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-: ن)5(التمرین األول
حول األعداد التالیة إلى ما یكافئھا  -)ن3( الجزء االول

(ABC1)16 = ( ?)2 = ( ?) Gray
(571)10 = ( ?) 16 = ( ?) BCD

(110011101) Gray = ( ?)2 = ( ?)16

یعطى التصمیم الكھربائي التالي : ن)2(الجزء الثاني :

.Lاوجد المعادلة المنطقیة -1
قي للمعادلة .طارسم التصمیم المن-2

- ) ن)5التمرین الثاني
لیكن التركیب المبین في الشكل : 

   RC = 1KΩ  ,  RB  =  200KΩتعطى : 
VCC = 12V , VBE = 0.6V    ,β=100

مانوع المقحل المستعمل .-1
التیارات والتوترات على التركیب .عین اتجاه -2
IB0أحسب كل من : -3 , IC0 VCE0

أكتب معادلة مستقیم الحمولة ثم أرسمھ مع تعیین -4
Q(VCE0نقطة الراحة  ,IC0)

-  : ن)5(التمرین الثالث
لمدة زمنیة معینة  LEDالتركیب التالي یسمح باطفاء و اشعال الثنائي 

VBE=0.6V=100β
عند الشحن و عند التفریغKحدد وضعیة القاطعة  -1
؟ R2و المقاومة Dما دور الثنائي  -2

في كل حالة . ζدید قیمة الثابت الزمني حمع ت ةاوجد معادلة الشحن و التفریغ للمكثف-3
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التكنولوجیااختبار الفصل األول في مادة 



2

استنتج كیفیة تشغیل التركیب بمآل الجدول التالي  -4

الالزمالزمن للحصول على  Vcالتوترٍ احسب -5

t =2 ,52msبقاء لLED  مشتعلة

    P+R1=1KΩتعطى        

ن)5التمرین الرابع ( -**

نرید إنجاز نظام رقمي إلكتروني یظھر نتیجة االقتراع ( االنتخاب) للجنة تسییر مكونة من أربع أعضاء 

یجب علیھم االنتخاب على كل قرار یتم اتخاذه.     

oعند معارضتھ للقرار. 0عند الموافقة على القرار ویضعھا في  1یضعھا في  لكل عضو قاطعة

o) اللجنة مكونة من رئیسa) وثالثة أعضاء عادیین (b,c,d.(

o.(یساوي ضعف قرار العضو العادي) ًفي حالة تساوي األصوات یعتبر قرار الرئیس مرجحا

o) في حالة االنتخاب باألغلبیة یضيء مصباح المخرجs ( .لھذا النظام

:المطلوب

أعط جدول الحقیقة للنظام الذي نرید إنجازه..1

.باستعمال جدول كارنو sأوجد العبارة المنطقیة المختزلة للمخرج .2
.للمعادلة المختزلة  المنطقي باستعمال بواباتأرسم التصمیم  .3

أرسم التصمیم المنطقي باستعمال بوابات ( ال و ) فقط..4

انتھى بالتوفیق للجمیع                                                                 

Cحالة المكثف Tحالة المقحل LEDحالة الثنائي 
K 1في الوضعیة
K 2في الوضعیة

حكمة 

الوقت كالسیف ان لم تقطعھ قطعك 




