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 محاسب عمران

  

  ا����ن ا����م��م اّهللا 

  :مقدمه

 يدر مدلها و ايجاد فايل جديد برنامه نويسي کاسيو هاي ن حسابيماش يسيط برنامه نويبه مح يدسترس

 و [MODE]د يتوسط کل Casio fx-5800Pدستگاه  يباشد به عنوان مثال برا يبا هم متفاوت م يمختلف کم

ز ا يبه راحت )PRGM( نيز محيط برنامه نويسي جهت ساير مدلها مانند الجبرا .است يقابل دسترس [5] سپس

  .دباش يقابل انتخاب م ۸شماره  قسمت ،ياصل يمنو

د يکل ،برنامه همناسب ب و اختصاص نام [1]د يبا فشردن کل يسيط برنامه نويبعد از ورود به مح ۵۸۰۰در مدل 

[EXE] را جهت انتخاب  [1]د يد و آنگاه کليفشار ده ارMode الجبرا  يدر مدلهاهمچنين . ديمناسب اعمال کن

  .فايل جديد ايجاد نمود يبه سادگ توان يم [F3]با استفاده از کليد 

الزم به ذکر . قابل دسترس است Programدر مدل کالسپد محيط برنامه نويسي از منوي اصلي و انتخاب بخش 

  .دارند که در اين آموزش به فراخور نياز توضيح داده مي شوند ييکالسپد تفاوتها مدل است برخي دستورات در
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 محاسب عمران

  :دستورات يطبقه بند

 :شوند يزير تقسيم م يگروه اصل ۳کاسيو به  يدستورات در ماشين حسابها

  ) PROG( يدستورات ويژه برنامه نويس

  ) STAT( يآمار دستورات بخش

  ) MATH(دستورات بخش رياضي 

 .باشند يعمران م يمحاسبات يو عالمات، ارکان برنامه نويسي جهت برنامه ها يعمل اصل ۴دستورات فوق بعالوه 

و صفحه کليد  يتابع يوسيله کليدهاب ماشين حساب تمام دستورات فوق بعد از ورود به محيط برنامه نويسي

ن حساب يماش يکه در محيط اصل يرياض معمول همچنين انواع توابع .باشند يم يقابل دسترس يدستگاه براحت

  .ي، نمايي و لگاريتميط برنامه نويسي نيز قابل کاربرد مي باشند مانند توابع مثلثاتيقابل استفاده هستند در مح

  

  :يسيم برنامه نودستورات و عالئ يمعرف

    دستور

اين دستور با فشردن  .است يآن خط از برنامه ضرور يجهت اجرا   درج دستورهر خط از برنامه  يدر انتها

رفته و  يخط بعد يبه طور خودکار به ابتدا اشاره گر ،از درج عالمت اين دستورپس  .گردد يدرج م [EXE]کليد 

  .گردد يبرنامه م يآماده نوشتن خط بعد

 :مثال

2×2  

يد و تنها فشردن کل هيچ عالمت خاصي نمي باشد درج هر خط از برنامه، نياز به در مدل کالسپد جهت اجراي

[EXE] کفايت مي کند يرفتن به خط بعد يبرا.  

  

  ▲دستور 

شود با اين تفاوت که اگر از  يآن استفاده م يبه جا يو گاه اردد   دستور مشابه عملکردي اين دستور دقيقا

ماند تا  يمنتظر م ک وقفهيجاد يبا ا آن خط يکنيد برنامه در پايان اجراستفاده ا   دستور يبه جا ن دستوريا

متن را يا  يکه قصد داشته باشيم يک خروج يهنگام .برنامه اعمال کنيد ياجرا را جهت ادامه [EXE]شما کليد 

  .دهيم اين دستور کاربرد دارد شيمان ،در صفحه نمايش دستگاه
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 محاسب عمران

  :مثال

2+2  

3×3▲  

 يخواهد بود، حال دستگاه منتظر است تا شما جهت ادامه يا اتمام اجرا ۹برنامه فقط نمايش عدد  ينتيجه اجرا

  .را اعمال کنيد [EXE]برنامه کليد 

و بدون وقفه از  PrintNatural د از دستوريبا همراه با وقفه ک محاسبهيجه يش نتينما يبرادر مدل کالسپد 

