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 الكترونيات القدرة
سميت ىذه المواد بيذا االسم . عند صناعة الثايرستور والترانزستور، فإنيا تصنع من مواد شبة موصمة  .1 

 ____________ ألنيا مواد

 

  .ال يمكن اعتبارىا موصمة وال يمكن اعتبارىا عازلة كالسيمكون -ا  

  .تعتبر موصمة جيدة لمتيار وشبة موصمة لمفولتية -ب  

  .تعتبر موصمة جيدة لمفولتية وشبة موصمة لمتيار -ج  

  .تعتبر شبة موصولة لمتيار والفولتية كالنحاس وااللمنيوم -د  

وان قيمة الفولتية المطبقة عتبار أن الحمل عبارة عن مقاومة أ أدناة عمىلدائرة التقويم المبينة في الشكل   .2 
عمييا ىي  VVS 120 .فإن القيمة العظمى لمفولتية بداللة القيمة الفعالة لجيد المصدر ىي .....

 
 

 

  V7.169 -ب V7.159 -ا  

  V9.176 -د V7.189 -ج  

 يساوي  (Center Tapped)إذا كانت القيمة العظمى لجيد المقوم باستخدام تقويم موجة كاممة *** 
 V100 وتردد المصدر يساوي Hz60(.5-3)جب عن االسئمة  أ 

 

  .....القيمة المتوسطة لجيد الحمل ىي  .3 

  V7.69 -ب V7.163 -ا  

  V7.63 -د V7.89 -ج  

  .... ىي(PIV)القيمة العظمى لجيد االنحياز العكسي لمديود   .4 

  V150 -ب V100 -ا  

  V300 -د V200 -ج  

  ....قيمة تردد موجة الخرج تكون   .5 

  Hz60 -ب Hz120 -ا  

 Hz30 -د Hz180 -ج  
 

 

 

ظمل بقمم الرصاص بشكل . سؤال موضوعي من نوع االختيار من متعدد، اإلجابة عنيا إجبارية (100)يتكون ىذا االختبار من 
. غامق الدائرة التي تشير إلى اإلجابة الصحيحة في المكان المخصص لذلك في نموذج اإلجابة المرفق
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( 7-6)لمدائرة في الشكل التالي أجب عن االسئمة  ** 

 

 

  :ىذه الدائرة الكيربائية ثالثية االطوار ىي دائرة مقوم  .6 

  .محكوم نصف موجة بحمل مادي -ا  

  .محكوم موجة كاممة بحمل حثي  -ب  

  .غير محكوم نصف موجة بحمل مادي -ج  

  .  غير محكوم موجة كاممة بحمل مادي -د  

  :لحساب القيمة المتوسطة لمجيد عمى اطراف الحمل نستخدم العالقة  .7 
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  ......يمكن لمثايرستور ان يقوم بتوصيل التيار اذا كانت   .8 

  .(K) موجبة بالنسبة لمميبط (G) سالبة وفولتية البوابة (A)فولتية المصعد  -ا  

  .(K)موجبة بالنسبة لمميبط (G)  موجبة وفولتية البوابة (A)فولتية المصعد -ب  

  .(K) سالبة بالنسبة لمميبط (G) موجبة وفولتية البوابة(K)فولتية الميبط  -ج  

  .(K) سالبة بالنسبة لمميبط (G) سالبة وفولتية البوابة (K)فولتية الميبط  -د  

يقوم العاكس بتحول الجيد المستمر الى جيد متناوب، وليذه العاكسات كسب ويعرف الكسب بأنو عبارة عن   .9 
 ____________نسبة جيد

 

  .الدخل المتناوب الى نسبة جيد الخرج المستمر -ا  

  .الدخل المستمر الى نسبة جيد الخرج المتناوب -ب  

  .الخرج المتناوب الى نسبة جيد الدخل المستمر -ج  

. الخرج المستمر الى نسبة جيد الدخل المتناوب -د  
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من األمور الواجب أخذىا بعين االعتبار عند تصميم دوائر قدح الثايرستورات ىي ان يكون الثايرستور في   .10 
 ____________حالة

 

