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Wykaz najważniejszych symboli i akronimów 

 
BDS – Bezpiecznik Dwustopniowy 
BF – Bezpiecznik Formujący 
BKI – Bateria Kondensatorów Impulsowych 
CB – łącznik zwierający generatora FCG (ang. Crowbar) 
DN – Dzielnik Napięcia 
EEW – Elektroeksplozja przewodnika (ang. Electrical Explosion of Wire) 
FCG – Generator magnetokumulacyjny (ang. Flux Compression Generator) 
HPEMP – Impulsy pola elektromagnetycznego wielkiej mocy (ang. High-Power Electromagnetic Pulses) 
HPM – Systemy mikrofalowe wielkiej mocy (ang. High-Power Microwave) 
IK – Iskiernik Komutacyjny 
LT – Linia Transmisyjna 
MHD – Magnetohydrodynamika 
PP – Przetwornik Prądu 
SGIWM – System Generacji Impulsu Wielkiej Mocy 
UFI – Układ Formowania Impulsu 
UGI – Układ Generacji Impulsu 
WM  – Wielka Moc 
WN  – Wysokie Napięcie 
 
X –  wielkość skalarna […] 
𝜕𝑋

𝜕𝑟
 –  pochodna cząstkowa po zmiennej niezależnej […] 

𝑑𝑋

𝑑𝑟
 –  pochodna zwyczajna wielkości skalarnej po zmiennej niezależnej r […] 

𝑿𝟏 ∙ 𝑿𝟐 –  iloczyn skalarny […] 
𝑿𝟏 × 𝑿𝟐 –  iloczyn wektorowy […] 
∇𝑋 –  gradient wielkości skalarnej […] 
∇2𝑋 –  laplasjan wielkości skalarnej […] 
X –  wielkość wektorowa […] 
∇ ∙ 𝑿 –  dywergencja wielkości wektorowej […] 
∇ × 𝑿 –  rotacja wielkości wektorowej […] 
∇2𝑿 –  laplasjan wektorowy wielkości wektorowej […] 
A,B,C –  współczynniki aproksymacyjne modelu rezystancyjnego bezpiecznika [-] 
C –  pojemność [F] 
C0 –  pojemność baterii kondensatorów impulsowych [F] 
cp –  ciepło właściwe materiału [J(kg‧K)-1] 
di/dt –  stromość narastania/opadania prądu [A‧s-1] 
di/dtAV –  średnia stromość narastania/opadania prądu [A‧s-1] 
dj/dt –  stromość narastania/opadania gęstości prądu [A‧m-2‧s-1] 
dj/dtAV –  średnia stromość narastania/opadania gęstości prądu [A‧m-2‧s-1] 
E –  natężenie pola elektrycznego [V/m] 
f –  częstotliwość [Hz] 
H –  natężenie pola magnetycznego [A/m] 
B –  indukcja pola magnetycznego [T] 
h(t) –  całka właściwa topików, tj. całka Joule’a odniesiona do kwadratu ich przekroju [A2s/m4] 
hp –  całka właściwa przedłukowa topików, co do znaczenia tożsama ze stałą Meyera [A2s/m4] 
hw –  całka właściwa wyłączania topików [A2s/m4] 
i –  wartość chwilowa prądu [A] 
I2t –  całka Joule’a (całka działania) [A2s] 
I2tp –  przedłukowa całka Joule’a [A2s] 
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I2tw –  całka Joule’a wyłączania [A2s] 
iB –  wartość chwilowa prądu bezpiecznika [A] 
iG –  wartość chwilowa prądu FCG [A] 
Ik –  wartość prądu komutowanego do stopnia wyłączającego bezpiecznika dwustopniowego [A] 
iL –  wartość chwilowa prądu indukcyjności roboczej [A] 
Im –  wartość maksymalna prądu wyłączanego bezpiecznika/wartość ograniczona prądu [A] 
Ip –  wartość przedłukowa prądu bezpiecznika [A] 
iw –  wartość chwilowa prądu wzbudzenia FCG [A] 
j –  gęstość prądu [A‧m-2] 
KM –  stała Meyera/miara energii właściwej topika [A2s/m4] 
L –  indukcyjność [H] 
LG –  indukcyjność generatora FCG [H]  
LL –  indukcyjność cewki roboczej [H]  
nS –  przekrój zastępczy topików bezpiecznika/stopnia BDS [m2] 
p –  wartość chwilowa mocy [W] 
Q –  ciepło [J] 
q –  gęstość ciepła [J/m3] 
R –  rezystancja [Ω] 
RB –  rezystancja bezpiecznika [Ω] 
RG –  rezystancja generatora FCG [Ω] 
RL –  rezystancja cewki roboczej [Ω] 
S –  przekrój topika [m2] 
t –  czas [s] 
T –  temperatura bezwzględna [K] 
tp –  czas przedłukowy prądu bezpiecznika [s] 
tw –  czas wyłączania prądu bezpiecznika [s] 
u –  wartość chwilowa napięcia [V] 
uB –  wartość chwilowa napięcia na bezpieczniku [V] 
uC –  wartość chwilowa napięcia na pojemności [V] 
UC0 –  napięcie początkowe baterii kondensatorów impulsowych [V] 
UIK –  napięcie zapłonu iskiernika komutacyjnego [V] 
uisk –  wartość chwilowa napięcia na iskierniku [V] 
uL –  wartość chwilowa napięcia indukcyjności roboczej [V] 
Umax –  wartość maksymalna napięcia formowanego impulsu [V] 
W –  energia [J] 
w –  energia właściwa/gęstość energii [J‧kg-1] 
Z –  impedancja [Ω] 
γ –  gęstość materiału [kg‧m-3] 
𝛾𝑖 –  współczynnik ograniczenia prądu [-] 
ΔT –  przyrost temperatury [K] 
ε –  przenikalność elektryczna ośrodka [F/m] 
ε0 –  przenikalność elektryczna próżni [F/m] 
εr –  przenikalność elektryczna względna ośrodka [-] 
λ  –  przewodność termiczna [W(m‧K)-1] 
μ –  przenikalność magnetyczna ośrodka [H/m] 
μ0 –  przenikalność magnetyczna próżni [H/m] 
μr –  przenikalność magnetyczna względna ośrodka [-] 
ρ –  rezystywność [Ωm] 
σ –  konduktywność [Ω-1m-1] 
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Rozdział 1 
 

1. Wstęp 

W wielu dziedzinach nauki i inżynierii istnieje potrzeba generacji impulsów elektrycznych wielkiej 

mocy, o znacznej amplitudzie prądu (rzędu setek kA) lub napięcia (rzędu setek kV) oraz czasach trwania 

rzędu ułamków mikrosekund, np. w celu emulacji w warunkach laboratoryjnych procesów fizycznych 

o ekstremalnych parametrach (generatory udarów napięciowych lub prądowych, systemy badawcze fizyki 

plazmy czy fizyki jądrowej), jako impulsy zasilające źródła promieniowania elektromagnetycznego 

wielkiej mocy (zazwyczaj oscylatorów systemów radarowych, impulsowych źródeł laserowych lub 

elementów broni elektromagnetycznej [1]–[9] tj. wirkator, magnetron czy klistron) i innych. Bezpośrednie 

wytwarzanie impulsów tego typu przy wykorzystaniu pojedynczego stopnia generującego jest w praktyce 

niemożliwa, w związku ze znacznymi utrudnieniami natury technicznej (wynikające 

z wysokonapięciowych narażeń elektrycznych czy prądowych oddziaływań elektrodynamicznych 

i termicznych) oraz elementarnymi ograniczeniami fizycznymi, wynikającymi w układach tego typu 

z  ekstremalnych gęstości mocy i energii. W związku z tym, w systemach rzeczywistych, generacji 

impulsów wielkiej mocy dokonuje się w sposób pośredni przy wykorzystaniu układów kaskadowych, 

w których każdy kolejny stopień powoduje względny wzrost mocy szczytowej impulsu przy jednoczesnym 

skróceniu jego czasu trwania. Jednocześnie, występujące w systemach generacji impulsu wielkiej mocy 

(SGIWM) napięcia i prądy zostają rozłożone na poszczególne stopnie. Niestety, topologie typu 

kaskadowego niosą ze sobą skutek negatywny w postaci strat energii na każdym poszczególnym etapie 

generacji. W praktyce dąży się do skrócenia łańcucha generacyjnego lub dobiera z zapasem źródło energii 

pierwotnej, zapewniając jednocześnie pokrycie wszystkich niezbędnych strat w każdym stopniu generacji. 

W rzeczywistych SGIWM zazwyczaj wykorzystuje się układy dwu- lub trzystopniowe (Rys. 1.1), 

w których skład wchodzą: źródło energii pierwotnej, wstępny układ generacji impulsu (UGI) oraz układ 

formowania impulsu (UFI). W szczególnych przypadkach możliwa jest rezygnacja z jednego ze 

stopni – UGI lub UFI, gdy możliwe jest zapewnienie wystarczających parametrów impulsu przy 

wykorzystaniu pozostałych. W niektórych systemach rzeczywistych występuje konieczność dodatkowego 

kondycjonowania impulsu na etapie wyjściowym z układu formującego w celu dopasowania 

impedancyjnego lub czasowego tegoż impulsu do obciążenia układu. W tym celu stosowane są specjalne 

układy dopasowujące w postaci fragmentów linii transmisyjnych [4], [10] o określonych parametrach 

impedancyjnych (tzw. transformatorów impedancyjnych), bloków dyskretnych dopasowania 

impedancyjnego LC [11], [12], transformatorów impulsowych [4], [5], [12], [13] lub przełączających 

układów iskiernikowych [3], [4], [14]–[16]. 
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Rys. 1.1. Schemat blokowy topologii typowego kaskadowego systemu generacji impulsów wielkiej mocy 

Źródła energii pierwotnej SGIWM powinny spełniać warunki typowe dla źródeł impulsowych, tj. 

powinny cechować się dużą gęstością energii w celu minimalizacji indukcyjności i pojemności 

pasożytniczych. Jednocześnie, w związku z potrzebą minimalizacji liczby stopni kaskady generacyjnej, 

powinny zapewniać impulsowo jak największą wartość mocy dostarczanej do kolejnego stopnia systemu. 

UGI można podzielić na generatory magnetyczne oraz elektryczne, w zależności od dominującego 

mechanizmu generacji. W przypadku generatorów magnetycznych, UGI dokonują kompresji energii 

zgromadzonej w źródle energii pierwotnej do postaci silnego strumienia magnetycznego związanego ze 

znacznym prądem w obwodzie generacji, jednocześnie zapewniając zdolność rozładowania energii pola 

magnetycznego z dużą stromością w krótkim przedziale czasu (rzędu dziesiątek µs). Przykładowymi 

źródłami impulsów pola magnetycznego są generatory udarów prądowych, generatory nadprzewodnikowe 

oraz generatory magnetokumulacyjne (FCG) (z kompresją strumienia magnetycznego) [17]–[19]. 

Analogicznie, w przypadku generatorów elektrycznych, energia źródła pierwotnego ulega kompresji 

w silnym polu elektrycznym, związanym z maksymalnym napięciem układu. Przykładem tego typu 

urządzeń są m.in. generator Marxa [2], [20], generator Tesli [21], impulsowe transformatory wysokiego 

napięcia (WN), czy półprzewodnikowe powielacze napięcia (np. w topologii kaskady Villarda) [22]. 

UFI jest to układ elektryczny, który akumuluje energię dostarczoną z poprzedniego stopnia SGIWM, 

a następnie dokonuje rozładowania zgromadzonej energii w postaci impulsu napięciowego lub prądowego 

o znacznie większej mocy chwilowej oraz krótszym czasie trwania niż gwarantuje poprzedzający stopień 

generacyjny. W spotykanych rozwiązaniach SGIWM względny wzrost mocy chwilowej oraz skrócenie 

czasu trwania impulsu na wyjściu w stosunku do impulsu na wejściu UFI przekracza 1000% [23]–[27]. 

