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 الثالث الفصل 
  (ات احلماية )زواجل احلمايةمحاك

PROTECTION RELAYS 
 

 : مبدأ مل حاكمات الحماية  3-1
تعرف حاكمات الحماية بأنها أجهزة تتحسس المتغيرات في اإلشاااات واليا ا الفيزئاة اة التاي 

إلا  الحاكماات تأتيها عبر محوالت الت اا والتوتر. إذا كانت مطاالت هذه اإلشااات واليا ا الاالةاة 
مختةفاااة عاااا مااا ا المعاااا رة وتعبااار عاااا حالاااة لةااال  ماااا ف نهاااا  اااوف تعمااال وذلااا  بفااات  بعااا  ن اااا  

إلعطاا  إناذاا عاا حااوو شارو  غيار ن ام اةص أو لفصال ال اا    أو إغالقهاا مس الكهرباة اةالالت
 اآللي .

ه إن حاااالت ال صاار هااي أكثاار اوعطاااى لطااواة عةاا  ن ااائ ال ااااة الكهرباة ااةص لتحسااس هااذ
 الحاالت واوعطاى يجب الت اا أفضل وأحاو وأ رع تجهيزات حماية لن ائ ال ااة .

عنا حاوو قصر عة  أحاا عنارار ن اائ ال اااة ص فا ن جهااز الحماياة المساتخائ لحما تا  
ل اهرئاااااة والممانعاااااة ا VU)(ص وانخفااااااا فاااااي التاااااوترAI)( يتحساااااس زئااااااية كبيااااارة فاااااي الت ااااااا

)(Z ص لذل  يجب الت اا تجهيزات تتحسس إلحاى تة  الحاالت الاثالو عناا حااوو العطال ص
وهااذا االلت اااا  تعةااع بطب عااة الثااكوة بحيااث يوااون ن ااائ الحمايااة قااايااص عةاا  إنهااا  حالااة ال صاار 

 وإعاية العمل الطب عي لةن ائ المحمي .
 

 التحسس للتيار:  –آ

اي الت اااا إلاا  م مااة أكباار بوثياار مااا الت اااا اال اامي لعناراار ن ااائ يز ال صاار  ااعنااا حاااوو 
ال ااة ص لهذا تستخائ حاكماة حماياة تتحساس لت ااا العطال ص عةا  أن  اتا تعييرهاا عةا  م ماة أكبار 

AI)(ماااا ت ااااا الحمااال اوع ماااي  maxn  ص وأراااغر ماااا ت ااااا ال صااار اوراااغرminscI ما عناااا
 يوون الحمل أرغرئاص ص أ  :

(3.1)                                   minscsmaxn III  
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 (3.2)                                         1 a
I

I

maxn

minsc
 

قرئكة جاااص ماا الواحاا ص يجاب الت ااا  ارة حماياة مختةفاةص عةمااص أنا  لا س  aعناما تكون 
 في وقت واحا . maxnIو  minscIحاو كل ما بالضرواة أن ي

  فااااي او ااااواا السااااة مة         المكاشاااارص فاااا ن الت ااااااات التااااي تساااار فااااي الثااااكوات ذات التااااأائ
فااي الطاااوا  minscI)فااي حالااة الحمااال اوع مااي( ال يمواااا تمييزهااا عااا ت ااااا ال صاار اوراااغر  

ي حالاااة الحمااال اوراااغر  ص فاااي هاااذه الحالاااة يجاااب الت ااااا ن اااائ حماياااة  لااارص لكنااا      المصاااا  فااا
 أكثر تع يااص .

 التحسس النخفاض التوتر:  –ب

ياةماااااص تنااااتل حاااااالت ال صاااار انخفاساااااص فااااي التااااوترص يسااااتفاي مااااا هااااذه ال اااااهرة با ااااتخاائ 
 حاكمات انخفاا توتر لتحسس العطل شر  أن تح ع المعايلة اآلت ة :

(3.3)                                       1 b
U

U

maxsc

n 

 . [V]: التوتر اال مي المطبع عة  العنصر المراي حما ت   ؛   Unحيث   

       maxscU. توتر ال صر اوع مي عنا حاوو العطل : 

نااايااص مااا تسااتخائ منفاارية  اغااا إموان ااة ا ااتخاائ حمايااة انخفاااا التااوترص إال أناا  فااي الواقاا 
ون  ل س ف ط في أثنا  حاوو حالة قصر  نخف  التاوترص لال هنااس أ اكا  ألارى مثال انصاهاا 

 الفارمة في الاااة الثانوئة لمحوى التوترص أو فصل يااة اوتمتة والتحوا ... إلخ .
 