  .انحياز عكسي، وأزالة اشارة البوابة عندما يتحول الثايرستور الى حالة التوصيل -ا  

  .انحياز أمامي، وأزالة اشارة البوابة عندما يتحول الثايرستور الى حالة التوصيل -ب  

  .انحياز عكسي، واالبقاء عمى اشارة البوابة وعدم أزالتيا -ج  

  .انحياز أمامي، واالبقاء عمى اشارة البوابة وعدم أزالتيا -د  

  ...يقصد بعممية إطفاء الثايرستور ىي بتحويمة من حالة الوصل الى حالة الفصل وذلك   .11 

  .(Holding Current)بتقميل التيار االمامي الى قيمة أقل من تيار االمساك  -ا  

  .(Holding Current)بزيادة التيار االمامي الى قيمة أكبر من تيار االمساك  -ب  

  .عند مرور الثايرستور عند القيمة العظمي لتيار موجة القدح -ج  

  .(Reverse Leakage Current)بتقميل التيار االمامي الى قيمة أقل من تيار التسريب العكسي  -د  

أعتبار أن فولتية المصدر  وعمى  التالي في الشكلالمبينةلمدائرة  **  VVS 120 الحمل مادي بحت وان 

  10R  لمثايروستور وزاوية القدح  
1T تساوي 










2


  (...... 16-12)أجب عن االسئمة

 

 

القيمة المتوسطة لجيد الحمل   .12  
dcVىي :  

  V54 -ب V37 -ا  

  V27 -د V4.42 -ج  

القيمة المتوسطة لتيار الحمل   .13  
dcI ىي......  

  A24.4 -ب A7.3 -ا  

  A7.2 -د A4.5 -ج  

  القيمة الفعالة لمجيد عمى طرفي الحمل  .14  
rmsVىي:    

  V4.42 -ب V37 -ا  

  V27 -د V54 -ج  

  :كفاءة الدائرة ىي  .15 

  28.50% -ب 28.30% -ا  

 27.20% -د 27.40% -ج  
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القيمة العظمى لجيد االنحياز العكسي   .16  PIV لمثايروستور  
1T.  

  V85.84 -ب V7.169 -ا  

  V1.509 -د V4.339 -ج  

 ىي اتوستوررعتبار أن زاوية قدح الثايأعمى مقوم محكوم أحادي الطور نصفي،   .17 









2


. اعتبار وعمى 

 ......... فأنو يتكون من أن الحمل مادي

 

  .               ديودين وثايرستورين -ب .                       اربع دايودات -ا  

  .ثالثة ديودات وثالثة ثايرستورات -د .اربع ثايرستورات -ج  

متحكم جيد أحادي الطور موجة كاممة ، يقوم بالتحكم بالقدرة الناتجة عن مصدر جيده  ***  VVS 230 
بتردد  Hzf 50 والمزودة الى حمل مادي ، R . القيمة العظمى لقدرة الخرج تساوي KW10 .

(. 19-18)أجب عن الفرعين 

 

 

يمكن الحصول عمى القيمة العظمى لمفولتية عمى طرفي الحمل عندما تكون زاوية القدح لمثايرستورين   .18 
 ....تساوي

 

 -ا    30 ب-   0  

 -ج    90 د-   180  

تكون قيمة مقاومة الحمل   .19  Rىي ......  

 -ا    29.8R ب-   29.6R  

 -ج    29.5R د-   29.4R  

  .....، فإنو يمكن التحكم بزيادة الفولتية الخارجة عمى طرفي الحمل من خالل(Chopper)في المقطعات   .20 

زيادة زمن القطع  -ا   
OFFt وتقميل زمن الوصل  

ONt.  

تقميل زمن القطع  -ب   
OFFt وزيادة زمن الوصل  

ONt.  

زيادة زمن القطع  -ج   
OFFt وزيادة زمن الوصل  

ONt.  

تقميل زمن القطع  -د   
OFFt وتقميل زمن الوصل  

ONt.  