  :ددراستفاده گ Print دستور

Print 2+2  

PrintNatural 3×3,"Title" 

PrintNatural 3×3 

  

  " "عالمت 

فاقد هرگونه جنبه اجرايي خواهد بود و فقط در صفحه  که داخل دو گيومه قرار گيرد يهر متن، عالمت يا دستور

  .نمايش دستگاه نشان داده خواهد شد

  :مثال

"SHORT COLUMN"▲  

"RO > RO MAX"▲  

عالمت ه نمايش مي باشد بعد از اين اين عالمت نمايش متن مورد نظر در صفح با توجه به اينکه هدف ما از کاربرد

اجرا و پس از اجراي صورت برنامه سريعا  در غير اين منمايي ياستفاده م   دستور يبه جا ▲حتما از دستور 

  .متن غير قابل مشاهده مي گردد ،يبعد يدستورات خطها

 Printو بدون وقفه از دستور  Messageهمراه با وقفه از دستور  يمتن رشته کي شينما يدر مدل کالسپد برا

  :گردد ياستفاده م  " "عالمت  همراه با

Print "2×2=5!" 

Message "Text","Title" 

Message "Text" 
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 محاسب عمران

    دستور

ف متغير که همان حرو ۲۶کاسيو  يماشين حسابها. دستور فوق وظيفه تخصيص يک عدد را به يک متغير دارد

 يمجهت محاسبات در اختيار شما  )بسته به مدل ماشين حساب( يکمک يهاهستند را به عالوه متغيرالفبا 

  .مقدار صفر مي باشد افته به هر متغيريعدد تخصيص  )به جز کالسپد(مدلها  در همه به طور پيش فرض. گذارند

  :مثال

10A  

2(5)A   

30÷3A   

 يگريکه عدد د يتا زمان .دهد يقرار م A متغيرداخل  ار ۱۰جداگانه عدد رات فوق به طور هر يک از دستو :نتيجه

  .خواهد ماند ۱۰ عدد همان يبعد يجهت استفاده ها A متغير يابد مقدار عدديص نيتخص متغيرن يبه ا

. دشودرج مي در صفحه نمايش / مت تقسيم به صورت معموال عالو کالسپد در ماشين حساب الجبرا  :نکته

  .در صورت لزوم بين متغيرها و نيز قبل از پرانتزها عالمت ضرب درج گردد يبايست يمدل کالسپد مهمچنين در 

  :ترشيمثال ب

A  )3(^3  

AB  

م ياختصاص نده Bر يبه متغ يديجد مقدارکه  يتا زمان. اختصاص خواهد داد Bر يرا به متغ Aر يمقدار متغ :جهينت

  .خواهد بود 27مقدار آن عدد 

  :گريمثال د

A  )3(^2  

2(1+3)B  

ABC▲  

را  C متغير و مقدار دادهص يتخص Cر يرا به متغ) ۶۴(د و حاصل آن ينما يضرب م Bمقدار در  را Aمقدار  :جهينت

  . دهد يم ش دستگاه نشانيدر صفحه نما

  :مشابهمثال 

A  )3(^2  
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 محاسب عمران

2(1+3)B  

ABB  

Z  B-2A  

 48سپس عدد  .دهد يص ميتخص Bر يرا به متغ) ۶۴(و حاصل آن  دينما يضرب م Bمقدار در را  Aمقدار  :جهينت

  .دهد يص ميتخص Zر يرا به متغ

  

 ? دستور

  .کاربرد دارد متغيرک يص آن به يجهت تخص يگرفتن ورود يبرا )?( دستورن يا

  :مثال

"FY="?A   

را  يتا کاربر عدد ش نشان خواهد داد و منتظر خواهد مانديرا در صفحه نما ?=FYدستور فوق عبارت  :جهينت

  .ره خواهد شديذخ Aر يدر متغ يورودعدد . هت ورود آن عدد فشار دهدرا ج [EXE]د يوارد نموده و سپس کل

  :مثال

"FC= (MPA)"?F   

0.85-0.0015FA  

0.97-0.0025FB   

ABX ▲  

را به  ۲۵که مقدار  يدر صورتش نشان خواهد داد يرا در صفحه نما ?FC= (MPA)عبارت  ،دستور فوق :جهينت

