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Napięcia i prądy udarowe rejestrowane w obwodach sygnałowych 
 
Podobnie, jak w przypadku instalacji elektrycznych, podstawowym źródłem informacji o pozio-
mach i kształtach przepięć występujących w obwodach sygnałowych są wyniki długotrwałych reje-
stracji prowadzonych w rzeczywistych układach. Prowadzenie takich obserwacji jest zadaniem bar-
dzo czasochłonnym i wymagającym znacznych nakładów finansowych.  
W Polsce dotychczas takich badań na większą skalę nie prowadzono i do wstępnej oceny zagrodze-
nia przepięciowego przyłączy sygnałowych urządzeń zostaną wykorzystane wyniki obserwacji 
prowadzonych przez ośrodki zagraniczne. 
 

Obwody telekomunikacyjne 
 
Przepięcia najczęściej rejestrowano w kablach telekomunikacyjnych. Dotyczy to szczególnie kabli 
lub linii przewodowych biegnących nad powierzchnią ziemi. Obserwowano głównie napięcia i prą-
dy udarowe dochodzące do central telefonicznych oraz poszczególnych abonentów  
Analiza otrzymanych wyników pozwoliła wyodrębnić kilka podstawowych kształtów indukowa-
nych napięć (rys. 2) oraz prądów udarowych (rys. 3). 

 
 

 
Rys. 3. Przykładowe przebiegi 
przepięć atmosferycznych 
rejestrowanych w liniach 
telekomunikacyjnych  

 
 
 
W tabeli 1 przedstawiono podstawowe informacje o zakresie prowadzonych badań, scharakteryzo-
wano obwody telekomunikacyjne, w których prowadzono długotrwałe rejestracje przepięć oraz 
przedstawiono otrzymane wyniki.  
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Tabela 1. Przepięcia rejestrowane w liniach telekomunikacyjnych 

Badane obwody Wyniki bada ń 

Trwające ok. 12 lat badania w 
napowietrznych i podziemnych 
liniach telekomunikacyjnych 
prowadzone przez pracowni-
ków Telephone Association of 
Canada [50.] 

Zarejestrowano ponad 10 000 oscylogramów. Wartości nie przekracza-
ne przez 99,9% zarejestrowanych udarów wynoszą: 

• przewodowe linie napowietrzne - 2000 V, T1=4 µs ,T2=1000 µs, 
• napowietrzne i podziemne kable z wiązkami parowymi - 1000 V, 

T1=5 µs, T2=4000 µs, 
• podziemne kable współosiowe - 1000 V, T1=10 µs, T2=7500 µs. 

Pięciomiesięczne rejestracje w 
wielożyłowych kablach tele-
komunikacyjnych [ 50 ]  

Zarejestrowano ponad 1400 udarów o wartościach szczytowych od  
60 V do 450 V (powyżej 450 V działały ograniczniki przepięć).W ponad 
40% przypadków przepięcia przekraczały poziom 450 V. 

Międzymiastowy kabel teleko-
munikacyjny (okres rejestracji 
152 dni [308 ]. 

Zarejestrowano 106 udarów o wartościach szczytowych ponad 500V, z 
tej liczby 53 udary o przekroczyły 1500 V, maksymalna wartość ok.  
17 kV.  

Trwające 3 lata badania (71 
punktów) w różnorodnych li-
niach telekomunikacyjnych 
 [109 ].  

 

Zarejestrowano ok.160 udarów o wartości szczytowej ponad 400 V, z tej 
grupy 14 udarów przekroczyło 1000 V.  

Wielożyłowe napowietrzne i 
zakopane kable [ 70, 71]. 

Zarejestrowano ok. 3500 udarów o wartości szczytowej przekraczającej 
250V. Wartość średnia wynosiła ok. 410 V - 480 V, a wartości maksy-
malne przekraczały 2000 V.  

 

 

 

Linie telekomunikacyjne [239]. 

Rejestrowano przepięcia dochodzące z linii telekomunikacyjnych do cen-
trali i abonentów. Zaobserwowane przebiegi można aproksymować przy 
pomocy następujących przebiegów: 

• dwuwykładniczego, o T1 = 3 ÷ 130 µs i  T2 = 25 ÷ 300 µs,  
• oscylacyjnego tłumionego, o częstotliwości oscylacji 2,5 ÷ 16 kHz, 
• oscylacyjnego nietłumionego, częstotliwość 3 ÷ 6 kHz, 
• narastającego liniowo do wartości maksymalnej w czasie  

10 – 30 µs, a następnie przechodzących w trwające ok. 300 µs tłu-
mione oscylacje o częstotliwości do 100 kHz.  

 

 

 

Linie napowietrzne [ 185, 185]. 