 التحسس النخفاض الممانعة:  –ج

ثاااول عااائ ص وبالتاااالي تااانخف  النساااكة عنااا حااااوو ال صااار  ااازاي الت اااا وئااانخف  التاااوتر ب
 لينهماص إذ ت هر الي مة اال م ة الصغرى لةمانعة عنا الحمل اوع مي ص أ  :

(3.4)                                           
maxn

n
n

I

U
Z  

 في حالة العطل تكون ممانعة الاااة أرغر ما هذه الي مةص أ  إن :
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(3.5)                                                nsc ZZ  

 .][: ممانعة ال صر  ؛  scZحيث   

        nZ  الممانعة اال م ة الصغرى لةاااة عنا الحمل اوع مي  ؛ :][. 

ص يمواااااا الت ااااااا حاكماااااات حماياااااة تتحساااااس (3.5)كماااااا فاااااي المعايلاااااة إذا تح اااااع الثااااار  
فاي الن اائ الماراي حما تا . ولتح ياع  (selective)النخفاا الممانعةص لكا قا ال تتح ع االنت اة ة 

 االنت اة ة في أثنا  الت اا حماية انخفاا الممانعة يجب أن  تح ع الثر  اآلتي :

(3.6)        1..
/

/
 ba

I

I

U

U

IU

IU

Z

Z

n

sc

sc

n

scsc

nn

sc

n 

لهااذا نجااا أن ا ااتخاائ حمايااة انخفاااا الممانعااة  تضااما حااالتي التحسااس لزئاااية الت ااااص 
 وانخفاا التوتر عنا الحمل اوع مي واورغر  .

في هذا الفصل  اناا  بالتفصايل حماياة الت ااا اوع ماي ص ونتارس الحماياة ماا انخفااا 
 الممانعة والتوتر لفصوى ألرى .

 

 ات الزاجلية :العناصر الرئيسة للحماي  3-1-1

 تتكون الحماية الزاجة ة عاية ما عنارر إقالع )تثغيل( ص وقسا منط ي .
 عناصر التشغيل : –آ

تساام  فااي مصااايا مختةفااة باو ااما  اآلت ااة : عناراار اة سااة ص مرامكااةص م ااا  ص عناراار 
تأثيرص عنارر كثف ص وهي ت اوئ بمرامكاة حالاة ون اائ عمال الجهااز الماراي حما تا  بثاول مساتمر 
ومكاشرص إذ تتأثر وتستجيب هذه العنارار ل هاوا ال صار والخةال فاي ن اائ العمال الطب عاي .  اتا 

 تنفيذ عنارر التثغيل لو ا ة زواجل الت ااص التوترص اال تطاعة ... وغيرها.
 

 م المنطقي :القس –ب

عةاا  فصاال ال وا اا  بثااول لح ااي أو  –لتااأثير عناراار التثااغيل  –عكااااة عااا يااة تعماال 
زمنااي ص قااا ت ااوئ بالتااأثير عةاا  تجهياازات ألاارى لتثااغيةهاص أو ت ااوئ ب عطااا  إشااااات ومااا  ماا  تااألير

 شاب  ذل  .  تألف ال سا المنط ي بثول اة س حاكمة زمن ة وزواجل و  طة وتأشيرئة.
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في حااالت لاراة يمواا أن تصاما عنارار التثاغيل وال ساا المنط اي بثاول ماامل . فاي 
ةحماية الزاجة ة  تا تمثيل ال سا المنط ي لو اا ة عنارار منطي اة أثنا  تنفيذ الاااات التصم م ة ل

 . (OR)و  (AND)و  (NO)نذكر منها بثول  اة س العنارر اآلت ة : 

 : (NO)القسم المنطقي  –1

عةا  يلةا ص  Aمخصص لتنفيذ عمة ة النفي ص  تميز هذا العنصر بأن  عنا غ ا  اإلشاااة 
فا ن إشاااة الخار   Aالعوس ص عناا ههاوا إشاااة الاالل وبا X(ص يوون ل  إشااة لار  1-3الثول )

X . تصك  معاومة 

(ص يلال b 1-3ذ  التما  المغةاع ص الثاول ) KLهو الزاجل  (NO)أحا أمثةة العنصر 
 هذا العنصر هو مةف الزاجل ص أما لرج  فهو التما  المغةع .