 نظم القيادة الكيربائية 

من أنواع نواقل الحركة التي تستخدم لنقل الحركة من مسافات متباعدة بين اعمدة الدوران ىي من نوع ناقل   .21 
 ____________ذو 

 

  .(Worm Gear)الحركة الدودية   -ب  .          (Gear Box)المسننات  -ا  

 .المسننات والدودية معاً  -د  .            (Sheaves)البكرات  -ج  

 

 



  الورقة الثالثة  –البرنامج اليندسي                                 امتحان الشيادة الجامعية المتوسطة 
االتمتة الصناعية  :                           التخصص 2013لعام الشتوية الدورة 

 

517 Examinations& evaluation unit winter.2013             

 

  :تكون الخواص الميكانيكية في المحركات ذو التيار المستمر مطمقة القساوة عند  .22 

  .زيادة السرعة مع زيادة العزم -ا  

  .زيادة السرعة مع بقاء العزم ثابتاً  -ب  

  .ثبات السرعة ميما زاد العزم -ج  

  .زيادة السرعة مع نقصان العزم -د  

عند تحويل السرعة الزاوية   .23  SRad / الى السرعة الدورانية   RPMn فإننا نستخدم             :  
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  :في محركات التيار المباشر ذو التييج المستقل وعند عممية االقالع فإن  .24 

 وكذلك  0 -ا   0aE وعندىا يكون التيار ، 
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أن قيمة مقاومة المنتج   .25  
ARفمذلك يمكن الحصول عمييا من خالل .  ال تعطى في لوحة المواصفات الفنية

 :العالقة
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 (: 30-26)أجب عن االسئمة . محرك تيار مباشر تييج مستقل لو المعطيات االسمية التالية *** 

 





38.0

8.4,220,2.24,1500 2

A

nnANn

R

KwPVVAIrpmn
 

 

لحساب قيمة السرعة الزاوية   .26  
nاالسمية فإنيا تساوي:  

SRad -ا   SRad -ب 150/ /143  

SRad -ج   SRad -د 157/ /100  

عند حساب قيمة العزم االسمي   .27  
nTفإنو يساوي :  

  mN.57.30 -ب mN.25 -ا  

 mN.2.55 -د mN.40 -ج  
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ان قيمة سرعة الالحمل   .28  ىي :  

SRad -ا   SRad -ب 7.163/ /4.155  

SRad -ج   SRad -د 4.185/ /2.174  

لحساب قيمة كفاءة المحرك الكيربائي   .29  فإنيا تساوي ____________  

  .59.0 -ب  .                                26.0 -ا  

   .9.0 -د  .   99.0 -ج  

عند حساب قيمة المقاومة المادية المضافة في دائرة العضو المنتج لجعل الخاصية التنظيمية تمر من   .30 
النقطة  mNT .251  ،  SRad /901 فإنيا تساوي ،...... 

 

  95.8 -ب 99.6 -ا  

  98.2 -د 99.4 -ج  

من الخاصية الكيروميكانيكية لممحرك الحثي ثالثي االطوار، فإننا نستطيع القول ان قيمة   .31  l

CS II 2.  
 :وذلك عندما تكون قيمة االنزالق تساوي

 

 -ا   0S ب-  1S  

 -ج   S د-  1S  

عند العمل بنظام مولد عمى التوازي مع الشبكة، فإن المحرك يعمل في ىذه الحالة تحت تأثير عزم الحمل   .32 
 :عمى الخاصية الميكانيكية لذلك يصبح عزم الحمل

 

سالبًا بإتجاة عزم المحرك وتكون قيمة - أ   0,  S.  

موجبًا بإتجاة عزم المحرك وتكون قيمة - ب   1,  S.  

سالبًا بإتجاة عزم المحرك وتكون قيمة  -ج   0,  S.  

موجبًا بإتجاة عزم المحرك وتكون قيمة  - د   0,  S.  

يستخدم المحرك التوافقي ثالثي االطوار في الشبكات لتعويض القدرة غير الفعالة ولتحسين معامل القدرة   .33 
 :وذلك ألن كفاءتو

 

عالية ومعامل قدرتيا - أ   Cosقميل .  

منخفضة ومعامل قدرتيا - ب   Cosقميل .  

عالية ومعامل قدرتيا  -ج   Cosكبير .  

منخفضة ومعامل قدرتيا  - د   Cosكبير .  