Wśród UFI, w zależności od zastosowanej techniki formowania, można wyróżnić dwa dominujące rodzaje 

[23], [24]:  

• układy bazujące na liniach transmisyjnych [15], [16], [28], dokonujące formowania impulsu 

o charakterze napięciowym dzięki występującym w nich zjawisku nakładania się fali pierwotnej 

oraz fali odbitej od końca linii, np. linia Blumleina [5], [29]–[32], 

• układy bazujące na gwałtownym przerywaniu prądu płynącego przez indukcyjność (impuls 

pierwotny o charakterze prądowym) za pomocą elektroeksplozyjnych bezpieczników 

formujących [14], [33]–[35], bezpieczników eksplozyjnych [36]–[39] lub wyłączników 

nadprzewodnikowych [40]–[43]. 

W przypadku UFI opierających swą zasadę działania na zjawiskach odbicia fal przepięciowych 

w liniach transmisyjnych [16], [34], [44],, uzyskuje się drastyczne skrócenie impulsu co jest efektem 

pożądanym. Jednak, ze względu na niewielkie wzmocnienie wejściowego sygnału napięciowego, co wiąże 

się również z bardzo ograniczoną sprawnością linii formującej, tego typu rozwiązania stosowane są 
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najczęściej jako systemy kondycjonujące na wejściach przetworników mikrofalowych [28], [45], [46] 

średniej mocy (rzędu MW). Warto zauważyć, że istotną zaletą linii formujących jest możliwość 

wielokrotnego formowania impulsów z odpowiednim odstępem czasowym, gdyż odpowiednio 

zaprojektowane układy nie ulegają zniszczeniu podczas działania. 

UFI bazujące na procesie gwałtownego przerywania prądu płynącego przez indukcyjność cewki 

roboczej, jako jedyne posiadają możliwość konwersji impulsu prądowego do impulsu napięciowego, stąd 

też możliwe jest ich stosowanie we współpracy z generatorami FCG [13], [24], [33], [47], [48], które 

umożliwiają nie tylko uzyskanie dużego wzmocnienia mocy impulsu w stosunku do mocy źródła 

pierwotnego, ale również, w związku z mechaniczną kompresją strumienia magnetycznego poprzez 

eksplozję materiału wybuchowego, zapewniają nawet wielokrotne wzmocnienie energetyczne źródła [49]–

[53]. Stąd też, układy tego typu stanowią pożądane rozwiązanie konstrukcyjne UFI w SGIWM, w których 

oczekiwaną cechą jest wysoka kompaktowość oraz mobilność konstrukcji (np. do zastosowań militarnych) 

przy zachowaniu wysokiej gęstości mocy oraz energii. Element roboczy UFI mogą stanowić m.in. 

wyłączniki nadprzewodnikowe, bezpieczniki eksplozyjne lub formujące bezpieczniki topikowe. 

Skuteczność działania UFI typu rozłączającego, determinowana wartością szczytową impulsu napięcia, 

zależy od stromości sprowadzania do zera prądu di/dt w indukcyjności roboczej. W przypadku 

wyłączników nadprzewodnikowych wysokotemperaturowych, czasy przełączania prądów rzędu kA 

zawierają się w przedziale kilku μs do kilku ms [40], [43] i są to wartości zazwyczaj niewystarczające. 

Większe stromości uzyskuje się jedynie w eksperymentalnych systemach bazujących 

na nadprzewodnikach niskotemperaturowych [42], jednak poziom skomplikowania instalacji chłodzącej 

oraz rozmiary tego typu systemów stanowią niewątpliwą przeszkodę w stosowaniu ich na szerszą skalę. 

Bezpieczniki eksplozyjne [36]–[38], [54], które do wyłączania prądu roboczego wykorzystują ładunek 

wybuchowy, którego detonacja powoduje przerwanie (w sposób bezpośredni lub pośredni) ciągłości 

przewodnika również nie osiągają zadowalająco krótkich czasów wyłączania prądu. Czynnikiem 

ograniczającym skuteczność ich działania jest maksymalna prędkość fali detonacyjnej dostępnych 

materiałów wybuchowych, która sięga wartości ok. 104 mm/μs [23]. Jednocześnie, od długości 

bezpiecznika zależy jego maksymalna powrotna wytrzymałość elektryczna zapewniająca skuteczne 

wyłączanie prądu. Oba te czynniki składają się na osiągane czasy wyłączania prądu rzędu pojedynczych 

μs. Co więcej, produkty eksplozji materiału wybuchowego w otoczeniu kanału powstałego po rozpadzie 

przewodnika - tzw. kanale plazmowym, mogą spowodować ponowną jonizację tegoż kanału w wyniku 

czego proces wyłączania staje się nieskuteczny. 

Niewątpliwie, dotychczas najskuteczniejszą metodą szybkiego przerywania prądu w UFI jest 

zastosowanie bezpieczników formujących (BF) (z ang. forming fuse lub fuse-opening switch), 

wykorzystujących zjawisko elektro-eksplozji przewodnika [33], [55]–[59]. W konwencjonalnych 

rozwiązaniach BF czasy sprowadzania prądu do zera sięgają setek [25], [27], [58], [60], [61] a nawet 

dziesiątek ns [33], [54], [62], [63], zależnie od przebiegu przerywanego prądu oraz indukcyjności obwodu. 

Dostępne w literaturze rozwiązania konstrukcyjne  w większości bazują na wiązkach równoległych wielu 

eksplodujących cienkich drutów [33], [58], [61], [64]–[67] lub pasków folii [58], [68]–[72] 

(EP – eksplodujące przewodniki), wykonanych najczęściej z metali o dużej konduktywności [58], [61], 
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[64], [73]–[77] (np. srebra, miedzi) lub o dużej właściwej energii topnienia (sublimacji), np. wolfram [58], 

[78]–[80], zwanych topikami.  

BF do zastosowań w UFI opisane w dostępnej literaturze posiadają dobre właściwości generacyjne 

impulsów WN osiągających wartości w zakresie od kilkudziesięciu [33], [73] do nawet 400 kV [25], [50], 

[61] przy jednoczesnej stromości wyłączania prądu rzędu kilkudziesięciu do stu-kilkudziesięciu kA/μs. 

Osiągane szczytowe wartości chwilowe mocy generowanych impulsów sięgają setek MW lub 

pojedynczych GW. W dostępnej literaturze [58], [74], [81]–[85] do tej pory głównie rozpatrywanym 

kryterium skuteczności generacji impulsów przepięciowych w bezpiecznikowych UFI związanym 

z zachodzącym w topikach rodzajem mechanizmu rozpadu była wartość maksymalna gęstości prądu 

jmax w elementach topikowych bezpiecznika. Ekstensywne badania nad bezpiecznikowymi UFI WM 

(schemat ideowy jak na Rys. 1.2) prowadzone na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki 

Gdańskiej w zespole badawczym projektu „Impulsowe Działa Elektromagnetyczne” [8], z dominującym 

udziałem autora niniejszej pracy, doprowadziły do jednoznacznego wyodrębnienia rozszerzonego 

kryterium determinującego skuteczność generacji impulsów WM w UFI, tj. maksymalna stromość 

narastania gęstości prądu dj/dtmax w elementach topikowych. 

LL

BC0U0

RL

ub(t)
iB(t)
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t=0
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Rys. 1.2. Schemat ideowy bezpiecznikowego układu formowania impulsu WM zasilanego z baterii kondensatorów 

impulsowych: C0 – pojemność baterii kondensatorów impulsowych, Q – łącznik, RL, LL – rezystancja oraz 

indukcyjność cewki roboczej układu formowania impulsu, B – bezpiecznik formujący, IZ – iskiernik załączający 

(opcjonalny, w zależności od typu obciążenia), Zo – impedancja obciążenia, U0 – napięcie początkowe baterii 

kondensatorów impulsowych, ib, ub – prąd oraz napięcie bezpiecznika 

 

Przeprowadzone i usystematyzowane w ramach niniejszej rozprawy badania oraz analizy zjawisk 

zachodzących w BF w szerokim zakresie warunków pracy doprowadziły do pytania o możliwość 

zwiększenia wartości tegoż kryterium w układach bezpiecznikowych ponad wartości osiągane dotychczas, 

co wiązałoby się z możliwością znacznego zwiększenia stromości ograniczania prądu, a zatem 

i formowania impulsów WM o zdecydowanie większej amplitudzie oraz krótszym czasie trwania niż 

w przypadku rozwiązań konwencjonalnych BF. Zwiększenie stromości narastania gęstości prądu 

w bezpieczniku w obwodzie z cewką indukcyjną (Rys. 1.2) możliwe jest poprzez zmniejszenie 

ekwiwalentnego przekroju topików (związanego z liczbą topików równoległych oraz przekrojem drutu 

pojedynczego topika) lub poprzez zwiększenie napięcia źródła wymuszającego przepływ prądu 

w obwodzie. Jednakże, bezpośrednie zastosowanie pierwszej z wymienionych metod niesie ze sobą 

równocześnie ograniczenie wartości stromości narastania prądu w obwodzie LC poprzez wtrącenie 

znacznej rezystancji bezpiecznika oraz ograniczenie wartości prądu poprzedzającego chwilę rozpadu 

topika bezpiecznika – tzw. prądu przedłukowego ip (w związku z mniejszą całką działania 
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bezpiecznika - tzw. całką Joule’a [58]), a którego wartość determinuje stromość sprowadzania prądu 

do zera przez BF. Zwiększenie napięcia źródła wymuszającego przepływ prądu w UFI podyktowana jest 

koniecznością zastosowania baterii kondensatorów o wyższym napięciu pracy, co w praktyce oznacza 

problemy izolacyjne związane z budową stanowiska probierczego, wyższym skomplikowaniem układów 

ładowania wstępnego baterii oraz znaczne ograniczenie kompaktowości i mobilności tego typu 

rozwiązania. Jednocześnie, w związku z wyższym napięciem początkowym, występuje ograniczenie 

względnego wzmocnienia napięciowego UFI. Dodatkowym mankamentem tego typu rozwiązania jest brak 

kompatybilności UFI ze źródłami lub UGI typu magnetycznego, o ograniczonym napięciu wyjściowym, 

takimi jak chociażby FCG.  

W celu zwiększenia skuteczności UFI WM oraz rozwiązania problemu związanego z koniecznością 

zwiększenia stromości narastania gęstości prądu w elemencie czynnym UFI, tj. bezpieczniku, przy 

jednoczesnej możliwości integracji tego typu układów z zasobnikowymi źródłami energii pierwotnej (np. 

bateriami kondensatorów impulsowych) o ograniczonym napięciu czy UGI o charakterze prądowym (np. 

FCG), w niniejszej pracy zaproponowano koncepcję nowatorskiego rozwiązania bezpiecznika 

formującego w postaci bezpiecznika dwustopniowego (BDS) z komutacją iskiernikową. Zasada 

działania bezpiecznika dwustopniowego (jak na Rys. 1.3) polega na zwiększeniu stromości narastania 

gęstości prądu w stopniu II, zwanym dalej stopniem wyłączającym bezpiecznika, o mniejszym 

ekwiwalentnym przekroju elementów topikowych na skutek komutacji iskiernikowej znacznej wartości 

prądu ze stopnia I bezpiecznika, zwanego roboczym, o większym przekroju topików. Ze względu 

na znaczne zwiększenie stromości narastania gęstości prądu w stopniu wyłączającym bezpiecznika 

dwustopniowego (nawet o trzy rzędy wielkości w stosunku do stopnia pierwszego) po komutacji, następuje 

jednorodna eksplozja topików stopnia wyłączającego oraz gwałtowne ograniczenie prądu UFI. 