اومااةص و اا وون مع Aمفتوحاااص تكااون اإلشااااة  SBفااي الحالااة العاييااة عناااما يوااون ال ااا   
 ات هر  SBمطك ة عة  المصكاح و  ضي  المصكاح . عنا إغاالة ال اا    Xهناس إشااة لر  

ص فااي هااذه الحالااة  ااتختفي  KL1مساابكاص فاات  تما اا   KLص عناااها  اا عمل الزاجاال  Aإشااااة الااالل 
 . HLWص اومر الذ   ؤي  إل  إ فا  المصكاح  Xإشااة الخر  

 
  (NO)ط ي ( العنصر المن 1-3الثول ) 

a-   التمثيل االرطالحي صb-  الاااة التوس ح ة 
 

 : (2-3الثول )،  (AND)العنصر المنطقي  –ب

عة  الخر  ف ط عنا وجوي اإلشااات عة  الاالل فاي وقات  Xيعطي هذا العنصر اإلشااة 
( إحااى  ارة تنفياذ العنصار a 2-3كماا هاو موسا  فاي الثاول ) Bو Aواحا ص فمثالص اإلشاااات 

(AND) ( 2-3هي الورل التسةسةي لتما ات الزواجل . وكما مبيا في الثاول b فا ن اإلشاااة )
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X  ت هاار عةاا  لاار  الاااااة ف ااط فااي حالااة عماال )إغااالة( تما ااات الزواجاالKL1        وKL2  ص
 في الوقت نفس  . Bو Aوهذه الحالة تتح ع ف ط في حاى وجوي اإلشااات 

 
  (AND)( العنصر المنط ي  2-3الثول ) 

a-   التمثيل االرطالحي صb-  الاااة التوس ح ة 
 

 : (3-3الثول )،  (OR)العنصر المنطقي  –ب

ص أو  Bو Aعةا  الخار  فاي حالاة وجاوي إحااى اإلشاااتيا  Xيعطاي هاذا العنصار اإلشاااة 
 كةتا اإلشااتيا معاص عة  يلة  .

 
  (OR)( العنصر المنط ي  3-3الثول ) 

a-   التمثيل االرطالحي صb- اااة التوس ح ة ال 
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هااي الوراال التفرعااي لتما ااات الزواجاال كمااا هااو مباايا  (OR)إحاااى  اارة تنفيااذ العنصاار 
ت هر عة  لر  الاااة عنا عمل أحا الازاجةيا ص أو كةيهماا  X(ص ف ن اإلشااة b 3-3في الثول )

 معااااص. يمواااا تنفياااذ العمة اااات المنطي اااة الضاااروائة جم عهاااا لو اااا ة العنارااار المنطي اااة المااو اااة
لتااأميا عمة ااة مناا  التثااغيل . فااي الثااول  (AND)و (NO)أعاااله ص فمااثالص يموااا يماال العنصاارئا 

 Bعةاا  لاار  الاااااة ت هاار ف ااط فااي الحالااة اآلت ااة: وجااوي اإلشااااة  X(  تضاا  بااأن اإلشااااة 3-4)
شااااة  Aص عنااا وجااوي اإلشااااة  Aوعااائ وجااوي اإلشااااة  عةاا  لاار   Xالتااي تساابب اإلعاقااةص فاا ن اإل 

 (AND)عةا  لار  العنصار  Xتصك  معاومةص وبالتالي  اتغيب اإلشاااة العاماة  (NO)العنصر 
 ( مثاالص لتنفيذ عمة ة إعاقة بمساعاة زاجل و  ط .c 4-3. وئوس  الثول )

( فيوس  التمثيل التصم مي البنيو  لهذه العمة اة بثاول عنصار واحاا b 4-3أما الثول )
 نصر اإلعاقة .ص أو ع(NO)والذ  يسم  في هذه الحالة العنصر 

 
 (AND)و  (NO)(  ل ة من  التثغيل لو ا ة العنارر المنطي ة  4-3الثول ) 

a,b-   التمثيل االرطالحي صc-  الاااة التوس ح ة 
 

إسافة إل  العنارر المنطي ة المااو ة أعاله ص ف ن ال سا المنط ي لغالب ة أجهزة الحماية 
صار الازما لااااات تصام م ة موساحة فاي الثااول الزاجة اة يحتاو  عةا  عنارار زمن اة. تمثيال عن

(3-5.) 