عند توصيل مقاومات مع العضو الدوار الممفوف في المحركات الحثية ثالثية االطوار ذو العضو الدوار، فإن   .34 
قيمة العزم االعظمي  

maxT: 

 

تزداد وأما االنزالق الحرج - أ   CrSفيقل .  

يبقى ثابتًا ولكن االنزالق الحرج - ب   CrSيقل .  

تزداد وأما االنزالق الحرج  -ج   CrSفسوف يزداد .  

يبقى ثابتًا ولكن االنزالق الحرج  - د   CrSيزداد .  
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(. 38-35)محرك ثالثي االطوار لو المعطيات التالية، أجب عن االسئمة  *** 
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عند حساب سرعة المجال الثابت الدورانية   .35  nفإنيا تساوي .....  

  rpm1000 -ب rpm1500 -ا  

  rpm945 -د rpm3000 -ج  

لحساب قيمة االنزالق المقررة   .36  
nS.......  

  05.0 -ب 04.0 -ا  

  07.1 -د 07.0 -ج  

من المعطيات فإنو يمكن حساب قيمة تيار دارة القصر   .37  
CSI   ...، وتكون النتيجة ىي .

  A5.67 -ب A4.98 -ا  

  A1.87 -د A45.120 -ج  

عند حساب قيمة العزم المقرر كانت   .38  mNTn .177 وبذلك تكون قيمة العزم االعظمي ىي ، ....  

  mN.432 -ب mN.442 -ا  

  mN.400 -د mN.342 -ج  

لتنظيم سرعة المحركات الحثية وذلك بتغير عدد ازواج االقطاب، فإنو عند تحويل شكل ممفات العضو الساكن   .39 
من توصيمة الدلتا   الى توصيمة ستار ستار   فإن .... 

 

  .العزم يقل والسرعة تزيد وعدد ازواج االقطاب يقل والقدرة ثابتة- أ  

  .القدرة تزيد والسرعة تزيد وعدد ازواج االقطاب يقل والعزم ثابت- ب  

  .السرعة تزيد والعزم والقدرة ثابتين وعدد ازواج االقطاب يزبد -ج  

  .السرعة تقل والعزم يزيد وعدد ازواج االقطاب يزيد والقدرة ثابتة - د  

عند استخدام أنظمة القيادة المغمقة بتغذية سالبة بفرق الجيد عمى أطراف العضو المنتج لمحرك تيار   .40 
 .…مباشر تييج مستقل، فإن ىذه الحالة ال تستخدم لوحدىا والسبب 

 

  .الن السرعة في الحالة النيائية تكون اكبر بكثير من السرعة في النظام المفتوح- أ  

  .الن السرعة في الحالة النيائية تكون اقل بكثير من السرعة في النظام المفتوح- ب  

  .الن الخاصية التي نحصل عمييا ىي خاصية المحرك لوحده بدون اية تحسينات -ج  

  .الن الخاصية التي نحصل عمييا ىي اعمى من خاصية المحرك  - د  
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 االليتكنولوجيا التحكم 

اذا كانت دالة النقل لمنظام   .41  
 164

10
2 


SS

sG   ....، فإن النظام يعتبر نظام   

  غير مستقر -ب مستقر -أ  

  راحيانا مستقر واحيانا اخرى غير مستق -د عمى حافة االستقرار -ج  

  :يكون النظام غير مستقر إذا كانت نسبة أإلخماد  .42 

               مساوي لمواحد -ب اكبر من واحد              -أ  

  اقل من الصفر -د                 تساوي صفر -ج  

القيمة النيائية لمدالة   .43 
  12

1
2 



SSSS

S تساوي:  

     2 -ب 0 -أ  

  0.5 -د   1 -ج  

  ...... يعمل عمىكامميالحاكم الت  .44 

   الخطأ الستاتيالغاء -ب ابطاء استجابة النظام -أ  

  جميع ما ذكر صحيح -د  النظامعزيز إستقراريةت -ج  

  .……ىي لمحاكم التكامميدالة النقل   .45 

                         -أ  
S

  S -ب 1

 -د 1 -ج  
2

1

S
  

  ….معامل الكسب في الحاكم التناسبي التفاضمي يؤدي الى زيادة  .46 

  تقميل تكبير النظام -ب            الخطأ الستاتي تقميل -أ  

  بطاء السرعةا -د  ثابت           خطأبقاء ال -ج  

............ النظام المحكوم ذو استجابة  فان %150اذا كان المدى التناسبي في نظام تحكم يساوي   .47 
 :السرعة

