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   7'לכיתה  י  בוחן בלוגיקה סיפרתית

  טבלת אמתמשתנה לוגי ובנושא 

  :הנחיות

 קרא בעיון את השאלה וודא כי כל הדרישות ברורות .1

 ענה על כל הסעיפים .2

 ר להבנת הפתרוןעוזהוסף הסבר מילולי היכן שנדרש או שזה  .3

 .כתיבה בעט כחול או שחור בלבד .שם משפחה וכיתה בראש הדף, כתוב שם פרטי .4

 דקות 15משך הבוחן  .5

 .ומעלה  55בבוחן  הינו    ציון עובר .6

  :שאלה

הזרוע לוקחת פריט . יש עמדה בה פועלת זרועה רובוטית, בפס יצור רכיבים לאייפון הנמצא בסין

  .שייקח אותו למחלקת אריזה, ומעבירה אותו אל מסוע, שיורד מיצור בתחנת העבודה

  :מספר חיישנים המסייעים לו בעבודתו לרובוט יש

 חיישן שבודק האם יש חלק חדש בתחנת העבודה .1

 חיישן שבודק האם הרובוט נמצא מעל תחנת העבודה .2

 הרובוט אוחזות חלק צבתותחיישן שבודק האם  .3

בהתאם לנתוני החיישנים מחליטה מערכת בקרת הרובוט האם ניתן להרים את החלק ולהעביר 

 .אותו למסוע

  :דרוש

 .תן אות לכל משתנה, פעולת זרוע הרובוטל הרלוונטייםהגדר את המשתנים הלוגיים  .1

החיישנים בהתאם לנתוני בנה טבלת אמת המתארת את כל האפשרויות הקיימות  .2

אפשרויות לא  יתכנו, שים לב(  תחנת העבודהב המשפיעים על הפעלת זרוע הרובוט 

 )הגיוניות והסבר מדוע אינן ,אם קיימות זהה אותן ,הגיוניות

 ?מה ניתן להסיק לגבי מיקום הרובוט. הרובוט צבתותהחזיר חיווי שיש חלק בין  3חיישן  .3

יש , הרובוט מעל תחנת העבודה, יש חלק חדש בתחנה(כל החיישנים החזירו תגובה חיובית  .4

 ?מה תהיה הנחיית מערכת הבקרה לזרוע במצב זה). הרובוט צבתותחלק בין 

  

  

  

  

  בהצלחה

   

  !!!מזהירהס "הנהלת ביה

  נבחן שימצא ברשותו חומרי עזר אסורים

  או שייתפס בהעתקה

 ס"ייענש בחומרה עד כדי הרחקתו מביה



  פתרון

 נקודות 20 .1

A – האם יש חלק חדש בתחנת העבודה  

B – האם הרובוט נמצא מעל תחנת העבודה  

C – האם צבתות הרובוט אוחזות בחלק 

  נקודות 30 .2

  

  

  :כל המצבים הגיוניים

  זרוע הרובוט בדרכה חזרה מהמסוע אל עמדת העבודה – 000

  אבל הגיע חלק חדש לעמדת העבודה 000כמו  – 001

  הרובוט נמצא מעל התחנה ממתין שחלק חדש יבוא – 010

  אבל בדיוק הגיע חלק לתחנת העבודה 010כמו  – 011

ואין חלק חדש בתחנת , הרובוט אוחז בחלק והוא נמצא בתנועה לעבר המסוע – 100

  העבודה

  וכן הגיע חלק חדש 100כמו  – 101

  הרובוט בדיוק תפס חלק חדש והתרומם מעל תחנת העבודה בדרכו למסוע – 110

  וכן חלק חדש הגיע 110כמו  – 111

  

  נקודות 25 .3

 .בדרכו למסוע להוריד חלקהרובוט יכול להיות בתחנת העבודה או 

  נקודות 25 .4

מערכת הבקרה תורה לזרוע להעביר את החלק התפוס בצבתות אל  2לפי הפרוט משאלה 

  .המסוע

  

A  B  C  
0  0  0  

1  0  0  

0  1  0  

1  1  0  

0  0  1  

1  0  1  

0  1  1  

1  1  1  


