ định 

(tên thiết bị) 

n2 : Số điểm ghi (1 tới 2147483647)) (BIN 32-bit) 

 : Khởi động số thiết bị chuyển ON cho một lần quét bằng sự hoàn thành lệnh. +1  ũng  huyển 

ON khi hoàn thành lỗi (bit) 

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong R, ZR 

T ô      
         
          

 
 Zn 

        

K, H 
K    

Bit T  Bit T  

n1     
  

 

        

  ∆ *2 ∆ *2 ∆ *2    

n2        

 ∆ *2       

 *1: 3 chữ số đầu của 4 chữ số hệ thập lụ  phân đại điện cho I/O khởi động số. 

 *2: Không thể sử dụng thiết bị cục bộ và thiết bị được chỉ định  ho  hương trình độc lập. 

Chứ  năng 
(1) Nội dung dữ liệu lưu tại vùng khởi động như dưới đây. 

Thi t b  Mục Nội dung thi t l p Phạm vi thi t l p 

+0 Số trạm 

Số trạm cho trạm gán thiết bị làm mới ghi dữ 
liệu. 
Khi rơ le liên kết đặc biệt (SW) đượ  x   định 

như loại +1, thiết bị bị vô hiệu hóa 

1 tới 120 

+1 Loại 

Loại thiết bị làm mới ghi dữ liệu 

 Đầu vào từ xa (RX) 

 Đầu ra từ xa (RY) 

 Rơ le liên kết đặc biệt (SW) 

1 tới 3 

+2 

+3 
Độ dịch 

Độ dịch từ đầu thiết bị làm mới gán thiết bị 

x   định tại +0 và +1 
0 tới 2147483647 

(2) Khả năng thực hiện lệnh của loại thực hiện cho mỗi  hương trình. 

 (a) Cho ph p: Chương trình  an đầu và loại  hương trình thực hiện quét. 

 (b) Vô hiệu hóa: Loại  hương trình thực hiện quét cố định và  hương trình ngắt 

(3) Để ghi dữ liệu vào thiết bị làm mới, phản chiếu dữ liệu tới số trạm do lệnh được thực hiện x   định tại 

thời gian để làm mới tự động. 
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(4) Số điểm x   định tại n2 được ghi từ thiết bị x   định  tại  tới độ dị h x   định tại +2 của thiết bị 

làm mới gán cho thiết bị x   định tại +1 của trạm đí h x   định tại n1 và +0. 

 

Tại cấu hình trên ,số điểm x   định tại n2 được ghi từ thiết bị x   định tại  sang độ dị h (Y1078) x   định 

tại +2 của thiết bị gán cho trạm số 4. 

 

 
Khi phạm vi làm mới cho mỗi trạm được gán vào thiết lập truyền, x   định số điểm ghi để phạm vi ghi dữ 

liệu từ độ dị h x   định thuộc phạm vi gán trong thiết lập truyền tương tự. Xảy ra lỗi nếu số điểm ghi vượt 

quá phạm vi gán trong mỗi thiết lập truyền đượ  x   định. 

 
(5) Loại trạm có thể hoặc không thể x   định I/O khởi động số như sau: 

Khả  ă   xấ  đ nh Loại trạm 

Cho phép 
Trạm chủ CC-Link, trạm chủ CC-Link (phù hợp với chứ  năng dự phòng), trạm 
chủ mạng CC-Link IE 

Vô hiệu hóa 
Trạm cục bộ CC-Link, trạm chủ chế độ chờ CC-Link, trạm cục bộ mạng CC-
Link IE, trạm bổ sung mạng CC-Link IE. 

(6) Vì phạm vi cho phép của số trạm là 1 tới 120, số trạm cho trạm chủ tại n1 không thể x   định tới +0. 

Nếu số trạm được xác định, xảy ra “OPERATION ERROR “ (m  lỗi: 4102). 
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(7) SM739 (Lệnh ghi/đọc thiết bị làm mới trong cờ thực hiện) chuyển ON khi thực hiện lệnh. Khi SM739ON, 
không thẻ thực hiện các lệnh sau. 

 S(P).REFDVWRB 

 S(P).REFDVWRW 

 S(P).REFDVRDB 

 S(P).REFDVRDW 
Nếu thực hiện những lệnh này, không  ó thao t   nào được thực hiện.Khi phát hiện ra lỗi lúc thực hiện lệnh 

(trước khi SM739 chuyển ON), thiết bị hoàn thành ( +0), thiết bị hoàn thành ( +1), và SM739 không 
chuyển ON. 

(8) Hoàn thành lệnh co thể kiểm tra tại thiêt bị hoàn thành ( +0 và +1). 

(a) Thiết bị hoàn thành ( +0) 
Thiết bị chuyển ON khi xử lý END  hương trình qu t hoàn thành lệnh và chuyển OFF khi xử lý END tiếp. 

(b) Thiết bị hoàn thành( +1) 
Thiết bị chuyển ON hạy OFF tuy thuộc vào trạng thái khi hoàn thành lệnh. 

 Hoàn thành  ình thường: Không thay đổi từ OFF 

 Hoàn thành lỗi: Thiết bị chuyển ON khi xử lý END của  hương trình qu t hoàn thành lệnh và 
chuyển OFF khi xử lý END tiếp theo. 

 
(9) Mô đun  ài parameter  ằng lệnh chỉ định và mô đun CC-Link xử lý bằng khởi động CC-Link tự động 
không thể x   định với lệnh. 

(10) Nguồn ghi (điểm tại n2 từ ) và đí h ghi (điểm tại n2 từ thiết bị x   định tại dữ liệu điều khiển) bị 

chồng chéo nhau, dữ liệu có thể ghi. Dữ liệu ghi khởi động từ  nơi dữ liệu được ghi tới số hiệu thiết bị 

nhỏ hơn. Ghi dữ liệu khởi động từ +((n2)-1) khi dữ liệu được ghi tới số hiệu thiết bị lớn hơn. 

Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4002 

Không hỗ trợ lệnh sử dụng cho mô 
đun CPU.        
Khi không x   định đượ  mô đun I/O 
khởi động số tại n1 

4004 Khi thiết bị không thể x   định được       

4101 

Khi thiết bị vượt quá số điểm thiết bị 

      

Khi I/O khởi động số tại n1 không 
thuộc phạm vi x   định. 

Khi số hiệu loại thiết bị tại +1 
không thuộc phạm vi x   định. 

Khi độ dịch ghi tại +2 không thuộc 
phạm vi x   định 

4101 

Khi số điểm ghi tại n2 không thuộc 
phạm x   định       
Khi số điểm ghi tại n2 vượt quá 
phạm vi số điểm thiết bị 
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Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4102 

Khi số trạm tại +0 không thuộc 
phạm vi x   định 

      
Khi số trạm tại +0 không tồn tại 

Khi số trạm tại +0 là trạm chủ xác 
định tại n1 

4150 

Khi I/O khởi động số tại n1 là loại 
trạm không thể x   định 

      

Khi I/O khởi động số tại n1 không tồn 
tại trong tham số mạng 

4151 

Khi thiết bị tại +1 của số trạm xác 

định tại +0 không gán thiết bị làm 
mới 

      

Khi độ dịch ghi tại +2 vượt quá 
phạm vi thiết bị làm mới gán cho thiết 

bị tại +1 của số trạm x   định tại 

+0 

Khi số điểm ghi tại n2 vượt quá 
phạm vi gán thiết lập cho một lần 

truyền từ độ dịch ghi tại +2 

Ví dụ  hương trình 

(1) Chương trình sau ghi 16 giá trị thiết bị tại W100 tới đầu thiết bị làm mới (độ dịch:0) gán cho thanh ghi từ 

xa (RWw)  tại trạm I/O từ xa ở trạm số 32 do trạm chủ CC-Link của I/O khởi động số 0080H điều khiển khi 

X1C chuyển ON. 

 

C n trọng 
(1) Không thực hiện lệnh trong  hương trình ngắt. Nếu thực hiện lệnh, không  ó thao t   nào được thực 

hiện. Hơn nữa, thiết bị hoàn thành ( +0), thiết bị hoàn thành ( +1), và SM739 không chuyển ON. Nếu 

thực hiện lệnh trong loại  hương trình qu t  ố định,  húng  ũng không  huyển ON. 

(2) Khi thực hiện lệnh, không ghi lại dữ liệu thiết bị vào   ho đến khi thiết bị hoàn thành chuyển ON. 

(3) X   định chữ số cho thiết bị bit chỉ có thể sử dụng khi thỏa mã những điều kiện (a) và ( ) như sau. 

 (a) X   định chữ số: K4 

 ( ) Đầu thiết bị: bộ số của 16 

Khi không thỏa mãn những điều kiện (a) và (b) ở trên, xảy ra lỗi INSTRCT CODE ERR (mã lỗi: 4004) 
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8.3.3 S.REFDVRDB, SP.REFDVRDB 

 
n1 : I/O khởi động số (0H tới FEH) (BIN 16 bit)

*1
 của trạm chủ điều khiển trạm gán thiết bị làm mới đọc 

dữ liệu. 

 : Khởi động số thiết bị lưu dữ liệu điều khiển (tên thiết bị) 

 : Khởi động số thiết bị lưu dữ liệu đọc vào thiết bị làm mới gán thiết bị do +0 và +1 chỉ định 

(tên thiết bị) 

n2 : Số điểm đọc (1 tới 2147483647)) (BIN 32-bit) 

 : Khởi động số thiết bị chuyển ON cho một lần quét bằng sự hoàn thành lệnh. +1  ũng  huyển 

ON khi hoàn thành lỗi (bit) 

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong R, ZR 

T ô      
         
          

 
 Zn 

        

K, H 
K    

Bit T  Bit T  

n1     
  

 

        

 ∆ *2       

n2        

 ∆ *2       

 *1: 3 chữ số đầu của 4 chữ số hệ thập lụ  phân đại điện cho I/O khởi động số. 

 *2: Không thể sử dụng thiết bị cục bộ và thiết bị được chỉ định  ho  hương trình độc lập. 

Chứ  năng 
(1) Nội dung dữ liệu lưu tại vùng khởi động như dưới đây. 

Thi t b  Mục Nội dung thi t l p Phạm vi thi t l p 

+0 Số trạm 

Số trạm cho trạm gán thiết bị làm mới ghi dữ 
liệu. 
Khi rơ le liên kết đặc biệt (SB) đượ  x   định 

như loại +1, thiết bị bị vô hiệu hóa 

1 tới 120 

+1 Loại 

Loại thiết bị làm mới ghi dữ liệu 

 Đầu vào từ xa (RX) 

 Đầu ra từ xa (RY) 

 Rơ le liên kết đặc biệt (SW) 

1 tới 3 

+2 

+3 
Độ dịch 

Độ dịch từ đầu thiết bị làm mới gán thiết bị 

x   định tại +0 và +1 
0 tới 2147483647 

(2) Khả năng thực hiện lệnh của loại thực hiện cho mỗi  hương trình. 

 (a) Cho ph p: Chương trình  an đầu và loại  hương trình thực hiện quét. 

 (b) Vô hiệu hóa: Loại  hương trình thực hiện quét cố định và  hương trình ngắt 

(3) Để ghi dữ liệu vào thiết bị làm mới, phản chiếu dữ liệu tới số trạm do lệnh được thực hiện x   định tại 

thời gian để làm mới tự động. 

  



711 

(4) Số điểm x   định tại n2 được ghi từ thiết bị x   định  tại  tới độ dị h x   định tại +2 của thiết bị 

làm mới gán cho thiết bị x   định tại +1 của trạm đí h x   định tại n1 và +0. 

 

Tại cấu hình trên ,số điểm x   định tại n2 được ghi từ thiết bị x   định tại  sang độ dị h (Y1078) x   định 

tại +2 của thiết bị gán cho trạm số 4. 

 

 
Khi phạm vi làm mới cho mỗi trạm được gán vào thiết lập truyền, x   định số điểm ghi để phạm vi ghi dữ 

liệu từ độ dị h x   định thuộc phạm vi gán trong thiết lập truyền tương tự. Xảy ra lỗi nếu số điểm ghi vượt 

quá phạm vi gán trong mỗi thiết lập truyền đượ  x   định. 

 
(5) Loại trạm có thể hoặc không thể x   định I/O khởi động số như sau: 

Khả  ă   xấ  đ nh Loại trạm 

Cho phép 
Trạm chủ CC-Link, trạm chủ CC-Link (phù hợp với chứ  năng dự phòng), trạm 
chủ mạng CC-Link IE 

Vô hiệu hóa 
Trạm cục bộ CC-Link, trạm chủ chế độ chờ CC-Link, trạm cục bộ mạng CC-
Link IE, trạm bổ sung mạng CC-Link IE. 

(6) Vì phạm vi cho phép của số trạm là 1 tới 120, số trạm cho trạm chủ tại n1 không thể x   định tới +0. 

Nếu số trạm được xác định, xảy ra “OPERATION ERROR “ (m  lỗi: 4102). 
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(7) SM739 (Lệnh ghi/đọc thiết bị làm mới trong cờ thực hiện)chuyển ON khi thực hiện lệnh. Khi SM739ON, 
không thẻ thực hiện các lệnh sau. 

 S(P).REFDVWRB 

 S(P).REFDVWRW 

 S(P).REFDVRDB 

 S(P).REFDVRDW 
Nếu thực hiện những lệnh này, không  ó thao t   nào được thực hiện.Khi phát hiện ra lỗi lúc thực hiện lệnh 

(trước khi SM739 chuyển ON), thiết bị hoàn thành ( +0), thiết bị hoàn thành ( +1), và SM739 không 
chuyển ON. 

(8) Hoàn thành lệnh co thể kiểm tra tại thiêt bị hoàn thành ( +0 và +1). 

(a) Thiết bị hoàn thành ( +0) 
Thiết bị chuyển ON khi xử lý END  hương trình qu t hoàn thành lệnh và chuyển OFF khi xử lý END tiếp. 

(b) Thiết bị hoàn thành( +1) 
Thiết bị chuyển ON hạy OFF tuy thuộc vào trạng thái khi hoàn thành lệnh. 

 Hoàn thành  ình thường: Không thay đổi từ OFF 

 Hoàn thành lỗi: Thiết bị chuyển ON khi xử lý END của  hương trình qu t hoàn thành lệnh và 
chuyển OFF khi xử lý END tiếp theo. 

 
(9) Mô đun  ài parameter  ằng lệnh chỉ định và mô đun CC-Link xử lý bằng khởi động CC-Link tự động 
không thể x   định với lệnh. 

(10) Nguồn ghi (điểm tại n2 từ )và đí h ghi (điểm tại n2 từ thiết bị x   định tại dữ liệu điều khiển) bị chồng 

chéo nhau, dữ liệu có thể ghi. Dữ liệu ghi khởi động từ  nơi dữ liệu được ghi tới số hiệu thiết bị nhỏ hơn. 

Ghi dữ liệu khởi động từ +((n2)-1) khi dữ liệu được ghi tới số hiệu thiết bị lớn hơn. 

Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4002 

Không hỗ trợ lệnh sử dụng cho mô 
đun CPU.        
Khi không x   định đượ  mô đun I/O 
khởi động số tại n1 

4004 Khi thiết bị không thể x   định được       

4101 

Khi thiết bị vượt quá số điểm thiết bị 

      

Khi I/O khởi động số tại n1 không 
thuộc phạm vi x   định. 

Khi số hiệu loại thiết bị tại +1 
không thuộc phạm vi x   định. 

Khi độ dịch ghi tại +2 không thuộc 
phạm vi x   định 
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Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 

Khi số điểm ghi tại n2 không thuộc 
phạm x   định       
Khi số điểm ghi tại n2 vượt quá 
phạm vi số điểm thiết bị 

4102 

Khi số trạm tại +0 không thuộc 
phạm vi x   định 

      
Khi số trạm tại +0 không tồn tại 

Khi số trạm tại +0 là trạm chủ xác 
định tại n1 

4150 

Khi I/O khởi động số tại n1 là loại 
trạm không thể x   định 

      

Khi I/O khởi động số tại n1 không tồn 
tại trong tham số mạng 

4151 

Khi thiết bị tại +1 của số trạm xác 

định tại +0 không gán thiết bị làm 
mới 

      

Khi độ dịch ghi tại +2 vượt quá 
phạm vi thiết bị làm mới gán cho thiết 

bị tại +1 của số trạm x   định tại 

+0 

Khi số điểm ghi tại n2 vượt quá 
phạm vi gán thiết lập cho một lần 

truyền từ độ dịch ghi tại +2 

Ví dụ  hương trình 
(1) Chương trình sau đọc 16 giá trị thiết bị tại W100 tới đầu thiết bị làm mới (độ dịch:0) gán cho thanh ghi từ 

xa (RWw)  tại trạm I/O từ xa ở trạm số 32 do trạm chủ CC-Link của I/O khởi động số 0080H điều khiển khi 

X1C chuyển ON. 

 

C n trọng 

(1) Không thực hiện lệnh trong  hương trình ngắt. Nếu thực hiện lệnh, không  ó thao t   nào được thực 

hiện. Hơn nữa, thiết bị hoàn thành ( +0), thiết bị hoàn thành ( +1), và SM739 không chuyển ON. Nếu 

thực hiện lệnh trong loại  hương trình qu t  ố định,  húng  ũng không  huyển ON. 
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8.3.4 S.REFDVRDW, SP.REFDVRDW 

 
n1 : I/O khởi động số (0H tới FEH) (BIN 16 bit)

*1
 của trạm chủ điều khiển trạm gán thiết bị làm mới đọc 

dữ liệu. 