Jednocześnie, w trakcie przerwy bezprądowej po komutacji prądu, kanał plazmowy stopnia roboczego 

powstały w pierwszym etapie działania bezpiecznika dwustopniowego ma możliwość odbudowy 

wytrzymałości elektrycznej przed momentem gwałtownego sprowadzenia prądu do zera przez topiki 

stopnia wyłączającego.  

uB(t)
iB2(t)iB1(t)

B1 B2

IK

iB(t)
Bezpiecznik dwustopniowy  

Rys. 1.3. Uproszczony model ideowy bezpiecznika dwustopniowego z komutacją iskiernikową: B1 – stopień roboczy 

bezpiecznika, B2 – stopień wyłączający bezpiecznika, iB1, iB2 – prąd w stopniu roboczym i wyłączającym 

bezpiecznika, ib, ub – prąd sumaryczny oraz napięcie na bezpieczniku 
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Poprzez zastosowanie bezpiecznika dwustopniowego, możliwe jest wielokrotne zwiększenie skuteczności 

formowania impulsów WM w stosunku do konwencjonalnych układów opartych o bezpieczniki 

jednostopniowe i zwiększenie amplitud generowanych impulsów napięciowych do wartości ok. 1 MV przy 

stromości ograniczania prądu powyżej 300 kA/μs (co stanowi wielokrotność stromości ograniczania prądu 

przez bezpieczniki jednostopniowe) oraz ograniczenie ich czasów trwania do dziesiątych i setnych części 

μs. 

1.1. Cel pracy 

Głównym celem niniejszej pracy było opracowanie nowej koncepcji oraz konstrukcji bezpiecznika 

dwustopniowego z iskiernikową komutacją międzystopniową, a także przeprowadzenie kompleksowych 

badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych w celu weryfikacji parametrów bezpiecznika oraz 

określenia przydatności rozwiązania jako elementu UFI WM. Zaproponowane rozwiązanie bezpiecznika 

dwustopniowego ma na celu zwiększenie zdolności generacyjnych UFI poprzez znaczne zwiększenie 

stromości sprowadzania prądu do zera oraz przyrost elektrycznej wytrzymałości powrotnej. 

Dodatkowymi celami pracy są:  

• Opracowanie rozszerzonego rezystancyjnego modelu matematycznego bezpiecznika 

wielostopniowego w warunkach jednorodnej eksplozji topika. 

• Przeprowadzenie badań eksperymentalnych weryfikujących współpracę bezpiecznika 

dwustopniowego, jako elementu UFI, we współpracy z FCG w warunkach poligonowych. 

1.2. Teza 

Sformułowano następującą tezę pracy: Nowa koncepcja bezpiecznika dwustopniowego 

o odpowiednio dobranych przekrojach topików stopnia roboczego i wyłączającego z iskiernikiem 

komutującym umożliwia uzyskanie większych stromości sprowadzania prądu do zera oraz większej 

elektrycznej wytrzymałości powrotnej bezpiecznika w porównaniu z dotychczas stosowanymi 

bezpiecznikami jednostopniowymi. W efekcie, bezpiecznik dwustopniowy umożliwia formowanie 

impulsu napięcia o znacznie większej amplitudzie i stromości zastępczej. 

1.3. Zakres i struktura rozprawy 

Zakres pracy obejmuje opracowanie nowej koncepcji oraz konstrukcji bezpiecznika dwustopniowego 

z iskiernikową komutacją międzystopniową. Dokonano kompleksowej analizy teoretycznej, symulacyjnej 

oraz eksperymentalnej zaproponowanej koncepcji bezpiecznika dwustopniowego pod kątem zastosowania 

w UFI WM oraz porównano jego właściwości i parametry z analogicznymi parametrami dotychczas 

stosowanych bezpieczników jednostopniowych. 

W Rozdziale 1 pt. Wstęp zaprezentowano wprowadzenie, przedstawiono cel pracy oraz motywację jej 

podjęcia w kierunku rozszerzenia zdolności generacyjnych bezpiecznikowych układów formowania 

impulsu wielkiej mocy, przedstawiono tezę oraz zakres prowadzonych prac oraz dokonano opisu struktury 

rozprawy.  
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W Rozdziale 2 pt. Techniki generacji i formowania impulsów wielkiej mocy przedstawiono krótki 

przegląd wybranych rozwiązań UGI opartych m.in. o generator Marxa oraz generatory FCG, a także UFI 

WM, w tym te bazujące m.in. na linii Blumleina. Opisano także zastosowania systemów generacji 

impulsów wielkiej mocy. Omówiono również w sposób szczegółowy UFI wykorzystujące jednostopniowe 

bezpieczniki formujące i dokonano ich rozróżnienia na tle bezpieczników do zastosowań jako aparaty 

zabezpieczające – bezpieczników zabezpieczających, ograniczające skutki zwarć oraz przeciążeń 

w instalacjach elektrycznych i sieciach elektroenergetycznych. Dokonano przeglądu konstrukcji 

dostępnych rozwiązań bezpieczników w UFI oraz wyszczególniono ich zalety oraz wady, które przyczyniły 

się do podjęcia pracy nad nową koncepcją bezpiecznika dwustopniowego z komutacją iskiernikową. 

W Rozdziale 3 pt. Koncepcja nowej konstrukcji bezpiecznika dwustopniowego przedstawiono 

założenia wstępne, koncepcję oraz zasadę działania bezpiecznika dwustopniowego z międzystopniową 

komutacją iskiernikową, opisano oraz dokonano uzasadnienia konstrukcji bezpiecznika dwustopniowego 

pod kątem mechanizmów i procesów fizycznych zachodzących w trakcie ograniczania prądu oraz 

formowania impulsu WM. Rozdział zawiera również opis właściwości bezpiecznika dwustopniowego 

głównie pod kątem jego aplikacji w UFI WM. Dokonano również krótkiej analizy energetycznej 

skuteczności bezpieczników dwustopniowych pod kątem kształtowania impulsów wielkiej mocy. 

W Rozdziale 4 pt. Modelowanie matematyczne i symulacje bezpiecznika dwustopniowego 

z komutacją iskiernikową wprowadzony został rozszerzony empiryczny model matematyczny bezpiecznika 

formującego w warunkach jednorodnej eksplozji topika, bazujący na zmiennej rezystywności topika oraz 

kanału plazmowego. Dokonano implementacji modelu bezpiecznika jednostopniowego oraz 

dwustopniowego  w środowisku symulacyjnym Matlab Simulink oraz wyznaczono wpływ wybranych 

parametrów konstrukcyjnych, takich jak: przekrój oraz liczba topików równoległych stopni bezpiecznika, 

długość elementów topikowych, napięcie zapłonu iskiernika komutacyjnego, stosunek przekrojów topików 

stopnia roboczego oraz wyłączającego bezpiecznika dwustopniowego i innych na parametry wyłączania 

bezpieczników związane ze skutecznością formowania impulsu wielkiej mocy. Przedstawiono strukturę 

modeli oraz zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych UFI WM z bezpiecznikami dwustopniowymi 

w warunkach zasilania z baterii kondensatorów impulsowych oraz we współpracy z modelem generatora 

FCG, na podstawie których można przewidzieć efektywność owej współpracy w warunkach 

poligonowych. Dokonano analizy wyników badań symulacyjnych. 

W Rozdziale 5 pt. Badania laboratoryjne bezpiecznika dwustopniowego przedstawione zostały 

warunki oraz wyniki badań laboratoryjnych bezpiecznika dwustopniowego w UFI WM zasilanego z baterii 

kondensatorów impulsowych. Zaprezentowano budowę stanowiska probierczego, konstrukcję modelu 

laboratoryjnego bezpiecznika dwustopniowego oraz metodykę pomiarową wykorzystywaną podczas 

przeprowadzanych badań. Przedstawiono reprezentatywne wyniki z ponad stu prób laboratoryjnych 

przeprowadzonych w wielu wariantach konstrukcyjnych BF, ze szczególnym naciskiem na bezpiecznik 

dwustopniowy, które poddano analizie. Dokonano porównania skuteczności formowania impulsu przy 

wykorzystaniu bezpieczników jedno- oraz dwustopniowych. 
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Rozdział 6 pt. Badania współpracy bezpiecznika dwustopniowego z generatorem 

magnetokumulacyjnym w warunkach poligonowych zawiera zwieńczenie badań nad konstrukcją 

bezpiecznika dwustopniowego z komutacją iskiernikową w postaci opisu warunków oraz wyników badań 

efektywności UFI WM z bezpiecznikiem dwustopniowym we współpracy z generatorem FCG 

w warunkach poligonowych. Przedstawiono opis stanowiska badawczego, konstrukcji modelu 

poligonowego bezpiecznika dwustopniowego oraz metodyki pomiarowej wykorzystanej w trakcie badań. 

Wyniki badań UFI z bezpiecznikiem dwustopniowym zestawiono z wynikami badań układu opartego 

o konstrukcję konwencjonalną bezpiecznika jednostopniowego oraz dokonano ich analizy. 

W Rozdziale 7 przedstawiono Podsumowanie oraz wnioski. 

W Bibliografii podano obszerny wykaz literatury dotyczącej głównie zagadnień generacji 

i formowania impulsów wielkiej mocy ze szczególnym uwzględnieniem układów opartych o BF, pozycje 

związane z elektryczną eksplozją przewodników a także wybrane pozycje z tematyki aparatów 

elektrycznych (pod kątem bezpieczników zabezpieczeniowych), fizyki plazmy oraz 

magnetohydrodynamiki. 

W załącznikach przedstawiono szczegółowe struktury modeli symulacyjnych zastosowanych 

w trakcie badań koncepcji bezpiecznika dwustopniowego, dokumentację fotograficzną modelu 

poligonowego bezpiecznika dwustopniowego oraz szczegółowy schemat ideowy stanowiska 

poligonowego do badań bezpiecznika dwustopniowego we współpracy z generatorem FCG.  
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Rozdział 2 
 

2. Techniki generacji i formowania impulsów wielkiej mocy 

Systemy generacji impulsów wielkiej mocy znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach 

nauki i techniki [12], [23], [24], [52], szczególnie w takich sektorach, jak: sektor militarny [86], badania 

w dziedzinie fizyki jądrowej i fizyki plazmy [87], [88], wielkomocowych technik mikrofalowych oraz 

radarowych czy w szerokiej gamie laboratoriów badawczych w celu emulowania źródeł impulsów 

pochodzenia naturalnego, np. wyładowań atmosferycznych [21], [23], [58]. Specjalność naukowa 

zajmująca się technikami generacji i formowania impulsów wielkiej mocy oraz ich zastosowaniem 

w polskiej literaturze technicznej nie doczekała się dedykowanej nazwy. W literaturze anglojęzycznej 

nazywana jest „Pulsed Power” [4], [29], [89]. Systemy generacji impulsów wielkiej mocy w typowym 

ujęciu składają się z kilku stopni podwykonawczych, m.in. źródła energii pierwotnej, układu generacji 

impulsu oraz układu formowania impulsu. 

Źródłami energii pierwotnej są najczęściej baterie kondensatorów impulsowych lub baterie 

superkondensatorów [12], [19], [23], [52]. Tego typu źródła muszą zapewniać dużą gęstość energii oraz 

możliwość impulsowego rozładowania energii w nich zgromadzonej. Oprócz źródeł o charakterze 

elektrycznym, wśród dostępnych źródeł energii o bardzo dużej gęstości energii (jak na Rys. 2.1) znajdują 

się również impulsowe źródła chemiczne, tj. materiały wybuchowe [23], [52], [90]. O ile do pozyskiwania 

energii elektrycznej z ich eksplozji w sposób bezpośredni wymagane są specjalne generatory 

wykorzystujące efekty gazohydrodynamiczne [51], [77], o tyle możliwe jest wspomaganie procesu 

generacji impulsu ze źródeł elektrycznych np. poprzez mechaniczną kompresję np. strumienia 

magnetycznego. Czasy rozładowania energii ze źródeł pierwotnych operują w granicach ms a sięgają nawet 

dziesiątek μs [12], [91], [92] (w przypadku wysokonapięciowych, bezindukcyjnych kondensatorów 

impulsowych). 
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Rys. 2.1. Zestawienie różnych dostępnych źródeł pierwotnych o charakterystycznych gęstościach energii oraz 

typowych czasach  rozładowania wykorzystywanych w SGIWM [23], [24], [90] 

Układy wstępnej generacji impulsów (UGI) stosuje się w celu wstępnej kompresji energii ze źródeł 

pierwotnych oraz gwałtownego jej rozładowania (w czasach rzędu pojedynczych μs do setek μs [23], [51], 

[90]). Ze względu na wykorzystywaną technikę generacji wyróżnić można generatory impulsów 

o charakterze napięciowym lub prądowym. W przypadku tych pierwszych zasada działania polega 

zazwyczaj na kompresji energii do postaci impulsu wysokiego napięcia poprzez stosowanie sumatorów 

pojemnościowych (np. generator Marxa [10], [92]–[95], kaskada Villarda [22]) czy indukcyjnych (sumator 

transformatorowy [12]). UGI o charakterze prądowym, ze względu na znacznie większe uzyskiwane 

gęstości energii wM (2.1) w polu magnetycznym, przekraczające nawet o dwa rzędy wielkości gęstości 

energii wE uzyskiwane w polu elektrycznym, stanowią obiekt szerokiego zainteresowania zespołów 

badawczych [14], [23], [26], [51], [52], [91], [96], [97], ze względu na możliwość minimalizacji ich 

wymiarów.  

