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 رشته :  

كد استاندارد :  

تعداد سوال :     مهارتآزمون كتبي   

ند. التوربارگذاری مي كموكوآكدام دستورطول دیتابالک اختصاصي رادر   (1

 IDINO  -الف

IDBLG  -ب 

IDBNO  –ج 

IDILG  –د 

اعتباردیتابالكهای اختصاصي تازماني است كه........... مربوط به آن فراخواني شده ویادرحال اجراست (2

OB -الف

FB  -ب 

SFC  -ج 

FC  -د 

د؟از كدام دستوراستفاده مي شو نالوگ  از كارت خروجِيآبرای انتقال مقادیر  (3

LPIW -الف

TPIW  -ب 

LPQW  -ج 

TPQW  -د 

استفاده مي شود؟   SFC,FC كدام دستوربرای فراخواني غیرشرطي بالكهای (4

CALL -الف

CU  -ب 

CC  –ج 

JU  –د 

كدامیک از موارد زیر مربوط به كمیت آنالوگ مي باشد؟ (5

 فشار -الف

دما  –ب 

سرعت  –ج 

همه موارد  –د 

ک از نوع كالس ترموكوپل مقاومت باالبرابر خوردگي توسط امالح موجود دراب دارد؟كدامی (6

R-الف

Y –ب 

E –ج 

T –د 

مربوط به كدامیک از تعریف های زیر مي باشد؟ADCمبدل  (7
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 برای تقویت سیگنال انالوگ استفاده مي شود -الف

تبدیل كمیتها به سیگنالهای الکتریکي   -ب 

ی انالوگ را به مقادیردیجیتال تبدیل مي كند  سیگنالها  -ج 

تغییرات حس شده به سیگنالهای انالوگ تبدیل میکند  -د 

برای خطای سخت افزاری استفاده مي شود؟obازكدام  (8

ob84 -الف

ob82  –ب 

ob83  –ج 

ob81  -د 

قرار مي گیرد؟ مورد استفاده plcبرنامه نویسي كدام نوع  یبرا S7-microwin نرم افزار (9

Plc s5 -الف

Plc s7-200  -ب 

Plc s7-300  -ج 

Plc s7-400  -د 

10) OB10-17   مي باشد.  ………برای وقفه های

 وقفه های سیکلي -الف

  TIME OF DAYوقفه      -ب 

UDTوقفه   -ج 

هیچ كدام  -د 

برای چه وقفه ای استفاده مي شود؟   SFC40 از (11

 ل كردن وقفهغیر فعا   -الف

فعال كردن وقفه  -ب 

تاخیر در اجرای وقفه با اولویت باالتر    -ج 

فعال كردن وقفه با اولویت باالتر  -د 

نمي باشد؟ Iكدام یک از خصوصیات زیر مربوط به كنترل كننده نوع     (12

بزرگتر باشد سیستم كندتر است. Tكند است و هر چه   -الف

كوچکتر انتخاب نشود سیستم نوساني مي شود. T راگ  -ب 

خطای حالت ماندگار دارد.  -ج 

در سیستم هایي كه تاخیر زیاد ندارند به كار مي روند.  -د 

خطای تجاوز سیکل اسکن از حد مجاز به چه دلیلي اتفاق مي افتد؟ (13

 برنامه در لوپ بي نهایت بیفتد. -الف

فانکشن های آن زیاد و طوالني شود.و OB1  دستورات موجود در  -ب 

اجرای وقفه ها  -ج 

همه موارد  -د 
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چند پرانتز داخل هم مي توان ایجاد كرد؟حداكثر MCR تابع  در یک (14

چهار پرانتز       -الف

هشت پرانتز     -ب 

دو پرانتز        -ج 

شانزده پرانتز   -د 

در داخل یک نقل قول مي گیرد.متغیر............. (15

محلي             -الف

سراسری  -ب 

محلي سراسری   -ج 

هیچکدام  -د 

وقفه های آسنکرون و سنکرون به ترتیب مربوط به كدام نوع خطا در برنامه نویسي مي باشد؟   (16

سخت افزار   -نرم افزار -الف

      نرم افزار  -نرم افزار  -ب 

نرم افزار        -سخت افزار  -ج 

هیچکدام  -د 

مي باشد؟ Eكدام یک از گزینه های زیر در مورد ترموكوپل نوع   (17

مقاوم در برابر خوردگي محیط         -الف

ارزان بودن               -ب 

برد بودن در مصارف عمومي  پر كار  -ج 

دمای باال              -د 

كوچک انتخاب مي شود؟  D چرا در كنترل كننده نوع تناسبي مشتق گیر ضریب (18

كند نباشد.           -الف

خطا كمتر باشد.    -ب 

    نوساني باشد.    -ج 

پایدار باشد  -د 

بهترین كنترل كننده كدام نوع مي باشد؟ (19

انتگرالي مشتقگیر              -الف

تناسبي مشتق گیر              -ب 

تناسب  -ج 

تناسبي انتگرالي مشتق گیر   -د 

کي از..........به...........اعمال......... .در سیستم حلقه باز فیدب (20

نمي شود.  -ورودی -خروجي -الف

مي شود. -ورودی  -خروجي  -ب 

نمي شود.  -خروجي -ورودی  -ج 
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مي شود. -خروجي -ورودی  -د 