 : Khởi động số thiết bị lưu dữ liệu điều khiển (tên thiết bị) 

 : Khởi động số thiết bị lưu dữ liệu đọc vào thiết bị làm mới gán thiết bị do +0 và +1 chỉ định 

(tên thiết bị) 

n2 : Số điểm đọc (1 tới 2147483647)) (BIN 32-bit) 

 : Khởi động số thiết bị chuyển ON cho một lần quét bằng sự hoàn thành lệnh. +1  ũng  huyển 

ON khi hoàn thành lỗi (bit) 

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong R, ZR 

T ô      
         
          

 
 Zn 

        

K, H 
K    

Bit T  Bit T  

n1     
  

 

        

  ∆ *2 ∆ *2 ∆ *2    

n2        

 ∆ *2       

 *1: 3 chữ số đầu của 4 chữ số hệ thập lụ  phân đại điện cho I/O khởi động số. 

 *2: Không thể sử dụng thiết bị cục bộ và thiết bị được chỉ định  ho  hương trình độc lập. 

Chứ  năng 
(1) Nội dung dữ liệu lưu tại vùng khởi động như dưới đây. 

Thi t b  Mục Nội dung thi t l p Phạm vi thi t l p 

+0 Số trạm 

Số trạm cho trạm gán thiết bị làm mới ghi dữ 
liệu. 
Khi rơ le liên kết đặc biệt (SW) được x   định 

như loại +1, thiết bị bị vô hiệu hóa 

1 tới 120 

+1 Loại 

Loại thiết bị làm mới ghi dữ liệu 

 Đầu vào từ xa (RWr) 

 Đầu ra từ xa (RWw) 

 Rơ le liên kết đặc biệt (SW) 

1 tới 3 

+2 

+3 
Độ dịch 

Độ dịch từ đầu thiết bị làm mới gán thiết bị 

x   định tại +0 và +1 
0 tới 2147483647 

(2) Khả năng thực hiện lệnh của loại thực hiện cho mỗi  hương trình. 

 (a) Cho ph p: Chương trình  an đầu và loại  hương trình thực hiện quét. 

 (b) Vô hiệu hóa: Loại  hương trình thực hiện quét cố định và  hương trình ngắt 

(3) Để đọc dữ liệu vào thiết bị làm mới, phản chiếu dữ liệu tới số trạm do lệnh được thực hiện x   định tại 

thời gian để làm mới tự động. 
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(4) Số điểm x   định tại n2 được ghi từ thiết bị x   định  tại  tới độ dị h x   định tại +2 của thiết bị 

làm mới gán cho thiết bị x   định tại +1 của trạm đí h x   định tại n1 và +0. 

 

Tại cấu hình trên ,số điểm x   định tại n2 được ghi từ thiết bị x   định tại  sang độ dị h (Y1078) x   định 

tại +2 của thiết bị gán cho trạm số 4. 

 

 
Khi phạm vi làm mới cho mỗi trạm được gán vào thiết lập truyền, x   định số điểm ghi để phạm vi ghi dữ 

liệu từ độ dị h x   định thuộc phạm vi gán trong thiết lập truyền tương tự. Xảy ra lỗi nếu số điểm ghi vượt 

quá phạm vi gán trong mỗi thiết lập truyền đượ  x   định. 

 
(5) Loại trạm có thể hoặc không thể x   định I/O khởi động số như sau: 

Khả  ă   xấ  đ nh Loại trạm 

Cho phép 
Trạm chủ CC-Link, trạm chủ CC-Link (phù hợp với chứ  năng dự phòng), trạm 
chủ mạng CC-Link IE 

Vô hiệu hóa 
Trạm cục bộ CC-Link, trạm chủ chế độ chờ CC-Link, trạm cục bộ mạng CC-
Link IE, trạm bổ sung mạng CC-Link IE. 

(6) Vì phạm vi cho phép của số trạm là 1 tới 120, số trạm cho trạm chủ tại n1 không thể x   định tới +0. 

Nếu số trạm được xác định, xảy ra “OPERATION ERROR “ (m  lỗi: 4102). 
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(7) SM739 (Lệnh ghi/đọc thiết bị làm mới trong cờ thực hiện)chuyển ON khi thực hiện lệnh. Khi SM739ON, 
không thẻ thực hiện các lệnh sau. 

 S(P).REFDVWRB 

 S(P).REFDVWRW 

 S(P).REFDVRDB 

 S(P).REFDVRDW 
Nếu thực hiện những lệnh này, không  ó thao t   nào được thực hiện.Khi phát hiện ra lỗi lúc thực hiện lệnh 

(trước khi SM739 chuyển ON), thiết bị hoàn thành ( +0), thiết bị hoàn thành ( +1), và SM739 không 
chuyển ON. 

(8) Hoàn thành lệnh co thể kiểm tra tại thiêt bị hoàn thành ( +0 và +1). 

(a) Thiết bị hoàn thành ( +0) 
Thiết bị chuyển ON khi xử lý END chương trình qu t hoàn thành lệnh và chuyển OFF khi xử lý END tiếp. 

(b) Thiết bị hoàn thành( +1) 
Thiết bị chuyển ON hạy OFF tuy thuộc vào trạng thái khi hoàn thành lệnh. 

 Hoàn thành  ình thường: Không thay đổi từ OFF 

 Hoàn thành lỗi: Thiết bị chuyển ON khi xử lý END của  hương trình qu t hoàn thành lệnh và 
chuyển OFF khi xử lý END tiếp theo. 

 
(9) Mô đun  ài parameter  ằng lệnh chỉ định và mô đun CC-Link xử lý bằng khởi động CC-Link tự động 
không thể x   định với lệnh. 

(10) Nguồn ghi (điểm tại n2 từ )và đí h ghi (điểm tại n2 từ thiết bị x   định tại dữ liệu điều khiển) bị chồng 

chéo nhau, dữ liệu có thể ghi. Dữ liệu ghi khởi động từ  nơi dữ liệu được ghi tới số hiệu thiết bị nhỏ hơn. 

Ghi dữ liệu khởi động từ +((n2)-1) khi dữ liệu được ghi tới số hiệu thiết bị lớn hơn. 

Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4002 

Không hỗ trợ lệnh sử dụng cho mô 
đun CPU.  

      
Khi không x   định đượ  mô đun I/O 
khởi động số tại n1 

4004 Khi thiết bị không thể x   định được       

4101 

Khi thiết bị vượt quá số điểm thiết bị 

      

Khi I/O khởi động số tại n1 không 
thuộc phạm vi x   định. 

Khi số hiệu loại thiết bị tại +1 
không thuộc phạm vi x   định. 

Khi độ dịch ghi tại +2 không thuộc 
phạm vi x   định 
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Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 

Khi số điểm ghi tại n2 không thuộc 
phạm x   định 

      
Khi số điểm ghi tại n2 vượt quá 
phạm vi số điểm thiết bị 

4102 

Khi số trạm tại +0 không thuộc 
phạm vi x   định 

      Khi số trạm tại +0 không tồn tại 

Khi số trạm tại +0 là trạm chủ xác 
định tại n1 

4150 

Khi I/O khởi động số tại n1 là loại 
trạm không thể x   định 

      

Khi I/O khởi động số tại n1 không tồn 
tại trong tham số mạng 

4151 

Khi thiết bị tại +1 của số trạm xác 

định tại +0 không gán thiết bị làm 
mới 

      

Khi độ dịch ghi tại +2 vượt quá 
phạm vi thiết bị làm mới gán cho thiết 

bị tại +1 của số trạm x   định tại 

+0 

Khi số điểm ghi tại n2 vượt quá 
phạm vi gán thiết lập cho một lần 

truyền từ độ dịch ghi tại +2 

 

Ví dụ  hương trình 
(1) Chương trình sau ghi 16 gi  trị thiết bị tại W100 tới đầu thiết bị làm mới (độ dịch:0) gán cho thanh ghi từ 

xa (RWr)  tại trạm I/O từ xa ở trạm số 32 do trạm chủ CC-Link của I/O khởi động số 0080H điều khiển khi 

X1C chuyển ON. 

 

C n trọng 
(1) Không thực hiện lệnh trong  hương trình ngắt. Nếu thực hiện lệnh,không  ó thao t   nào được thực 

hiện. Hơn nữa, thiết bị hoàn thành ( +0), thiết bị hoàn thành ( +1), và SM739 không chuyển ON. Nếu 
thực hiện lệnh trong loại  hương trình qu t  ố định,  húng  ũng không  huyển ON. 

(2) Khi thực hiện lệnh, không ghi lại dữ liệu thiết bị vào   ho đến khi thiết bị hoàn thành chuyển ON. 
(3) X   định chữ số cho thiết bị bit chỉ có thể sử dụng khi thỏa mã những điều kiện (a) và ( ) như sau. 
 (a) X   định chữ số: K4 
 ( ) Đầu thiết bị: bộ số của 16 
Khi không thỏa mãn những điều kiện (a) và (b) ở trên, xảy ra lỗi INSTRCT CODE ERR (mã lỗi: 4004) 
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  ƢƠNG 9: LỆNH CHUYÊN DỤNG ĐA  PU 

 

9.1 Ghi vào bộ nhớ chia sẻ CPU của CPU chủ 

 

Sử dụng lệnh S.TO hoặ  TO để ghi vào bộ nhớ chia sẻ CPU của trạm chủ trong hệ thống đa CPU. 

Bảng sau chỉ ra khả năng sử dụng của lệnh S.TO và TO. 

 ô đ    PU Lệnh S.TO Lệnh TO 

QCPU m   ơ 
bản 

Q00JCPU 
Không dùng 

được 
Không dùng 

được 

Q00CPU, Q01CPU Dùng được Dùng được 

CPU mẫu hiệu 
năng  ao 
 

Q02CPU, Q02HCPU, 
Q06HCPU, Q12HCPU, 
Q25HCPU 

Dùng được 
Không dùng 

được 

CPU điều khiển 
quá  trình 

Q02PHCPU,Q06PHCPU,Q12PHCPU,Q25PHCPU Dùng được 
Không dùng 

được 

CPU dự phòng Q12PRHCPU, Q25PRHCPU 
Không dùng 

được 
Không dùng 

được 

Loại CPU ứng 
dụng tổng quát 
cho PLC họ Q 

Q00UJCPU 
Không dùng 

được 
Không dùng 

được 

Q00UCPU,Q01UCPU, Q02UCPU, Q03UCPU, 
Q03UDVCPU,Q03UDECPU,Q04UDHCPU, 
Q04UDVCPU,Q04UDEHCPU,Q06UDHCPU, 
Q06UDVCPU, Q06UDEHCPU,Q10UDHCPU, 
Q10UDEHCPU,Q13UDHCPU,Q13UDVCPU, 
Q13UDEHCPU,Q20UDHCPU,Q20UDEHCPU, 
Q26UDHCPU,Q26UDVCPU,Q26UDEHCPU, 
Q50UDEHCPU,Q100UDEHCPU 

Dùng được Dùng được 

LCPU 
L02SCPU,L02SCPU-P, L02CPU,L06CPU, 
L06CPU-P, L26CPU, L26CPU-P,L26CPU-BT, 
L26CPU-PBT 

Không dùng 
được 

Không dùng 
được 

(1) Phép toán lệnh S.TO 

Lệnh S.TO ghi dữ liệu vào bộ nhớ chia sẻ CPU của mô đun CPU  hủ. 

Bảng dưới đây  hỉ ra qu  trình được thực hiện khi thực hiện lệnh S.TO tại CPU số 1. 

 
(2) Phép toán lệnh TO 

Lệnh TO ghi dữ liệu bộ nhớ thiết bị vào các bộ nhớ sau. 

 Bộ nhớ chia sẻ CPU của mô đun CPU  hủ 
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 Bộ nhớ đệm của mô đun  hứ  năng thông minh 

 

Bảng sau chỉ ra qu  trình được thực hiện khi thực hiện lệnh TO tại CPU số 1. 

 

 
Cả lệnh S.TO và TO được sử dụng  ho QCPU m   ơ  ản và loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ 
Q để ghi dữ liệu tới bộ nhớ chia sẻ CPU.Tuy nhiên, nên sử dụng lệnh TO để ghi dữ liệu vào bộ nhớ chia 
sẻ CPU của mô đun CPU  hủ, vì sử dụng lệnh S.TO giảm số  ước và thời gian thực hiện. 

 

 
Tham khảo trang 451, phần 7.8.2 khi ghi vào bộ nhớ đệm của mô đun  hứ  năng thông minh sử dụng 
lệnh TO. 

 

9.1.1 S.TO, SP.TO 

 
n1 : I/O đầu số hiệu của CPU chủ (BIN 16 bit) 
n2 : địc chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU của CPU chủ đí h ghi (BIN 16  it) 
 * QCPU m   ơ  ản: 0 tới 511 

* CPU mẫu hiệu năng  ao, CPU điều khiển quá trình, loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q: 0 
tới 4095 

n3 : Đầu số hiệu thiết bị lưu dữ liệu được ghi (BIN 16 bit) 
n4 : Số khối dữ liệu được ghi (BIN 16 bit) 
 * QCPU m   ơ  ản: 0 tới 320 

CPU mẫu hiệu năng  ao, CPU điều khiển quá trình: 1 tới 256 
* Loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q: 0 tới 2048 

 : Thiết bị của CPU chủ chuyển ON cho mỗi lần quét bằng việc hoàn thành ghi (bit) 

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong R, ZR  

 Zn 
        

K,H 
     

Bit T  Bit T  

n1      

n2      

n3      

n4      
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Chứ  năng 
(1) Ghi dữ liệu thiết bị của từ n3 tới n4 vào địa chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU do n2 x   định của mô đun CPU  hủ 
hoặ  địa chỉ sau nó. 

Khi việc ghi hoàn tất, bit hoàn thành do  x   định chuyển ON. 

 
 (a) Địa chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU của QCPU m   ơ  ản 

 
( ) Địa chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU của CPU mẫu hiệu năng  ao, CPU điều khiển quá trình và loại CPU 
ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q *2 

 
*1: Không sử dụng như vùng trống người dùng khi không thực hiện thiết lập làm mới tự động. 
     Hơn nữa, khi thực hiện  ài đặt làm mới tự động, phạm vi gửi làm mới tự động hoaw jsau đó  ó     
     thể sử dụng như vùng trống người dùng. 
*2: Không thể ghi dữ liệu vào vùng đa CPU truyền tố  độ cao của loại CPU ứng dụng tổng quát cho      
     PLC họ Q với lệnh S(P).TO 

2) Khi số điểm ghi là 0, không thực hiện thao tác nào hoặc thiết bị hoàn thành không chạy ON. 
(3) Lệnh S.TO có thể thực hiện một lần trong một lần quét cho mỗi CPU. 
Khi thiết lập điều kiện thực hiện tại một hoặc nhiều vị trí đồng thời, lệnh S.TO thực hiện sau là không được 
xử lý vì móc nối đượ   ài đặt tự động. 
(4) Số dư liệu đượ  ghi thay đổi phụ thuộc vào mô đun CPU đí h. 

 ô đ    PU S  đ ểm ghi 

QCPU m   ơ  ản 1 tới 320 

CPU mẫu hiệu năng  ao  
CPU điều khiển quá trình 

1 tới 256 

Loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q 1 tới 2048 
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Ghi dữ liệu vào bộ nhớ chia sẻ CPU được thực hiện sử dụng thiết bị mô đun chứ  năng thông minh. 

Đối với thiết bị mô đun  hứ  năng thông minh, tham khảo cuốn hướng dẫn QnUCPU (Giải thích chứ  năng, 

 ơ sở  hương trình) hoặ  hướng dẫn sử dụng Qn(H)/QnPH/QnPRHCPU (Lý giải chứ  năng,  ở sở  hương 

trình). 

 

Lỗi ph p to n 
Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU 
LCP

U 

2107 
Khi I/O đầu số (n1) của CPU trạm chủ 
khác của các CPU chủ khác. 

  

 
 
 
 

   

2110  
Không  ài mô đun CPU tại vị trí xác 
định I/O đầu số mô đun CPU 

      

4002 Khi lệnh x   định không phù  hợp.       

4003 
Khi số thiết bị đượ  x   định không 
đúng. 

      

4004 
Khi thiết bị không có sẵn được xác 
định 

      

4100 
Khi I/O đầu số (n1) của CPU chủ khác 
3E0H/3E1H/3E2H/3E3H. 

      

4101 

Khi vùng thông tin thao tác CPU chủ, 
vùng hệ thống, hoặc vùng làm mới 
CPU chủ đượ  x   định tới địa chỉ bộ 
nhớ chia sẻ CPU (n2) của đí h ghi. 