𝑤𝑀
𝑤𝐸

=
𝐵𝑚𝑎𝑥
2

𝜇0𝜇𝑟_𝑚𝑎𝑥휀0휀𝑟_𝑚𝑎𝑥 𝐸𝑚𝑎𝑥
2

≈ 102 (2.1) 

gdzie: Bmax ≈ 10 T – rząd wielkości wartości maksymalnej indukcji pola magnetycznego uzyskiwanej 

w warunkach laboratoryjnych [96], [98], Emax ≈ 108 V/m – rząd wielkości wartości maksymalnej natężenia 

pola elektrycznego uzyskiwanego w warunkach laboratoryjnych [96], [98], μ0μr ≈ μ0 = 4π‧10-7
 

H/m – przenikalność magnetyczna próżni (powietrza), czyli środowiska, w którym występują wartości 

maksymalne osiąganych indukcji pola magnetycznego, ε0 = 1/(36π)‧10-9
 F/m – przenikalność elektryczna 

próżni, εr ≈ 10 F/m – rząd wielkości przenikalności elektrycznej środowiska, w którym występują wartości 

maksymalne osiąganych natężeń pola elektrycznego [12], [97]. 

Rozważanie to nie bierze jednak pod wzgląd rozmiaru kluczy, układów zasilania i innych czynników, 

które mogą znacznie zredukować względny zysk kubaturowy układów magnetycznych zasobników energii 

[12], [23], [97]. 
Najskuteczniejszą metodą generacji impulsów prądowych wielkiej mocy jest mechaniczna kompresja 

strumienia magnetycznego poprzez fizyczną zmianę wymiarów cewki magazynującej energię 
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z wykorzystaniem fali detonacyjnej materiału wybuchowego o wysokiej prędkości eksplozji 

w generatorach magnetokumulacyjnych (z ang. FCG – Flux Compression Generator). Ze względu 

na obecność materiału wybuchowego, urządzenia te dokonują jednocześnie zwiększenia wypadkowej 

energii impulsu na wyjściu układu. 

UFI stanowią istotny element końcowej fazy kondycjonowania impulsów wytworzonych we 

wcześniejszych stopniach SGIWM. W efekcie, zastosowania dokonuje się silnego zwiększenia wartości 

mocy impulsu oraz skrócenia jego czasu trwania, zazwyczaj do poziomu ns [12], [23], [28], [97], [99]. 

W praktyce, stosowane są dwa typy UFI. Pierwszym z nich są układy bazujące na superpozycji fali 

pierwotnej impulsu napięcia oraz odbitej od końca linii transmisyjnej, np. linii Blumleina [5], [16], które 

to dokonują znacznego skrócenia czasu trwania impulsu, nawet do poziomu pojedynczych ns [100], 

jednocześnie gwarantując względnie niewielkie wzmocnienie napięcia, maksymalnie dwukrotne 

na pojedynczej linii [34] (należy nadmienić, że poprzez kaskadowe połączenie linii możliwe jest uzyskanie 

większych wzmocnień [16], [28], [101]). Drugim typem urządzeń są układy bazujące na gwałtownym 

ograniczaniu prądu płynącego w cewce roboczej, która służy jako magazyn energii pola magnetycznego. 

W układach tego typu do celów przerywania prądu dominuje zastosowanie bezpieczników formujących 

(BF) [12], [25], [33], [98], [102]. 

Jednocześnie warto zauważyć, iż oprócz przytoczonych wcześniej technik generacji i formowania 

impulsu, istnieje szereg topologii systemów generacji, których działanie opiera się o dyskretne komponenty 

energoelektroniczne [4], [5], [50], tj. tyrystory lub tranzystory mocy. Jednak, ze względu na niewielkie 

osiągane gęstości mocy [103] oraz stromości przełączania w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych, 

ograniczone głównie wytrzymałością elektryczną [4] dostępnych kluczy półprzewodnikowych, tego typu 

konstrukcje wykorzystuje się do zasilania mniej wymagających pod kątem parametrów impulsów (mocy 

oraz stromości) systemów lub prowadząc próby w skali testowej. 

2.1. Wybrane techniki generacji impulsów wielkiej mocy 

W dalszym ciągu zaprezentowano krótki przegląd wybranych technik generacji i formowania 

impulsów wielkiej mocy z uwzględnieniem opisu zasady działania, procesów w nich zachodzących, ich 

właściwości i ograniczeń, a także kluczowej problematyki konstrukcyjno-technicznej tego typu układów. 

Jednocześnie wyróżniono SGIWM składający się z baterii kondensatorów impulsowych, generatora FCG 

w roli wstępnego UGI oraz UFI z BF jako obiekt badań opisanych w niniejszej pracy. 

2.1.1. Generator Marxa 

Erwin Otto Marx po raz pierwszy opisał wielostopniowy, sumacyjny obwód generatora impulsów 

wysokiego napięcia w 1924 r [104], [105]. Schemat ideowy wielostopniowego generatora Marxa wraz 

z oznaczeniem ścieżki obwodu rozładowania kaskady zamieszczono na Rys. 2.2. 
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Rys. 2.2. Schemat ideowy a) wielostopniowego generatora Marxa wraz z b) zaznaczonym torem przepływu prądu 

rozładowczego 

Generator Marxa do generacji impulsu wykorzystuje zjawisko zmiany konfiguracji obwodu 

równolegle połączonych n kondensatorów impulsowych do połączenia szeregowego tych kondensatorów 

poprzez szereg iskierników załączających. Kaskada kondensatorów C wysokiego napięcia w stanie 

początkowym ładowana jest ze źródła WN w sposób równoległy, przez rezystory ładowania R 

o odpowiednio dużej rezystancji (rzędu MΩ). Po zakończeniu ładowania, proces impulsowego 

rozładowania kaskady Marxa następuje z chwilą inicjacji wyładowania pierwszego iskiernika 

załączającego T, do której może doprowadzić: 

• przyrost napięcia na kondensatorze stopnia i kaskady powyżej wytrzymałości elektrycznej iskiernika 

stopnia I, 

• celowa jonizacja kanału iskiernika i za pomocą dodatkowych elektrod zapłonowych (konstrukcja 

trygatronu), 

• celowa jonizacja kanału iskiernika i za pomocą sterowalnych źródeł promieniowania jonizującego 

przerwę międzyelektrodową (np. fotojonizaja za pomocą promieniowania ultrafioletowego [105] czy 

wiązki laserowej [106]), 

• spadek ciśnienia gazu wypełniającego komorę iskiernika stopnia i do momentu utraty wytrzymałości 

elektrycznej iskiernika (zgodnie z prawem Paschena [107], [108]), 

• zmniejszenie odległości między elektrodami iskiernika. 
 

W wyniku zapłonu wyładowania w iskierniku stopnia I następuje dwukrotny wzrost napięcia 

na iskierniku następnego stopnia kaskady, co powoduje przeskok wyładowania między jego elektrodami. 

Proces wyzwalania kolejnych iskierników następuje więc lawinowo doprowadzając do łańcuchowego 

połączenia się kondensatorów generatora oraz doprowadza do pojawienia się na wyjściu generatora 

napięcia Uw o wartości maksymalnej (2.2).  

𝑈𝑤 = 𝑛‧𝑈𝐶0 (2.2) 

gdzie: UC0 – napięcie naładowanych w stanie początkowym kondensatorów impulsowych. 
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W rzeczywistości uzyskiwane napięcia wyjściowe są niższe od wartości teoretycznej w związku 

z występującymi na elementach pasożytniczych spadkami napięć (np. indukcyjnościach wewnętrznych 

kondensatorów impulsowych), czy wyładowaniami niezupełnymi (głównie ulotowymi) ograniczającymi 

napięcie ładowania ostatnich stopni kaskady a występującymi do konstrukcji wsporczej, ziemi czy innych 

obiektów wokół generatora.  

Skuteczność generacji impulsu WN przez generator Marxa zależy od odpowiedniego doboru 

kondensatorów impulsowych kaskady oraz czasów własnych wyzwalania iskierników. Czasy przełączania 

można zminimalizować np. poprzez zastosowania domieszkowania elektrod radioaktywnymi izotopami 

cezu 137Cs lub niklu 63Ni oraz wzajemną orientację iskierników w taki sposób, aby promieniowanie 

ultrafioletowe z iskiernika, w którym aktualnie dochodzi do wyładowania oświetlało pozostałe iskierniki 

[105]. W kompaktowych rozwiązaniach generatorów Marxa konieczne jest zastosowanie izolacji innej niż 

powietrzna w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia wyładowań do podzespołów generatora lub jego 

elementów konstrukcyjnych. Nierzadko polepszenie właściwości izolacyjnych konstrukcji generatora 

przeprowadza się przez zanurzenie w odgazowanym oleju elektroizolacyjnym o wysokiej czystości lub 

dielektrycznym gazie elektroujemnym pod wysokim ciśnieniem, takim jak sześciofluorek siarki (SF6) lub 

jego mieszanki z innymi gazami elektroujemnymi, często szlachetnymi (SF6+Ar, SF6+CF4, SF6+C2F6 i inne 

[1], [109]). 

Kluczowym zagadnieniem podczas konstrukcji wielostopniowego generatora Marxa jest wzajemne 

ułożenie elementów urządzenia, głównie kondensatorów impulsowych. Istnieje wiele możliwych 

rozwiązań. Należy wziąć pod uwagę integralność konstrukcji, izolację elektryczną komponentów, łatwość 

podłączenia czy rekonfiguracji obwodu, koszt materiałów a nawet skutki potencjalnej awarii np. w wyniku 

przebicia wewnętrznego kondensatora podczas ładowania. 

Generatory Marxa znajdują zastosowanie głównie w badaniach nad skutkami wyładowań 

atmosferycznych, dlatego też na ich wyjściu często stosowane są dodatkowe układy kształtujące typu RC 

zapewniające odpowiedni kształt impulsu wyjściowego (np. typu udar napięciowy 1,2/50 μs/μs), 

Stosowane są również w akceleratorach cząstek elementarnych, czy do wytwarzania promieniowania 

rentgenowskiego w warunkach laboratoryjnych. W związku z tym znajdują one miejsce w laboratoriach 

badawczych wysokich napięć, aparatów elektrycznych, ochrony odgromowej czy fizyki cząstek. 

Przykładowy widok generatora Marxa o napięciu maksymalnym na poziomie 1 MV i energii maksymalnej 

ok. 50 kJ przedstawiono na Rys. 2.3. 



16 Techniki generacji i formowania impulsów wielkiej mocy 

  

Rys. 2.3. Widok laboratoryjnego generatora udarów napięciowych w topologii kaskady Marxa o maksymalnym 

napięciu generowanym na poziomie 1 MV i energii ok. 50 kJ w Katedrze Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć 

na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. 