 

  متوسطة -ب                          عالية -أ  

     جدا منخفضة -د                     منخفضة -ج  

 تمتاز بالبطأ في مرحمة العبور، ولكن بعدم وجود خطأ  ….............استجابة النظام المحكوم بواسطة   .48 
 .في الحالة النيائية

 

  PI -ب P -أ  

 PID -د PD -ج  
 

 



  الورقة الثالثة  –البرنامج اليندسي                                 امتحان الشيادة الجامعية المتوسطة 
االتمتة الصناعية  :                           التخصص 2013لعام الشتوية الدورة 

 

917 Examinations& evaluation unit winter.2013             

 

  :ات الزمن التكاممي الكبيرذ التكاممية  التحكم التناسبيةما يميز أنظمة أىم  .49 

            الكبيرالحيد -ب               سرعة االستجابة -أ  

  ية االستقرارامكانية فقدان -د           متانة النظام المغمق -ج  

  :التناسبي عند تنغيم الحاكمات بطريقة زيغمر و نيكولز نبقي عمى الفعل  .50 

        بكسب كبير -ب           بمعامل كسب صغير -أ  

  التفاضمي -د التكاممي               -ج  

(: 58 – 51 ) عألفراجب عن ا،  المخطط الصندوقي التاليمن ***
 
 
 
 
 

 

 

  :المتغير المراد قياسو و التحكم بو في العممية الصناعية ىو  .51 

  5 -ب 1 -أ  

  3 -د 2 -ج  

  : يشير الى إشارة2الرقم   .52 

  الخطأ              -ب التحكم                -أ  

  التشغيل -د التغذية الراجعة                  -ج  

  :، فإن اشارة التحكم تساوي % 20اذا كان نمط التحكم تناسبي بمدى تناسبي   .53 

              R(s) . 5 -ب C(s) .20 -أ  

  B(s) . 5 -د         E(s) . 5 -ج  

  : يشير الى4العنصر رقم   .54 

  التغذية الراجعة              -ب               CV(s)صمام التحكم  -أ  

  الحاكم -د العممية الصناعية               -ج  

  :ىيالنظام المفتوح دالة نقل   .55 

 -أ     sPsC  -ب .     sHsPsC ..  

 -ج   
   sHsC

sC

.1
 -د  sPsCV .)(  

C(s) 4 P(s) 

H(s) 

1 

5 

2 

- 

3 

E(s) 
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  : يشير الى اشارة3رقم   .56 

         التغذية الراجعة -ب R(s)المرجعية  -أ  

      التشغيل -د E(s)الخطأ  -ج  

  :المدخل الموجب لنظام التحكم ىو  .57 

              B(s) -ب          E(s) -أ  

  C(s) -د R(s) -ج  

  : في المخطط الصندوقي يشير الى اشارة1الرقم   .58 

  المتغير المحكوم           -ب التعديل             -أ  

  الخطأ -د الحاكم           -ج  

  : يؤدي الىالمحكوممتغير الإن نقصان قيمة أنظمة التحكم،  في  .59 

  .نقصان قيمة االشارة الخارجة من الحاكم -أ  

  زيادة قيمة االشارة الخارجة من الحاكم -ب  

  .بقاء قيمة االشارة الخارجة من الحاكم ثابتة -ج  

  .نقصان او زيادة قيمة االشارة الخارجة من الحاكم حسب نوع العممية الصناعية -د  

  :(exponential response)ينتج عنو استجابة ديناميكية أسية  التالية األنظمة من أي  .60 

 -أ    12  SsG ب-  
1


S

S
sG  

 -ج    2
10


S

sG د-   1
1

2


S
sG  

 المعالجات الدقيقة

 :  ىو8085طول خطوط العنونة في المعالج   .61 

  Bits 16 -ب Bits 8 -ا  

  Bits 32 -د Bits 12 -ج  

 :  ىو BCطول المسجل   .62 

  Bits 8 -ب Bits 4 -ا  

  Bits 32 -د Bits 16 -ج  

 :  عنونة مواقع ذاكرة بحجم8085يستطيع المعالج   .63 

  KByte 16 -ب  KByte 64 -ا  

  KByte 8 -د KByte 32 -ج  
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 : اي من السجالت التالية اليمكن استخدامو لتخزين البيانات  .64 