در مرحله آخر . دخواهند بو ۰.۹۰۷۵و  ۰.۸۱۲۵ب اعداد يبه ترت Bو  A يرهاير متغيم مقاديص دهيتخص Fر يمتغ

در صفحه  Xمقدار  در نهايت و افتيص خواهد يتخص Xر يبه متغ ۰.۷۳ضرب خواهد شد و مقدار  Bدر  Aمقدار 

  .ش دستگاه نشان داده خواهد شدينما

  :گردد ياستفاده م Inputاز دستور ها  يورود تخصيص يبرا در مدل کالسپد

Input A,"Text","Title" 

Input A,"Text" 

Input A  
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 محاسب عمران

  : دستور

  .دارد ياريبرنامه کاربرد بس يها يش خروجيجهت نما) :(عالمت دو نقطه 

 :مثال

400Y  

"FY=":Y▲ 

  .دهد يمنشان  شيرا در صفحه نما FY=400ص خواهد داد و عبارت يتخص Y متغيررا به  ۴۰۰عدد  :جهينت

  :گريمثال د

400Y  

"FY=":2(Y-250)▲ 

  .نشان خواهد داد شيرا در صفحه نما FY=300و عبارت  هداد صيتخص Y متغيررا به  ۴۰۰عدد  :جهينت

  :مثال

25F  

400Y  

"FC×FY=":FY▲ 

  .ش دستگاه نشان خواهد داديرا در صفحه نما FY×FC=10000عبارت  :جهينت

جه محاسبات ينت سپس و رديابتدا محاسبات انجام گ حتما يسيجهت نظم در برنامه نو گردد يشنهاد ميپ :نکته

 يسير بازنويدو مثال باال بهتر است به صورت ز يعنيش داده شود ينما يره گردد و خروجيذخ متغيرک يدر 

گردد  يد واقع ميمف يگاه نماييم ييجوها صرفه متغيرم در کاربرد يکه بخواه يزمان نيز البته روش فوق( :گردند

  ).ديذکر گرد يجهت اهداف آموزش نجاين علت در ايبه هم

 :برنامه اول يسيبازنو

400Y  

2(Y-250)F  

"FY="F:▲ 

  .مثال مربوطه نداردبه نسبت  يرييچ تغيبرنامه ه يخروج :جهينت
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 محاسب عمران

 :برنامه دوم يسيبازنو

25F  

400Y  

FYW  

"FC×FY=": W▲ 

  .نسبت به مثال مربوطه ندارد يرييچ تغيبرنامه ه يخروج :جهينت

ص يش عدد تخصيک خط کاربرد دارد اما جهت نمايدرج چند دستور در  يدستور فوق برا زين در مدل کالسپد

  :استفاده گردد Printو بدون وقفه از دستور  PrintNaturalر همراه با وقفه بايد از دستور يک متغيافته به ي

Print A  

PrintNatural B,"Title" 

PrintNatural B 

  

  ClrTextيا  Clsدستور 

اجرا شدن برنامه ها  بهتر ياز اين دستور برا. را کامال پاک مي نمايد دستگاه صفحه نمايش يخروج ،دستور فوق

مربوط به  ClrTextو دستور  ۵۸۰۰متعلق به مدل  Clsدستور . شود خروجي هاي آراسته تر استفاده مي ذخو ا

  .مي باشدو کالسپد مدلهاي پيشرفته تر مانند الجبرا 

  :مثال

"AV/S="▲  

"LONG COLUMN"▲ 

Cls  

  

 Ifدستور 

 If کلمها شروط فورا پس از يشرط . باشد يم If ~ Then ~ Else ~ IfEnd بخش ۴ن دستور پرکاربرد شامل يا

  .را استفاده نکرد Elseقسمت  ،توان در صورت عدم نياز يمن يهمچن .گردد يدرج م

 :دستور يساختار کل
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 محاسب عمران

If……….   

Then  

  شوند يشرط اجرا م يکه در صورت برقرار يدستورات

Else  

  شوند يشرط اجرا م يکه در صورت عدم برقرار يدستورات

IfEnd  

  : Elseبدون  دستور يساختار کل

If……….   