Istotnym parametrem każdego układu generacji impulsów jest czas potrzebny na ponowne użycie 

systemu po poprzednim procesie generacji. Konstrukcje generatorów Marxa o dużych i średnich 

rozmiarach posiadają ograniczoną repetytywność podyktowaną wydajnością źródła ładowania lub czasem 

potrzebnym na osiągnięcie stabilności termicznej komponentów systemu. Rozwiązania kompaktowe i te 

oparte o klucze półprzewodnikowe (zamiast iskierników) wykazują znaczną redukcję objętości poprzez 

ograniczanie energii magazynowanej w pojemnościach, a zatem i energii wyjściowego impulsu. 

Konstrukcje tego typu zapewniają najkrótsze czasy trwania impulsów (rzędu pojedynczych ns) oraz wysoką 

repetytywność (dochodzącą do 100 Hz), jednakże posiadają znaczne ograniczoną energię impulsu, 

zazwyczaj nieprzekraczającą 1 kJ [2], [4] przy osiąganym napięciu w zakresie od 200 kV do 500 kV [2], 

[45], [46]. 

Generator Marxa często jest używany do generowania krótkich impulsów o dużej mocy zasilania 

laserów typu TEA, zapłonu konwencjonalnego materiału wybuchowego jako stopnia wstępnego broni 

jądrowej, generacji impulsów radarowych czy źródło zasilania w mobilnych systemach generacji impulsów 

promieniowania elektromagnetycznego HPEMP (z ang. high-power electromagnetic pulses) czy HPM 

(z ang. high-power microwave). Stąd też wiele zespołów konstruktorskich podejmuje się wykonania jego 

wersji kompaktowej. Przykładową wersję kaskady w wersji kompaktowej zaproponowaną w [45] 

przedstawiono na Rys. 2.4.  
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Rys. 2.4. Widok wewnętrznej struktury kompaktowego rozwiązania generatora Marxa o napięciu 

generowanym na poziomie 400 kV i energii ok. 200 J [45] 

Ładowanie rezystancyjne baterii kondensatorów generatora Marxa jest właściwe w zastosowaniach 

o wymaganej niskiej repetytywności. W przypadku układów o dużej częstotliwości generacji impulsów 

wyjściowych, czas ładowania baterii kaskady jest określony przybliżoną zależnością (2.3), stąd 

oczywistym jego ograniczeniem są wartości rezystorów ładowania. 

𝑡Ł ≈ 2𝑛
2𝑅𝐶 (2.3) 

gdzie: RC – stała czasowa ładowania pojemności kondensatora C przez rezystor ładowania R. 

Dlatego też, w przypadku układów o dużej częstotliwości generacji impulsów, rezystory zazwyczaj 

zastępowane są przez dławiki, w celu zapewnienia szybkiego i efektywnego procesu ładowania. 

Dodatkowo, systemy cewek bardzo często realizuje się w postaci dławików wzajemnie sprzężonych 

w ramach stopnia kaskady, co skutkuje tym, iż podczas procesu ładowania, gdy występują one w torze 

składowej różnicowej prądu ładowania, stanowią wypadkową impedancję o wartości większej niż 

w przypadku cyklu rozładowania kaskady. 

Przebieg napięcia na wyjściu generatora w trakcie procesu rozładowania zależy w znacznym stopniu 

od parametrów pasożytniczych oraz rodzaju obciążenia kaskady. Aproksymację pierwszego rzędu 

generatora Marxa stanowi obwód szeregowy typu ReqLeqCeq, gdzie podane parametry są ekwiwalentnymi, 

skupionymi: rezystancją, indukcyjnością oraz pojemnością generatora oraz obciążenia. Okres oscylacji 

przebiegu impulsu wyjściowego napięcia można określić, jako: 

𝑇𝑜 ≈ 2𝜋√LeqCeq (2.4) 

Na Rys. 2.5 przedstawione zostały wyniki symulacji wielostopniowego, kompaktowego generatora 

Marxa w postaci typowego przebiegu napięcia wyjściowego oraz zestawienia przebiegów wyjściowych dla 

różnej liczby stopni kaskady, dla obciążenia rezystancyjnego o wartości 50 Ω. Na ich podstawie można 

zauważyć, że wraz ze wzrostem liczby stopni, wartość szczytowa generowanego impulsu przyrasta 



18 Techniki generacji i formowania impulsów wielkiej mocy 

w sposób ograniczony. Jednocześnie zmienia się charakter przebiegu w związku z przyrostem impedancji 

generatora 𝑍 =  √Leq/Ceq w stosunku do wartości rezystancji obciążenia. Stąd też wybór liczby stopni 

kaskady oraz wartości napięcia pojedynczego stopnia powinny stanowić pewien kompromis uzależniony 

od docelowego zastosowania generatora. Proces optymalizacji parametrów generatora Marxa wybiega poza 

zakres niniejszej pracy. 

a) b) 

  
Rys. 2.5. Typowy przebieg napięcia (a) na wyjściu kompaktowego generatora Marxa o napięciu szczytowym 

175 kV, energii ok. 120 J i czasie narastania zbocza ok. 2,5 ns oraz (b) zestawienie przebiegów wyjściowych dla 

różnej liczby stopni kaskady Marxa. Zastosowano obciążenie typu rezystancyjnego o wartości 50 Ω [104]  

W Tab. 2.1 przedstawiono zestawienie wybranych realizacji konstrukcyjnych generatorów Marxa 

w wersjach kompaktowych oraz laboratoryjnych dostępnych w literaturze technicznej. 

Tab. 2.1. Zestawienie wybranych realizacji konstrukcyjnych generatorów Marxa w wersjach laboratoryjnych oraz 

kompaktowych dostępnych w literaturze technicznej. 

Napięcie 
generowane 

Umax [kV] 

Energia 
impulsu Wimp 

[kJ] 

Gęstość energii 
impulsu  

wimp [kJ/m3] 

Czas trwania 
impulsu [μs] 

Repetytywność 
[Hz] Źródło 

1000 50 ~0,125 ~50 ~0,1 Katedra mechatroniki i 
inżynierii WN, EiA PG 

3000 56 ~0,25 ~50 - [95] 
500 27 ~1,5 0,02 30 [46] 
700 4,2 ~0,75 0,1 ~5 [110] 
550 1,5 ~1 0,12 ~1÷10 [93] 
500 0,5 ~8 0,2 10 [2] 
175 0,1 ~1,5 0,25 100 [111] 
625 0,4 ~7,5 0,05 - [112] 

Generatory Marxa stanowią efektywne systemy generacji impulsów WN, jednak ze względu 

na ograniczoną gęstość energii, która uwidacznia się w przypadku rozwiązań generatorów kompaktowych, 

w zastosowaniach mobilnych nie znajdują one szerokiego zastosowania i często są zastępowane przez 

źródła o charakterze indukcyjnym. 

2.1.2. Generatory z kompresją strumienia magnetycznego (magnetokumulacyjne) 

Układy generacji impulsów o charakterze prądowym (indukcyjnym), w których dokonuje się 

wstępnego kumulowania energii pola magnetycznego na skutek prądu narastającego w indukcyjności 

cewki roboczej stanowią istotną alternatywę dla UGI o charakterze napięciowym w związku z większą 
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uzyskiwaną gęstością energii, a co za tym idzie większą mocą i energią impulsu generowanego w trakcie 

gwałtownego uwalniania tej energii. Szczególnym przykładem UGI opisanym w niniejszej pracy, 

w którym oprócz kumulacji energii ze źródła pierwotnego, dokonuje się również addytywnego 

wzmocnienia energetycznego na wyjściu układu za pomocą dodatkowej energii źródeł chemicznych 

o bardzo dużej gęstości energii oraz krótkim czasem jej uwalniania (Rys. 2.1, str. 12), są układy 

generatorów z kompresją strumienia magnetycznego (FCG), zwane też magnetokumulacyjnymi. Gęstość 

energii tego typu układów sięga wielu MJ/m3 [51], [52]. 

Zasada działania generatorów magnetokumulacyjnych bazuje na mechanicznej kompresji strumienia 

magnetycznego (powstałego na skutek początkowego przyrostu prądu wzbudzenia w cewce FCG) dzięki 

pracy wykonanej przez eksplodujący materiał wybuchowy na elemencie czynnym generatora, tzw. 

tworniku, który dokonuje gwałtownej zmiany konfiguracji obwodu generatora (zwierania jego uzwojenia 

roboczego). W przypadku konstrukcji FCG, w których cewka ukształtowana jest do postaci solenoidalnej  

punkt zestyku czoła fali zwierającej w postaci rozpęczonego twornika wędrujący wzdłuż uzwojenia tworzy 

krzywą spiralną. Tego typu konstrukcje nazywane są generatorami spiralnymi. Wizualizacja konstrukcji 

oraz zasady działania generatora magnetokumulacyjnego typu spiralnego przedstawiono na Rys. 2.6. 
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Rys. 2.6. Wizualizacja konstrukcji oraz zasady działania generatora magnetokumulacyjnego typu spiralnego, gdzie 

(a) – FCG w chwili przed inicjacją detonacji materiału wybuchowego oraz (b) – generator w trakcie pracy 

kompresyjnej strumienia na skutek propagacji fali detonacyjnej: 1 – uzwojenie cewki roboczej generatora, 

2 – twornik, 3 – łącznik zwierający (CB), 4 – czoło fali detonacyjnej, 5 – rozpęczony fragment twornika zwierający 

część cewki generatora, C0 – pojemność baterii kondensatorów impulsowych o napięciu początkowym U0, 

Rk, Lk – rezystancja oraz indukcyjność dodatkowa (np. połączeń), RG, LG – zmienna w czasie rezystancja oraz 

indukcyjność generatora, RL, LL – rezystancja oraz indukcyjność obciążenia generatora 

W chwili początkowej dokonuje się wymuszenia przepływu przez uzwojenie generatora prądu w celu 

wytworzenia w nim pierwotnego strumienia magnetycznego. Źródłem tego prądu zazwyczaj jest 

odpowiednio dobrana bateria kondensatorów impulsowych lub superkondensatorów. W chwili osiągnięcia 

przez prąd wzbudzenia wartości szczytowej, dokonuje się inicjacji detonacji odpowiednio ukształtowanego 

materiału wybuchowego znajdującego się wewnątrz twornika, który umieszczony jest współosiowo 

do uzwojenia cewki FCG. Fala detonacyjna, poruszająca się z prędkością ve, tj. prędkością eksplozji 
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materiału wybuchowego, dokonuje stopniowego rozpęczania twornika na jego długości. Początkowo 

następuje zwarcie łącznika zwierającego (CB – z ang. crowbar), powodującego separację źródła C0LkRk od 

obwodu generatora oraz utworzenia obwodu szeregowego składającego się z uzwojenia FCG oraz 

obciążenia LLRL. Dalsza deformacja twornika skutkuje zmniejszeniem objętości uzwojenia FCG, co wiąże 

się w efekcie z gwałtownym zmniejszeniem indukcyjności LG oraz rezystancji RG. Przy stałej wartości 

strumienia magnetycznego skumulowanego w uzwojeniu generatora, dochodzi do gwałtownego przyrostu 

wartości prądu, do wartości sięgających MA [5], [19], [37], [41], [49], [52], [77], oraz indukcji pola 

magnetycznego, osiągających wartości rzędu dziesiątek T [8], [19], [113]. Względna wartość wzmocnienia 

prądowego w danej chwili czasowej ki(t) tego typu generatorów można oszacować na podstawie zależności 

(2.5), przy założeniu niewielkiego wpływu sumarycznej rezystancji uzwojenia i obciążenia (RG+RL) 

na proces generacji. 

𝑘𝑖(𝑡) =
𝑖(𝑡)

𝑖0
=

𝐿𝐺0 + 𝐿𝐿
𝐿𝐺(𝑡) + 𝐿𝐿

 (2.5) 

gdzie: i0 – wartość początkowa prądu wzbudzenia generatora, LG0 – początkowa wartość indukcyjności 

uzwojenia FCG. 