  

 
 
 
 

   

Khi số điểm ghi (n4) không thuộc 
phạm vi dữ liệu thiết lập. 
Khi đầu địa chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU 
(n2) của đí h ghi CPU  hủ vượt quá 
phạm vi địa chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU. 
Khi địa chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU (n2) + 
số điểm ghi (n4) của đí h ghi CPU  hủ 
vượt quá phạm vi địa chỉ bộ nhớ chia 
sẻ CPU. 
Khi đầu só hiệu thiết bị (n3) lưu dữ liệu 
được ghi + số điểmghi (n4) vượt quá 
phạm vi thiết bị  

      

4111 

Khi vùng thông tin thao tác CPU chủ, 
vùng hệ thống, hoặc vùng làm mới 
CPU chủ đượ  x   định tới địa chỉ bộ 
nhớ chia sẻ CPU (n2) của đích ghi. 

      

4112 
Khi I/O đầu số (n1) của CPU trạm chủ 
khác của các CPU chủ khác. 

      

 

Ví dụ  hương trình 
(1) Chương trình sau lưu 10 điểm dữ liệu từ D0 vào địa chỉ 800H của bộ nhớ chia sẻ CPU của CPU số 1 khi 

X0 chuyển ON. 
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n1 do 3 chữ số đầu của 4 chữ số hệ thập lụ  phân x   định đại diện  ho I/O đầu số của khe  ài đặt mô đun 

CPU. 

 Khe CPU Khe 0 Khe 1 Khe 2 

I/O đầu số 3E00 3E10 3E20 3E30 

n1 3E0 3E1 3E2 3E3 

9.1.2 TO, TOP, DTO,DTOP 

 
n1 : I/O đầu số hiệu của CPU chủ (BIN 16 bit) 
 * QCPU m   ơ  ản: 3E0H 

 * Loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q: 3E0H tới 3E3H 
n2 : địa chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU của CPU chủ đí h ghi (BIN 16  it) 
 * QCPU m   ơ  ản: 192 tới 511 

* Loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q: 2048 tới 4095, 10000 tới 24335
82 

 : Dữ liệu được ghi hoặ  đầu số hiệu thiết bị lưu dữ liệu đựơ  ghi (BIN 16  it) 
n3 : Số khối dữ liệu được ghi (BIN 16 bit) 
 * QCPU m   ơ  ản: 1 tới 320, DTP(P):  1 tới 160 

* Loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q:  TO(P): 1 tới 1433682, DTP(P): 1 tới 7168
*2

 

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
K,H 

     

Bit T  Bit T  

n1     

n2     

     

n3     

*2: Phạm vi thiết bị thay đổi phụ thuộc vào phạm vi thiết lập làm mới tự động của chứ  năng truyền 

đa CPU tố  độ cao. 

Chứ  năng 

TO 

(1) Ghi dữ liệu thiết bị của từ  tới n3 vào địa chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU do n2 của mô đun CPU  hủ x   định 

hoặ  địa chỉ sau đó. 
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Khi x   định hằng số tới  , ghi dữ liệu tương tự (giá trị x   định tại ) vào vùng của từ n3 từ bộ nhớ chia 

sẻ CPU x   định. 

 
(a) Địa chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU của QCPU m   ơ  ản 

 
( ) Địa chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU của loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q 

*3
 

 
*1: Không sử dụng như vùng trống người dùng khi không thực hiện thiết lập làm mới tự động. 
     Hơn nữa, khi thực hiện  ài đặt làm mới tự động, phạm vi gửi làm mới tự động hoặ  sau đó  ó     
     thể sử dụng như vùng miến phí người dùng. 
*2: Với những mô đun sau, không thể ghi dữ liệu tới vùng truyền đa CPU tố  độ cao 

 Q00UCPU 

 Q01UCPU 

 Q02UCPU 
2) Khi số điểm ghi là 0, không thực hiện thao tác nào. 
(3) Số dư liệu đượ  ghi thay đổi phụ thuộ  vào mô đun CPU đí h. 

 ô đ    PU S  đ ểm ghi 

QCPU m   ơ  ản 1 tới 320 

Loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q 1 tới 14336 
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DTO 

(1) Ghi dữ liệu thiết bị của từ  tới (n3x2) vào địa chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU do n2 của mô đun CPU  hủ xác 
định hoặ  địa chỉ sau đó. 

 

Khi x   định hằng số tới , ghi dữ liệu tương tự (giá trị x   định tại ) vào vùng của (n3x2) từ từ bộ nhớ 
chia sẻ CPU x   định. 

 
2) Khi số điểm ghi là 0, không thực hiện thao tác nào. 
(3) Số dư liệu đượ  ghi thay đổi phụ thuộ  vào mô đun CPU đí h. 

 ô đ    PU S  đ ểm ghi 

QCPU m   ơ  ản 1 tới 160 

Loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q 1 tới 7168 

 
Ghi dữ liệu vào bộ nhớ chia sẻ CPU được thực hiện sử dụng thiết bị mô đun  hứ  năng thông minh. 
Đối với thiết bị mô đun  hứ  năng thông minh, tham khảo cuốn hướng dẫn QnUCPU (Giải thích chứ  năng, 
 ơ sở  hương trình) hoặ  hướng dẫn sử dụng Qn(H)/QnPH/QnPRHCPU (Lý giải chứ  năng,  ở sở  hương 
trình). 

 
Lỗi ph p to n 
Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

2110 
Không  ài mô đun CPU tại vị trí xác 
định I/O đầu số mô đun CPU       

4101 

Khi số điểm ghi (n3) không thuộc 
phạm vi dữ liệu thiết lập. 
Khi địa chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU (n2) 
của đí h ghi CPU  hủ + số điểm 
ghi(n3) vượt quá phạm vi bộ nhớ chia 
sẻ CPU. 
Khi đầu địa chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU 
(n2) của đí h ghi CPU  hủ không 
thuộc phạm vi cho phép.  

      

4111 
Khi đầu địa chỉ bộ nhớ chia sẻ 
CPU(n2) của đí h fhi CPU  hủ là giá trị 
không hợp lệ.. 

      

4112 

Khi I/O đầu số (n1) của CPU trạm chủ 
khác của các CPU chủ khác.(Ngoại trừ 
trường hợp khi sử dụng vùng truyền 
đa CPU tố  độ cao của CPU khác) 
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Ví dụ  hương trình 
(1) Chương trình sau lưu 10 điểm dữ liệu từ D0 vào địa chỉ 10000 của bộ nhớ chia sẻ CPU của CPU số 1khi 

X0 chuyển ON. 

 
(2) Chương trình sau lưu 20 điểm dữ liệu từ D0 vào địa chỉ 10000 của bộ nhớ chia sẻ CPU của CPU số 4 

khi X0 chuyển ON. 

 

 
n1 do 3 chữ số đầu của 4 chữ số hệ thập lụ  phân x   định đại diện  ho I/O đầu số của khe  ài đặt mô đun 

CPU. 

 Khe CPU Khe 0 Khe 1 Khe 2 

I/O đầu số 3E00 3E10 3E20 3E30 

n1 3E0 3E1 3E2 3E3 
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9.2 Đọc t  bộ nhớ chia sẻ CPU của CPU khác 

 

Lệnh FROM/DFRO(P) của hệ thống đa CPU đượ  đọc từ những bộ nhớ sau. 

 Bộ nhớ đệm của mô đun  hứ  năng thông minh 

 Bộ nhớ chia sẻ CPU của mô đun CPU kh   

 Bộ nhớ chia sẻ CPU của mô đun CPU  hủ (có thể áp dụng  ho QCPU m   ơ bản và loại CPU ứng 

dụng tổng quát cho PLC họ Q) 

Bảng sau chỉ ra thực hiện thao tác khi lệnh FROM(P) được thực hiện tại CPU số 1. 

 
*1: Có thể áp dụng  ho QCPU m   ơ  ản và loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q 

 
Tham khảo trang 449, phần 7.8.1  về đọc bộ nhớ đệm của mô đun  hứ  năng thông minh với lệnh 

FROM/DFRO. 
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9.2.1 FROM, FROMP, DFRO, DFROP 

 Khi sử dụng QCPU m   ơ  ản, loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q 

 

n1 : I/O đầu số hiệu của mô đun CPU đí h đọc (BIN 16 bit) 
 * QCPU m   ơ  ản: 3E0H tới 3E2H 

 * Loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q: 3E0H tới 3E3H 
n2 : Đầu địa chỉ dữ liệu đượ  đọc (BIN 16 bit) 
 * QCPU m   ơ  ản: 0 tới 512 

* Loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q: 0 tới 4095, 10000 tới 24335
81 

 : Đầu số hiệu thiết bị lưu dữ liệu đựơ  ghi (BIN 16  it) 
n3 : Số dữ liệu đượ  đọc (BIN 16 bit) 
 * QCPU m   ơ  ản: FROM(P): 1 tới 512, DFRO(P): 1 tới 256 

* Loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q:  FROM(P): 1 tới 14336
81

, DRRO(P): 1 tới 7168
81 

T     
     ữ 
  ệ  

T            
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
K,H 

     

Bit T  Bit T  

n1      

n2      

      

n3      

*1: Phạm vi thiết bị thay đổi phụ thuộc vào phạm vi thiết lập làm mới tự động của chức  năng truyền 

đa CPU tố  độ cao. 

Chứ  năng 

FROM 
(1) Đọc dữ liệu của n3 từ từ địa chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU do n2 của mô đun CPU do n1  hỉ định, và lưu dữ 

liệu vào vùng khởi động từ thiết bị do  x   định. 

 
(a) Địa chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU của QCPU m   ơ  ản 
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( ) Địa chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU của loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q 
*3

 

 
*2: Không sử dụng như vùng trống người dùng khi không thực hiện thiết lập làm mới tự động. 
     Hơn nữa, khi thực hiện  ài đặt làm mới tự động, phạm vi gửi làm mới tự động hoặ  sau đó  ó     
     thể sử dụng như vùng miến phí người dùng. 
*3: Với những mô đun sau, không thể ghi dữ liệu tới vùng truyền đa CPU tố  độ cao 

 Q00UCPU 

 Q01UCPU 

 Q02UCPU 
2) Khi 0 đượ  x   định tại n3 như số dữ liệu đượ  đọc, không thực hiện thao tác nào. 
(3) Số dư liệu đượ  ghi thay đổi phụ thuộ  vào mô đun CPU đích. 

 ô đ    PU S  đ ểm ghi 

QCPU m   ơ  ản 1 tới 512 

Loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q 1 tới 14336 

DFRO 
(1) Đọc dữ liệu của (n3x2) từ từ địa chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU do n2 của mô đun CPU do n1  hỉ định và lưu 

dữ liệu vào vùng khởi động từ thiết bị do  chỉ định. 

 
2) Khi số điểm ghi là 0, không thực hiện thao tác nào. 
(3) Số dư liệu đượ  đọ  thay đổi phụ thuộ  vào mô đun CPU đí h. 

 ô đ    PU S  đ ểm ghi 

QCPU m   ơ  ản 1 tới 256 

Loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q 1 tới 7168 

 
Đọc dữ liệu vào bộ nhớ chia sẻ CPU được thực hiện sử dụng thiết bị mô đun  hứ  năng thông minh. 
Đối với thiết bị mô đun  hứ  năng thông minh, tham khảo cuốn hướng dẫn QnUCPU (Giải thích chứ  năng, 
 ơ sở  hương trình) hoặ  hướng dẫn sử dụng Qn(H)/QnPH/QnPRHCPU (Lý giải chứ  năng,  ở sở  hương 
trình). 
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Lỗi ph p to n 
Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

2110 
Không  ài mô đun CPU tại vị trí xác 
định I/O đầu số mô đun CPU 

      

4101 

Đầu địa chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU (n2) 
thực hiện đọc không thuộc phạm vi bộ 
nhớ chia sẻ CPU. 
Địa chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU (n2) thực 
hiện đọc + số điểm đọc (n3) không 
thuộc phạm vi bộ nhớ chia sẻ CPU. 

Số hiệu thiết bị lưu trữ dữ liệu đọc  
cộng số điểm đọc (n3) không thuộc 
phạm vi thiết bị x   định. 
Khi đầu địa chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU 
(n2) thực hiện đọc là giá trị không hợp 
lệ.  

      

Ví dụ  hương trình 
(1) Chương trình sau lưu 10 điểm dữ liệu từ địa chỉ C0H, của bộ nhớ chia sẻ CPU của CPU số 2 vào vùng 

khởi động từ D0 khi X0 chuyển ON. 

 

(2) Chương trình sau lưu 20 điểm dữ liệu từ địa chỉ 10000 cả bộ nhớ chia sẻ CPU của CPU số 4 vào vùng 

khởi động  từ D0 khi X0 chuyển ON. 

 

 
(1) Giá trị n1 do 3 chữ số đầu của 4 chữ số hệ thập lụ  phân x   định đại diện  ho I/O đầu số của khe cài 

đặt mô đun CPU. 

 Khe CPU Khe 0 Khe 1 Khe 2 

I/O đầu số 3E00 3E10 3E20 3E30 

n1 3E0 3E1 3E2 3E3 

 

(2) QCPU cung cấp khóa liên động tự động cho lệnh FROM và TO. 
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 Khi sử dụng loại CPU năng lự   ao,CPU điều khiển quy trình 

 

n1 : I/O đầu số hiệu của mô đun CPU đí h đọc (BIN 16 bit) 
n2 : Đầu địa chỉ dữ liệu đượ  đọc (BIN 16 bit) 

 : Đầu số hiệu thiết bị lưu dữ liệu đựơ  ghi (BIN 16  it) 
n3 : Số dữ liệu đượ  đọc (BIN 16 bit) 

Dữ liệu 
cài 

T            
trong R, ZR 

 
 Zn 

        
K,H 

     

Bit T  Bit T  

n1      

n2      

      

n3      

Chứ  năng 
Đọc dữ liệu của n3 từ địa chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU do n2 của mô đun CPU do n1  hỉ định, và lưu dữ liệu vào 

vùng khởi động từ thiết bị do  x   định. 

 
 Địa chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU của loại CPU năng lự   ao và CPU điều khiển quy trình 

 
*2: Không sử dụng như vùng trống người dùng khi không thực hiện thiết lập làm mới tự động. 
     Hơn nữa, khi thực hiện cài đặt làm mới tự động, phạm vi gửi làm mới tự động hoặ  sau đó  ó     
     thể sử dụng như vùng miến phí người dùng. 

2) Khi 0 đượ  x   định tại n3 như số dữ liệu đượ  đọc, không thực hiện thao tác nào. 
(3) Số dư liệu đượ  ghi thay đổi phụ thuộ  vào mô đun CPU đí h. 

 ô đ    PU S  đ ểm ghi 

CPU mẫu hiệu năng  ao  
CPU điều khiển quá trình 

1 tới 4096 

 
Đọc dữ liệu vào bộ nhớ chia sẻ CPU được thực hiện sử dụng thiết bị mô đun  hứ  năng thông minh. 
Đối với thiết bị mô đun  hứ  năng thông minh, tham khảo cuốn hướng dẫn QnUCPU (Giải thích chứ  năng, 
 ơ sở  hương trình) hoặ  hướng dẫn sử dụng Qn(H)/QnPH/QnPRHCPU (Lý giải chứ  năng,  ở sở  hương 
trình). 
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Lỗi ph p to n 
Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

2110 
Không  ài mô đun CPU tại vị trí xác 
định I/O đầu số mô đun CPU 

      

4101 

Đầu địa chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU (n2) 
thực hiện đọc không thuộc phạm vi bộ 
nhớ chia sẻ CPU. 
Địa chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU (n2) thực 
hiện đọc + số điểm đọc (n3) không 
thuộc phạm vi bộ nhớ chia sẻ CPU. 

Số hiệu thiết bị lưu trữ dữ liệu đọc  
cộng số điểm đọc (n3) không thuộc 
phạm vi thiết bị x   định. 
Khi đầu địa chỉ bộ nhớ chia sẻ CPU 
(n2) thực hiện đọc là giá trị không hợp 
lệ. (4097 tới 9999) 

      

Ví dụ  hương trình 
(1) Chương trình sau lưu 10 điểm dữ liệu từ địa chỉ C0H, của bộ nhớ chia sẻ CPU của CPU số 2 vào vùng 

khởi động từ D0 khi X0 chuyển ON. 

 

 
(1) Giá trị n1 do 3 chữ số đầu của 4 chữ số hệ thập lụ  phân x   định đại diện  ho I/O đầu số của khe cài 

đặt mô đun CPU. 

 Khe CPU Khe 0 Khe 1 Khe 2 

I/O đầu số 3E00 3E10 3E20 3E30 

n1 3E0 3E1 3E2 3E3 

 

(2) QCPU cung cấp khóa liên động 
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  ƢƠNG 10: LỆNH CHUYỂN DỤNG ĐA  PU TRUYEN TỐ  ĐỘ CAO 

10.1 Tổng quan 

Lệnh chuyển dụng đa CPU truyền tố  độ  ao hướng loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q để ghi/ 

đọc dữ liệu thiết bị vào/ khỏi loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q tại một CPU khác. 

Dưới đây  hỉ ra thao tác khi CPU số 1 ghi dữ liệu thiết bị vào CPU số 2 với lệnh chuyên dụng đa CPU truyền 

tố  độ cao. 

 

 

Lệnh chuyển dụng đa CPU truyền tố  độ cao tại CPU chủ hoặ  CPU kh   (mô đun CPU đí h  ủa lệnh) chỉ 

có sẵn cho những mô đun CPU sau. 