 

 

Rejestrowano przepięcia o dwuwykładniczym charakterze zmian. Śred-
nie wartości charakteryzujące podstawowe parametry przepięć docho-
dzących do abonenta wynoszą: 
- wartość szczytowa                         30 kV (30 kV), 
- czas czoła                                       20 µs (60 µs), 
-  czas do półszczytu                        100 µs  (250 µs). 

W nawiasach podano wartości średnie charakteryzujące przepięcia do-
chodzące do centrali telefonicznej.  

 

Kabel telekomunikacyjny o 
długości ok. 10 km [286]. 

 

Określono przepięcia indukowane przez wyładowania piorunowe zacho-
dzące w chmurach lub między chmurami. Stwierdzono, że podczas dnia 
burzowego może wystąpić 100 - 200 przepięć o wartościach szczyto-
wych powyżej 10 V. Z tej liczby w 20 - 60 przypadkach wartość przepięć 
przekraczała 100 V.  

Napowietrzne wielożyłowe linie 
telekomunikacyjne, oraz linie 
abonenckie [195]. 

Otrzymano ok. 260 przebiegów prądów indukowanych w ekranach wie-
lożyłowych kabli oraz obwodach abonenckich telekomunikacyjnych.  Ty-
powe przebiegi: dwuwykładniczy oraz oscylacyjny tłumiony.  
Wartości dochodziły do 1000 A a w przypadku linii abonenckich  
10 A.  
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Na podstawie dostępnych danych można określić wartości podstawowych parametrów charaktery-
zujących przepięcia atmosferyczne występujące w liniach telekomunikacyjnych (tabela 2).  

Tabela 2. Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących przepięcia atmosferyczne indukowane w 
liniach telekomunikacyjnych  

Parametr                  
Warto ść szczytowa  

                    (V) 
  czas  cz oła              

    (us) 
czas do  

półszczytu  (us)  
 

typ linii  
wartości  
średnie 

wartości 
maksymalne* 

wartości 
średnie wartości średnie 

przewody  napowietrzne 500 - 800 kilka-kilkanaście kV   0,1 - 20   20 - 200 

napowietrzne kable z wiązkami 
parowymi  400 - 600 1500 - 2000    20 - 500   300 - 800 

napowietrzne kable współo-
siowe 300 - 400  800 - 1000 100 - 300 500 - 1000 

zakopane kable z 
wiązkami parowymi 100 - 200    500 - 600    50 - 100 1000 - 1500 

zakopane kable współosiowe  50 - 150  400 - 500  200 - 500 500 - 1500 

* - w przypadku uderzenia piorunu w przewody napowietrzne lub w bliskim sąsiedztwie zakopanych kabli na-
stępują przebicie izolacji i przepięcia osiągają wartość równą wytrzymałości udarowej izolatorów lub izo-
lacji kabli. 

 

Wykorzystując dane przedstawione w dostępnych publikacjach można w przybliżeniu określić 
przeciętne liczby przepięć o różnych wartościach szczytowych, jakie mogą wystąpią w pojedynczej 
linii telekomunikacyjnej podczas dnia burzowego.  
Zebrane wyniki przedstawiono na rys. 3.  
Pewnym uzupełnieniem przedstawionych informacji są wyniki badań prowadzonych podczas burzy 
w liniach obciążonych impedancjami o małych wartościach. Dostępne wyniki rejestracji prądów in-
dukowanych przez wyładowania atmosferyczne w takich liniach zestawiono na rys. 4. 
 

Rys. 2. Typowe kształty prądów induko-
wanych w ekranach kabli telekomunikacyj-
nych oraz w liniach abonenckich. 
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Przepięcia obserwowano również pomiędzy żyłami ekranowanych kabli dołączonych do stacji 
TV/FM. Wyniki rejestracji przedstawiono w tabeli 3.  

 

Tabela 3.  Parametry przepięć atmosferycznych indukowanych kablach ekranowanych  [376] 

Długo ść 
kabla  
(km) 

Rezystywno ść 
gruntu  
(ΩΩΩΩm) 

Liczba  
zarejestrowa-
nych przepi ęć 

Liczba przepi ęć 
przekraczaj ących 

250 V 

Czas czoła 

(µs) 

Czas do  
półszczytu  

(µs) 

1,4 2,5·103 75 9 180 ÷ 5000* 1000 ÷ 20000** 

2,7 3·103 44 12 400 ÷ 12000*** ---- 

 Oznaczenia * - wartość średnia 500 µs,   ** - wartość średnia 8000 µs,  *** - wartość średnia 1700 µs 
 

 
Rys. 3.  Liczby przepięć o różnych warto-
ściach szczytowych występujących w liniach 
telekomunikacyjnych podczas dnia burzo-
wego według [342, 359] danych:  

1, 5 - japońskich,  

2 – kanadyjskich, 

3, 4, 7 - amerykańskich,  

6 - francuskich,  

8 - niemieckich. 
 

