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Dobierając rozwiązania ochrony odgromowej należy zwrócić uwagę na urządzenia nadawczo-
odbiorcze, które podczas bezpośredniego wyładowania w obiekt mogą być narażona na działanie 
części prądu piorunowego wpływającego do kabli antenowych.  
W takich przypadkach podstawową ochroną falowodów i ekranów kabli koncentrycznych 
zapewniają odpowiednio rozmieszczone połączenia wyrównawcze i uziemiające.  
Stosując kable koncentryczne należy dodatkowo rozważyć potrzebę ograniczania przepięć 
pojawiające się pomiędzy przewodem środkowym a ekranem kabla.  

Urządzenia do ograniczania przepi ęć 
W urządzeniach do ograniczania przepięć SPD (Surge Protective Device) w obwodach 
wysokoczęstotliwościowych można zastosować: 

• iskierniki gazowe,  

• sęki ćwierćfalowe, 

• filtry górnoprzepustowe.   

Iskierniki gazowe 
Typowy iskiernik gazowy, nazywany także odgromnikiem gazowanym lub elementem 
gazowyładowczym GDT (Gas Discharge Tube), składa się z dwóch elektrod, które mogą być 
pokryte materiałem przyspieszającym emisję elektronów. Widok ogólny oraz symbol 
graficzny iskiernika przedstawiono na rys. 1.  
 
     a)                                 b)                                   

                            
 
Rys. 1. Iskierniki gazowe; a) schemat graficzny, b) widok ogólny   



Elektrody umieszczone są w niewielkiej odległości od siebie w obudowie cylindrycznej z 
materiału izolacyjnego (szkło lub materiał ceramiczny). Wnętrze hermetycznej obudowy 
wypełnione jest najczęściej gazem szlachetnym. Obie elektrody są jednakowe, co zapewnia 
bipolarność iskiernika i powtarzalność parametrów elektrycznych.  

W znamionowych warunkach pracy iskierniki gazowe przedstawiają sobą bardzo dużą opor-
ność (106 - 1012 Ω).  

Przychodzące przepięcie powoduje wzrost napięcia między elektrodami aż do wystąpienia 
przeskoku, który przechodzi początkowo w wyładowanie jarzeniowe a następnie w 
wyładowanie łukowe. 

Przykładowe przebiegi przepięć na zaciskach iskiernika gazowego, obrazujące jego właściwości 
dynamiczne, w przypadku doprowadzania napięć udarowych o wzrastającej wartości szczytowej i 
kształcie 1,2/50 µs przedstawiono na rys. 2.  
 
 

 
 

Rys. 2. Przebiegi napięć na iskierniku gazowym oraz prądów w nim płynących przy udarze 
1,2/50 µs o wzrastającej wartości szczytowej 

 
Jedną z podstawowych charakterystyk dynamicznych iskiernika gazowego jest jego 
charakterystyka napięciowo - czasowa, która przedstawia zależność pomiędzy napięciem 
przeskoku a czasem do jego wystąpienia dla napięć udarowych o różnych szybkościach 
narastania.  

Typowy przebieg takiej charakterystyki oraz sposób jej wyznaczania przedstawiono na rys. 3.  

Charakterystyka U = f (t) umożliwia określenia wartości szczytowej napięcia udarowego, 
jakie może wystąpić na zaciskach przyłącza sygnałowego chronionego urządzenia i 
porównanie tej wartości z odpornością udarową urządzenia.  

Wynik porównania pozwala ocenić skuteczność projektowanej ochrony i określić potrzebę 
stosowania dodatkowych elementów ograniczania przepięć.  

Przykładowe rozwiązania SPD z iskiernikiem gazowym przedstawiono na rys. 4.  

Podstawowe wady SPD wynikające z właściwości iskierników gazowych zestawiono w 
tabeli 1. 

 



 
 
Rys. 3. Wyznaczanie charakterystyki napięciowo-czasowej iskiernika gazowego 
 

a)                       b) 

           

c)           

    
 
Rys. 4. Urządzenia do ograniczania przepięć wykorzystujące iskierniki gazowe;  

a)  schemat urządzenia ograniczającego, b) przekrój SPD, c) widok ogólny  



Tabela 1. Podstawowe właściwości iskiernikowych SPD stosowanych do torów wielkiej  
częstotliwości  

Zalety Wady  

• Odprowadzanie prądów 
udarowych do 40 - 60 kA. 

•  Statyczne napięcia zapłonu 
od 60 V.  

• Szerokie pasmo częstotliwości 
roboczych.  

• Układ z iskiernikiem  
umożliwia wykorzystanie 
przewodu środkowego kabla 
koncentrycznego do 
przesyłania składowej stałej 
lub 50 Hz. 

• Dynamicznych napięć zapłonu iskierników osiągają 
wartości kilkuset woltów. 

• W trakcie wyładowania pozostaje pewne napięcie 
resztkowe, na które muszą być odporne chronione obwody.  

• Zakres mocy sygnałów użytkowych jest ograniczony – 
powyżej pewnego napięcia progowego sygnał użytkowy 
może spowodować zapłon iskiernika.  

• Wymagany jest pewien czas na ochłodzenie iskiernika 
przed ponownym zadziałaniem.  

• Zakres częstotliwości roboczych do ok. 3 GHz. 

• Przy zastosowaniu iskierników w torze w.cz. mogą 
pojawiać się zakłócenia intermodulacyjne, toteż przy 
ochronie sumatorów mocy wymagane są specjalne 
konstrukcje.  