Oprócz FCG typu spiralnego występują inne rodzaje konstrukcji bazujące na innej geometrii 

wzajemnej twornika oraz „uzwojenia” generatora, np.: generatory koaksjalne [114], [115] (składające się 

z dwóch współosiowo umieszczonych rur połączonych na jednym końcu ze źródłem prądu, natomiast 

na drugim z obwodem stanowiącym obciążenie, w których rura wewnętrzna pełni rolę twornika 

generatora), płytowe czy pętlowe [23], [51], [90]. Jednak ze względu na niewielkie względne wzmocnienia 

prądowe tych konstrukcji, wynikające ze znacznie ograniczonej indukcyjności początkowej L0, stosuje się 

je jedynie w układach wielostopniowych, w których stanowią zazwyczaj stopień końcowy kaskady kilku 

połączonych generatorów, w których stopniem głównym jest FCG typu spiralnego. Co więcej, konstrukcje 

tego typu, w odróżnieniu do wersji spiralnej, nie nadają się do pracy z obciążeniami o indukcyjnościach 

większych niż występujące w przypadku krótkich pętli zwierających (rzędu setek nH). Widok dwóch 

rodzajów generatorów magnetokumulacyjnych (spiralnego oraz koaksjalnego) zaprojektowanych 

i wykonanych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w zespole projektu pt. 

„Impulsowe działa elektromagnetyczne” zamieszczono na Rys. 2.7. 
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a) b) 

  

Rys. 2.7. Widok modeli generatora (a) spiralnego wraz z widokiem stanowiska testowego na poligonie 

doświadczalnym oraz (b) koaksjalnego, zaprojektowanych i wykonanych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 

Politechniki Gdańskiej 

W ramach niniejszej pracy przedstawiono modele oraz wyniki badań generatorów typu spiralnego, 

dlatego też dalsza analiza zostanie przeprowadzona właśnie dla tego typu urządzeń. FCG typu spiralnego 

generują znaczne wartości prądu, osiągając wzmocnienie rzędu setek w rozwiązaniach z niewielkim 

prądem wzbudzenia (na poziomie kilkuset A). Jednak, ze względu na potrzebę maksymalizacji wartości 

prądu wyjściowego generatora oraz ograniczenia wrażliwości urządzenia na zmienność parametrów 

obciążenia, które najczęściej stanowi inna cewka indukcyjna, dokonuje się zwiększenia wartości prądu 

wzbudzenia generatora do wartości rzędu 10 kA. W przypadku doboru parametrów źródła prądu 

wzbudzenia FCG, należy brać pod wzgląd wiele aspektów technicznych wynikających z ograniczeń 

konstrukcyjnych generatora. Strumień magnetyczny wzbudzony w cewce generatora w stanie 

początkowym powinien zostać wygenerowany przez prąd o odpowiedniej częstotliwości, nie mniejszej niż 

wynikającej z głębokości wnikania prądu wewnątrz ścianki twornika FCG. Warunek ten jest warunkiem 

koniecznym zapewniającym skuteczną pracę generatora, ze względu na potrzebę generacji strumienia 

wzbudzenia w przestrzeni między uzwojeniem cewki a twornikiem generatora (Rys. 2.8). W przeciwnym 

przypadku, gdy strumień magnetyczny wniknie do wnętrza twornika, nie dojdzie do mechanicznej 

kompresji przestrzeni, w której występuje, a zatem nie wystąpi wzmocnienie prądu.  Wartość 

częstotliwości granicznej prądu wzbudzenia f, dla którego następuje poprawna praca FCG wyznaczyć 

można z zależności (2.6).  

𝑓 ≥
1

𝜋𝜎𝜇0𝜇𝑟𝑔
2
 (2.6) 

gdzie: σ – konduktywność materiału twornika, μ0μr – przenikalność magnetyczna materiału twornika, 

g – grubość ścianki twornika.  

W przypadku prezentowanych modeli twornik wykonany został z rury aluminiowej (o wysokiej czystości 

Al > 99,9%) o średnicy zewnętrznej 30 mm oraz grubości ścianki g = 5 mm. Wyznaczona minimalna 

wartość częstotliwości prądu wzbudzenia wynosi fmin = 276 Hz. 
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a) b) 
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Rys. 2.8. Wizualizacja wartości względnych rozkładu indukcji pola magnetycznego (a) oraz gęstości prądu (b) 

w przekroju osiowym modelu generatora FCG typu spiralnego podczas przepływu prądu wzbudzenia o częstotliwości 

2 kHz – wyniki symulacji polowej 

Istotne jest również, aby napięcie baterii kondensatorów stanowiących źródło prądu wzbudzenia nie 

przekraczało wartości wynikającej z wytrzymałości elektrycznej międzyzwojowej izolacji uzwojenia 

generatora czy izolacji powietrznej między łącznikiem zwierającym a twornikiem. 

Na Rys. 2.8 przedstawiono rzeczywistą cewkę modelu generatora spiralnego o parametrach podanych 

w Tab. 2.2. Cewka ta stanowi kluczowy element konstrukcji generatora, stąd też w celu odpowiedniego 

dobrania jej parametrów należy przeprowadzić proces wielokryterialnej optymalizacji pod kątem wartości 

wzmocnienia prądowego czy kształtu wygenerowanego impulsu prądowego. 

 

Rys. 2.9. Widok dwusekcyjnej uzwojenia cewki generatora FCG o parametrach zestawionych w Tab. 2.2, wykonanej 

na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 

Cewka ta posiada dwie sekcje, nawinięte z drutem miedzianym o różnych średnicach w celu 

zapewnienia, że gdy w ostatnich jej zwojach generowany jest prąd o wartości przekraczającej 150 kA, nie 

nastąpi niepożądany, znaczny przyrost temperatury uzwojenia oraz jego odkształcenie związane chociażby 

z występującymi osiowymi oraz radialnymi składowymi sił elektrodynamicznych. Jednocześnie, jak 

pokazują wyniki badań symulacyjnych [17], [49], [116], w celu optymalizacji wzmocnienia prądowego, 

uzwojenia generatorów FCG powinny być nawinięte drutem o jednakowej średnicy na całej długości 

z minimalnym odstępem międzyzwojowym wynikającym jedynie z zastosowanej izolacji elektrycznej. Ten 

zabieg konstrukcyjny powoduje największą koncentrację uzwojenia na długości generatora oraz 

Sekcja I Sekcja II 
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gwarantuje najwyższe wartości prądów generowanych. Jednak zawiła tematyka szczegółowej 

optymalizacji konstrukcji generatorów FCG nie stanowi elementu niniejszej pracy. 
 

Tab. 2.2. Zestawienie kluczowych parametrów konstrukcyjnych cewki generatora FCG zaprezentowanej na Rys. 2.8 

Parametr Wartość 
Długość cewki 420 mm 

Długość i sekcji cewki 225 mm 
Długość II sekcji cewki 195 mm 
Liczba zwojów sekcji I 54 
Liczba zwojów sekcji II 49 
Średnica drutu sekcji I 2,6 mm 
Średnica drutu sekcji II 3,7 mm 

Średnica wewnętrzna cewki 60 mm 
Indukcyjność początkowa uzwojenia z twornikiem 82 μH 

Na podstawie przyjęcia założenia, iż proces generacji prądu w FCG następuje w wyniku względnej 

zmiany indukcyjność generatora w trakcie zwierania zwojów jego uzwojenia przez rozpęczany detonacją 

materiału wybuchowego twornik, możliwe jest sformułowanie zastępczego modelu obwodowego 

generatora w trakcie pracy, który zamieszczono na Rys. 2.10. Model ten opisany został za pomocą 

równania (2.6), a następnie dokonano jego rozwiązania pod kątem wyznaczenia przebiegu prądu iG(t), 

korzystając z odpowiedniej metody numerycznej (Runge-Kutta IV rzędu).  

C0U0

RLLLiG
RGLGt = 0

CB

Lk Rki0

t = tCB

 

Rys. 2.10. Zastępczy schemat obwodowy generatora FCG: C0 – pojemność baterii kondensatorów impulsowych 

o napięciu początkowym U0, Rk, Lk – rezystancja oraz indukcyjność dodatkowa (np. połączeń), RG, LG – zmienna 

w czasie rezystancja oraz indukcyjność generatora, RL, LL – rezystancja oraz indukcyjność obciążenia generatora,  

𝐿𝐺
𝑑𝑖𝐺
𝑑𝑡

+ 𝑖𝐺
𝑑𝐿𝐺
𝑑𝑡

 + 𝐿𝐿
𝑑𝑖𝐺
𝑑𝑡

+ 𝑖𝐺(𝑅𝐺 + 𝑅𝐿) = 0 (2.7) 
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Rys. 2.11. Reprezentatywne przebiegi prądu iG(t) oraz zmiennej w czasie indukcyjności LG(t) generatora FCG 

o indukcyjności początkowej uzwojenia dwusekcyjnego LG0 = 82 μH, długości uzwojenia l = 420 mm, prędkości 

propagacji fali detonacyjnej ve = 7,2 mm/μs oraz wartości maksymalnej prądu wzbudzenia IG0 = 9,4 kA. 

Wartość maksymalna prądu generatora osiągnęła wartość IGmax = 188 kA uzyskując wzmocnienie prądowe 

na poziomie ki = 20. Wartość ta została potwierdzona przez wyniki badań eksperymentalnych, 

przedstawione w kolejnych rozdziałach niniejszej pracy. Opracowany model został zaimplementowany 

jako UGI w trakcie dalszych badań. 

2.2. Wybrane techniki formowania impulsów wielkiej mocy 

W zastosowaniach, w których stawiane są wysokie wymagania pod kątem parametrów impulsów, tj. 

wartości szczytowej oraz czasu trwania impulsu, dodatkowo, oprócz układów generacji wstępnej, stosuje 

się układy formowania impulsu UFI. W pracy przedstawiono dwa reprezentatywne, najczęściej 

wykorzystywane typy układów: pierwszy – oparty o proces formowania impulsu wysokiego napięcia 

do postaci impulsu nanosekundowego za pomocą linii transmisyjnych w konfiguracji Blumleina [5], [30], 

[31], [117] oraz drugi – UFI oparty o koncepcję gwałtownego ograniczania prądu w indukcyjności 

roboczej, stanowiącej magazyn energii pola magnetycznego, za pomocą BF. 

2.2.1. Linia Blumleina 

Linie transmisyjne (LT), w technice impulsowej, używane są jako proste układy formowania impulsu 

o charakterze napięciowym. Bezstratne LT wykazują impedancję charakterystyczną, którą można określić 

na podstawie zależności (2.8). UFI wykorzystujące LT działają na zasadzie superpozycji na impedancji 

obciążenia fali impulsu wejściowego oraz fali odbitej od końca linii [4]. W zależności od wzajemnego 

stosunku impedancji obciążenia ZL oraz impedancji linii Z0 uzyskiwane są różne względne wzmocnienia 

sygnałów. 

𝑍0 = √𝐿0/𝐶0  (2.8) 

gdzie: L0 – indukcyjność jednostkowa linii, C0 – pojemność jednostkowa linii. 
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Podstawowy UFI wykorzystujące LT składa się z naładowanej wstępnie do napięcia początkowego 

U0 linii w postaci koncentrycznej [117], paskowej [45] i.in. oraz szybkiego klucza zwierającego, 

najczęściej w postaci iskiernika lub szybkiej diody lawinowej [29], [118], jak na Rys. 2.12 Przebiegi 

napięcia obciążenia dla różnych wzajemnych stosunków impedancji obciążenia do impedancji linii 

przedstawiono na Rys. 2.13. 

