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 :)مسألة(تمرين
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 ناجد النباتاتمنظم  :)مسألة(تمرين
   

  . نحو القطب السالب للبطارية ف= يتوھج الثنبيل Cs التماس يمر التيار عبر تكون التربة مبللةعندما 

  : لھذا المنظموجود ھذه الحاجةسبب  -1

  سقي ا(زھارعن  صاحب المنزل) نسيان(ھوس 

  :الوظيفة الخدماتية لھذا المنظم -2

كلما جفت )LEDيتوھج الثنبيل ( ةتنبيھي إشارات رسالإ 

  .، وP تتوقف إP بعد سقيھااNزھار تربة 

   

  : Rb الوظيفة التقنية للمقاومة -3

   من ا1ت=فTرانزستورت ال ماية ح 

 : عند جفاف التربة LEDحالة الثنبيل   -4

  LEDيتوھج الثنبيل      

  : عند جفاف التربةة اشتغال ھذا المنظمق طري-5

  تصبح مقاومتھا كبيرة  مما يجعل التيار عند جفاف التربة

ُھذا اNخير يصبح في حالة .  T نحو قاعدة الترانزستوريتجه 

 . )Ic ≠ 0( وھذا يعني وجود تيار في المجمع  ) Ib ≠ 0( مشبعة 

  ينبه صاحب المنزل بضرورةف     LED يتوھج الثنبيل وبالتالي 

    .المزھرية سقي 
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