 Q03UDCPU, Q04UDHCPU,Q06UDHCPU 

5 chữ số đầu của số nối tiếp là 10012 hoặc lớn hơn. 

 Q10UDHCPU, Q13UDHCPU, Q20UDHCPU,Q26UDHCPU 

 QnUDE (H) CPU 

 

(1) Cài đặt tham số và cầu hình hệ thống để thực hiện lệnh chuyển dụng đa CPU truyền tố  độ cao. 

Có thể thực hiện lệnh chuyển dụng đa CPU tố  độ cao trong thiết lập tham số và cấu hình hệ thống. 

 Đối với CPU số 1, sử dụng QnUD(H)CPU hoặc QCPU tích hợp cổng Ethernet. 

 Sử dụng thiết bị  ơ  ản đa CPU tố  độ  ao (Q3□DB) 

 Lựa chọn “Sử dụng truyền đa CPU tố  độ  ao” trong màn hình  ài đạt đa CPU  ủa PLC parameter. 
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(2) Thiết bị có thể ghi/ đọc 

 (a) Tên thiết bị có thể ghi/ đọc 

Bảng sau chỉ ra thiết bị có thể đượ  ghi vào/ đọc từ loại CPU ứng dụng tổng quát PLC họ Q trong 

một CPU khác với lệnh chuyển dụng đa CPU truyền tố  độ cao. 

Mục Loại Tên thi t b  
 à  đặt thi t b  

đí   
Ghi nhớ 

Thiết bị người 
dùng gắn 
trong 

Thiết bị bit X,Y,M,L, B, F, SB ∆ 

Yêu cầu  ài đặt 

 X   định chữ số bằng 
16 bit (4 chữ số) 

 Thiết bị bit khởi động là 
bội của 16(10H). 

Thiết bị từ T,ST, C, D, W, SW ○  

Thiết bị hệ 
thống gắn 
trong 

Thiết bị bit SM ∆ 

Yêu cầu  ài đặt 

 X   định chữ số bằng 
16 bit (4 chữ số) 

Thiết bị bit khởi động là bội của 
16(10H). 

Thiết bị từ SD ○  

File register Thiết bị từ R,ZR ○  

        ○: Có thể  ài đặt  ∆:Có thể cài với điều kiện 

 
SB,SW, SM, và SD bao gồm vùng thông tin hệ thống. Chú ý không phá hủy thông tin hệ thống khi ghi dữ 

liệu vào thiết bị trên với lệnh D(P).DDWR của lệnh chuyên dụng đa CPU truyền tố  độ cao. 

 
(3) Phương ph p x   định thiết bị và phạm vi thiết bị có thể ghi/đọc 

Có hai phương ph p để x   định thiết bị tại một CPU kh  : x   định thiết bị và x   định chuỗi.Chúng khác 

nhau về phạm vi thiết bị ghi/đọc tới một CPU khác. 

 (a) X   định thiết bị 

 X   định thiết bị là phương ph p x   định trực tiếp thiết bị tại một CPU đượ  ghi/đọc 

Chương trình để x   định thiết bị với lệnh DP.DDWR 

 
 Trong x   định thiết bị, dữ liệu đượ  ghi/đọc trong phạm vi thiết bị CPU chủ. 

Ví dụ: Khi thanh ghi dữ liệu tại CPU chủ là 12k điểm và tại một CPU kh   là 16kđiểm, dữ liệu có thể 

ghi/ đọ   àng 12k điểm từ điểm bắt đầu thanh ghi dữ liệu tại một CPU khác. 

Phạm vi thiết bị có thể ghi/ đọ  khi x   định thiết bị 
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 ( ) X   định chuỗi 

 X   định chuỗi là phương ph p x   định thiết bị tại một CPU kh   đượ  dhi/đọc bằng chuỗi ký tự. 

Chương trình để x   định chuỗi với lệnh DP.DDWR 

 
Trong x   định chuỗi, dữ liệu có thể đượ  ghi/đọc từ mọi phạm vi thiết bị của một CPU khác. 

Ví dụ: Khi thanh ghi dữ liệu tại CPU chủ là 12k điểm và thanh ghi dữ liệu tại một CPU kh   là 16k điểm, dữ 

liệu có thể ghi/đọc bằng 16k điểm từ điểm đầu của thanh ghi dũ liệu tại một CPU khác. 

Phạm vi thiết bị có thể ghi/đọ  trong x   định chuỗi 

 

 
Dưới đây là những lời giải thích cảnh báo về x   định chuỗi. 

 Số ký tự đượ  x   định là 32. 

 Khi “0” được nối vào điểm đầu số hiệu thiết bị hay không, các thiết bị được xử lý như nhau. 

Ví dụ: “D1” và”D001” được xử lý như “D1” 

 Khi x   định thiết bị bằng ký tự chữ hoa hoặc ký tự chữ thường,  húng được xử lý như nhau. 

Ví dụ: “D1” và “d1” được xử lý như “D1” 

 Nếu thiết bị không tồn tại trong CPU kh   được chuỗi ký tự x   định, lệnh sẽ được hoàn thành bình 

thường. 

 

(4) Quản lý vùng đa CPU truyền tố  độ cao 

 (a) Quản lý vùng đa CPU truyền tố  độ cao bằng các khối theo đơn vị 16 từ. 

 Bảng sau chỉ ra số khối được sử dụng trong mỗi CPU và số khối được sử dụng trong lệnh. 

S    mô đ    PU 
Vùng hệ th ng 

*1 

1  đ ẻm 2  đ ểm 

2 46 110 

3 22 54 

4 14 35 

*1: Đối việc thiết lập, tham khảo cuốn hướng dẫn sử dụng QCPU (Hệ thống đa CPU). 
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 ( ) Dưới đây là  ấu hình của vùng đa CPU truyền tố  độ cao khi hệ thông đa CPU được thiết lập với 

 3 mô đun CPU và kí h thước vùng hệ thống là 1k từ. 

 
(5) Số khối được sử dụng cho lệnh 

Số khối sử dụng cho lệnh phụ thuộc vào số điểm ghi. 

Bảng sau chỉ ra số khối sử dụng cho lệnh. 

S  đ ểm    /đọc do lệ   x   đ nh Lệnh D(P).DDWR Lệnh D(P).DDRD 

1 tới 4 1 

1 

5 tơi 20 2 

21 tới 36 3 

37 tới 52 4 

53 tới 68 5 

69 tới 84 6 

85 tới 100 7 

(6) Lệnh chuyên dụng đa CPU truyền tố  độ  ao được thực hiện  đồng thời trong phạm vi thỏa mãn công 

thức sau. 

 
Khi số khối sử dụng cho lệnh chuyển dụng đa CPU truyền tố  độ cao vựt quá tổng số khói trong vùng đa 

CPU truyền tố  độ cao, lệnh sẽ không được thực hiện trong  hương trình qu t (không thao t  ) nhưng vượt 

quá tại lần quét tiếp theo. 

Lưu ý rằng lệnh sẽ đượ  hoàn thành  ình thường khi số khối trống trong vùng đa CPU truyền tố  độ cao 

nhỏ hơn gi  trị cài của SD796 tới SD799 (số khối tối đa  ho  ài đặt lệnh chuyên dụng đa CPU truyền tố  độ 

cao) khi thực hiện lệnh. 

Bảng sau chỉ ra khả năng thực hiện lệnh chuyên dụng đa CPU truyền tố  độ cao khi số khối trống trong 

vùng đa CPU truyền tố  độ cao nhỏ hơn số khối sửd ụng cho lệnh chuyên dụng truyền tố  độ cao hoặc giá 

trị cài của SD796 tới SD799. 

Quan hệ đạ   ƣợng giữa s  kh i sử dụng 
 cho lệnh 

*1 
và s   

kh i tr ng 
Quan hệ đ a  ƣợng  
giữa giá tr  cài SD và s  kh i tr ng 

S  kh i sử dụng cho 
lệnh *1 ≤ Sô    i 

tr ng *2 

S  kh i sử dụng cho lệnh *1 > 
Sô kh i tr ng *2 

Giá trị cài SD 
*3

 ≤ Số khối trống 
*2 

Thực hiện Không thực hiện( không thao tác) 

Giá trị cài SD 
*3

 > Số khối trống 
*2

 Hoàn thành  ình thường 

*1: Số khối sử dụng cho lệnh chuyên dụng đa CPU truyền tố  độ cao. 

*2: Số khối trống trong vùng đa CPU truyền tố  độ cao. 

*3: Giá trị cài từ SD796 tới SD799 
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(7) Khóa liên động khi sử dụng lệnh chuyên dụng đa CPU truyền tố  độ cao 

(a) Có thể sử dụng rơ le đặc biệt SM796 tới SM799 (số khối sử dụng tối đa  ho  ài đặt lệnh chuyên 

dụng đa CPU truyền tố  độ  ao) như khóa liên động cho lệnh chuyên dụng đa CPU truyền tố  độ 

cao. 

Khi thực hiện lệnh chuyên dụng đa CPU truyền tố  độ  ao đồng thời, sử dụng SM796 tới SM799 

như khóa liên tục cho các lệnh. 

 

Khi sử dụng rơ le đặc biệt SM796 tới SM799, cài số khối tối đa  ho lệnh sử dụng cho mỗi CPU vào 

thanh ghi đặc biệt SD796 tới SD799. (Ví dụ: khi số khối tối đa  ho lệnh chuyên dụng đa CPU truyền 

tố  độ  ao được thực hiện ở CPU số 3 là 5, cài 5 vào SD798.) 

Khi vùng đa CPU truyền tố  độ cao bằng hoặc nhỏ hơn số khối cài tại SD796 tới SD799) chuyên 

ON. 
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 (b) Ví dụ  hương trình khi sử dụng SM796 tới SM799 như khóa liên động. 

 Dưới đây  hỉ ra  hương trình thực hiện lệnh D.DDWR tới CPU số 2 tại điểm nâng của X0, và thực 

 hiện lệnh D.DDWR tới CPU số 3 tại điểm năng X1. 
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(8) Ví dụ  hương trình khi thực hiện lần lượt các lệnh chuyển dụng đa CPU truyền tố  độ cao tới mô đun 

CPU. 

Khi thực hiện lần lượt các lệnh chuyển dụng đa CPU truyền tố  độ cao tới loại CPU ứng dụng tổng quát cho 

PLC họ Q, nhả khóa liên động để tránh thực hiện đồng thời. 

Sử dụng thiết bị vùng truyền theo chu kỳ (từ U3En\G10000) như một khóa liên động. 

Dưới đây là ví dụ  hương trình khi thực hiện lệnh chuyển dụng đa CPU truyền tố  độ cao tại CPU số 1và 2 

theo lần lượt. 

Ví dụ  hương trình khi thực hiện lệnh chuyển dụng đa CPU truyền tố  độ cao tại CPU số 1. 
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Ví dụ  hương trình khi thực hiện lệnh chuyên dụng đa CPU truyền tố  độ cao tại CPU số 2. 

 

(9) Ví dụ  hương trình ghi/đọc dữ liệu vượt quá 100 từ với lệnh chuyên dụng đa CPU truyền tố  độ cao 

Số điểm ghi/đọc tối đa được xử lý với lệnh chuyên dụng đa CPU truyền tố  độ cao là 100 từ. Dữ liệu vượt 

quá 100 từ có thể ghi/đọc bằng cách thực hiện lệnh chuyên dụng đa CPU truyền tố  độ cao nhiều lần. 

Dưới đây  hỉ ra ví dụ  hương trình sử dụng lệnh D(P).DDWR của lệnh chuyên dụng đa CPU truyền tố  độ 

cao. 
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Lỗi ph p to n 
Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

   
    

             
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4350 

X   định CPU không đúng.Hoặc lệnh 
chuyên dụng đa CPU truyền tố  độ cao bị 
vô hiệu hóa. 

 X   định CPU dành riêng 

 X   định CPU không được cài. 

 I/O khởi động số CPU chia cho 
16n không thuộc phạm vi từ 3E0H 
tới 3E3H. 

 Thực hiện lệnh khi mô đun được 
cài tới “Không sử dụng truyền đa 
CPU tố  độ  ao”. 

 Thực hiện lệnh với mô đun CPU 
không sử dụng lệnh này. 

 X   định CPU chủ 

 CPU x   định lệnh không thực 
hiện được. 

      

4351 CPU không hỗ trợ lệnh này       

4352 Số hiệu thiết bị bị sai.       

4353 X   định thiết bị không sử dụng cho lệnh.       

4354 
Thiết bị do chuỗi ký tự x   định không 
được sử dụng. 

      

4355 Số điểm đọc ( +1) khác khoảng 0 tới 
100. 

      

Trong bất kỳ trường hợp nào sau đây, lệnh không được hoàn thành một    h  ình thường, và mã lỗi được 

lưu vào thiết bị x   định tại thiết bị lưu trữ trạng thái hoàn thành ( +0). 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

0010H 

Yêu cầu lệnh tới CPU đí h lớn hơn gi  
trị được cho phép (Không có khối trống 
nào có sẵn trong vùng đa CPU truyền 
tố  độ cao). 

      

1001H 

Thiết bị cho một CPU  x   định tại  
không thể sử dụng tại một CPU khác, 
hoặc không thuộc phạm vi thiết bị.  

      

1003h 

Phản hồi lệnh từ mô đun CPU khong thể 
trở lại được (KHông có khối trống nào 
có sẵn trong vùng đa CPU truyền tố  độ 
cao). 

      

1081H 
Số điểm đọc cài với lệnh D(P).DDRD 
khác 0. 

      

Ví dụ  hương trình 
(1) Chương trình này lưu dữ liệu bằng 10 từ khởi dộng từ D0 tại CPU số 2 vào W10 hoặc sau tại CPU chủ 
khi X0 chuyển ON. 
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(a) Ví dụ  hương trình khi lệnh D(P).DDWR được thực thi. 
Dưới đây trình  ày một ví dụ  hương trình ghi từ ZR0 đến ZR999 (1000 điểm) trong CPU thứ 

nhất tới ZR0 đến ZR999 trong CPU thứ 2 với lệnh D.DDWR. 

Trong ví dụ  hương trình dưới đây, lệnh D.DDWR kế tiếp được thực thi sau khi thiết bị kết thúc 

lệnh D.DDWR (M2) được On. Vì thế, chỉ một lệnh D.DDWR được thực hiện. 

 
Số lượng tối đa khối được sử dụng cho CPU tố  độ cao. Thiết lập  

Lệnh dành riêng cho việc truyền tải đượ   ài đặt trong CPU thư 2. 

 

 

 

(b) Ví dụ  hương trình khi lệnh D(P).DDWR  được thực hiện đồng thời  

Dưới đây trình  ày một ví dụ  hương trình ghi từ ZR0 đến ZR999 (1000 điểm) trong CPU thứ 

nhất tới ZR0 đến ZR999 trong CPU thứ 2 với lệnh D.DDWR. 
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Như được trình bày trên các ví dụ  hương trình, nhiều lệnh đọc/ghi thiết bị CPU có thể được thực thi 

đồng thời. 

Khi thiết bị đọc/ghi với lệnh cho thấy việc truyền nhiều CPU tố  độ  ao đồng thời, nhiều hơn tổng số khối 

trong nhiều khu vực truyền CPU tố  độ cao (khu vực gửi), nhiều hơn thời gian nhận để hoàn thành việc 

đọ / ghi   ũng  ó thể được rút ngắn. 

Ví dụ  hương  hương trình khi lệnh D(P).DDWR  được thực hiện đồng thời  

Số lượng tối đa khối được sử dụng cho việc thiết lập lệnh truyền nhiều 

CPU tố  độ  ao đượ   ài đặt trong CPU No.2. 
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Dữ   ệ   

          

T         ê   r    
R, ZR 

J\ 
U\G Zn 

        

K,H 
Khác 

Bit T  Bit T  

 

- o o - o - 

  -     - - - 

  - o o - - - 

  - o o - - - 

    -   - - - 

*1: Sự sửa đổi chỉ số không thể được tạo ra để thiết lập dữ liệu n. 

*2: Sự sửa đổi chỉ số không thể được tạo ra để thiết lập dữ liệu từ đến  

*3: Thiết bị cục bộ không thể được sử dụng. 

*4: Thanh ghi tệp tin không thể được sử dụng trên  hương trình. 

*5: FD@ (đặ  điểm kỹ thuật không trực tiếp) không thể được sử dụng. 

*6: FX và FY không thể được sử dụng. 

 

Dữ   ệ   

cài 
 ô  ả 

  ể   

 ữ   ệ  

n 
Kết quả  ủa sự  hia số I/O  ắt đầu  ủa CPU kh    ho 16. 

 
BIN 16 bits 

 

Thiết  ị khởi đầu  ủ CPU  hủ lưu trữ dữ liệu điều khiển. 
Tên thiết  ị 

 

Thiết  ị khởi đầu  ủ CPU  hủ lưu trữ dữ liệu đượ  ghi 

 

Thiết  ị khởi đầu  ủa CPU kh  , nơi mà dữ liệu để ghi  

đượ  lưu trữ. 

Thiết  ị (*7) 

Chuỗi ký tự (*8*9) 

 

Thiết  ị kết thú  Bit 

 

*7: Bằng việ  x   định thanh ghi tệp tin (R, ZR), dữ liệu có thể được ghi vào thiết bị trong CPU 

khác, bên ngoài phạm vi CPU chủ. 