 
 ( التمثيل االرطالحي لعنصر الزما  5-3الثول ) 

 

 عة  يلة  . Aعة  لر  هذا العنصر بعا ههوا اإلشااة  Xت هر اإلشااة 
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 : Classification of Protection Relaysتصنيف حاكمات الحماية   3-2

  ااوئ باا  وعةاا  موونااات أجزاةهااا وعةاا ل الااذ  تتصاانف حاكمااات الحمايااة لنااا  عةاا  العماا
 إشااة الالل ونوعها و رئ ة عمةها .

 

 : General Function الوظيفة العامة –أوالا 

 Auxiliary Relaysمساعاة    حاكمات حماية -
 Protection Relays  حماية ن ائ ال ااة -

 Monitoring or Alarm  إعطا  إشااة أو إنذاا -
 Control  تحوا -

 

 وتكون حاكمات : Construction –بنيتها  –ئها مكونات أجزا –ثانياا 

 . Electromechanicalإلكتروم وان و ة   -

  Static , Solid Stateإلكترون ة  تات و ة   -
   Microprocessor Digital  –ام مة  –م وروبر  سوا  -
 Non Electricغير كهرباة ة )حرااة ص سغط ص إلخ(   -

 

 ، وتكون عادة : Incoming Signalارة الدخل إش –ثالثاا 

  Temperature حرااة    Current ت اا 

  Pressure سغط   Voltage توتر 

  Velocity  رعة   Power ا تطاعة 

  Others وغيرها  Frequency تريي 
 

 ، وتكون : Type of Protectionنوع الحماية  –رابعاا 

 Over Current زئاية ت اا    -

  Directional over Currentزئاية ت اا اتجاه ة    -
  Distanecمساف ة    -
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 Voltage توتر    -
  Differentialتفاسة ة   -
  Reverse Powerا تطاعة عوس ة   -

 وف ناا  بالتفصيل أنواع حاكمات الحماية حسب لنيتهاا التصام م ة المختةفاةص وإشاااات 
 ارعة .. إلاخ( فساتكون لااا  الرفئاة فاي  –ااات يلةهاا )ساغط يلةها بأنواعها كافة. أما التاي إشا

 هذا الكتا  .
 

 مبدأ عمل الزواجل الكهروميكانيكية   3-3

                           Principled of Electromechanical Relays : 

تتكااون حاكمااات الحماياااة الكهروم وان و ااة ماااا الغااالف ص ومةااف عمااال كهرباااةي أو أكثااارص 
 المس وو اةل سكط م ا التثغيل أو اوجزا  المتحركة. وهناس أنواع ثالثة اة سة هي:ون ا  ت

   Magnetic Attraction Relaysحاكمات الجذ  المغنا  سي   -
   Moving Coil Relaysحاكمات المةف المتحرس   -
   Induction Relaysالزواجل التحرئض ة   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..0 



 الفصل الثالث                                                                 حاكمات الحماية )زواجل الحماية(

 9 

 : Polarity Relay With Rectifierاب مع مقوم حاكمة استقط –ز

).(تعمااال هاااذه الحاكماااة بالت ااااا المساااتمرص إذ  اااتا تحوئااال الت ااااا المتنااااو   ca  إلااا  ت ااااا
).(مسااتمر cd  مااا لااالى الموحااااتRectifier  ص أو جساار الت ااوئا ص إذ با ااتعماى م ااوئ الت اااا

لت اا والتوتر بحيث تصك  أكثر  رعة وأشا حسا  ة وأقل ا تهالكاص لةطاقاةص أموا تطوئر حاكمة ا
 وهذا أفضل بوثير بالنسكة إل  محوالت الت اا والتوتر.