Then  

  شوند يشرط اجرا م يکه در صورت برقرار يدستورات

IfEnd  

  .نيست يدستور خاص يبه اجرا يازيد نبرقرار نبوط اگر شر که ناستن معابد Elseن دستور بدون ياستفاده از ا

  :مثال

If A=B   

Then  

"A=B"▲ 

IfEnd  

  .ش داده خواهد شدينما A=Bعبارت  باشد A=Bکه  يدر صورت  :هجينت

  :گريمثال د

If R<M   

Then  

MR  

"RO MIN USED!"▲ 

IfEnd  
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 محاسب عمران

ص داده خواهد شد و يتخص R متغيربه  M يعدد باشد مقدار Mکوچکتر از  Rکه مقدار  يدر صورت :جهينت

  .دشو يم ش دادهينما !RO MIN USEDعبارت 

  .باشد ديفوالد حداقل و حداکثر مف يجهت اعمال کنترلها تواند يمثال م دستور فوق :نکته

  :گريمثال د

If R>B   

Then  

1+2M  

"M=":M▲  

Else  

2+3M  

"M=":M▲  

IfEnd  

 Rمقدار  ي کهدر صورت ش داده خواهد شد وينما  M=3عبارتباشد  Bبزرگتر از  Rکه مقدار  يدر صورت :جهينت

  .ش داده خواهد شدينما M=5آنگاه عبارت  باشد B يا مساوي  Bکوچکتر از

 ين کار جهت برنامه هايد انموگر استفاده يد Ifک دستور يدر  Ifمانند  يک دستور شرطيتوان از  يم :ترفند

  .باشد يج ميار رايبس يعمران

  :مثال

If R>B   

Then  

If A=B   

Then  

"A=B"▲ 

Else  

"A≠B"▲  

IfEnd   
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 محاسب عمران

1+2M  

"M=":M▲  

Else  

2+3M  

"M=":M▲  

IfEnd  

نمايش  M=3و سپس عبارت   A=Bعبارت باشد B يمساو Aو  باشد Bبزرگتر از  Rدر صورتي که مقدار  :نتيجه

نمايش  M=3و سپس عبارت   A≠Bنباشد عبارت B يمساو Aباشد و  Bبزرگتر از  Rاگر مقدار  و شود يمداده 

  .شود يمنمايش داده  M=5باشد آنگاه عبارت  Bمساوي يا  کوچکتر Rدر صورتي که مقدار  و داده خواهد شد

ده يچين امر باعث پياستفاده نمود البته ا يتيهرگونه محدود بدونتوان  يبه صورت تو در تو م Ifاز دستور  :نکته

  .گردد يارائه م ن مسئلهيا رفع جهت يشدن برنامه خواهد شد که در ادامه آموزش راه حل

ن گونه يبه ا. گريد يا هر شرط تکي A=Bک شرط قرار گرفته است مثال ي Ifباال بعد از عبارت  يمثالهادر  :ترفند

If دستور ها If دستور . نديگو يم يتک شرطIf به  يا چند شرطي و ي، دو شرطيتواند به صورت تک شرط يم

 :دنمايير توجه يز يروشن شدن موضوع به مثالها يبرا .کار رود

If R ≥B  

  .باشد B يا مساويبزرگتر  Rاگر  :شرط فوق يمعنا

If R<B And R>M   

  .باشد Mبزرگتر از  Rباشد و به طور همزمان  Bکوچکتر از  Rاگر  :شرط فوق يمعنا

  .به کار رود يص نوع مقطع با فوالد فشاريتواند جهت تشخ يفوق مثال م يدستور دو شرط :نکته

If R<B And R>M And A≠B  

 Aباشد و باز هم به طور همزمان  Mبزرگتر از  Rباشد و به طور همزمان  Bکوچکتر از  Rاگر  :شرط فوق يمعنا

  .نباشد B يمساو

If A<B Or C>D  

 يکل يبرقرار ياز شروط برا يکي يبرقرار( .باشد Dبزرگتر از  Cا يباشد و  Bکوچکتر از  Aاگر  :شرط فوق يمعنا

  ).ستيشرط کاف
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 محاسب عمران

ن عملگرها يا !پ گردنديد تاينبا )کالسپدبه جز ( باشند و يدستور م Ifمثل  Orو  And يمنطق يهاعملگر :نکته

  .باشند يم يقابل دسترس يسيژه برنامه نويدر بخش دستورات و )≥ ≠ ≤> = < ( يسه ايمقاه دستورات به همرا

 : Ifبا استفاده از دستور  يکاربرد ک مثالي

"N="?N  

If N=0  

Then  

"AS="?A  

Else  

"DB= (mm)"?X  

0.25NπX^(2) A  

IfEnd  

را مستقيما از شما دريافت خواهد  ASاختصاص دهيد برنامه مقدار  Nدر صورتي که مقدار صفر را به  :شرح مثال

تعداد ميلگردها و  Nتخصيص دهيد با توجه به اينکه  صفر بزرگتر ازصحيح و  عددي Nکرد و در صورتي که به 

DB مي باشد مقدار  قطر ميلگردAS توسط برنامه محاسبه خواهد شد.  