*8: Bằng việ  x   định thiết bị khởi đầu bằng “ “, dữ liệu có thể được ghi vào thiết bị trong CPU 

khác, bên ngoài phạm vi CPU chủ. 

*9: Thiết bị có chỉ số đượ  x   định (ví dụ. D0Z0). 

 

Dữ   ệ   

          
Đ    ƣợ    ô  ả 

P ạm v  

          

T     

     ở  

  Trạng th i kết thú  

Kết quả thự  thi trên phần kết thú   ủa lệnh đượ  lưu trữ. 

0000(H): Không  ó lỗi (thự  thi thông thường) 

Kh   0000(H): M  lỗi (kết thú  lỗi) 

- 
Hệ 

thống 

  Số lượng điểm ghi Thiết lập số lượng điểm ghi trong đơn vị  ủa từ. 
1 đến 

100 

Người 

dùng 
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(1) Trong hệ thống nhiều CPU, dữ liệu đ  lưu trữ trong thiết bị đượ  x   định cụ thể bởi CPU chủ ( ) 

hoặ  sau đó  ởi số lượng điểm ghi đượ  x   định bởi  trong thiết bị được x   định bởi CPU 

khác (n)  hoặ  sau đó. 

 
(2) Dù được kết thúc lệnh D(P).DDWR một    h  ình thường có thể được kiểm tra bởi thiết bị kết thúc 

và thiết bị trình bày trạng thái kết thúc . 

(a) Thiết bị kết thúc  
On tại quá trình END trong khi quét ở nơi lệnh được hoàn tất, và Off tại quá trình xử lý END kế 

tiếp. 

(b) Thiết bị trình bày trạng thái kết thúc  
Thiết bị này On/Off phụ thuộc vào trạng thái khi kết thúc lệnh. 

 Kết thú  thông thường: Off 
Kết thúc lỗi: On tại quá trình END trong khi quét ở nơi lệnh được hoàn tất, và Off tại quá trình xử 

lý END kế tiếp (Kết thúc lỗi, một mã lỗi đượ  lưu trữ ở dữ liệu điều khiển .(trạng thái kết 

thúc)). 

 

(3) Số lượng khối đ  sử  dụng cho lệnh phù thuộc vào số lượng điểm ghi (tham khảo trang 732, mục 
10.1). 

 

Số lượng khối được sử dụng cho lệnh 

S   ƣợ   đ ểm     

đƣợ  x   đ     ở   ệ   
Lênh D(P).DDWR 

1 đến 4 1 

5 đến 20 2 

21 đến 36 3 

37 đến 52 4 

53 đến 68 5 

69 đến 84 6 

85 đến 100 7 

 

(4) Lệnh này sẽ được kết thúc bất thường khi không có khối trống trong khu vực truyền của nhiều CPU 
tố  độ cao. 

Thiết lập số lượng khối được sử dụng cho lệnh ở thanh ghi đặc biệt (SD796 đến SD799), và sử dụng rơ-le 

đặc biệt (SM796 đến SM799) như là một khóa mở lỗi kết thúc (tham khảo trang 732, mục 10.1). 
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C n trọng 

(1) X   định chữ số của thiết bị bit có thể cho n,  và . Lưu ý rằng x   định chữ số của thiết bị bit 

được thực hiện với  hoặc , thỏa m n     điều kiện sau. 

 Các chữ số đượ  x   định bằng 16 bit (4 chữ số) 

 Thiết bị bit khởi động là bội của 16 (10H) 
(2) Thực hiện lệnh này sau khi kiểm tra rằng CPU đí h ghi  ó đang  ật. Không thực hiện để kết thúc không 
xử lý. 
(3) Nếu thay đổi phạm vi thiết bị x   định tại dữ liệu cài giữa sau khi thực hiên lệnh và chuyển ON thiết bị 
hoàn thành, không thể lưu dữ liệu hệ thống lưu (trạng thái hoàn thành,thiết bị hoàn thành) một cách bình 
thường. 
(4) Sb, SW, SM và SD bao gồm vùng thông tin hệ thống.Chú ý không phá hủy thông tin hệ thống khi ghi dữ 
liệu đến thiết bị ở trên với lệnh D(P).DDWR của lệnh chuyên dụng đa CPU truyền tố  độ cao. 
 

10.3 D.DDRD, DP.DDRD 

 
 

Dữ 
liệu 
cài 

T            
trong R, ZR 

 
 Zn 

        

K, H 
K    

Bit T  Bit T  

n
*1 

   
  

 

*2       

*2  ∆ *3 ∆ *4    

*2       

*2 ∆ *6  ∆ *4    

 *1: Không thể thực hiện hiệu chỉnh chỉ số tới dữ liệu cài n. 

 *2: Không thể thực hiện hiệu chỉnh chỉ số tới dữ liệu cài từ  tới . 

 *3: Không được sử dụng thiết bị cục bộ 

 *4: Không  sử dụng file register cho mỗi  hương trình 

 *5: Không sử dụng FD @□ (thông số kỹ thuật gián tiếp). 

 *6: Không sử dụng FX và FY. 

Dữ liệu cài 

Dữ liệu cài Mô tả Loại dữ liệu 

n 
Kết quả chia I/O khởi động số của một CPU cho 16 
CPU số 1: 3E0H, CPU số 2: 3E1H, CPU số 3: 3E2H, CPU số 4: 3E3H 

BIN 16 bit 

 Thiêt bị khởi động CPU chủ lưu dữ liệu điều khiển 

Tên thiết bị 

 Thiêt bị khởi động CPU chủ lưu dữ liệu đượ  đọc 

 
Thiêt bị khởi động CPU chủ lưu dữ liệu đọc 

Thiết bị
*7

 
Chuỗi ký tự 

*8*9 

 Thiết bị hoàn thành Bit 

*7: Bằng cách xác định file register (R, ZR), dữ liệu đượ  đọc vào thiết bị tại một CPU khác, ngoài 

phạm vi CPU chủ. 

*8: Bằng cách xác định thiết bị khởi động bằng “”, dữ liệu đượ  đọc vào thiết bị tại một CPU khác, 

ngoài phạm vi CPU chủ. 

*9: Thiết bị chỉ số không thể x   định (ví dụ: D0Z0). 
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Chứ  năng 

(1) Trong hệ thống đa CPU, dữ liệu lưu trong thiết bị do một CPU khác (n) ( ) hoặc sau đó x   định được 

số điểm đọc do ( +1) x   định lưu vào thiết bị do CPU chủ ( ) hoặ  sau đó. 

 

(2) Để hoàn thành lệnh D(P).DDRD  ình thường có thể kiểm tra bằng thiết bị hoàn thành ( +0) và thiết bị 

hiển thị trạng thái hoàn thành ( +1). 

(a) Xử lý END trong dữ liệu quét mà CPU hoàn thành lệnh chuyển ON thiết bị và xử lý END tiếp 

theo chuyển OFF thiết bị. 

 (b) Thiết bị này chuyển ON/OFF phụ thuộc vào trạng thái hoàn thành lệnh ở trên. 

 Hoàn thành  ình thường: OFF 

 Hoàn thành lỗi: Chuyển ON khi xử lý END trong  hương trình qu t hoàn thành lệnh, và 

chuyển OFFkhi thực hiện lệnh NEXT tiếp theo (Khi hoàn thành lỗi, lưu m  lỗi tại dữ liệu điều 

khiển ( +0): Trạng thái hoàn thành.)). 

(3) Số khối sử dụng cho lệnh phụ thuộc vào số điểm đọc (tham khảo trang 732, Phần 10.1) 

Số khối sử dụng cho lệnh 

S  đ ểm đọc do lệ   x   đ nh Lệnh D(P).DDRD 

1 tới 100 1 

 

(4) Lệnh được hoàn thành bất thường khi không có khối trống trong vùng truyền đa CPU tố  độ cao. 

Cài số khối sử dụng cho lệnh ở thnh ghi đặc biệt (SD796 tới SD799), và sử dụng rơ le đặc biệt (SM796 tới 

SM799) như khóa liên động tránh hoàn thành lỗi (tham khảo trang 732, phần 10.1) 
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Lỗi ph p to n 
Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

       C            
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4101 

X   định CPU không đúng.Hoặc lệnh 
chuyên dụng đa CPU truyền tố  độ 
cao bị vô hiệu hóa. 

 X   định CPU dành riêng 

 X   định CPU không được 
cài. 

 I/O khởi động số CPU chia 
cho 16n không thuộc phạm vi 
từ 3E0H tới 3E3H. 

 Thực hiện lệnh khi mô đun 
được cài tới “Không sử dụng 
truyền đa CPU tố  độ  ao”. 

 Thực hiện lệnh với mô đun 
CPU không sử dụng lệnh này. 

 X   định CPU chủ 

 CPU x   định lệnh không thực 
hiện được. 

      

4351 CPU không hỗ trợ lệnh này       

4352 Số hiệu thiết bị bị sai.       

4353 
X   định thiết bị không sử dụng cho 
lệnh. 

      

4354 
Thiết bị do chuỗi ký tự x   định không 
được sử dụng. 

      

4355 Số điểm đọc ( +1) khác khoảng 0 
tới 100. 

      

 

Trong bất kỳ trường hợp nào sau đây, lệnh không được hoàn thành một    h  ình thường, và mã lỗi được 

lưu vào thiết bị x   định tại thiết bị lưu trữ trạng thái hoàn thành ( +0). 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

0010H 

Yêu cầu lệnh tới CPU đích lớn hơn gi  
trị được cho phép (Không có khối 
trống nào có sẵn trong vùng đa CPU 
truyền tố  độ cao). 

      

1001H 

Thiết bị cho một CPU xác định tại  
không thể sử dụng tại một CPU khác, 
hoặc không thuộc phạm vi thiết bị.  

      

1003h 

Phản hồi lệnh từ mô đun CPU khong 
thể trở lại được (KHông có khối trống 
nào có sẵn trong vùng đa CPU truyền 
tố  độ cao). 

      

1081H 
Số điểm đọc cài với lệnh D(P).DDRD 
khác 0. 
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Ví dụ  hương trình 
(1) Chương trình này lưu dữ liệu bằng 10 từ khởi dộng từ D0 tại CPU số 2 vào W10 hoặc sau tại CPU chủ 

khi X0 chuyển ON. 

 

C n trọng 

(1) X   định chữ số của thiết bị bit có thể cho n,  và . Lưu ý rằng x   định chữ số của thiết bị bit 

được thực hiện với  hoặc , thỏa m n     điều kiện sau. 

 Các chữ số đượ  x   định bằng 16 bit (4 chữ số) 

 Thiết bị bit khởi động là bội của 16 (10H) 
(2) Thực hiện lệnh này sau khi kiểm tra rằng CPU đí h ghi  ó đang  ật. Không thực hiện để kết thúc không 
xử lý. 
(3) Nếu thay đổi phạm vi thiết bị x   định tại dữ liệu cài giữa sau khi thực hiên lệnh và chuyển ON thiết bị 
hoàn thành, không thể lưu dữ liệu hệ thống lưu (trạng thái hoàn thành,thiết bị hoàn thành) một cách bình 
thường. 
  



749 

  ƢƠNG 11 LỆNH HỆ THỐNG DỰ PHÒNG (Cho CPU dự phòng) 

 

 

Dữ   ệ   

          

T         ê   r  g 
R, ZR 

Jo\o 
Uo\Go Zn 

        

K,H 
Khác 

Bit T  Bit T  

  - o - o - 

  o o (*1) - - - 

 *1: Đặc điểm bit cho thiết bị từ là có sẵn. 

 
(1) Chuyển đổi giữa hệ thống điều khiển và hệ thống chế độ chờ lúc quá trình END của việ  qu t được 

thực thi với lệnh SP.CONTSW. 
(2) Khi sử dụng lệnh SP.CONTSW cho chuyển đổi hệ thống, “ ờ cho phép chuyển đổi bằng tay 

(SM1592)” phải được ON ( ho ph p) trướ  đó. 

(3) được cung cấp để nhận dạng khối xử lý của  hương trình, nơi mà  huyển mạch hệ thống xảy ra 
khi nhiều lệnh SP.CONTSW được sử dụng. 

Ở , x   định cụ thể giá trị trong khoảng -32768 đến -1 và 1 đến 32767 (1H đến FFFFH). 

Giá trị  đượ  x   định bởi lệnh SP.CONTSW đượ  lưu trữ trong “đối số lệnh chuyển đổi hệ thống 

(SD6)”  ủa thông tin chung của lỗi khi chuyển đổi hệ thống được kết thúc một    h  ình thường. (*2) 

Khi nhiều lệnh SP.CONTSW được thực thi trong suốt lúc quét giống nhau, đối số của lệnh 

SP.CONTSW được thực hiện đầu tiên đượ  lưu trữ trong đối số lệnh chuyển đổi hệ thống (SD6). 

(4) Giá trị  đượ  x   định bởi lệnh SP.CONTSW đượ  lưu trữ trong “đối số lệnh chuyển đổi hệ thống 
(SD1602)”  ủa mô-đun CPU hệ thống điều khiển mới khi chuyển mạch hệ thống một cách bình 
thường (*3). 
Bằng việ  đọc giá trị SD1602 từ mô-đun CPU hệ thống điều khiển mới, lệnh SP.CONTSW được sử 

dụng cho chuyển mạch hệ thống được xác nhận. 

*2: Giá trị  x   định từ lệnh SP.CONTSW só thể được xác nhận trong thông tin lỗi chung của 

hộp thoại ch n đo n PLC trên GX Developer. 

*3: Mô-đun CPU hệ thống điều khiển mới nghĩa là mô-đun CPU được chuyển mạch từ hệ thống ở 

chế độ chờ sang hệ thống điều khiển bởi lệnh SP.CONTSW. 

 

(5) Thiết bị kết thúc lỗi được ON bằng việc mô-đun CPU hệ thống điều khiển khi chuyển mạch hệ thống 
bằng lệnh SP.CONTSW được thực hiện không thành công. 
(a) Khi LỖI HOẠT ĐỘNG được phát hiện vì bất cứ nguyên nhân nào dưới đây lú  thực thi lệnh 

SP.CONTSW, thiết bị kết thúc lỗi được ON trong suốt lúc thực thi lệnh. 

 0 là x   định ở  của việc thực thi lệnh SP.CONTSW 

 “Cờ cho phép chuyển đổi bằng tay (SM1592)” là OFF. 

 Lệnh SP.CONTSW được thực thi bởi hệ thống ở chế độ chờ trong chế độ độc lập. 

 Lệnh SP.CONTSW được thực hiện trong chế độ gỡ lỗi. 
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(b) Nếu hệ thống không được chuyển vì bất kỳ lý do nào đưa ra trong  ảng sau, thiết bị hoàn thành lỗi 

chuyển ON khi thực hiện chuyển đổi hệ thống khi xử lý END. 

Lý do s  Lý do b  l i d ch chuyển hệ th ng 

0 Hoàn thành  ình thường 

1 Cáp theo dõi không kết nối được hoặc bị lõi. 

2 
Xảy ra lỗi phần cứng, tắt nguồn, khởi động lại hoặc lỗi bộ hẹn giờ trình theo dõi trong hệ 
thống chế độ chờ. 

3 Xảy ra lỗi bộ hẹn giờ trình theo dõi trong hệ thống điều khiển. 

4 Thực hiện chu n bị để truyền theo dõi. 

5 Giao tiếp hết giờ. 

6 Lỗi dừng xảy ra trong hệ thống chế độ chờ. (Ngoại trừ lỗi bộ hẹn giờ trình theo dõi) 

7 Trạng thái thực hiện khác nhau giữa hệ thống điều khiển và hệ thống chế độ chờ. 

8 Thực hiện sao chép bộ nhớ từ hệ thống điều khiển sang hệ thống chế độ chờ. 

9 Ghi trong khi đang thực hiện lệnh RUN. 

10 Lỗi mạng do hệ thống chế độ chờ phát hiện. 

Khi thiết bị hoàn thành lỗi chuyển ON vì chuyển đổi hệ thống không thành  ông, lưu 16 vào”lý do dịch 

chuyển hệ thống (SD1588” và số lý do của bảng trên vào “lý do  ho lỗi chuyển đổi hệ thống(SD1589)”. 

(6) Sử dụng  hương trình người dùng hoặc nhà phát triển GX để chuyển OFF bit hoàn thành lỗi chuyển ON. 

Nếu thực hiện chuyển đổi hệ thống  ình thường bằng cách thực hiện lệnh SP.CONTSW với thiết bị hoàn 

thành lỗi ON, thiết bị hoàn thành lỗi của mô đun CPU hệ thống chờ  ũng được chuyển OFF. 

Khi thực hiện chuyển đổi hệ thống vì các nhân tố khác ngoài lệnh SP.CONTSW,tuy nhiên, thiết bị hoàn 

thành lỗi không được chuyển OFF. 