ص وفاي الو اط (S)ص (N)( حاكمة ا ت طا  مؤلفة ما مغنا  س ياةاا 14-3 بيا الثول )
ش عة مةف التحارئ  عة  الطرف السفةي لو و  .(B) وجا جز  ثالت يثول وش عة مةف التحرئ  

ص والاذ  لتحرئوا  الاذااع (P) وجا الجز  المتحرس الذ   تحرس حوى الن طاة المفصاة ة  (B)الثالت 
ص وهااذه الحركااة تااأتي مااا التااأثير المتكااايى أو فتحاا   (C)المثباات عة اا  يعماال عةاا  غةااع التمااا  

المتحرس ما وشا عة ص م  ال طب ة المغنا  س ة التي يوتسبها الجز  (S)ص (N)وقطا  المغنا  س 
قطكاااص  (M)باتجاااه محاااي لتصااك  النهايااة المتحركااة  (B)مةااف التحاارئ  إذ يغااذ  الم ااوئ الوشاا عة 

ص هاذه الحركااة تاؤما إغااالة (S)ص عنااها  تجاا  هاذا الجااز  نحاو ال طااب الجناوبي الااااةا (N)شامال اص 
 . (C)التما  

 
 (  بيا حاكمة ا ت طا   14-3الثول ) 

 

لتمااا  واحااا ص وحسااب ا ااتطاعة  [m.sec]1هااذه الحاكمااة بحاااوي يوااون زمااا العماال فااي 
 الالل  تغير زما العمل .
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 Electronic Protective Relays )الستاتيكية(حاكمات الحماية اإللكترونية   3-4
ن ااااراص لةتطااااوا الكبياااار والساااارئ  فااااي أن مااااة ال ااااااة الكهرباة ااااة وزئاااااية تع يااااااتها وسااااخامة 

 م  في المحطات ولارة النووئة منهاص وانتثاا ابط شكوات الاوى بعضها المولاات المرككة 

 : Advantages of Electronic Relays ميزات الحاكمات اإللكترونية  3-4-1

 سعف ا تهالكها لةطاقةص وبالتالي هي حموالت رغيرة عة  محوالت الت اا والتوتر. -

 از .إلغا  التأثيرات الم وان و ة والتما ات واالهتز  -
 عمرها الفني  وئل نسب اصص وهي  رئعة العمل . -
 ر انة أقل نت جة لعائ ههوا العنارر المتحركة وعائ وجوي مسانا احتكاس . -

  رئعة في الرجوع إل  الوس  قبل االنطالة ص و رئعة اال تجابة. -
 حجمهااااا رااااغيرص وبالتااااالي يموااااا وساااا  جم اااا  الحمايااااات الخارااااة بعنصاااار الثااااكوة فااااي        -

 لزانة واحاة .

 اقتصاييةص ولارة ونها ال تحتا  إل  محوالت ت اا وتوتر كبيرة . -
 : Disadvantages of Electronic Relaysعيوب الحاكمات اإللكترونية   3-4-2

مساااعا لتثااغيل العناراار الموونااة لهااا وإموان ااة التغةااب عةاا   (D.C)تحتااا  لمصاااا جهااا  -
 .ذل  با تخاائ جها بطاائات المحطة

عنااا تعاارا هااذه الحاكمااات لةجهااوي الفجاة ااة أو المرتفعااةص قااا تنهاااا أو تااؤي  إلاا  تثااغيل  -
وحواجز عنا مالل يواةار  (Filters)لا ئ ص ولةتغةب عة  هذه الحالة تا وس  مرشحات 

 الجها .

تتاااأثر مووناتهاااا لاااااجات الحااارااة المرتفعاااةص وهاااذا العياااب ماااا أهاااا المثاااوالت ص وقاااا أمواااا  -
ياجاااة  )50(حتااا  )10(تثااغيل هاااذه الحاكماااات عنااا ياجاااات حااارااة لاايا الورااوى إلااا 

 مئوئة ما لالى إسافة معوسات .
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  عرها مرتف  نسب اص م اانة م  الحاكمات الم وان و ة . -
يمواا حاااوو انه ااااات لمووناات هااذه الحاكمااات عناا تعرسااها لااكع  حااالت زئاااية الحماال  -

(Over Loading). ص وقا أموا التغةب عة  هذه الحالة بالتصم ا الاقيع والجيا 

 البنية األساسية لحاكمات الحماية اإللكترونية   3-4-3

                                   Basic Construction of Electronic Relays : 

ف كاااال حاكمااااة مااااا ( مخططاااااص رااااناوم اص لحاكمااااة إلكترون ااااة . تتااااأل28-3 باااايا الثااااول )
مااا يااات الي ااا   (2)عناراار منفصااةة كمااا هااو مباايا فااي المخطااط ص إذ تغااذى إشااااات الي ااا  