  BC -ب HL -ا  

  DE -د SP -ج  

 :  ىو LXI H,7500حجم التعميمة   .65 

  Bytes 2 -ب Byte 1 -ا  

  Bytes 4 -د Bytes 3 -ج  

:  بعد تنفيذ البرنامج التالي(69 - 66 )اجب عن مايمي  
LXI H,00FF 
INX H 

HLT 

 

 

  Lماىي قيمة المسجل   .66 

  01 -ب FF -ا  

  00 -د 11 -ج  

  :Hماىي قيمة المسجل   .67 

  01 -ب FF -ا  

  00 -د 11 -ج  

  :Carry Flagماىي قيمة راية الحمل   .68 

  11 -ب 1 -ا  

  2 -د 0 -ج  

  :Sign Flagماىي قيمة راية االشارة   .69 

  0 -ب 1 -ا  

  11 -د 2 -ج  

عمى اعتبار ان القيمة االبتدائية  (MVI A,05) بعد تنفيذ التعميمة Parity Flag ماىي قيمة راية التكافؤ  .70 
 :لراية التكافؤ ىي

 

  0 -ب 1 -ا  

  11 -د 2 -ج  

:  بعد تنفيذ البرنامج التالي(72-71 )اجب عن مايمي *** 
LXI H,1234 

LXI B,5678 

PUSH H 

PUSH B 

POP H 

POP B 

HLT 

 



  الورقة الثالثة  –البرنامج اليندسي                                 امتحان الشيادة الجامعية المتوسطة 
االتمتة الصناعية  :                           التخصص 2013لعام الشتوية الدورة 

 

1217 Examinations& evaluation unit winter.2013             

 

 

 :  HLماىو محتوى المسجل   .71 

  7812 -ب 1234 -ا  

  5678 -د 3456 -ج  

  :BCماىو محتوى المسجل   .72 

  3456 -ب 1234 -ا  

  5678 -د 7812 -ج  

 05 ىو 8000 عمما ان محتوى موقع الذاكرة   بعد تنفيذ البرنامج التالي(79-73 )اجب عن مايمي *** 
MVI A,07 

MVI B,03 

LXI H,8000 
ORA B 

MOV B,A 

ANA M 

MOV C,A 

MVI A,00 

CMA 

HLT 

 

 : Bماىو محتوى المسجل   .73 

  07 -ب 03 -ا  

  00 -د 05 -ج  

  :Cماىو محتوى المسجل   .74 

  07 -ب 03 -ا  

  FF -د 05 -ج  

 : Lماىو محتوى المسجل   .75 

  FF -ب 05 -ا  

  00 -د 80 -ج  

  :ACCماىو محتوى المسجل   .76 

  FF -ب 05 -ا  

  00 -د 1- -ج  

  :Parity Flag ماىي قيمة راية التكافؤ  .77 

  0 -ب 1 -ا  

  2 -د 11 -ج  

  :Carry Flagماىي قيمة راية الحمل   .78 

  11 -ب 1 -ا  

  2 -د 0 -ج  
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  :Zero Flagماىي قيمة راية الصفر   .79 

