
   2012-ינואר-6

  בלוגיקה סיפרתית  משנה מבחן

  סמסטר א 

  :הנחיות

 כי כל הדרישות ברורות י/וודא ותהשאלכל בעיון את  י/קרא .1

 שאלותעל כל ה י/ענה .2

 ר להבנת הפתרוןעוזהסבר מילולי היכן שנדרש או שזה  י/הוסף .3

בעט כחול או שחור  ייכתבהפתרון . שם משפחה וכיתה בראש הדף, שם פרטי כתבי/כתוב .4

 .בלבד

 דקות 90 חינהמשך הב .5

 .ומעלה  55 :ציון עובר .6

  )נק 24( :1 שאלה

משתנים המייצגת קשר  4איך ממלאים את עמודת הפסוק בטבלת אמת של ר סבה  .א

AND  בין כל המשתנים)F=ABCD( ?  )3 לא צריך לבנות טבלה )' נק. 

 )' נק 3( ?כתוב מה תפקיד הלוגיקה במערכות תעשייתיות  .ב

כל : (כתוב ליד כל פסוק האם הוא פסוק לוגי או לא, נתונים הפסוקים הבאים  .ג

 )' נק 3סעיף 

  .מבחן המשנה בלוגיקה קשה .1

 .מכונית מרצדס יקרה יותר מאופנוע .2

 .דלתות המעלית נסגרות לאחר שלוחצים על כפתור הקומה הרצויה .3

 .קילוגרם נוצות 1-קילוגרם ברזל כבד יותר מ 1 .4

 .ברזל כבד יותר מנוצות .5

 .אם מנפחים את גלגלי האופנים בלחץ אוויר גבוהה מידי הגלגלים יתפוצצו .6

  )נק 10: (2שאלה 

  .)לא כולל שורת הכותרת( של מצבים אפשריים בין משתנים שורות 59טבלת אמת נתונה 

מה המספר המרבי של משתנים לוגיים שאפשר לייצג על ידי הטבלה כך שכל   .א
 )נק 5( נמק ?כלוליםהמצבים האפשריים בין המשתנים יהיו 

האם התיקון גורם לשינוי בתשובה לסעיף . שורות 5עשיתי תיקון בטבלה והוספתי   .ב
  )נק 5( נמק ?א לעיל

   

  !!!ס מזהירה"הנהלת ביה

  נבחן שימצא ברשותו חומרי עזר אסורים

  או שייתפס בהעתקה

 ס"ייענש בחומרה עד כדי הרחקתו מביה



  )נק 61: (3שאלה 

טבלת , סימן אלקטרוני, הביטוי הלוגי באופן בו בכל עמודה יופיעובנה טבלת עמודות 
  .של אותו השער האמת ושם השער

  

  )נק 10: (4שאלה 

  :של הביטוי Wבנה טבלת אמת לערכי . א

  

 Wהאם ניתן  לכתוב ביטוי לוגי אחר המייצג את , שבנית בטבלת האמת Wמתוך ערכי . ב

  ?ללא שינויבאופן כזה שעמודת הפסוק בטבלה תישאר 

  

 )נק 10: (5שאלה 

  :שרטט דיאגרמת שערים לוגיים מתאימה Fעבור הפסוק 

  

   

  !!!ס מזהירה"הנהלת ביה

נבחן שימצא ברשותו חומרי עזר 
  אסורים

  או שייתפס בהעתקה

 ס"ייענש בחומרה עד כדי הרחקתו מביה



  )נק 03: (6שאלה 

של  חלקיתנתונה טבלת אמת .  A, B, C, D, Eמשתנים 5נתונה מערכת בקרה המבוססת על 

לפי  (F=1) המערכת שולחת אות לביצוע פעולה ידועה. ריקה Fהמשתנים ועמודת הפסוק 

 :התנאים הבאיםאחד או יותר מ

• A)  וגם נכוןB או  )נכוןC ןנכו  

  ןנכו D או רקנכון  Bרק  •

• A  או נכוןB  או נכוןC  או נכוןD  או נכוןE ןנכו  

 .טבלת אמת המתארת מתי המערכת שולחת אות לביצוע הפעולה השלם את. א
  ניתן למלא על גבי גיליון הבחינה )נק 20(