U0 ZL

Q

t=0

RŁ

Z0

l

 

Rys. 2.12. Schemat ideowy UFI opartego o linię transmisyjną: RŁ >> ZL– rezystor ładowania linii do napięcia U0 

(opcjonalny w przypadku, gdy linia zasilana jest impulsem o czasie narastania przekraczającym czas działania UFI), 

Z0 – impedancja linii, Q – klucz zwierający, ZL – impedancja obciążenia, l – długość odcinka linii 

a) b) c) 
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Rys. 2.13. Uproszczone kształty impulsu napięciowego na obciążeniu ZL UFI w przypadku (a) ZL = Z0, (b) ZL > Z0, 

(a) ZL < Z0, v – prędkość propagacji fali w linii 

Jak wynika z Rys. 2.13, w przypadku optymalnego dopasowania impedancyjnego LT do obciążenia 

UFI, wygenerowany zostaje impuls napięcia o wartości połowy napięcia wejściowego UFI, ale o bardzo 

krótkim czasie trwania, podyktowanym przez długość linii oraz prędkość propagacji fali v. Należy 

zauważyć, iż bardzo istotnym elementem UFI opartego o LT jest klucz zwierający, który powinien 

zapewniać możliwie krótkie czasy załączania 𝑡𝑠𝑤 << 𝑙/𝑣, sięgające pojedynczych ns. Kluczami 

operującymi w zakresie tak małych czasów przełączeń są m.in. iskierniki zwierające czy diody lawinowe 

[4]. Niewątpliwą wadą UFI w konfiguracji podstawowej, jak na Rys. 2.13 jest obniżenie poziomu napięcia 

impulsu do wartości połowy napięcia wejściowego dla dopasowanych impedancyjnie linii i obciążenia, co 

bardzo często stanowi kryterium dyskwalifikujące. W przypadku obciążenia o impedancji znacznie 

większej od impedancji linii następuje natomiast wydłużenie czasu trwania zbocza opadającego impulsu. 

W celu zniwelowania tej niewątpliwie negatywnej cechy można zastosować UFI bazujący na LT 

w topologii Blumleina. 

Konfiguracja linii Blumleina (Rys. 2.14) jest jedną z najczęściej wykorzystywanych technik 

formowania impulsu WN bazujących na LT [5], [30]–[32], [101], [117] o czasach trwania impulsu 

sięgających ps, wykorzystywanych przeważnie w zestawie ze wstępnym UGI w postaci generatora Marxa, 



26 Techniki generacji i formowania impulsów wielkiej mocy 

gdy wymogi odnośnie czasów trwania i stromości impulsu przewyższają jego możliwości generacyjne 

(czasy trwania impulsów na wyjściu z generatora Marxa osiągają wartości nie mniejsze niż rzędu dziesiątek 

ns). Linia Blumleina dokonuje formowania impulsu napięcia bez obniżania jego wartości szczytowej oraz 

skraca czas jego trwania. Dodatkowym kosztem konstrukcyjnym jest fakt występowania dwóch odcinków 

LT. Przebiegi napięcia obciążenia dla różnych wzajemnych stosunków impedancji obciążenia 

do impedancji linii przedstawiono na Rys. 2.15. 
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Rys. 2.14. Schemat ideowy UFI z linią Blumleina: RŁ >> ZL – rezystor ładowania linii do napięcia U0 (opcjonalny 

w przypadku, gdy linia zasilana jest impulsem o czasie narastania przekraczającym czas działania UFI), 

Z0 – impedancja linii, Q – klucz zwierający, ZL – impedancja obciążenia, l – długość odcinka linii 
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Rys. 2.15. Uproszczone kształty impulsu napięciowego na obciążeniu ZL UFI w przypadku (a) ZL = 2Z0, (b) ZL > 2Z0, 

(a) ZL < 2Z0, v – prędkość propagacji fali w linii 

W UFI wykorzystujących linię Blumleina, obciążenie podłączone jest szeregowo między dwoma 

odcinkami tej samej długości LT naładowanymi do napięcia U0 (napięcie wejściowe może mieć charakter 

odpowiedniego impulsu o czasie trwania dłuższym od czasu propagacji fali w LT). W momencie 

wyzwolenia klucza zwierającego Q następuje propagacja fali ujemnej od klucza wzdłuż długości linii. 

W związku z faktem, iż impedancja ZL = 2Z0, fala na granicy linii i obciążenia zostaje w połowie odbita 

oraz transmitowana generując wypadkowo dwie fale o amplitudach U0/2 oraz przeciwnych znakach, 

propagujące w przeciwnych kierunkach od obciążenia oraz powodujące powstanie spadku napięcia 

na impedancji ZL o wartości UL = U0/2-(-U0/2) = U0. Fale te, propagując dalej wzdłuż linii napotykają 

krańce linii, następuje ich odbicie oraz w konsekwencji – wygaszenie. Czas trwania impulsu generowanego 

na obciążeniu wynika z czasu propagacji fal w dwóch odcinkach linii o długości l i wynosi 𝑡𝑖𝑚𝑝 = 2 ∙ 𝑙/𝑣. 

Jak widać na Rys. 2.15b, możliwe jest maksymalnie dwukrotne wzmocnienie sygnału wejściowego linii, 

kosztem wystąpienia ujemnych fragmentów przebiegu napięcia. 

Linia Blumleina wymaga od źródła impulsów wejściowych, aby spełniały one dwa istotne kryteria. 

Pierwszym z nich jest pojemność źródła impulsu, która powinna być znacznie większa od pojemności 
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wypadkowej dwóch odcinków LT wykorzystanych do konstrukcji linii Blumleina. W przeciwnym 

przypadku układ zadziała jak pojemnościowy dzielnik napięcia i efektywna transmisja amplitudy impulsu 

wejściowego w głąb linii będzie niemożliwa. Drugim kryterium jest czas narastania impulsu wejściowego, 

który powinien być wielokrotnie krótszy, niż czas propagacji sygnału w dwóch odcinkach LT. 

W przeciwnym przypadku, sam proces ładowania linii może wywołać zjawiska propagacyjne i nastąpić 

może dwukrotne spiętrzenie się fali napięciowej przy otwartym końca LT (gdy jednocześnie na impedancji 

obciążenia nie będzie występował spadek napięcia). Zjawisko to może, w przypadku impulsów bardzo 

wysokich napięć spowodować problemy techniczne związane z wytrzymałością zastosowanej izolacji UFI. 

Problem zbyt stromego czoła impulsu wejściowego można zminimalizować poprzez zastosowanie 

odpowiedniej, dodatkowej indukcyjności ładowania linii. 

W praktyce, linie Blumleina wykonuje się jako linie o konstrukcji koaksjalnej [117] (Rys. 2.16a) 

i płytowej [29], [32] w postaci trzech równoległych płyt (jak na Rys. 2.16b) o długości zdeterminowanej 

przez wymagane czasy propagacji sygnału w LT oraz odstępie między płytami związanymi z maksymalną 

wytrzymałością elektryczną konstrukcji oraz konieczną do uzyskania impedancją falową Z0. Rzadziej 

spotykane są konstrukcje spiralne [30], [118], w postaci spirali z taśmy przewodzącej nawiniętej 

z odpowiednim międzyzwojowym odstępem izolacyjnym na konstrukcji wsporczej (Rys. 2.16c) czy 

paskowe [11], [119] (Rys. 2.16d), w postaci trawionych lub nanoszonych pasków materiału 

przewodzącego na podłożu dielektrycznym (często wykonane w technologii PCB). Tego typu konstrukcje 

zapewniają możliwość osiągnięcia większej kompaktowości linii przy wymaganym czasie impulsu. W celu 

osiągnięcia jak największej kompaktowości linii stosuje się jej wypełnienie medium dielektrycznym 

o możliwie największej względnej przenikalności elektrycznej εr. Najpowszechniej wykorzystywanym 

medium o wysokiej przenikalności względnej są: woda dejonizowana (εr ≈ 80) oraz gliceryna (εr ≈ 44) 

[30], [100], jednak w przypadku pierwszej substancji mogą występować obawy o długoterminową 

stabilność parametrów. Co więcej, konieczna jest również analiza stosowanych substancji pod kątem 

odpowiedzi częstotliwościowej, która determinuje minimalne uzyskiwane czasy narastania zbocz fal 

propagujących w LT [100]. 
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Rys. 2.16. Przykładowe koncepcje realizacyjne linii Blumleina: koaksjalnej [117] (a), płytowej [32] (b), spiralnej 

[118] (c) oraz paskowej [11] (d) 

W związku z faktem, iż linia Blumleina posiada możliwość dwukrotnego wzmocnienia napięciowego 

impulsu wejściowego, często stosowanym zabiegiem konstrukcyjnym jest połączenie kaskadowe wielu 

tego typu LT w celu osiągnięcia zadowalającego poziomu amplitudy impulsu wyjściowego przy 

jednoczesnym znaczącym skróceniu czasu trwania impulsu. Jednak w przypadku tego typu zabiegów 

konieczne jest, aby każda z linii kaskady poprzedzająca stopień końcowy UFI formowała impuls 

o odpowiednio dłuższym czasie trwania, w celu umożliwienia stopniom kolejnym efektywny proces 

ładowania. Każda kolejna linia w kierunku od źródła do zacisków wyjściowych UFI powinna 

charakteryzować się impedancją o wartości przynajmniej dwukrotnej w stosunku do linii poprzedzającej, 

w celu spełnienia kryterium wzmocnienia fali impulsu ZL>2Z0. W praktyce uzyskuje się maksymalne 

wzmocnienie amplitudy impulsu wejściowego UFI na poziomie kilku do kilkunastu [5], [16], [34], [101] 

oraz skrócenie czasów trwania impulsów do pojedynczych ns [12], [100] (wynikające ze skończonej 

długości stosowanych LT). 

2.3. Bezpiecznikowe układy formowania impulsu wielkiej mocy 

UFI typu elektrycznego (np. generator Marxa) mogą stanowić odpowiednie źródło impulsów WN dla 

układów mniej wymagających pod kątem zapotrzebowania na moc oraz całkowitą energię impulsu [12], 

[23], [52], [90]. Układy tego typu cechują się zazwyczaj znaczną impedancją wyjściową, rzędu setek Ω 

i większą. W przypadku obciążeń o małej wartości impedancji, które oprócz zagwarantowania 

odpowiedniego poziomu napięcia impulsu wymagają jednocześnie znacznej wydajności prądowej źródła, 

o wiele lepiej sprawdzają się UFI o większej gęstości energii, tj. bazujące na procesie jej magazynowania 

w polu magnetycznym odpowiedniej indukcyjności roboczej a następnie wymuszonego ograniczania 

płynącego w niej prądu, co skutkuje uzyskiwaniem ogromnej wartości przepięć, rzędu setek kV. Proces 

formowania impulsów w tego typu systemach przedstawia schematycznie Rys. 2.17.  
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Rys. 2.17. Schemat wizualizujący zasadę działania UFI bazującego na gwałtownym ograniczaniu prądu 

indukcyjności LL: IZ – iskiernik załączający (opcjonalny, w zależności od rodzaju obciążenia), Zo – impedancja 

obciążenia, ψ – strumień pola magnetycznego cewki roboczej 

W pierwszym etapie działania UFI następuje narastanie wartości prądu oraz kumulacja energii w polu 

magnetycznym indukcyjności roboczej LL. Niewielka wartość impedancji (o dominującej składowej 

rezystancyjnej) wyłącznika Q w stanie zwarcia zapewnia możliwość osiągniecia znacznej wartości prądu, 

dlatego też możliwe jest zgromadzenie znacznych wartości energii pola magnetycznego, wynikających 

z dużych wartości prądu, rzędu dziesiątek czy setek kA [23]–[25] a nawet MA [37], [120]–[122]. Drugi 

etap procesu formowania impulsu polega na gwałtownym przerwaniu prądu płynącego w obwodzie przez 

wyłącznik Q w chwili t=t0 oraz jego komutacji do gałęzi obciążenia. Ze względu na fakt, iż rezystancja 

obciążenia Ro zazwyczaj osiąga wartości znacznie większe od impedancji pozostałych elementów układu, 

w celu wywołania komutacji, konieczne jest wygenerowanie bardzo dużej wartości przepięcia 

u(t) = LL‧di/dt, co jest możliwe tylko przy zapewnieniu odpowiednio dużej stromości ograniczania prądu 

przez wyłącznik Q. W przeciwnym przypadku, znaczna część energii zgormadzonej w indukcyjności 

rozstanie rozproszona w wolno zmieniającej się rezystancji wyłącznika, dopóki nie przewyższy ona 

wartości rezystancji obciążenia Ro. W celu wizualizacji wpływu czasów przełączania prądów na wartość 

napięcia impulsu oraz skuteczność procesu komutacji prądu do obciążenia, wykonano szereg obliczeń 

symulacyjnych w obwodzie jak na Rys. 2.17 opisanym równaniem (2.9), przy założeniu, iż wyłącznik Q 

w drugim etapie formowania impulsu można potraktować jako zmienną w czasie rezystancję, opisaną 

zależnością (2.10). Przyjęto założenie o liniowej zależności rezystancji zastępczej wyłącznika w funkcji 

czasu w celu ograniczenia liczby zmiennych układu i przedstawienia jakościowej zależności kształtu 

impulsu od czasu działania wyłącznika. Ze względu na fakt, iż UGI posiadają zazwyczaj dużo mniejszą 

impedancję wyjściową niż impedancja wejściowa UFI, można przyjąć, iż w trakcie formowania impulsu 

stanowią one zwarcie. 