 . ( V.T)و ( C.T)التي تمثل 

ص (4)تحااوى إشااااات الي ااا  إلاا  أشااواى أ ااهل لةمعالجااة عااا  رئااع عناراار الي ااا   (3)الوحاااة 
ر  هااذه الوحاااة يوااون إشااااة تعماال هااذه العناراار عناااما تتخطاا  إشااااات الااالل م مااة محاااية . لاا

محاوالص  (6)التي لاواها تضخا هذه اإلشااة إل  إشااة الخار   (5)اإل الة مطك اص إل  وحاة الخر  
ص هذه العنارر تعطي اإلشاااة اوليارة لفصال أو منا  فصال ال اا   (7)إياها إل  عنارر التحوا 

والخاار  ص نحصاال عةاا  هااذه اال ااتطاعة إلاا  وحاااتي الي ااا   (8)اآللااي .  ااؤما عنصاار التغذيااة 
 أو ما يااة الي ا  . (9)اال تطاعة ما منك  مساعا لةتوتر 

 
  بيا مخططاص رناوم اص لحاكمة إلكترون ة (  28-3الثول ) 
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ما لالى المتابعة لساير العمة اات فاي هاذه الحاكماات نجاا أنهاا عكاااة عاا محاوالت إشاااة 
ت اااص تاوترص زاوئاةص تاريي ص أو إشاااات ناتجاة  بمراحل متثالهة م  وهاةف م ا  المتحوالت مثل :

ا تفاسل أو تكامل أو أية عمة ة حساال ة ت هار ياةمااص بثاول إشاااات متثاالهة عةا  يلال وحااة م
 الي ا  .

إذا كان الزاجل ل س ما أجال اإل االة ص وإماا إشاااة  (off)أما الخر  فهو ياةماص ثناةي إما 
(on)  وهوذا يموا حسا  هاذه اإلشاااات عاا  رئاع عنارار إذا كان الزاجل ما أجل اإل الة ص

 تحوا بثول متتاب  .

( لن ة حاكمة م ا  إلكترون ة بس طةص إذ تااى اواقاائ المبيناة فاي الثاول 29-3 بيا الثول )     
: م اااان إشااااة ي اااان لاايا الياا ا الم ا ااة مااا الثااكوة والي مااة المعياارة (2): يااة الااالل . (1)إلاا : 

 : حاكمة مساعاة .(5): تغذية مساعاة . (4): مضخا إشااة . (3)مة. عة  أ ا ها الحاك
محاااوالت ت ااااا  (1)فاااي حااااى تحساااس الحاكماااة لكم اااات متناوباااة تكاااون عنارااار الصاااناوة 

وتوتر وم ومات وم اومات .. إلخ . فاي حااى كانات الحاكماة تتحساس لكم اات ت ااا مساتمر فةا س 
إلا   (1)ص تاالل اإلشاااة ماا (1)في الصناوة بالضرواة أن تكون تة  العنارر جم عها موجوية 

يضااخا اإلشااااة بحيااث تصااك  منا ااكة لتثااغيل الحاكمااة المساااعاة  (3)ص المضااخا (2)الم اااان اقااا 
. يموااا أن  ركااب عنصاار نصااف ناقاال موااان الحاكمااة المساااعاة ممااا يساااعا عةاا  ت ةياال زمااا (5)

 تثغيل الحاكمة.

 
 ترون ة بس طة لن ة حاكمة م ا  إلك بيا (  29-3الثول ) 

 

 تجهز مع ا الحاكمات اإللكترون ة الحا ثة :
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بعنصر تسجيل زمني لتحا ا الفروة الزمن ة لعمل مختةف الحاكمات ص ولتحا اا تاألر  -1
 إشااة كل عنصر.

بعنصاار إشااااة وذاكاارة تحاااي الحاكمااة التااي تحرساات بساابب العطاال ص لااذا تااالل إشااااة  -2
 لمكة إشااة تك   منااة لالى فترة عمل الحاكمة . لر  الي ا إل  عنصر ذاكرة الذ  يغذ 

 .( RC )يضاف إليها أح اناص عنارر إمهاى زمني وهي عكااة عا يااة  -3

 

 