  11 -ب 1 -ا  

  2 -د 0 -ج  

  :CALL 8500ماىي وظيفة التعميمة   .80 

  8500الرجوع من البرنامج الفرعي المخزن في الموقع  -ا  

  8500 البرنامج الفرعي المخزن في الموقع استدعاء -ب  

  HL في المسجل 8500وضع القيمة  -ج  

  في الذاكرة 8500وضع القيمة  -د  

 الحاكمات المبرمجة المنطقية

  :(CPU) في وحدة المعالجة المركزية (Control Unit)تقوم وحدة التحكم   .81 

  .باستقبال وحفظ المعمومات عمى شكل خانات ثنائية -ا  

  .بالعمميات الحسابية كالجمع والطرح والضرب والقسمة  -ب  

  .بالعمميات المنطقية باستخدام الخانات الثنائية -ج  

  .باستقبال المعمومات وتنظيميا ومعالجتيا وارساليا لوحدة الحساب والمنطق -د  

  ...االجيزة الخارجية النموذجية الموجودة عمى مخرج الحاكم المنطقي المبرمج ىي  .82 

  .مجموعة من مفاتيح التشغيل ومصابيح االشارة -ا  

  .مجموعة من الضواغط والمستشعرات التقاربية والكيروضوئية -ب  

  .المرحالت والمجسات الحرارية -ج  

  .المضخات والمحركات والصمامات المولبية -د  

  ..المرحالت والعدادات والمؤقتات الموجودة داخل الحاكم المنطقي المبرمج تكون بصورة  .83 

  قابمة لمبرمجة -ب فيزيائية -ا  

  فيزيائية وغير قابمة لمبرمجة -د غير قابمة لمبرمجة -ج  

  :انماط عمل الحاكم المنطقي المبرمج ىي  .84 

  . فقط(Run Mode)نمط التشغيل  -ا  

  . فقط(Monitoring Mode) ونمط المراقبة (Run Mode)نمط التشغيل  -ب  

  . فقط(Run Mode) ونمط التشغيل (Stopping Mode)نمط التوقف  -ج  

  .نمط التشغيل  ونمط المراقبة ونمط التوقف فقط -د  
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(: 86-85)من المخطط السممي التالي، أجب عن  ** 

 

 

  :يمكن تمثيمة بالبوابات المنطقية بإستخدام  .85 

   (OR) واآلخرى بوابة (AND)بوابتين منطقيتين أحداىما بوابة  -ا  

   (OR) واألثنتين بوابة (AND)بثالث بوابات منطقية أحداىما بوابة  -ب  

   (AND) واألثنتين بوابة (OR)بثالث بوابات منطقية أحداىما بوابة  -ج  

   (AND)اربع بوابات منطقية من نوع  -د  

  :، فإنة يجب استخدام تعميمة(Instruction List)عند تحويل المخطط السممي الى لغة قائمة التعميمات   .86 

  ALD  (AND Load) -ب     OLD (OR Load) -ا  

  NOLD  (NOR Load) -د NLD  (NAND Load) -ج  

في نظام الحماية داخل المصنع المرتبط بالحاكم المنطقي المبرمج، فإنو اذا عممت الثالثة مستشعرات مع   .87 
بعضيا البعض يجب استدعاء قسم الحريق، لذلك وفي المخطط السممي فإنو يجب ربط المستشعرات الثالثة 

 ......باستخدام بوابة

 

               AND -ب           OR -ا  

  NOR -د           NAND -ج  

، تجعل المخرج (Negative) (N)من المخطط السممي التالي فإن التعميمة   .88  
0.0Q يعمل عند الضغط عمى 

المدخل  
0.0I .... 

 

 

  لن يعمل نيائياً  -ب عمى الحافة اليابطة -ا  

  (N)لمدة زمنية محددة من التعميمة  -د عمى الحافة الصاعدة -ج  

  : من اجل (TMR )تستخدم المؤقتات التراكمية   .89 

  .( Delay on )تأخير زمن التشغيل  -ا  

  .( Delay off )تأخير زمن التوقف  -ب  

  .تسجيل الزمن التراكمي لمتشغيل عممًا بأنيا ال تصفر عند زوال إشارة الدخل -ج  

 . التوقف عند انتياء الزمن المبرمج عميو -د  
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  : وىي تعني عممية(FILL-N) ىناك تعميمة تسمى (Move)من تعميمة النسخ   .90 

  .نسخ بيانات خارجية ووضعيا في موقع في الذاكرة -ا  

  .نسخ مجموعة من البيانات من مواقع في الذاكرة ونقميا الى خارج الحاكم المبرمج -ب  

  .تصفير جميع محتوايات مواقع الذاكرة المحددة -ج  

  .نقل البيانات عمى شكل مصفوفة من مواقع  بالذاكرة الى مواقع آخرى من الذاكرة -د  

( : 94-91)من البرنامج التالي اجب عن االسئمة  *** 
LD           SM 0.1 
MOVW  # 0  ,  VW100 

MOVW  #  10  ,  VW110 

LD          SM 0.5 

AN          Q0.0 

EU 

INCW     VW100   

DECW    VW110 

LDW =     # 0  ,  VW110 

O              Q0.0 

=               Q0.0        

MEND 

1.1 
1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

1.12 
 

 

التعميمة   .91  1.0SM وعندما يكون البرنامج في حالة تشغيل (Run mode) فإنيا :  

  .تكون في حالة توصيل مستمر -ا  

تعطي نبضة مستمرة بحيث يكون  -ب   STST OFFON 3030 .  