در حلقه های غیر خود تنظیم استفاده از عمل...........مطلوب و پایداری حلقه............مي دهد (21

افزایش     -انتگرال -الف

كاهش -تناسبي  -ب 

افزایش -مشتقگیر  -ج 

كاهش                        -مشتقگیر  -د 

چند بیتي مي باشد؟ DATE AND TIME فرمت     (22

بیتي 64 -الف

بیتي   32  -ب 

بیتي    16  -ج 

بیتي8    -د 

غام زیر ظاهر شود به چه معناست؟اگر در باز كردن یک بلوک پی (23

 كاربر نمي تواند از بلوک استفاده كند -الف

یح نمي باشدبلوک ایجادشده صح  -ب 

كاربرنمي تواندبرنامه داخل بلوک را ببیند  -ج 

حافظه برای بلوک باز شده كم است  -د 

نشان دهنده حالت كاری ..... مي باشد cpuعالمت ظاهرشده در كنار  (24

STARTUP  -الف

STOP  -ب 

RUN  -ج 

HOLD  -د 

25) FC105:تابعیست كه

 تبدیل میکند مقدارآنالوگ را به دیجیتال -الف

مقدارآنالوگ دیجیتال شده را مقیاس بندی میکند  -ب 

میباشد 27647خروجي آن همیشه از صفرتا   -ج 

همه موارد  -د 

26) DIAGNOSTICBUFFER   .برای .......استفاده میشود

CPUمشاهده زمان  -الف

CPUمشاهده مشخصات كلي   -ب 

CPUمشاهده علت توقف   -ج 

هاوقفه   -د 
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27) SFC79 .با نام سمبلیک ....... برای ......استفاده مي شود

 یک كردن بیتهای خروجي-SET -الف

 صفركردن بیتهای خروجي -REST  -ب 

CPUمشاهده كردن زمان  -CLOCK  -ج 

صفركردن بیتهای خروجي -RTM  -د 

28) SFB0.یک ........است

 كانتركاهشي -الف

تایمر پالسي  -ب 

تاخیری در وصل تایمر  -ج 

كانتر افزایشي  -د 

 برای :FC3تابع   (29

CPUاستخراج تاریخ از  -الف

CPUاستخراج زمان از   -ب 

تركیب تاریخ و زمان  -ج 

مساوی نظر مقایسه دو عدد از  -د 

برای: plc>diagnostic/setting>set time of day   قسمت (30

CPUمشاهده وتنظیم زمان -الف

PCزمان  تنظیم  -ب 

TIME OF DAYتنظیم وقفه   -ج 

الف و ب  -د 

باشد؟نمودار زیر مربوط به عملکرد كدام نوع از تایمرها مي (31

SP -الف

SD  -ب 

SF  -ج 

SE  -د 

كدام است. RTMتابع مربوط به  (32

SFC2 -الف

SFC3  -ب 

SFC4  -ج 

همه موارد  -د 

؟دهدا به سمت چپ چرخش ميای رهای دو كلمهاین دستور بیت (33

RSD -الف
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RLD  -ب 

SLD  -ج 

RRD  -د 

 ms100هرر  OBاست یعني اینکه این  ms100شود و مدت زمان فراخواني آن به طور پیش فرض ای استفاده ميبرای وقفه دوره OBاز این  (34

؟شودای كه در آن نوشته شده است فراخواني ميبرای اجرای برنامه

OB25 -الف

OB35  -ب 

OB45  -ج 

هیچکدام  -د 

؟شکل زیر نشان دهنده چیست (35

 های دیجیتال ورودیافزاری كارتتنظیمات سخت -الف

های دیجیتال خروجيافزاری كارتتنظیمات سخت  -ب 

های آنالوگ ورودیافزاری كارتتنظیمات سخت  -ج 

موارد الف و ج  -د 

؟چیست 4مشخص شده است وظیفه قسمت     Simatic Managerمحیط برنامه نویسي  های مختلفدر شکل زیر قست - (36

 كاركتر(. 64توان نوشت)حد اكثر این قسمت نام بلوک و عنوان آن را ميبا كلیک كردن روی  -الف

رود.ها بکار مين بخش جهت تعریف متغیرهای محلي، ورودی و خروجي بلوکای  -ب 

( و عملکرد آن بنویسید.OB1تواند توضیحاتي در مورد بلوک اصلي برنامه )مي این باكس كاربردر  -ج 
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موارد الف و ج  -د 

؟شود پایین رونده یک بیت استفاده مي لبه از این دستور برای تشخیص (37

FN  -الف

FP  -ب 

Midline Output  -ج 

FPN  -د 

؟نمایدمي پرش Lebelتوسط  شده داده آدرس محلجه محاسبات صفر باشد به نتیصورتیکه  با اجرای دستور............... در (38

JO -الف

JZ  -ب 

JP  -ج 

JPZ  -د 

پله زماني در تایمرهای تابع چقدراست؟ (39

10ms -الف

1s  -ب 

2ms  -ج 

1ms  -د 

تابع اعمال كنیم.  ورودی رابه كدام پایه این اگربخواهیم ازكارت آنالوگ ورودی بدهیم  FB41درتابع  (40

PV-PER -الف

PVPER-ON  -ب 

PV-IN  -ج 
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