Lỗi ph p to n 
(1) Trong trường hợp sau đây, xảy ra lỗi ph p to n,  ờ   o lỗi (SM0)  huyển ON, và m  lỗi lưu vào SD0. 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

4110 
Giá rị x   định tại là 0 khi thực 
hiện lênh SP.CONTSW 

      

4120 
Cờ cho phép chuyển đổi thủ công 
(SM1592) là OFF (vô hiệu hóa) khi 
thực hiện lệnh SP.CONTSW. 

      

4121 

Mô dun CPU hệ thống chế độ chờ 
thực hiện lệnh SP.CONTSW  theo chế 
độ đô  lập. 
Thực hiện lệnh SP.CONTSW theo chế 
độ gỡ lỗi. 
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(2) Nếu chuyển đổi hệ thống không thành công, cờ báo lỗi (SM0) được chuyển ON và lưu m  lỗi vào SD0. 

                    
Q00J/ 
Q00/ 
Q01 

QnH QnPH QnPRH QnU LCPU 

6220 

Cáp theo dõi không kết nối được hoặc 
bị lõi. 
Xảy ra lỗi phần cứng, tắt nguồn, khởi 
động lại hoặc lỗi bộ hẹn giờ trình theo 
dõi trong hệ thống chế độ chờ. 
Xảy ra lỗi bộ hẹn giờ trình theo dõi 
trong hệ thống điều khiển. 
Thực hiện chu n bị để truyền theo dõi. 
Giao tiếp hết giờ. 
Lỗi dừng xảy ra trong hệ thống chế độ 
chờ, ngoài lỗi bộ hẹn giờ trình theo 
dõi. 
Trạng thái thực hiện khác nhau giữa 
hệ thống điều khiển và hệ thống chế 
độ chờ. 
Thực hiện sao chép bộ nhớ từ hệ 
thống điều khiển sang hệ thống chờ. 
Ghi khi đang thực hiện lệnh RUN. 
Lỗi mạng do hệ thống chế độ chờ phát 
hiện. 

      

Ví dụ  hương trình 
(1) Chương trình sau thực hiện chuyển đỏi hệ thống ở sườn cạnh trước lệnh chuyển đổi hệ thống (M100). 

Nếu lệnh chuyển đổi hệ thống(M100) vẫn dnag ON, lệnh SP.CONTSW  ũng được thực hiện bởi mô đun 

CPU hệ thống điều khiển mới sau khi chuyển đổi hệ thống. Do đó, thêm M101 vào điều kiện thực hiện như 

cờ tránh chuyển đổi liên tục. 
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PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1 THỜI GIAN XỬ LÝ PHÉP TOÁN 

 

Phụ lục 1.1    Định nghĩa 

(1) Thời gian xử lý do lệnh QCPU, LCPU thực hiện là tổng thời gian xử lý sau đây. 

 Tổng thời gian xử lý mỗi lệnh 

 Thời gian xử lý END (bao gồm thời gian làm mới I/O) 

 Thời gian xử lý chứ  năng tăng thời gian quét 

(2) Thời gian xử lý lệnh 

Đây là tổng thời gian xử lý của mỗi lệnh ở trang 753, Phụ lục 1.2, trang 769, Phụ lục 1.3 và trang 793, Phụ 

lục 1.4. 

(3) Thời gian xử lý END, thời gian làm mới I/O, và thời gian xử lý chứ  năng tăng thời gian quét 

Tham khảo những chỉ dẫn sau về thời gian xử lý END, thời gian làm mới I/O, và thời gian xử lý chứ  năng 

tăng thời gian quét. 

(a) Đối với QCPUs 

 Hướng dẫn sử dụng QnUCPU (Lý giải chứ  năng,  ơ sở  hương trình) 

 Hướng dẫn sử dụng Qn(H)/QnPRHCPU (Lý giải chứ  năng,  ơ sở  hương trình) 

 Hướng dẫn sử dụng mô đun CPU MELSEC-L (Lý giải chứ  năng,  ơ sở  hương trình) 
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Phụ lục 1.2: Thời gian xử lý hoạ  động của loạ   PU  ơ  ản cho PLC họ Q 

Thời gian xử lý đối với những câu lệnh riêng lẻ được thể hiện trong bảng ở trang sau. 

Thời gian xử lý hoạt động có thể thay đổi đ ng kể tùy thuộc vào tính chất của nguồn và điểm đến của câu 

lệnh, do đó     gi  trị trong bảng dưới đây  ần đượ  xem  như  một tập  hợp     hướng dẫn  hung đối với 

thời gian xử lý hơn là những giá trị chính xác hoàn toàn.  

Khi sử dụng một thanh ghi tập tin (ZR), thiết bị truy cập mô đun (Un\G , U3En\G0 to G511) và thiết bị liên kết 

trực tiếp (Jn\ ), hãy thêm vào thời gian xử lý được hiển thị ở trang 768, mục 1.2 (7). 

(1) Lệnh tuần tự 
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(2) Lệnh  ơ  ản 

Thời gian xử lý khi lệnh không được thực hiện đượ  tính như sau: 

Q00JCPU : 0.20 × (Số  ước của mỗi lệnh + 1) µs 

Q00CPU : 0.16 × (Số  ước của mỗi lệnh + 1) µs 

Q01CPU : 0.10 × (Số  ước của mỗi lệnh + 1) µs 
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(3) Lệnh ứng dụng 

Thời gian xử lý khi lệnh không được thực hiện đượ  tính như sau: 

Q00JCPU: 0.20 × (Số  ước của mỗi lệnh + 1) µs 

Q00CPU: 0.16 × (Số  ước của mỗi lệnh + 1) µs 

Q01CPU: 0.10 × (Số  ước của mỗi lệnh + 1) µs 
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*1: Theo số lượng khe cắm và mô đun nạp vào mà lệnh FROM/TO khác nhau về thời gian xử lý. (Theo loại basetype mở 

rộng thì CPU  ũng kh   nhau về thời gian xử lý.) 
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(4) Lệnh liên kết dữ liệu 

Thời gian xử lý khi lệnh không được thực hiện đượ  tính như sau: 

Q00JCPU: 0.20 × (Số  ước của mỗi lệnh + 1) µs 

Q00CPU: 0.16 × (Số  ước của mỗi lệnh + 1) µs 

Q01CPU: 0.10 × (Số  ước của mỗi lệnh + 1) µs 

 

(5) Thời gian xử lý với lệnh QCPU (chỉ duy nhất lệnh QCPU) 

 

(6) Những lệnh có thể được thực hiện bằng tích số với 5 chữ số đầu tiên của d y “04122” hoặ   ao hơn. 
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*2: Nếu xử lý chồng chéo những câu lệnh đó  ủa các CPU khác trong 1 hệ thống nhiều CPU thì thời gian xử lý tăng lên mức tối 

đa:  

- Đối với hệ thống chỉ có duy nhất môt đơn vị (bộ)  ơ sở chính:  

(Tăng thời gian xử lý lệnh) = 4 x 0.54 x (số điểm được xử lý) x (số CPUs khác) (µs) 

- Đối với hệ thống gồm nhiều đơn vị (bộ)  ơ sở mở rộng: 

(Tăng thời gian xử lý lệnh) = 4 x 1.30 x (số điểm được xử lý) x (số CPUs khác) (µs) 

(7) Bảng thời gian được bổ sung khi sử dụng file register (ZR), thiết bị truy cập mô đun và thiết bị liên kết 

trực tiếp 
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Phụ lục 1.3: Thời gian xử lý phép toán của loạ   PU  ă    ực ca /  PU đ ều khiển quy trình 

/ CPU dự phòng 

Thời gian xử lý đối với những câu lệnh riêng lẻ được thể hiện trong bảng ở trang sau. 

Thời gian xử lý hoạt động có thể thay đổi đ ng kể tùy thuộc vào tính chất của nguồn và điểm đến 

của câu lệnh, do đó     gi  trị trong bảng dưới đây  ần được xem như  một tập  hợp     hướng 

dẫn  hung đối với thời gian xử lý hơn là những giá trị chính xác hoàn toàn.  

Khi sử dụng một thanh ghi tập tin (ZR), thiết bị truy cập mô đun (Un\G, U3En\G0 to G511) và thiết bị liên kết 

trực tiếp (Jn\ ), hãy thêm vào thời gian xử lý được hiển thị ở trang 791, mục 1.3 (6). 

 

(1) Lệnh tuần tự 
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(2) Lệnh  ơ  ản 

Thời gian xử lý khi lệnh không được thực hiện đượ  tính như sau: 

Q02CPU: 0.079 × (Số  ước của mỗi lệnh + 1) µs 

Q02HCPU, Q06HCPU, Q12HCPU, Q25HCPU, Q02PHCPU, Q06PHCPU, Q12PHCPU, Q25PHCPU, 

Q12PRHCPU, Q25PRHCPU: 0.034 × (Số  ước của mỗi lệnh + 1) µs 
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*1: Thay đổi Qn/QnH trong thời gian xử lý phụ thuộc vào dãy số của mô đun CPU 

Trên: 5 chữ số đầu tiên của dãy số là “05031” hoặc thấp hơn 

Dưới: : 5 chữ số đầu tiên của dãy số là “05032” hoặ   ao hơn 

Khi câu lệnh không được thực hiện, nếu điều kiện thỏa mãn thì không có bất cứ sự sai biệt nào giữa trên và dưới. 
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*1: Thay đổi Qn/QnH trong thời gian xử lý phụ thuộc vào dãy số của mô đun CPU 

Trên: 5 chữ số đầu tiên của dãy số là “05031” hoặc thấp hơn 

Dưới: : 5 chữ só đầu tiên của dãy số là “05032” hoặ   ao hơn 

Khi câu lệnh không được thực hiện, nếu điều kiện thỏa mãn thì không có bất cứ sự sai biệt nào giữa trên và dưới. 
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*1: Thay đổi Qn/QnH trong thời gian xử lý phụ thuộc vào dãy số của mô đun CPU 

Trên: 5 chữ số đầu tiên của dãy số là “05031” hoặc thấp hơn 

Dưới: 5 chữ só đầu tiên của dãy số là “05032” hoặ   ao hơn 

Khi câu lệnh không được thực hiện, nếu điều kiện thỏa mãn thì không có bất cứ sự sai biệt nào giữa trên và dưới. 
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*1: Thay đổi Qn/QnH trong thời gian xử lý phụ thuộc vào dãy số của mô đun CPU 

Trên: 5 chữ số đầu tiên của dãy số là “05031” hoặc thấp hơn 

Dưới: 5 chữ số đầu tiên của dãy số là “05032” hoặ   ao hơn 

Khi câu lệnh không được thực hiện, nếu điều kiện thỏa mãn thìkhông có bất cứ sự sai biệt nào giữa trên và dưới. 
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*1: Hàng trên chỉ rõ thời gian xử lý khi sử dụng A38B/A1S38B và  ơ sở mở rộng. 

Hàng trung tâm chỉ rõ thời gian khi sử dụng A38HB/A1S38HB. 

Hàng dưới chỉ rõ thời gian xử lý khi sử dụng Q312B.  
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(3) Lệnh ứng dụng: 

Thời gian xử lý khi lệnh không được thực hiện đượ  tính như sau: 

Q02CPU: 0.079 × (Số  ước của mỗi lệnh + 1) µs 

Q02HCPU, Q06HCPU, Q12HCPU, Q25HCPU, Q02PHCPU, Q06PHCPU, Q12PHCPU, Q25PHCPU, 

Q12PRHCPU, Q25PRHCPU: 0.034 × (Số  ước của mỗi lệnh + 1) µs  
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*1: Hàng trên chỉ rõ thời gian xử lý khi sử dụng A38B/A1S38B và  ơ sở mở rộng. 

Hàng trung tâm chỉ rõ thời gian khi sử dụng A38HB/A1S38HB. 

Hàng dưới chỉ rõ thời gian xử lý bị mất khi sử dụng Q312B để thực hiện lệnh cho QJ71C24 trong khe cắm số 0. 

Theo số lượng khe cắm và mô đun nạp vào mà lệnh FROM/TO khác nhau về thời gian xử lý. (Theo loại basetype mở rộng thì 

QnCPU/QnHCPU  ũng kh   nhau về thời gian xử lý.) 
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*1: Hàng trên chỉ rõ thời gian xử lý khi sử dụng A38B/A1S38B và  ơ sở mở rộng. 

Hàng trung tâm chỉ rõ thời gian khi sử dụng A38HB/A1S38HB. 

Hàng dưới chỉ rõ thời gian xử lý bị mất khi sử dụng Q312B để thực hiện lệnh cho QJ71C24 trong khe cắm số 0. 

Theo số lượng khe cắm và mô đun nạp vào mà lệnh FROM/TO khác nhau về thời gian xử lý. (Theo loại basetype mở rộng thì 

QnCPU/QnHCPU  ũng kh   nhau về thời gian xử lý.)  
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(4) Thời gian xử lý với lệnh QCPU (chỉ duy nhất lệnh QCPU) 

(a) Lệnh có sẵn từ chứ  năng phiên  ản A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



791 

(b) Lệnh có sẵn từ chứ  năng phiên  ản B 

 

*1: Nếu xử lý chồng chéo những câu lệnh đó  ủa các CPU khác trong 1 hệ thống nhiều CPU thì thời gian xử lý tăng lên mức 

tối đa:  

Đối với hệ thống chỉ có duy nhất môt đơn vị (bộ)  ơ sở chính:  

(Tăng thời gian xử lý lệnh) = 0.54 x (số điểm được xử lý) x (số CPUs khác) (µs) 

Đối với hệ thống gồm nhiều đơn vị (bộ)  ơ sở mở rộng: 

(Tăng thời gian xử lý lệnh) = 1.30 x (số điểm được xử lý) x (số CPUs khác) (µs) 

*2: Trong 1 hệ thống nhiều CPU, thời gian xử lý lệnh đối với mô đun  ó  hứ  năng thông minh dưới sự điều khiển của CPU 

chủ là ngang bằng thời gian xử lý lệnh với mô đun  ó  hứ  năng thông minh dưới sự điều khiển của CPU khác. 

*3: Tích số với 5 chữ số đầu tiên của d y “07031” hoặ   ao hơn  ó thể áp dụng được. 

(5) Lệnh liên kết dữ liệu 

Thời gian xử lý khi lệnh không được thực hiện đượ  tính như sau: 

Q02CPU 0.079 × (Số  ước của mỗi lệnh + 1) µs 

Q02HCPU, Q06HCPU, Q12HCPU, Q25HCPU, Q02PHCPU, Q06PHCPU,  

Q12PHCPU, Q25PHCPU, Q12PRHCPU, Q25PRHCPU 0.034 × (Số  ước của mỗi lệnh + 1) µs 

 

(6) Lệnh hệ thống dự phòng (dành cho CPU dự phòng) 
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(7) Bảng thời gian được bổ sung khi sử dụng thanh ghi tập tin (ZR), thiết bị truy cập mô đun và thiết bị liên 

kết trực tiếp 
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Phụ lục 1.4:  Thời gian xử lý hoạ  động của CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q 

Thời gian xử lý đối với những câu lệnh riêng lẻ được thể hiện trong bảng ở trang sau. 

Thời gian xử lý hoạt động có thể thay đổi đ ng kể tùy thuộc vào tính chất của nguồn và điểm đến của câu 

lệnh, do đó     gi  trị trong bảng dưới đây cần được xem như  một tập  hợp     hướng dẫn  hung đối với 

thời gian xử lý hơn là những giá trị chính xác hoàn toàn.  

Phụ lục 1.4.1. Thời gian xử lý tập hợp lệnh 

Dưới đây mô tả thời gian xử lý tập hợp lệnh 

 
(1) Thời gian xử lý hiển thị trong bảng “(1) Bảng thời gian xử lý tập hợp”  p dụng khi thiết bị được sử 

dụng trong lệnh phù hợp điều kiện thiết bị đối với việc xử lý tập hợp (đối với điều kiện thiết bị gây ra 

xử lý tập hợp, hãy tham khảo trang 111, mục 3.5.1) 

(2) Khi sử dụng 1 thanh ghi tập tin (R, ZR), thanh ghi dữ liệu mở rộng (D), thanh ghi liên kết  mở rộng 

(W) và thiết bị truy cập mô đun (U3En\G10000 và thiết bị theo sau), hãy thêm vào  thời gian xử lý 

được hiển thị trong (2). 

(3) Khi sử dụng 1 thiết bị FT(ST), C với một lệnh OUT/SET/RST, hãy thêm vào thời gian xử lý cho mỗi 

câu lệnh, và tham khảo những thời gian bổ sung trong đó. 

(4) Vì thời gian xử lý của 1 lệnh thay đổi phụ thuộc vào chứ  năng tiền mặt của lệnh đó nên     gi  trị 

tối thiểu và tối đa nên được ghi rõ trong bảng.  

 
(1) Bảng thời gian xử lý tập hợp lệnh 

(a) Khi sử dụng Q00UJCPU, Q00UCPU, Q01UCPU và Q02UCPU 

 



794 

 

  



795 

 

  



796 

 

  



797 
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Đối với lệnh không mô tả lệnh cạnh sườn trc (P), thời gian xử lý giống như lệnh thực hiện ON 

Ví dụ: Lệnh MOVP, WANDP,…  

 

(a) Khi sử dụng Q03UD(E)HCPU, Q04UD(E)HCPU, Q06UD(E)HCPU, Q10UD(E)HCPU, Q13UD(E)HCPU, 

Q20UD(E)HCPU, Q26UD(E)HCPU, Q50UDEHCPU, và Q100UDEHCPU 
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*1: Chỉ sử dụng cho Q03UDCPU, Q04UDCPU và Q08UDHCPU có 5 chữ số đầu số nối tiếp là: 10012” hoặc lớn hơn. 
*2: Chỉ sử dụng cho Q03UD(E)CPU,Q04UD(E)HCPU, Q08UD(E)HCPU và Q28UD(E)HCPU có 5 chữ số đầu số nối tiếp là 
“10012” hoặc lớn hơn. 
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Đối với lệnh có lệnh cạnh sườn trướ  (□P) không được mô tả, thời gian xử lý giống như lệnh thực hiện ON. 