כתוב ביטוי לוגי המתאר את התנהגות  Fמתוך הערכים המתקבלים בעמודה . ב

הטבלה מייצגת חלק מהמצבים ואתם נדרשים לנמק לגבי , שימו לב(נמק . המערכת
  )נק 10( )ותהללא צורך להשלים אהטבלה המלאה 

  

  

  

  בהצלחה

   

  !!!ס מזהירה"הנהלת ביה

  נבחן שימצא ברשותו חומרי עזר אסורים

  או שייתפס בהעתקה

 ס"ייענש בחומרה עד כדי הרחקתו מביה



  פתרון

  

  1שאלה 

הפסוק יקבל ערך אמת רק כאשר כל המשתנים הם אמת ולכן טבלת  ANDלפי הגדרת שער   .א

 0השורות הראשונות יהיו  15שורות באופן שבעמודת הפסוק  16משתנים תכיל  4אמת על 

 .1ורק השורה האחרונה תהיה ) אפס(

 הלוגיקה היא מנוע קבלת ההחלטות של כל מערכת בקרה תעשייתית  .ב

    .ג

חד משמעית ולכן לא ניתן לקבל רק תשובות אמת אינה " קשה"המילה  –לא פסוק לוגי . 1

  ושקר

  ולקבל תשובה אמת או שקר רכביםניתן להשוות את מחירי ה –פסוק לוגי . 2

ואז  הדלתות נסגרות לאחר לחיצה על כפתור הקומהניתן לבדוק האם  –פסוק לוגי . 3

  התשובה אמת או שקר בהתאמה

  ובה אמת או שקרניתן לבדוק את האמירה ולקבל תש –פסוק לוגי . 4

לא ידוע כמויות החומרים כדי לאפשר בדיקה חד משמעית ותשובת אמת  –לא פסוק לוגי . 5

  או שקר

 ניתן לבדוק את האמירה ולקבל תשובה אמת או שקר  - פסוק לוגי . 6

  2שאלה 

מצבים  64משתנים ניתן לבנות  6-ל .מצבים אפשריים 32משתנים ניתן לבנות  5-ל  .א

 .5ר המירבי של משתנים שאפשר לייצג על ידי הטבלה הנתונה הוא ולכן המספ, אפשריים

, משתנים 6- שורות שזה בדיוק מספיק ל 64שורות לטבלה אז נקבל טבלה עם  5אם הוספתי   .ב

 .ולכן התשובה לסעיף א משתנה

  3שאלה 

  

   



  4שאלה 

    .א

Q L  
    

 
  

0  0  1  0  0  0  

1  0  1  0  1  1  

0  1  0  0  0  0  

1  1  0  1  0  1  

  W=Q -ניתן לראות כי הם זהים ל Wמהסתכלות על ערכי   .ב

  5שאלה 

  

 

  6שאלה 

    .א

A B C D E F לפי תנאי 

0 0 0 0 0 0 

1 1 0 0 0 1 1,2,3 

0 0 1 0 0 1 1,3 

0 1 0 1 0 1 3 

1 1 0 1 0 1 1,3 

0 0 1 0 1 1 1,3 

1 0 1 0 1 1 1,3 

1 1 0 1 1 1 1,3 

0 1 1 1 1 1 1,3 

1 1 1 1 1 1 1,3 

ניתן . חוץ מהשורה הראשונה) 1(להיות אמת  Fגורם לכל שורות  3ניתן לראות כי תנאי   .ב

מכאן ניתן להסיק . לראות כי שני התנאים האחרים גם כן לא משפיעים על השורה הראשונה

חוץ מהשורה הראשונה וזה בדיוק כמו הגדרת  1תהיה כולה  Fכי בטבלה השלמה עמודה 

או  1כדי שהפסוק יהיה  1כלומר מספיק שמשתנה אחד יהיה  –בין כל המשתנים   ORפעולת 

F=A+B+C+D+E  