  :گريد يمثال کاربرد

"K="?K  

If K≤1  

Then  

"BRACED"▲ 

Else  

"UNBRACED"▲ 

IfEnd  

 يداران صورت قاب ير ايشده و در غ يباشد قاب مهاربند ۱ يا مساويکوچکتر  Kکه مقدار  يدر صورت :نتيجه

  .باشد يم يحرکت جانب

تو  جاد شروط تو دريا يبرا يسيتوان حجم برنامه نو يم IFدر دستور  ElseIfدر مدل کالسپد با استفاده از جزء 

  .ساده تر و منظم تر نوشت اهش داد و برنامه ها رارا ک
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  Stopدستور 

در  اوقات شترين دستور بيا. خاتمه خواهد داد فورا برنامه ياز برنامه به کار رود به اجرا ييدستور فوق در هرجا

 يشود و اجراش داده ينما يغام خاصياتفاق افتاد پ يکه اگر حالت خاص يبرد دارد به صورتکار Ifداخل دستور 

  .ابديان يبرنامه پا

  :مثال

If X≠Y   

Then  

1Z 

Else   

Stop  

IfEnd   

  !گردد يمتوقف م برنامه ياشد روند اجراب X=Yکه  يدر صورت :جهنتي

  

 Gotoدستور 

 باشد و ضمن يد ميار مفيمشابه هم دارند بس يکه قسمتها يطوالن يپرکاربرد در برنامه ها ساده و اين دستور

 If يادياز به وجود آمدن تعداد ز يو محاسبه ا يدستورات به خصوص دستورات ورود يسيدوباره نو از بهيعدم ن

 :به صورت يجزئ ۲ ن دستوريا. دکن يم يريتو در تو جلوگ

Goto n ~ Lbl n  

  .قابل استفاده است Zتا  Aاز  ک حرفيا ي ۹از صفر تا  ک عددي nحرف  يبجا اشد که بعد از هر قسمتب يم

 :مثال

Goto 1  

Lbl 1  

آن را اجرا نخواهد کرد و  پس از يدستورات بعد برسد Goto 1برنامه به دستور  يروند اجرا که يهنگام يعني

 يتوان به کرات و حت يم. اجرا خواهند شد Lbl 1پرش خواهد کرد و دستورات پس از  Lbl 1به دستور  مايمستق

ن دستور استفاده از آن يد ايمف ياز کاربردها يکي. ک برنامه استفاده کردين دستور در يبه صورت تو در تو از ا
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 يهابرنامه  يسادگ مشابه و يکدها قطعه يسعدم دوباره نوي ت باعثيباشد که در نها يم Ifداخل دستور 

  .شود يمو پيچيده  يطوالن

  :مثال

۱دستور  

۲دستور  

If A=0  

Then  

۳دستور  

Goto 1  

IfEnd   

۴دستور  

۵دستور  

۶دستور  

Lbl 1  

۷دستور  

اجرا خواهند  ۷و  ۳و  ۲و  ۱ره صفر باشد فقط دستورات شما يمساو Aکه مقدار  صورتيدر  در برنامه فوق :هنتيج

  .گردند ياجرا م ۳ر از ير از صفر باشد همه دستورات غيغ يعدد Aکه  يدر صورت و شد

  :گريمثال د

۱دستور  

۲دستور  

If A=0  

Then  

۳دستور  

Goto 1  
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 محاسب عمران

Else  

Goto 2  

IfEnd   

۴دستور  

۵دستور  

Lbl 2  

۶دستور  

Lbl 1  

۷دستور  

اجرا خواهند  ۷و  ۳و  ۲و  ۱ره صفر باشد فقط دستورات شما يمساو Aدر برنامه فوق در صورتي که مقدار  :نتيجه