Ví dụ: Lệnh MOVP, WAND... 

(c) Khi sử dụng Q03UDVCPU, Q04UDVCPU, Q06UDVCPU, Q13UDVCPU,và Q06UDVCPU 
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Đối với lệnh có lệnh cạnh sườn trướ  (□P) không được mô tả, thời gian xử lý giống như lệnh thực hiện ON. 

Ví dụ: Lệnh MOVP, WAND... 
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Chú ý: Đối với lệnh không mô tả lệnh cạnh sườn trước (P), thời gian xử lý giống như lệnh thực hiện ON 

Ví dụ: Lệnh WORDP, TOP … 
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b. Khi sử dụng Q03UD(E)JCPU, Q04UD(E)HCPU, Q06UD(E)HCPU, Q10UD(E)HCPU, Q13UD(E)HCPU, 

Q20UD(E)HCPU, Q26UD(E)HCPU, Q50UDEHCPU, và Q100UDEHCPU 
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(c) Khi sử dụng Q03UDVCPU, Q04UDVCPU, Q06UDVCPU, Q13UDVCPU, và Q26UDVCPU 
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Đối với lệnh không mô tả lệnh cạnh sườn trước (P), thời gian xử lý giống như lệnh thực hiện ON 

Ví dụ: Lệnh WORDP, TOP… 
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(2) Bảng thời gian được thêm vào khi sử dụng file register, thanh ghi dữ liệu kéo dài, thanh ghi liên kết kéo 

dài, thiết bị truy cập mô đun và thiết bị liên kết dữ liệu 

(a) Khi sử dụng Q00UJCPU, Q00UCPUI, Q01UCPU và Q02UCPU 
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(b) Khi sử dụng Q03UD(E)CPU, Q04UD(E)HCPU, Q06UD(E)HCPU, Q10UD(E)HCPU, Q13UD(E)HCPU, 

Q20UD(E)HCPU, Q26UD(E)HCPU, Q50UDEHCPU và Q100UDEHCPU 
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(c) Khi sử dụng Q03UDVCPU, Q04UDVCPU, Q06UDVCPU, Q13UDVCPU và Q26UDVCPU 
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Phụ lục 1.5:  Thời gian xử lý hoạ  động của LCPU  

Thời gian xử lý đối với những câu lệnh riêng lẻ được thể hiện trong bảng ở trang sau. 

Thời gian xử lý hoạt động có thể thay đổi đ ng kể tùy thuộc vào tính chất của nguồn và điểm đến 

của câu lệnh, do đó     gi  trị trong bảng dưới đây  ần được xem như  một tập  hợp     hướng 

dẫn  hung đối với thời gian xử lý hơn là những giá trị chính xác hoàn toàn.  

Phụ lục 1.5.1.   Thời gian xử lý tập hợp lệnh 

Dưới đây mô tả thời gian xử lý tập hợp lệnh 

 
(5) Thời gian xử lý hiển thị trong bảng “(1) Bảng thời gian xử lý tập hợp”  p dụng khi thiết bị được sử 

dụng trong lệnh phù hợp điều kiện thiết bị đối với việc xử lý tập hợp (đối với điều kiện thiết bị gây ra 

xử lý tập hợp, hãy tham khảo trang 111, mục 3.5.1) 

(6) Khi sử dụng 1 thanh ghi tập tin (R, ZR), thanh ghi dữ liệu mở rộng (D), thanh ghi liên kết mở rộng 

(W) và thiết bị truy cập mô đun (U3En\G10000 và thiết bị theo sau), hãy thêm vào  thời gian xử lý 

được hiển thị trong (2). 

(7) Khi sử dụng 1 thiết bị FT(ST), C với một lệnh OUT/SET/RST, hãy thêm vào thời gian xử lý cho mỗi 

câu lệnh, và tham khảo những thời gian bổ sung trong đó. 

(8) Vì thời gian xử lý của 1 lệnh thay đổi phụ thuộc vào chứ  năng tiền mặt của lệnh đó nên     gi  trị 

tối thiểu và tối đa nên được ghi rõ trong bảng.  

 
(1) Bảng thời gian xử lý tập hợp lệnh 

(a) Khi sử dụng L02SCPU, L02SCPU-P, L02CPU, L02CPU-P, L06CPU, L06CPU-P, L26CPU, L26CPU-

P, L26CPU-BT,và L26CPU-PBT 
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*1: Đối với L06CPU and L06CPU-P, giá trị nhỏ nhất là 3.900 µs và giá trị lớn nhất là 4.900 µs 

 

Đối với lệnh không mô tả lệnh cạnh sườn trc (P), thời gian xử lý giống như lệnh thực hiện ON 

Ví dụ: lệnh MOVP, WANDP…  
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(2) Bảng thời gian được thêm vào khi sử dụng thanh ghi tập tin, thanh ghi dữ liệu kéo dài, thanh ghi liên kết 

kéo dài, thiết bị truy cập mô đun và thiết bị liên kết dữ liệu 

(a) Khi sử dụng L02SCPU, L02SCPU-P, L02CPU, L02CPU-P, L06CPU, L06CPU-P, L26CPU, L26CPU-P, 

L26CPU-BT và L26CPU-PBT 

 

(3) Bảng thời gian được bổ sung khi sử dụng thiết bị F/T(ST)/C trong lệnh OUT/SET/RST  

(a) Khi sử dụng L02SCPU, L02SCPU-P, L02CPU, L02CPU-P, L06CPU, L06CPU-P, L26CPU, L26CPU-P, 

L26CPU-BT và L26CPU-PBT 
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Phụ lục 1.5.2    Thời gian xử lý các lệnh khác lệnh phụ 

Bảng sau chỉ ra thời gian xử lý lệnh khác lệnh phụ. 

 

 Thời gian xử lý chỉ ra tại “(1) Bảng thời gian xử lý các lệnh ngoài các lệnh phụ”  p dụng khi thiết bị 

sử dụng trong lệnh không thỏa m n điều kiện thiết bị cho thao tác phụ (Về điều kiện không kích hoạt 

thao tác phụ, tham khảo trang 111, phần 3.5.1). 

Đối với lệnh không có trong bangrsau, tham khảo “(1) Bảng thời gian xử lý lệnh phụ” ở trang 

885,Phụ lục 1.5.1 (2). 

 Khi sử dụng file register (R,ZR), thanh ghi dữ liệu mở rộng (D),thanh ghi liên kết mở rộng (W), thiết 

bị truy cập mô đun (Un/G□), và thiết bị liên kết trực tiếp (Jn/□), và thời gian xử lý trong bảng (2) đối 

với các lệnh đó. 

 Vì thời gian xử lý lệnh thay đổi phụ thuộc vào thời gian xử lý chứ  năng tiền mặt, giá trị tối đa và tối 

thiểu được mô tả trong bảng. 

 

(1) Bảng thời gian xử lý các lệnh khác lệnh phụ 

(a) Khi sử dụng L02SCPU, L02SCPU-P, L02CPU,L02CPU-P,L06CPU,L06CPU-P,  

L26CPU,L26CPU-P, L26CPU-BT, và L26CPU-PBT 
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Đối với lệnh không mô tả lệnh cạnh sườn trước (□P), thời gian xử lý giống như lệnh thực hiện ON 

Ví dụ: Lệnh WORDP, TOP … 
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(2) Bảng thời gian được bổ sung khi sử dụng file register, thanh ghi dữ liệu mở rộng, thanh ghi liên kết mở 

rộng, thiết bị truy cập mô-đun và thiết bị liên kết trực tiếp. 

(a) Khi sử dụng L02SCPU, L02SCPU-P, L02CPU, L02CPU-P, L06CPU, L06CPU-P, L26CPU-P, 

L26CPU-P, L26CPU-BT và L26CPU-PBT. 
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Phụ lục 2     SO SÁNH HIỆU SUẤT CPU 

Phụ lục 2.1   So sánh Q, LCPU với AnNCPU, AnACPU, và AnUCPU 

Phụ lục 2.1.1     Những thiết bị sử dụng được 

Tên thi t b  QCPU LCPU AnUCPU AnACPU AnNCPU 

Số điểm I/O *
9 

Q00J: 256 
điểm 
Q00: 1024 
điểm 
Q01: 1024 
điểm 

Q00UJ: 256 
điểm 
Q00U: 1024 
điểm 
Q01U:1024 
điểm 

Q02, Q02H, 
Q06H, Q12H, 
Q25H, 
Q02PH, 
Q06PH, 
Q12PH, 
Q25PH, 
Q12PRH, 
Q25PRH, 
Q03UD(E), 
Q03UDV, 
Q04UD(E)H, 
Q04UDV, 
Q06UD(E)H, 
Q06UDV, 
Q10UD(E)H, 
Q13UD(E), 
Q13UDV, 
Q20UD(E)H, 
Q26UD(E)H, 
Q26UD, 
Q50UDEH, 
Q100UDEH: 
40096 điểm 
Q02U: 2048 
điểm 

L02SCPU, 
L02SCPU-P, 
L02CPU, 
L02CPU-P: 
1024 điểm 
L0L6CPU, 
L06CPU-P, 
L26CPU, 
L06CPU-P, 
L26CPU-
BT,L26CPU-
PBT: 4096 
điểm 

A2U: 512 
điểm 
A2U-S1: 
1024 điểm 
A3U: 2048 
điểm 
A4U: 4096 
điểm 

A2A: 512điểm 
A2A-
S1:1024điểm 
A3A: 2048 
điểm 

A1N: 256 
điểm 
A2N: 512 
diểm 
A2N-S1: 
1024 điểm 
A3N: 2048 
điểm 

Số điểm thiết bị 
I/O 

*8 2048 điểm 
*1 

8192 điểm 
*1 

8192 điểm 
*1

 8192 điểm 
*1

 
Giống với điểm thiết bị I/O của 

mỗi CPU 

Rơ le gắn trong 8192 điểm 
*1

 8192 điểm 
*1

 

Tổng số 8192 điểm 

Tổng số 2048 
điểm Rơ le khóa 2048 điểm 

*1
 8192 điểm 

*1
 8192 điểm 

*1
 

Rơ le 
 ước 

Chương 
trình 

tuần tự 
   

SFC 2048 điểm 
*1

 8192 điểm 
*1

 8192 điểm 
*1

  
Bảng tín hiệu 
điện báo 

1024 điểm 
*1 

2048 điểm 
*1

 2048 điểm
*1 

2048 điểm 2048 điểm 256 điểm 

Rơ le  ạnh xung 1024 điểm 
*1 

2048 điểm 
*1

 2048 điểm
*1 

 
Rơ le liên kết 2048 điểm

*1 
8192 điểm 

*1 
8192 điểm 

*1
 8192 điểm 4096 điểm 1024 điểm 

Rơ le liên kết 
đặc biệt 

1024 điểm 
*1 

2048 điểm 
*1 

2048 điểm
*1

 56 điểm 

Bộ đếm thời 
gian 

512 điểm 
*1 

2048 điểm 
*1 

2048 điểm
*1

 

Tổng số 2048 điểm 
Tổng số 256 

điểm 
Bộ đếm thời 
gian tích hợp 

lưu trữ 
0 điểm 

*1 
0 điểm 

*1
 

Bộ đếm 1024 điểm 
*1 

2048 điểm 
*1 

1024 điểm 
*1

 1024 điểm 256 điểm 

Thanh ghi dữ 
liệu 

11136 điểm 
*1 12288 điểm 

*1
 12288 điểm 

*1
 8192 điểm 6144 điểm 1024 điểm 

Thanh ghi liên 
kết 

2048 điểm
*1 

8192 điểm 
*1 

8192 điểm 
*1

 8192 điểm 4096 điểm 1024 điểm 

Thanh ghi liên 
kết đặc biệt 

1024 điểm 
*1 

2048 điểm 
*1

 2048 điểm
*1 

56 điểm 

Đầu vào chức 
năng 

16 điểm (FX0 tới FXF)
*7 16 điểm (FX0 

tới FXF)
*7

  

Đầu ra chức 
năng 

16 điểm (FX0 tới FXF)
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16 điểm (FX0 
tới FXF)

*7
  

Rơ le đặc biệt 100 điểm 2048 điểm 2048 điểm 256 điểm 

Thanh ghi chức 
năng 

5 điểm (FD0 tới FD4) 
5 điểm (FD0 

tới FD4)  

Thanh ghi đặc 
biệt 

1000 điểm 2048 điểm 2048 điểm 256 điểm 

Thiết bị liên kết 
trực tiếp X   định bởi  

X   định bởi 

 
 

Thiết bị mô-đun 
chứ  năng thông 

minh 
X   định bởi  

X   định bởi 
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Tên thi t b  QCPU LCPU AnUCPU AnACPU AnNCPU 

Thanh ghi 
chỉ số 

Z 

Khác loại CPU ứng tổng 
quát cho PLC họ Q: 16 

điểm (Z0 tới Z15) 
Loại CPU ứng tổng quát 
cho PLC họ Q: 20 điểm 

(Z0 tới Z19) 

20 điểm 
(Z0 tới 
Z19) 

7 điểm (V, V1 tới V6) 1 điểm (Z) 

V
*2 

  7 điểm (V, V1 tới V6) 1 điểm (V) 

File register 

32768 
điểm/ khối 

*5
 

(R0 tới 
R32767) 

32768 
điểm/ khối 

(R0 tới 
R32767)

*10 

32768 
điểm/ khối 

(R0 tới 
R32767) 

8192 điểm/khối (R0 tới R8191) 

Bình điện 
*3

   2 điểm 

Lồng 15 điểm 15 điểm 8 điểm 

Con trỏ  300 điểm 512 điểm 4096 điểm 256 điểm 

Con trỏ ngắt 128 điểm 128 điểm 256 điểm 32 điểm 

Khối SFC 126
*6 

320 điểm  
Thiết bị chuyển đổi SFC  512 điểm  
Hằng thập phân K - 2147483648 tới K2147483647 

Hằng thập lục phân H0 tới HFFFFFFFF 

Hằng số thực E ± 1.17550-38 tới E ± 3.40282+28  
Chuỗi ký tự “QnACPU”, “ABCD”

*4 
 

 *1: Số điểm thiết bị có thể thay đổi được tại parameter. 

 *2: CPU sử dụng V như một rơ le  ạnh xung. 

 *3: Lệnh sử dụng  ình điện với AnNCPU, AnACPU, và AnUCPU  ó định dạng khác với QCPU. 

 *4: Chỉ có lệnh $MOV có thể sử dụng với Q00JCPU, Q00CPU, và Q01CPU. 

 *5: Q00JCPU không có file register. 

*6: Có thể áp dụng sản ph m với 5 chữ số đầu tiên số nối tiếp 04122 hoặc lớn hơn (Q00JCPU, 

Q00CU và QCPU) 

*7: Cứ 5 điểm từ FX0 tới FX4 và từ FY0 tới FY4 được sử dụng trong      hương trình. 

*8: Có thể sử dụng số điểm trong  hương trình 

*9: Số điểm có thể truy cập mô-đun I/O thực 

*10: Q00UJCPU không có file register. 

*11: Chỉ khi sử dụng những chữ số đầu tiên số nối tiếp của L26CPU, L26CPU-P, L26CPU-P, 

L26CPU-BT và L26CPU-PBT là “16042”,  ó thể sử dụng con trỏ gán tự động lên tới 32768 điểm. 

(Để sử dụng chúng, nên cài PLC Parameter. Đối với PLC Parameter, tham khảo cuốn hướng dẫn 

sử dụng Mô-đun CPU MELSEC-L (Lý giải chứ  năng,  ơ sở  hương trình). 

Phụ lục 2.1.2    Chế độ điều khiển I/O 

Ch  độ đ ều khiển I/O QCPU LCPU AnUCPU AnACPU AnNCP 

 

Chế độ làm mới     
*2 

Phương 
pháp 

I/O trực 
tiếp 

Lệnh làm mới bộ phận     
 

Lệnh chuyên dụng 
*1 

     
Đầu vào truy cập trực 
tiếp      

Đầu ra truy cập trực tiếp      
Chế độ trực tiếp     

*2 

 *1: Lệnh DOUT, DSET và SRST là những lệnh chuyên dụng đầu ra trực tiếp. 

      Không có lệnh chuyên dụng  ho đầu vào trực tiếp. 

 *2: Chuyển giữa chế độ làm mới và chế độ trực tiếp được thực hiện với công tắc AnNCPU DIP. 
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Phụ lục 2.1.3    Dữ liệu do lệnh sử dụng 

 

*1: Có thể áp dụng để thực hiện với 5 chữ số đầu tiên của số nối tiếp 04122 hoặc lớn hơn 

(Q00JCPU, Q00CPU, và Q01CPU). 