Sęki ćwierćfalowe 
W wysokoczęstotliwościowych obwodach wąskopasmowych do ograniczania przepięć pomiędzy 
ekranem a żyła kabla koncentrycznego można wykorzystać tzw. sęki ćwierćfalowe. Ogólna zasada 
ograniczania zagrożeń stwarzanych przez napięcia i prądy udarowe polega na połączeniu 
przewodu środkowego z żyłą przewodem o długości λ/4 gdzie λ jest długością fali sygnału 
użytkowego.  

Budowę takiego SPD oraz oznaczenie graficzne przedstawiono na rys. 5. 

a)         b) 

         

Rys. 5. Wykorzystanie sęka ćwierćfalowego do ograniczania przepięć; a) oznaczenie 
urządzenia do ograniczania przepięć, b) przekrój SPD 

 



W przedstawionym układzie przy przepływie prądów udarowych napięcie pomiędzy ekranem 
a żyłą ograniczane jest do wartości kilku – kilkunastu woltów (rys. 6b). 

a)                                                         b) 

           

 

Rys. 6. SPD wykorzystujący sęk ćwierćfalowy do ograniczania zagrożenie piorunowego; 
 a) widok ogólny SPD,  

  b) przebieg napięcia żyła-ekran przy przepływie prądu udarowego    

Podstawowe wady i zalety SPD, w których wykorzystano sęki ćwierćfalowe zebrano w tabeli 
2.  
Tabela 2. Podstawowe właściwości SPD wykorzystujących sęki ćwierćfalowe  

Zalety  Wady 

• Niezawodność – praktycznie 
nie jest wymagana kontrola ich 
stanu. 

• Ochrona przed prądami 
udarowymi o bardzo dużych 
natężeniach. 

• Działają przy dowolnych 
poziomach sygnałów 
zakłócających spoza pasma 
częstotliwości roboczych. 

• Częstotliwości robocze mogą 
przekraczać 10 GHz. 

• Bardzo dobre właściwości 
intermodulacyjne. 

• Nie można stosować w przypadku, gdy żyłą środkową 
kabla przesyła się prąd stały lub 50 Hz.  

• Dla f < 400 MHz sęki ćwierćfalowe mają zbyt duże 
rozmiary. 

• Względne pasmo częstotliwości roboczych jest stosunkowo 
wąskie: od 1 do 20% dla częstotliwości pomiędzy 400 MHz  
a 5 GHz oraz od 10 do 20% dla częstotliwości od 1 do 12 
GHz.  

• Typowa odpowiedź anteny po wystąpieniu wyładowania 
piorunowego ma charakter zanikających oscylacji (antena 
„dzwoni”). Sęk λ/4 jest dostrojony do częstotliwości 
rezonansowej anteny, toteż nie spowoduje stłumienia tych 
oscylacji. Jeśli sęk λ/4 zostanie użyty we wrażliwych 
obwodach w.cz., to mogą one zostać uszkodzone lub 
zakłócone mimo zastosowanej ochrony.  

 

Ogólne zasady zasad połączenia SPD oraz przykłady montażu przedstawiono na rys. 7.  

 

 



a)                                                                              b) 

   

b) 

           

Rys. 7. Montaż SPD wykorzystujących sęki ćwierćfalowe; a ) ogólne zasady, b) przykłady 
montażu 

 

Filtry górnoprzepustowe 
Właściwości podobne do sęków ćwierćfalowych ograniczania przepięć posiadają SPD, w 
których zastosowano filtry górnoprzepustowe. W tabeli 3 zestawiono podstawowe wady i 
zalety takiego rozwiązania.  

Tabela 3. Podstawowe właściwości ograniczników stosowanych do torów wielkich 
częstotliwości  

Zalety Wady 

• Trwała konstrukcja umożliwia ochronę 
przed prądami udarowymi o dużych 
wartościach szczytowych. 

• Szerokość pasma częstotliwości 
roboczych, w jakim może pracować 
jeden element jest bardzo duża – 
znacznie przekracza pasmo sęków 
ćwierćfalowych, a także układów z 
odgromnikami. 

• Filtry działają przy dowolnych 
poziomach sygnałów zakłócających 
spoza pasma częstotliwości roboczych. 
Napięcia sygnałów zakłócających z 
pasma poniżej 1 MHz są redukowane 
praktycznie do zera. 

      
 

• Filtr górnoprzepustowy, podobnie jak sęk 
ćwierćfalowy, nie powoduje stłumienia 
„dzwonienia” anteny po udarze. 

• Filtru takiego nie można zastosować w przypadku, 
gdy żyłą środkową kabla przesyła się prąd stały lub 
50 Hz. 



 

Podsumowanie 
Urządzenie systemów nadawczo-odbiorczych są szczególnie narażone na przepięcia oraz na 
bezpośrednie oddziaływanie rozpływającego się prądu piorunowego. Dotyczy to przypadków, 
których elementy zewnętrznych systemów antenowych nie są chronione przed bezpośrednim 
wyładowaniem piorunowym. W takich systemach istnieje możliwość wpłynięcia części prądu 
piorunowego do kabli antenowych. Podstawowym sposobem ochrony przed takim 
zagrożeniem jest łączenie ekranów kabli z lokalnymi punktami wyrównawczymi. Dodatkowo 
należy rozważyć potrzebę zastosowania urządzeń ograniczających przepięcia w przewodach 
antenowych.  
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