  .اجرا خواهند شد ۷و  ۶و  ۲و  ۱فقط دستورات شماره ر از صفر باشد يغ يعدد Aکه  يدر صورتشد و 

قرار داد که منجر به ايجاد يک حلقه يا  Gotoرا قبل از دستور  Lblدر مثال هاي فوق مي توان دستور  :ترفند

با مشخصات  اين گونه حلقه ها براي کنترل مکرر مقاطع فوالدي قابل ذکر است که .دستور بازگشتي مي گردد

  .هاي طراحي کاربرد فراواني دارند هدر برنام )و خطا يسع يچرخه هاجاد يا( متفاوت

  

 Progدستور 

گاهي اوقات امکان فراخواني يک برنامه به وسيله برنامه ديگر مي تواند مفيد واقع گردد مثال اگر در سازه هاي 

شکل را مستطيلي تشخيص دهد مي توانيد برنامه مربوط به آناليز مقاطع  Tبرنامه نوع عملکرد مقطع  ،بتن آرمه

وسط اين هستند ت يو تکرار همچنين برنامه هايي که داراي قطعه هاي مشابه .مستطيلي را فراخواني کنيد

مختلف از  يها بار نوشته شده و در قسمت مي شوند بدين صورت که يک و کم حجم تر يدستور ساده ساز

  .استفاده شوند مختلف يها برنامه

  :مثال

Prog "RECTANG"   

  .گردد ياجرا م يسپس ادامه برنامه اصل ،فراخواني و اجرا خواهد شد RECTANGبرنامه اي با نام  :نتيجه

 .دياستفاده کن برنامه فوق يفراخوان يبرا ()RECTANGپد از دستور در مدل کالس
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  Returnدستور 

برنامه هاي فراخواني شده کاربرد دارد و عملکرد آن بدين صورت مي باشد که اين دستور کم کاربرد فقط در 

  .روند اجراي برنامه فراخواني شده به همان برنامه اصلي که اين برنامه را فراخواني نموده است باز مي گردد

  .ن بازگشت انجام خواهد شديشده ا يفراخوان برنامه يپس از اتمام اجرا يعيبه طور طب :نکته

  

  )تکرار( :کنترل ساختار توراتدس

  :دنباش ير ميز يدستور اصل 2دستورات تکرار شامل 

Do ~ LpWhile 

While ~ WhileEnd  

کامال  يکنند و عملکرد ين تکرار ميمع يشرط يرا تا برقرار مشروط دستورات يکسريدستورات انجام ن يا

اجرا و سپس در صورت بار اول  يبرا مشروط دستورات ،اولن تفاوت که در دستور يه به هم دارند با ايشب

بار اول  يبرا يحت مشروط اتاگر شرط برقرار نباشد دستور دومدر دستور  يشوند ول يتکرار م ،شرط يبرقرار

  !د شدننخواههم اجرا 

   :يکاربرد مثال

"N="?N  

If N=0  

Then  

D-M N  

IfEnd   

0Z   

0V  

Do  

Cls  

Z+1Z  

"A="?A  
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 محاسب عمران

"B="?B  

AB Q  

V+Q V  

LpWhile N>Z    

"V=":V▲ 

حداکثر ) D-M(دلخواه مانند  يک پروسه محاسباتي يا طي يله عدد وروديبه وس ،خط اول برنامه ۵در  :شرح

 پروسه به يدر ابتدا نيم بنابرايبه عنوان شمارنده استفاده کرد  Z رياز متغ .گردد يمشخص م (N)تعداد تکرارها 

محاسبات  يجوابها ست که مجموعيرنده عدديپذV ر يمتغ .ميده يص ميتخص امقدار صفر ر ر شمارندهيمتغ

حلقه به شمارنده  يبار اجرا در هر. دگردد صفر ياز شروع محاسبات با لکه قب رديگ يرا در بر م )AB( يمتوال

 يکه مقدار عدد يو تا زمان شود يافزوده م V يبه مقدار قبل (Q) ديجد ير محاسباتيده و متغياضافه گرد يکي

ادامه  Vر يمحاسبه متغ يبرا کوچکتر باشد پروسه محاسباتي (N)ر کنترل يمتغ ياز مقدار عدد) Z(شمارنده 