  .تكون في حالة توصيل فقط في المسحة االولى لمبرنامج -ج  

  .ال تعمل اال في حالة الضغط عمييا -د  

  : الموجودة في البرنامج، وعند تشغيل البرنامج فإنيا ستعمل(DECW)التعميمة   .92 

  . زيادة واحدة كل مسحة(VW110)زيادة موقع الذاكرة  -ا  

  . زيادة واحدة كل ثانية واحدة(VW110)زيادة موقع الذاكرة  -ب  

  . نقص واحدة كل مسحة(VW110)نقصان موقع الذاكرة  -ج  

  . نقص واحدة كل ثانية واحدة(VW110)نقصان موقع الذاكرة  -د  

  : الى(VW110)البرنامج يتوقف عن العمل عندما يصل العد في موقع الذاكرة   .93 

             0- ج -ب             100 -ا  

  10 -د               110 -ج  

التعميمة   .94  5.0SM وعندما يكون البرنامج في حالة تشغيل (Run mode)فإنيا :  

تعطي نبضة مستمرة  -ا   STST OFFON 3030 .  

تعطي نبضة مستمرة  -ب   STST OFFON 5.05.0 .  

  .تكون في حالة توصيل مستمر -ج  

. تكون في حالة توصيل فقط في المسحة االولى لمبرنامج -د  
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(: 100-95 )من المخطط السممي التالي اجب عن االسئمة  *** 

 

 

عند الضغط عمى المدخل   .95  
0.0I فإن المخرج  

0.0Qالمحرك سيعمل :  

  .لمرتين فقط خالل نصف ساعة -ا  

  .بشكل مستمر ويتوقف بعد مرور نصف ساعة -ب  

ولن يتوقف المحرك اال عند الضغط عمى كبسة التوقف  -ج   1.0I.  

  .بشكل متناوب كل نصف ساعة -د  

عندما يكون المخرج   .96  0.0Q في حالة تشغيل وضغطنا عمى كبسة التوقف  1.0I ومن ثم ضغطنا عمى 
كبسة التشغيل  0.0I مرة ثانية فإن المخرج  0.0Qسيعمل : 

 

  .مباشرة ولمدة نصف ساعة ثم يتوقف -ا  

  .مباشرة ولمدة زمن المسحة الواحدة ثم يتوقف  -ب  

لمرتين خالل نصف ساعة، ولمتشغيل مرة اخرى يجب الضغط عمى  -ج   0.0I.  

  .بشكل متناوب كل نصف ساعة -د  

  :المؤقت المستخدم في الدائرة ىو من نوع مؤقت  .97 

  .تأخير التشغيل -ب .                     تأخير الفصل -ا  

  .التراكمي -د .                         المستقر -ج  

  :العداد المستخدم في المخطط السممي ىو من نوع عداد  .98 

  .                                 حمقي -ب .                                تنازلي -ا  

  .تصاعدي -د .تصاعدي تنازلي -ج  

  : عمى مخرج الحاكم المبرمج ىي(Wiring)عدد المخارج المرتبطة سمكيًا   .99 

  ثالثة         -ب واحد       -ا  

اربعة  -د أثنان        -ج  
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  :، ىذا الرقم يعني أن المؤقت سيعمل(18000)عمى مدخل المؤقت يوجد رقم   .100 

  .       لمدة ساعة ثم يفصل -ا  

  .بعد مرور ساعة من الزمن ويتوقف -ب  

  .بعد مرور نصف ساعة ويتوقف مباشرةً  -ج  

  .مباشرة ويتوقف بعد مرور نصف ساعة -د  

 
انتيت األسئمة 