Rys. 4. Liczba udarów prądowych o róż-
nych wartościach szczytowych indukowa-
nych w linii telekomunikacyjnej przez wy-
ładowania atmosferyczne w czasie jedne-
go dnia burzowego [342, 359] według da-
nych:  

1, 3 - amerykańskich,  

2 - kanadyjskich. 
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Podejmowane są również próby opracowania zależności umożliwiających określenie liczby prze-
pięć o danej wartości szczytowej indukowanych podczas dnia burzowego w linii telefonicznej (ta-
bela 4).  

Tabela 4.  Zależności określające liczby przepięć o określonych wartościach szczytowych  

Badane obwody Zale żności okre ślające liczb ę udarów o danej warto ści 
szczytowej powstaj ące podczas dnia burzowego 

Rejestrowano przepięcia w japońskich te-
lekomunikacyjnych liniach kablowych do-
chodzących do central telefonicznych oraz 
do abonentów. Na ich podstawie zapropo-
nowano zależności do obliczeń liczby 
przepięć atmosferycznych o dowolnej war-
tości szczytowej powstających w ciągu 
dnia burzowego w telefonicznej linii kablo-
wej [186]. 

Liczba napięć udarowych w centrali 

1,80,92
C Uδ102,5(U)N −− ⋅⋅⋅=  

Liczba przepięć u abonenta 

1,80,93
A Uδ104,2(U)N −− ⋅⋅⋅=  

gdzie: δ  -  przewodność gruntu w tym obszarze, 

           U -  wartość szczytowa napięcia. 

Trzyletnie obserwacje przepięć w japoń-
skich liniach telekomunikacyjnych docho-
dzących do abonenta i do centrali. Prze-
wodność gruntu w obszarze, w którym 
prowadzono pomiary wynosiła 0,01 S/m 
{196, 197].  

Przepięcia dochodzące z kabli telekomunikacyjnych: 

1,8
U UαN(U) −⋅=  

gdzie: αU = 0,6·105  - przepięcia u abonenta, 

           αU = 0,36·104 - przepięcia w centrali.  

Wyniki badań w rzeczywistych liniach tele-
komunikacyjnych wykorzystano do opra-
cowania zależności określających liczbę 
przepięć o danych wartościach szczyto-
wych stosowanych do symulacji zagroże-
nia piorunowego [197]. 

Wartości przepięć wykorzystywane do symulacji zagro-
żenia piorunowego urządzeń telekomunikacyjnych 

1,8
U UαN(U) −⋅=  

gdzie: αU = 2,5·105  (przepięcia u abonenta), 

           αU = 1,7·104 ( przepięcia w centrali).  

 

Wyniki analiz ok. 270 prądów udarowych 
zarejestrowanych w kablach i liniach na-
powietrznych (brak informacji w jakim 
okresie) [195]. 

Liczba udarów prądowych o danej wartości szczytowej  

1,8
I IαN(I) −⋅=  

gdzie: αI wynosi:        70   - kable abonencki, 

                               1500  - ekrany kabli, 

                                     2  - linie abonenckie. 

Na podstawie analiz wyników badań pro-
wadzonych z Japonii zaproponowano pro-
ste sposoby testowania urządzeń teleko-
munikacyjnych [185, 196]. 

Liczba przepięć o danej wartości szczytowej dochodzą-
cych w ciągu dnia burzowego do abonenta 

1,84 U105,4N(U) −⋅⋅=  

Obserwacje prądów udarowych w sieci 
elektroenergetycznej niskiego napięcia za-
silającej urządzenia telekomunikacyjne na 
zewnątrz obiektów budowlanych. Zareje-
strowano ok. 1100 udarów wywołanych 
przez wyładowania piorunowe [186]. 

Liczba udarów prądowych o danej wartości szczytowej  

x
I IαN(I) −⋅=  

gdzie: αI = 11,   x = 1,8 dla lini telekomunikacyjnych, 

           αI =  5,   x = 1,1 linie elektroenergetyczne. 

 
Analizując krytycznie dostępne dane należy stwierdzić, że podane liczby udarów są w większości 
przypadków zaniżone. Wynika to z faktu stosowania aparatury pomiarowej, która nie jest w stanie 
zarejestrować wszystkich pojawiających się przepięć. Dotyczy to szczególnie przepięć powstają-
cych podczas wielokrotnych piorunowych wyładowań doziemnych.  
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Przedstawione dane obejmują w większości przypadków napięcia indukowane przez wyładowania 
piorunowe w sąsiedztwie linii telekomunikacyjnych.  
Podczas bezpośrednich wyładowań piorunowych w elementy linii następuje przebicie izolacji w 
kablach lub przeskoki na izolujących elementach. Zjawiska te ograniczają wartości szczytowe prze-
pięć atmosferycznych dochodzących do urządzeń do poziomów kilkunastu - kilkudziesięciu kilo-
woltów.  
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