  .خواهد يافت

 :دستورات تکرار کاربري درک بهتر يبرا يرياض مثالک ي

"M="?M  

"N="?N  

0V  

While N ≥ M  

M^(2) Q  

V  V+Q  

M+1 M  

WhileEnd   

"V=":V▲ 

. تکرار خواهند شد WhileEndو   Whileدستورات بين يبرقرار باشد تمام )N≥M( تا زماني که شرط :نتيجه

 ۹و  ۶را به ترتيب  Nو  Mاگر مقادير  ،را محاسبه مي کند  Nتا  Mبرنامه فوق مجموع مربعات اعداد طبيعي از

  .خواهد بود ۲۳۰مقدار  نهايي د حاصلوارد کني

باشد، همچنين در اين مثال دستور شمارنده  يمقدار يک م (M+1)شمارنده دستور  گام پرش در اين مثال :نکته

  !قرار گيرد M^(2)دستور محاسباتي  تواند قبل از ينم
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 Breakدستور 

 Stopن دستور با دستور يفرق ا. رود يم به کار کنترل ساختاردستورات  قطع روند تکرار در يبرا دستور فوق

به  Stopکه دستور  يرد در حاليگ يم يرا متوقف کرده و ادامه برنامه را پ ن است که فقط روند تکرار حلقهيا

  .رود يبه کار متکرار  يها خل حلقهدا Ifن دستور عموما به همراه دستور يا. کند يبرنامه را متوقف م يطور کل

  

 :يدستورات آمار

هر چند جهت  ،دنکاربرد دار ممينيمم و مير ماکسيافتن مقايشتر جهت يب يعمران يدر برنامه ها يدستورات آمار

دستورات  از استفاده نمود اما استفاده يبه سادگ Ifتوان از دستور  يمداده ها مم ينيمم و مير ماکسيافتن مقادي

 اتدستورن دستورات را که شامل ياستفاده از ا. نمايد يکمک م ها شدن برنامه و کوتاه تر منظم تر به آماري

است که  يادآورين الزم به يهمچن ،م داديح خواهيتوض ساده مثال باشد با چند يم MinXو  MaxXمهم 

از غيره ن و يانگيمانند م يساير دستورات ساده آمار همچنين و ن بخشيدستورات و عالئم به کار رفته در ا

  .دنباش يقابل درج م ن حسابيماش يمحيط برنامه نويس يقسمت دستورات آمار

 :مثال

{1,2}List X   

0.002MaxXA  

"RO MIN=":A▲ 

 خطقرار داده و  يبخش محاسبات آمار يهاXب داخل ستون جدول يرا به ترت ۲و  ۱دستور فوق اعداد  :جهينت

، برنامه يجه کلينت. دهد يص ميتخص Aر يمم اعداد داخل جدول را به متغيماکسهزارم مقدار دو ،دوم دستور

  .باشد يم RO MIN =0.004ش عبارت ينما

  :گريمثال د

0.025A  

0.012B  

{A,2B,0.03}List X  

MinXC  

"RO MAX=":C▲ 

  .است RO MAX=0.024ش عبارت ينمااين برنامه  يينها يخروج :جهينت
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 يو به جا List 1از دستور مشابه  List Xبه جاي دستور آماري  و کالسپد در مدلهاي جديدتر مانند الجبرا

  .استفاده مي گردد Min(List 1)و  Max(List 1) اتدستوربه ترتيب از  MinXو  MaxX اتدستور

  

  :دستورات رياضي

از  ساده مورد ۲نمونه  د که براينقابل استفاده مي باش ينويس در محيط برنامه طيف وسيعي از دستورات رياضي

قابل  سهولتنيز به  يرياض رايج ساير دستورات ،کنيممعرفي مي  جهت نمونه راد ندار يبيشتر دکه کاربر هاآن

  .باشند يماستفاده 

 

 Absدستور 

  .باشد يبرنامه م يها جهت ورودي بيشتر گرداند و کاربرد آن يک عدد را باز ميقدر مطلق  ،رياضي تابعن يا

 :مثالها

Abs(A)B  

  .دباش يدر هر صورت مثبت م  Bريمقدار متغ::جهينت

-Abs(Z)Z  

  .گردد يم يدر هر صورت منف  Zريمقدار متغ::جهينت

  

