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Abstract  
Transient over-voltage caused by lighting, switching large inductive loads, 

couples on to data communication or instrumentation signal lines and introduce 
series fault alarm conditions and damage instrumentation electronics.  

Most of the semi-conductor devices and other sensitive electronic 
equipment are easily damaged with transients of high amplitude with fast rise time, 
with threshold energy levels in the range of micro joules to mill joules. Hence, it is 
very essential to protect the system by hardening the input power supply lines, 
input/output data and communication lines utilizing various transient suppression 
techniques to make the system immune to transients. If an electronic system 
designer intend to build a protection circuit a custom design will be desirable, as 
the interface or inter-connection could be more effective for the intended 
environment.
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  تصميم دائرة حماية من الجهد العابر المتجاوز 
  : الخالصة

إن الجهود العابرة التي يسببها البرق أو غلق أو فتح األحمال ذات المحاثات العالية هـي       
رات التقييس ، وخطوط نقل المعلومات ويتسبب       مصدر تأثير كبير على أنظمة االتصاالت ، وإشا       

  .أحياناً في تلف المنظومات اإللكترونية الخاصة بالتقييس
إن معظم األجهزة اإللكترونية تكون حساسة وقابلة الى العطب بسبب الجهـود العـابرة             
ذات المستوى العالي وزمن النهوض السريع وكذلك مـستوى طاقـة عتبـة مرتفـع وبحـدود                 

إذن من األساسي جداً حماية أية منظومة إلكترونية عن  .  حياناً تصل إلى ملي جول    مايكروجول وأ 
طريق حماية مصدر التغذية الخاص بها أو حماية خطوط نقل المعلومات أو خطوط االتـصاالت               

 المنظومة محـصنة بـشكل فعـال        باستخدام األنواع المختلفة من مصدات الجهود العابرة لجعل       
موا األنظمة اإللكترونية على بناء دوائر حماية بشكل تقليـدي ، وهـو     وعادة يعمل مصم  . ومؤثر

مع مالحظة كل تصميم بحيث أنه يتناسب مع ظروف عمل المنظومة والبيئة الخاصـة      ،  المفضل  
  . لتشغيلها
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