*2: Có thể sử dụng với lệnh MOV cho Q00JCPU, Q00CPU, và Q01CPU. 
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Phụ lục 2.1.4   So sánh bộ đếm thời gian 

Chứ   ă   QCPU/LCPU 
AnUC

PU 
ÂnCPU AnNCPU 

Bộ đếm thời 
gian tố  độ 
thấp 

Đơn vị đo 
100 ms (giá trị mặ  định) 
Cho ph p thay đổi đơn vị đo tại tham số 
QCPU/LCPU: 1 tới 1000ms (đơnvị 1ms) 

Cố định tại 100ms 

Phương 
pháp chỉ định 

  

Bộ đếm thời 
gian tố  độ 
cao 

Đơn vị đo 

10ms (giá trị mặ  định) 
Cho ph p thay đổi đơn vị đo tại tham số 
QnUCPU/LCPU: 0.01 tới 100ms (đơn vị 
0.01ms) 
QCPU (Khác QnUCPU): 0.1 tới 100ms(đơn 
vị 0.1 ms) 

Cố định tại 10ms 

Phương 
pháp chỉ định 

 
 

Bộ đếm thời 
gian tích hợp 
lưu trữ 

Đơn vị đo Đơn vị đo giống bộ đếm thời gian tố  độ thấp Cô định tại 100ms 

Phương 
pháp chỉ định 

  

Bộ đếm thời 
gian tích hợp 
lưu trữ tốc 
độ cao 

Đơn vị đo Đơn vị đo giống bộ đếm thời gian tố  độ cao 

Không Phương 
pháp chỉ định 

 
Phạm vi cài cho giá trị cài 1 tới 32767 1 tới 32767 

Xử lý giá trị cài 0 ON tức thời Không tối đa (không hết giờ) 

Hiệu 
chỉnh 
chỉ số 

Tiếp điểm Cho phép (chỉ sử dụng Z0 và Z1)
*2

 Cho phép Vô hiệu hóa 

Cuộn cảm Cho phép(chỉ sử dụng Z0 và Z1)
*2

 Vô hiệu hóa Vô hiệu hóa 

Giá trị cài Cho phép (chỉ sử dụng Z0 tới Z15)
*1 Vô hiệu 

hóa 
Vô hiệu hóa 

Giá trị hiện tại Cho phép (chỉ sử dụng Z0 tới Z15)
*1

 Cho phép Cho phép 

Cập nhật xử lý giá trị hiện tại 
Khi thực hiện lệnh OUT Tn Khi thực hiện xử lý END 

Thao tác ON/OFF tiếp điểm 
 *1: Có thể sử dụng Z0 tới Z9 cho Q00J/Q00/Q01CPU 
  Có thể sử dụng Z0 tới Z19 cho loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q/LCPU 
 *2: Có thể sử dụng khác Z0 và Z1 cho QCPU loại mã tổng quát tố  độ cao. 
(1) C n trọng khi sử dụng bộ đếm thời gian 
QCPU, LCPU cập nhật giá trị hiện tại của bộ đếm thời gian và chuyển tiếp điểm ON/OFF khi thực hiện lệnh 

OUT T□. 
Do đó,nếu “Gi  trị hiện tại ≥Gi  trị  ài” khi  uộn cảm bộ đếm thời gian chuyển ON, tiếp điểm của nó được 
chuyển ON. 
Khi tạo  hương trình mà thao t   tiếp điểm bộ đếm thời gian kích hoạt phép toán của bộ đếm thời gian khác, 
tạo  hương trình  ho  ộ đếm thời gian thực hiện sau trước. 
Trong những trường hợp sau, mọi bộ đếm thời gian chạy ON khi quét giống nhau nếu tạo  hương trình để 
thực hiện bộ đếm thời gian. 

 Với bộ đếm thời gian tố  độ cao, nêu giá trị cài nhỏ hơn thời gian quét. 

 Với bộ đếm thời gian tố  độ thấp, nếu  ài “1”. 
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 Đối với bộ đếm thời gian T0 tới T2,  hương trình được tạo để thực hiện bộ đếm thời gian sau. 

 

 Đối với bộ đếm thời gian T0 tới T2,  hương trình được tạo để thực hiện bộ đếm thời gian. 

 

Phụ lục 2.1.5 So sánh bộ đếm 

Chứ   ă   QCPU/LCPU AnUCPU AnACPU 
AnNCP

U 

Phương ph p  hỉ định 
 

  

Hiệu chỉnh 
chỉ số 

Tiếp điểm 
Cho phép (chỉ sử dụng cho Z0 và Z1)

*2 

Cho phép 
Không cho 
phép 

Cuộn cảm Cho phép (chỉ sử dụng cho Z0 và Z1)
*2 

Không cho phép 
Không cho 
phép 

Giá trị cài Vô hiệu hóa Không cho phép 
Không cho 
phép 

Giá trị hiện tại 
Cho phép (chỉ sử dụng cho Z0 và 
Z15)

*1 Cho phép Cho phép 

Cập nhật xử lý cho giá trị hiện 
tại Khi thực hiện lệnh OUT Cn Khi thực hiện lệnh END 

Xử lý ON/OF tiếp điểm 
*1: Có thể sử dụng Z0 tới Z9 cho Q00J/Q00/Q01CPU 

  Có thể sử dụng Z0 tới Z19 cho loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q/LCPU 
 *2: Có thể sử dụng khác Z0 và Z1 cho QCPU loại mã tổng quát tố  độ cao. 

Phụ lục 2.1.6    So sánh lệnh hiển thị 

Chứ   ă   QCPU/LCPU AnUCPU AnACPU AnNCPU 

PR
*1 

  Khi SM701 OFF: Tiếp tục xuất ra cho tới 

khi gặp 00H. 

  Khi SM701 ON: Xuất ra 16 ký tự 

 Khi M9049 OFF: Tiếp tục xuất ra 

cho tới khi gặp 00H. 

 Khi M9049 ON: Xuất ra 16 ký tự 

PRC
*1   Khi SM701 OFF: Xuất ra chú thích 32 ký tự 

  Khi SM701 ON: Xuất ra 16 ký tự trên 
Xuất ra 16 ký tự trên 

 *1: Không thể sử dụng cho Q00J/Q00/Q01CPU 

 

 

Ví dụ 
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Phụ lục 2.1.7     Lệnh thay đổi định dạng chỉ định 

(Ngoại trừ lệnh chuyên dụng cho AnACPU và AnUCPU) 

Vì QCPU, LCPU không có bình điện (A0, A1), định dạng lệnh AnUCPU, AnACPU và AnNCPU sử dụng bình 

điện đ   ị thay đổi. 

Chứ   ă   
QCPU/LCPU AnUCPU/AnACPU/AnNCPU 

Đ nh dạng lệnh Ghi nhớ Đ nh dạng lệnh Ghi nhớ 

Quay 16-bit 
sang phải 

 
D: Dữ liệu quay 

 

Cài dữ liệu quay 
tại A0 

 

D: Dữ liệu quay 
Sử dụng SM700 
cho cờ carry  

Cài dữ liệu quay 
tại A0 
Sử dụng M9012 
như  ờ carry  

Quay 16-bit 
sang trái 

 
D: Dữ liệu quay 

 

Cài dữ liệu quay 
tại A0 

 

D: Dữ liệu quay 
Sử dụng SM700 
cho cờ carry  

Cài dữ liệu quay 
tại A0 
Sử dụng M9012 
như  ờ carry 

Quay 32-bit 
sang phải 

 
D: Dữ liệu quay 

 

Cài dữ liệu quay 
tại A0 và A1. 

 

D: Dữ liệu quay 
Sử dụng SM700 
cho cờ carry  

Cài dữ liệu quay 
tại A0 và A1. 
Sử dụng M9012 
như  ờ carry 

Quay 32-bit 
sang trái 

 
D: Dữ liệu quay 

 

Cài dữ liệu quay 
tại A0 và A1. 

 

D: Dữ liệu quay 
Sử dụng SM700 
cho cờ carry  

Cài dữ liệu quay 
tại A0 và A1. 
Sử dụng M9012 
như  ờ carry 

Tìm kiếm dữ 
liệu 16-bit 

 

Lưu kết quả tìm 
kiếm tại thiết bị 
D và D+1  

Lưu kết quả tìm 
kiếm tại A0 và A1. 

Tìm kiếm dữ 
liệu 32-bit  

Lưu kết quả tìm 
kiếm tại thiết bị 
D và D+1  

Lưu kết quả tìm 
kiếm tại A0 và A1. 

Kiểm tra bit 
dữ liệu 16-bit  

Lưu kết quả 
kiểm tra tại thiết 
bị D 

 
Lưu kết quả tìm 
kiếm tại A0 

Kiểm tra bit 
dữ liệu 16-bit  

Lưu kết quả 
kiểm tra tại thiết 
bị D  

Lưu kết quả tìm 
kiếm tại A0 

Làm mới bộ 
phận  

Thêm lệnh 
chuyên dụng  

Chỉ khi M9052 
ON 

Chuyển đổi 
ASCII 8 ký tự  

 
 

 

Cài cờ carry 
 

Không lệnh 
chuyên dụng   

Cài lại cờ 
carry  

Không lệnh 
chuyên dụng  

 

Nhảy tới lẹnh 
END  

Thêm lệnh 
chuyên dụng  

P255: Chỉ định 
lệnh END 

Lệnh CHK
*! 

 

Thêm lệnh 
CHKST 

 

 

 *1: Không thể sử dụng cho Q00J/Q01CPU/loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q/LCPU.  
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Phụ lục 2.1.8    Lệnh chuyên dụng AnACPU và AnUCPU 

(1) Phương ph p nhấn mạnh lệnh chuyên dụng 

Lệnh chuyên dụng dựa trên lệnh LEDA, LEDB, LEDC, SUB và LEDR,được sử dụng với AnACPU hoặc 

ANUCPU bị thay đổi  ho  ùng định dạng như lệnh  ơ  ản và lệnh ứng dngj cho QCPU, LCPU. 

Lệnh không được chuyển đổi vì thiếu thiết bị tương ứng tại QCPU, LCPU được chuyển sang OUT 

SM1255/OUT SM999 (cho Q00J/Q00/Q01CPU). 

Lệnh được chuyển đổi sang OUT SM1255/OUT SM999 được thay thế bằng lệnh khác hoặc bị xóa. 

 

(2) Tên lệnh chuyên dụng bị thay đổi 

Lệnh chuyên dụng cho AnUCPU hoặc AnACPU có tên giống nhau được sử dụng cho lệnh  ơ  ản và lệnh 

ứng bị thay đổi tên tại QCPU, LCPU. 

Chứ   ă   QCPU/LCPU AnUCPU/AnACPU 

Phép cộng điểm E+ ADD 

Phép trừ điểm E- SUB 

Ph p nhân điểm E
* 

MUL 

Ph p  hia điểm E/ DIIV 

Phân  hia dư liệu NDIS DIS 

Liên kết dữ liệu NUNI UNI 

Cập nhật mẫu kiểm tra CHKCIR
+
 , CHKEND

+1
 CHK, CHKEND 

*1 Không có sẵn ở Q00J/Q00/Q01CPU/loại CPU ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q/LCPU 
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Phụ lục 3   VÍ DỤ   ƢƠNG TRÌN  ỨNG DỤNG 

Phụ lục 3.1 Nội dung chương trình thực hiện phép toán bậc nth của X, căn nth của X 

(1) Nội dung  hương trình thực hiện phép toán X
n 

X
n  
được thực hiện sử dụng e

(nlogeX)
 

Ví dụ: Phép toán 10
1.2

 là e
(1.2xloge10)

, thể hiện trong dạng  hương trình tuần tự như dưới đây. 

 

(2) Nội dung  hương trình thực hiện phép toán 
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BẢO HÀNH 
Vui lòng xác nhận các chi tiết bảo hành sản ph m sau đây trước khi sử dụng sản ph m này. 

1. Phạm vi Bảo hành Miễn phí và Thời hạn và Bảo hành Miễn phí   
Nếu xảy ra bất kỳ lỗi hay hỏng hóc nào (ở đây là "Failure") được tìm thấy là trách nhiệm của Mitsubishi trong 
quá trình sử dụng của sản ph m trong thời hạn bảo hành miễn phí, các sản ph m sẽ được sửa chữa miễn 
phí thông qua     đại diện bán hàng hoặc Công ty Dịch vụ Mitsubishi. 
Tuy nhiên, nếu sửa chữa được yêu cầu tại chỗ ở vị trí trong nước hoặc ở nướ  ngoài,  hi phí để gửi một kỹ 
sư sẽ chỉ tùy theo ý của khách hàng. Mitsubishi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tái vận hành, bảo trì, 
hoặc kiểm tra trên trang  ó liên quan đến sự thay thế của module thất hư hỏng. 

[Thời hạn Bảo hành Miễn phí] 
Thời hạn bảo hành miễn phí của các sản ph m phải có cho một năm kể từ ngày mua hoặc giao hàng cho 
một nới chỉ định. 
Lưu ý rằng sau khi sản xuất và vận chuyển hàng từ Mitsubishi, thời gian phân phối tối đa là s u (6) th ng, 
và thời hạn bảo hành miễn phí dài nhất sau khi sản xuất là mười tám (18) tháng. Thời hạn bảo hành miễn 
phí của bộ phận sửa chữa không đượ  vượt quá thời hạn bảo hành miễn phí trước khi sửa chữa. 

[Phạm vi Bảo hành Miễn phí] 
(1) Phạm vi có thể được giới hạn để sử dụng  ình thường trong trạng thái sử dụng, phương ph p và môi 
trường sửu dụng, vv, theo     điều kiện và biện pháp phòng ngừa, vv, đượ  đưa ra trong     s  h hướng 
dẫn, của hướng dẫn người sử dụng và nhãn thận trọng trên sản ph m. 
(2) Ngay cả trong thời hạn bảo hành miễn phí, sửa chữa sẽ đượ  tính phí  ho     trường hợp sau. 

a. Lỗi xảy ra từ lưu trữ hoặc xử lý không phù hợp, bất c n hoặ  sơ suất của người dùng. Hư 
hỏng do phần cứng hoặc thiết kế phần mềm của người dùng. 

b. Lỗi gây ra bởi những thay đổi không được chấp thuận, vv, tới sản ph m của người dùng. 
c. Khi sản ph m Mitsu ishi được lắp ráp vào thiết bị của người dùng, thất bại có thể tránh 

được nếu chứ  năng hoặc cấu trú , đượ  đ nh gi  là  ần thiết trong các biện pháp an toàn 
pháp lý; thiết bị của người dùng là đối tượng hay khi cần thiết theo tiêu chu n công nghiệp, 
đ  được cung cấp. 

d. Lỗi có thể tr nh được nếu các bộ phận tiêu hao (pin, đèn nền, cầu  hì, vv) được chỉ định 
trong hướng dẫn của nhãn hiệu đ  được phục vụ một cách chính xác hoặ  được thay thế. 

e. Lỗi gây ra bởi lực không thể  ưỡng lại  ên ngoài như  h y hoặc điện áp bất thường, và lỗi 
do bất khả kh ng như động đất, s t, gió và nước làm hại. 

f. Lỗi gây ra bởi lý do không thể đo n trước bởi các tiêu chu n khoa học công nghệ tại thời 
điểm giao hàng từ Mitsubishi. 

g. Bất cứ lỗi kh   được tìm thấy không phải là trách nhiệm của Mitsubishi hay thừa nhận 
không bởi người sử dụng. 

2.  Hạn sửa chữa nặng sau khi ng ng sản xuất 
1. Mitsubishi sẽ chấp nhận sửa chữa sản ph m nặng nề cho bảy (7) năm sau khi sản xuất của sản 

ph m bị tạm ngưng. 
Ngừng sản xuất phải được thông báo với Bản tin kỹ thuật Mitsubishi, vv 

2. Cung cấp sản ph m (bao gồm cả bộ phận sửa chữa) không có sẵn sau khi sản xuất bị gián 
đoạn. 

3.  D ch vụ  ƣớc ngoài 
Ở nước ngoài, việc sửa chữa sẽ được chấp nhận bởi địa phương Trung tâm FA Mitsu ishi  ủa nước ngoài. 
Lưu ý rằng cá  điều kiện sửa chữa tại mỗi Trung tâm FA có thể khác nhau. 

4.  Loại tr  các tổn thấ   r     ơ  ội và mất mát thứ cấp t  trách nhiệm bảo hành 
Bất kể thời hạn bảo hành miễn phí, Mitsubishi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại gây ra bởi bất 
kỳ Nguyên nhân được tìm thấy không phải là trách nhiệm của Mitsubishi, mất m t trong  ơ hội, mất lợi 
nhuận ph t sinh  ho người dùng bằng lỗi các sản ph m của Mitsubishi, thiệt hại đặc biệt và thiệt hại thứ cấp 
liệu có thể dự đo n hay không,  ồi thường tai nạn, và bồi thường thiệt hại cho các sản ph m khác so với 
các sản ph m Mitsubishi, thay thế bởi người sử dụng, bảo dưỡng tại chỗ thiết bị, khởi động chạy thử và các 
nhiệm vụ khác. 

5.  Nhữ     ay đổi về thông s  k  thu t sản phẩm 
Các thông số kỹ thuật đượ  đưa ra trong      atalog, s  h hướng dẫn hoặc tài liệu kỹ thuật có thể thay đổi 
mà không cần thông   o trước. 
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