  Intدستور 

ک ي) ر اعشاريغ(ح يجز صح Int تابع ،باشد يد ميار پرکاربرد و مفيبس يعمران يدر برنامه هارياضي  ن تابعيا

  .گرداند يعدد را بر م

  :يکاربرد مثال

"AS="?A  

"DB= (MM)"?X  

(4A)÷(πX^(2)) N   

Int(N)N  
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 محاسب عمران

N+1 N  

"N=":N▲ 

د ريگ يلگرد مورد استفاده را از کاربر ميقطر مو  ازيمورد ن يلگردهايا سطح مقطع مي Aبرنامه فوق مقدار  :شرح

  .دهد يش مياز را محاسبه و به سمت باال رند کرده و به کاربر نمايمورد ن يلگردهايسپس تعداد مو 

  :در مورد رند کردن فواصل گريد يال کاربردک مثي

180S  

"ROUND FACTOR= (MM)"?R  

If R>0   

Then  

S÷RS  

Int(S)S  

SR S  

IfEnd  

"S=":S▲ 

محاسبه  تواند فواصل يکه مثال م Sر يمتغ د از رند شدن مقداريرا صفر بده Rدر مثال فوق اگر مقدار  :جهينت

به سمت  Rرا با مضرب  Sمقدار  به جز صفر ياما هر عدد. گردد يباشد صرفنظر م يعرض ين خاموتهايب شده

آنگاه  ميص دهيتخصرا  ۵۰ عدد Rباشد و به  ۱۸۰ مثال ن خاموتهايب ياگر فاصله محاسبات .دنمون گرد خواهد ييپا

  .ش داده خواهد شدينما ۱۵۰ مقدار خاموتها بين فاصله

  

 :خطاي اولويت محاسبات

  .نياز از پرانتز استفاده نماييدد در مواربايد در عبارات محاسباتي جهت جلوگيري از بروز خطا حتما 

 :مثال

3×4-3▲ 

3(4-3)▲ 

  !مي باشد ۳و حاصل عبارت دوم  ۹ل حاصل عبارت او



 آموزش جامع و ترفندهاي برنامه نويسي حرفه اي براي ماشين حساب هاي کاسيو ويژه رشته عمران

 

  
 lator.irwww.civilcalcu)         ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو(وبگاه عمران محاسب 

 محاسب عمران

 : ک برنامه سادهي

"A="?A  

"B="?B  

"C="?C  

B^(2)-4ACD   

-B+D^(0.5))÷(2A) X (  

"X=":X▲ 

البته به (د ده يش ميرا نما Cو  Bو  Aب يبا ضرا معادله درجه دومک يبزرگتر  و شه مثبتير ،برنامه فوق :شرح

در  يمحاسبه تار خنث تاينها و يمحاسبه ارتفاع بلوک تنش فشار يبرا مثال ن برنامهيا )Aشرط مثبت بودن مقدار 

  .کاربرد دارد دشو يمن ياز فوالدها جار يکيکه  يدر حالت يز مقاطع خمشيآنال

در صورت  ،ح نخواهد بوديجه محاسبات صحيبه کار برده نشود نت 2Aعبارت  ياگر پرانتز برا که ديتوجه کن :نکته

 يجواب محاسبه به يخواهد شد که منته Aم و سپس ضربدر يتقس ۲ابتدا بر  ،عبارت اول ،ن پرانتزيعدم کاربرد ا

  .گردد يغلط م

  

 Locateدستور 

اين دستور يک رشته متني يا عدد و يا مقدار يک متغير را در يک مکان دلخواه در صفحه نمايش دستگاه نشان 

مختصات صفحه نمايش و  Yو  Xمي باشد که پارامترهاي  Locate X,Y,Zفرم کلي دستور به صورت . مي دهد

  .داده شود نمايش دستگاه نشان واهيم در صفحهرشته اي متني، عبارت و يا عددي مي باشد که مي خ Zپارامتر 

  :مثال

5A : 3B : 1C   

Locate A,B,C  

Locate 5,3,1  

Locate 5,3,"1"  

  .صفحه نمايش دستگاه نشان داده خواهد شد Y=3و  X=5در مختصات  "1"در هر صورت متن يا عبارت   :نتيجه

  :تھیه و تنظیم توسط

  یسعید سیدعلیخان