𝑅𝑄(𝑡) = {
𝑅𝑜𝑛 +

𝑅𝑜𝑓𝑓

𝑇𝑄
𝑡       𝑑𝑙𝑎   𝑡 ≤ 𝑇𝑄

𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝑜𝑓𝑓          𝑑𝑙𝑎   𝑡 > 𝑇𝑄

 (2.9) 
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gdzie: Ron = 10 mΩ – przyjęta początkowa rezystancja wyłącznika Q w stanie zwarcia, TQ – czas przyrostu 

rezystancji wyłącznika, stanowiący parametr wyłącznika, Roff = 10 kΩ – przyjęta rezystancja wyłącznika Q 

w stanie otwartym. 

𝐿𝐿 (1 +
𝑅𝑄(𝑡)

𝑅𝑜
)
𝑑𝑖𝐿
𝑑𝑡

− 𝑅𝑄(𝑡)𝑖𝐿 = 0 (2.10) 

gdzie: Ro – rezystancja obciążenia, iL – prąd indukcyjności roboczej UFI o wartości LL. 

Na Rys. 2.18 przedstawiono zestawienie wyznaczonych numerycznie przebiegów reprezentatywnych 

wartości prądów w gałęziach z: indukcyjnością iL, wyłącznikiem iQ oraz obciążeniem (o charakterze 

rezystancyjnym) io, a także napięcia impulsu na obciążeniu u(t) dla kilku wartości stałych czasowych 

wyłącznika TQ. Przyjęto wartość prądu początkowego w indukcyjności IL0 = 10 kA, wartość indukcyjności 

LL = 10 μH oraz wartość rezystancji Ro = 100 Ω. Na zaprezentowanym rysunku widoczny jest znaczny 

wpływ stałej czasowej stromości narastania rezystancji wyłącznika na proces generacji impulsu. Jak 

wynika z Rys. 2.18, zgodnie z oczekiwaniem, im krótszy jest czas wyłączania prądu tym większa jest 

wartość generowanego przepięcia i tym większa jest szczytowa wartość prądu w obciążeniu. 

Idealny wyłącznik dokonywałby bezstratnego rozłączenia obwodu w nieskończenie krótkim czasie 

oraz byłby w stanie przerwać nieskończenie duże prądy w obwodach o dowolnym charakterze, 

a dodatkowo osiągałby nieskończenie dużą wytrzymałość elektryczną powrotną. Jednak rzeczywiste 

wyłączniki są dalekie od ideału. Zazwyczaj wymagają określonego czasu na dokonanie procesu komutacji, 

a po otwarciu ich wytrzymałość elektryczna powrotna jest ograniczona, stąd wyłącznik wymaga czasu 

na jej odbudowę. W UFI to właśnie od tych dwóch parametrów tzn. czasu komutacji i wytrzymałości 

powrotnej zależy skuteczność generacji impulsu wielkiej mocy. 
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Rys. 2.18. Reprezentatywne przebiegi wielkości elektrycznych w obwodzie jak na Rys. 2.17 dla UFI WM opartego 

na rozłączaniu prądu indukcyjności dla różnych stałych czasowych przyrostu rezystancji wyłącznika Q 

Dominującym typem układów wyłączających pod kątem czasów przerywania prądu oraz prędkości 

odzyskiwania pełnej wytrzymałości elektrycznej powrotnej stosowanych w UFI WM są bezpieczniki 

formujące (BF) [12], [23], [102]. Zasada działania BF polega na gwałtownym rozpadzie przewodnika lub 

wiązki przewodników równoległych, zwanych dalej topikami, w wyniku przepływu prądu impulsowego 

o znacznej wartości. Rozpad ten ma charakter elektroeksplozji wywołanej gwałtownym przyrostem energii 

cieplnej w strukturze topików do wartości porównywalnej z wartością energii parowania metalu, z którego 

topiki zostały wykonane [19], [58], [59]. Szybkość przyrostów rezystancji dR/dt BF w trakcie rozpadu 

osiągają wartości rzędu wielu setek Ω/μs [12], [23], [102] (dla porównania, w przypadku współczesnych 

wyłączników próżniowych osiągane są wartości rzędu pojedynczych Ω/μs [123], natomiast współczesnych 

krzemowych układów tranzystorowych – kilkunastu Ω/μs [103]). Dzięki zwielokrotnieniu liczby 

równoległych elementów topikowych BF posiadają  zdolność przewodzenia znacznej wartości prądów, 
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na poziomie setek kA a nawet pojedynczych MA [37], [121], [122]. Dlatego też BF stanowią znakomite 

rozwiązanie szybkiego wyłącznika ograniczającego do celów formowania impulsu WM. Proces 

formowania impulsów WM przy wykorzystaniu BF można przedstawić na podstawie typowego obwodu 

UFI, którego schemat ideowy przedstawiono na Rys. 2.19. Reprezentatywne przebiegi prądu oraz napięcia 

BF w przedstawionym obwodzie zamieszczono na Rys. 2.20. 

LL

BFC0U0

RL

u(t)
i(t)

QZ

t=0

 

Rys. 2.19. Schemat ideowy części roboczej UFI WM wykorzystującego BF: C0 – pojemność baterii kondensatorów 

impulsowych, QZ – łącznik zwierający, RL, LL – rezystancja oraz indukcyjność cewki roboczej UFI, i(t), u(t) – prąd 

oraz napięcie BF 

W chwili początkowej t = 0 w obwodzie, jak na Rys. 2.19 dokonuje się załączenia łącznika 

zwierającego Q w celu wymuszenia przepływu prądu o charakterze oscylacyjnym tłumionym na skutek 

rozładowania energii skumulowanej w pojemności C0 naładowanej do napięcia początkowego U0. 

Przepływ prądu przez elementy topikowe BF powoduje przyrost wewnętrznej gęstości energii cieplnej 

topików o wartości określonej zależnością (2.11). Przyrost energii wewnętrznej powoduje wzrost 

temperatury przewodnika zgodnie z równaniem Fouriera [124] (2.12) oraz przy uwzględnieniu bilansu 

cieplnego przewodnika w postaci odpowiednich warunków brzegowych (w tym konwekcji 

i promieniowania). 

𝑞(𝑡) =
𝑗(𝑡)2

𝜎(𝑡)
 (2.11) 

gdzie: σ – wartość chwilowa konduktywności materiału topika, j – gęstość prądu w elementach 

topikowych. 
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝜅∇2𝑇 +

𝑞

𝑐𝑝𝛾
 (2.12) 

gdzie: 𝜅 = 𝜆

𝑐𝑝𝛾
 – dyfuzyjność termiczna materiału topika, λ – przewodność termiczna materiału topika, 

cp – ciepło właściwe materiału topika, γ – gęstość materiału topika. 

Ze względu na przepływ prądu o charakterze impulsowym (o czasie znacznie krótszym od stałej 

czasowej wynikającej z dyfuzyjności termicznej κ materiału topików), równanie (2.11) przybiera postać 

(2.13) a nagrzewanie topików przebiega w sposób adiabatyczny, co powoduje przyrost ich temperatury 

zgodnie z zależnością (2.14) oraz na skutek tego, spadek konduktywności materiału topików opisany 

zależnością empiryczną (2.15), wynikającą z aproksymacji wielomianowej, z niewielkim błędem (poniżej 

10% [58], [125], [126]) przybliżającą zmienność konduktywności materiału przewodzącego w funkcji 

temperatury dla fazy stałej oraz ciekłej [58], [124], [127] do osiągniecia temperatury parowania, 

z pominięciem wpływu ciśnienia. Przy liniowym wzroście wartości prądu skutkuje to przebiegiem napięcia 

na bezpieczniku w przybliżeniu proporcjonalnym do kwadratu prądu.  
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𝜕𝑇

𝜕𝑡
=

𝑞

𝑐𝑝𝛾
 

(2.13) 

𝑇(𝑡) = 𝑇0 +∫
𝑞(𝑡′)

𝑐𝑝𝛾
𝑑𝑡′

𝑡

0

 (2.14) 

gdzie: 𝑇0 – temperatura początkowa topika. 

𝜎(𝑇) =
𝜎0

1 + 𝛼1(𝑇 − 𝑇0) + 𝛼2(𝑇 − 𝑇0)
2 +⋯

 (2.15) 

gdzie: 𝛼1, 𝛼2… – współczynniki temperaturowe zmiany konduktywności przewodnika w funkcji 

temperatury, 𝜎0 – konduktywność materiału w temperaturze początkowej T0. 

Etap ten (I) trwa aż do czasu tm – osiągnięcia przez topiki energii topnienia WT materiału, z których 

zostały wykonane. Proces topnienia elementów topikowych powoduje dalszy wzrost ich rezystancji oraz 

skutkuje ograniczaniem wartości prądu, który w chwili timax osiąga wartość szczytową Im, po czym 

następuje jego spadek. Dalszy przyrost rezystancji topików spowodowanej wzrostem energii termicznej 

powoduje dalsze ograniczanie prądu w obwodzie do wartości prądu przedłukowego Ip w czasie 

przedłukowym tp, po którym, na skutek osiągnięcia przez topiki energii niezbędnej do rozpadu, następuje 

szybki rozpad topików i stopniowa utrata ciągłości obwodu oraz gwałtowne sprowadzenie prądu do zera 

ze znaczną stromością (etap II).  

Możliwe jest określenie całkowitej właściwej energii wydzielonej w topikach, jako sumy przyrostów 

energii termicznej w procesie: nagrzewania fazy stałej, topnienia, nagrzewania fazy ciekłej, oraz 

częściowego lub całkowitego odparowania. Wartość gęstości energii odparowania topika wVt określa 

zależność (2.16) [124], [128]. W Tab. 2.2 zestawiono wartości właściwych entalpii parowania typowych 

materiałów topikowych, tj. srebra Ag, miedzi Cu oraz aluminium Al [58], [129]. Wartość ta, wraz 

z rezystywnością materiału wpływa na moment oraz charakter rozpadu topika. 

𝑤𝑉𝑡 = 𝑤0−𝑇 +𝑤𝑇 +𝑤𝑇−𝑃 + 𝜂‧𝑤𝑃 (2.16) 

gdzie: w0-T – energia właściwa przyrostu temperatury zimnego topika do punktu topnienia, wT – energia 

właściwa topnienia, wT-P – energia właściwa przyrostu temperatury topika ciekłego do punktu parowania, 

wP – energia właściwa parowania materiału, η – współczynnik poziomu odparowania topika. 
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Tab. 2.3. Zestawienie maksymalnej wartości gęstości energii odparowania wVt typowych materiałów topikowych, 

na podstawie [130], [131] 

Materiał  Parametr Wartość 
Ag 

Temperatura topnienia materiału topika TT [K] 
1237 

Cu 1358 
Al 933 
Ag Energia właściwa przyrostu temperatury zimnego 

topika do punktu topnienia w0-T [kJ/g] 

0,22 
Cu 0,41 
Al 0,58 
Ag 

Energia właściwa topnienia wT  [kJ/g] 
0,104 

Cu 0,203 
Al 0,4 
Ag 

Temperatura parowania materiału topika TP [K] 
2220 

Cu 2835 
Al 2743 
Ag Energia właściwa przyrostu temperatury topika 

ciekłego do punktu parowania wT-P [kJ/g] 

0,28 
Cu 0,59 
Al 1,68 
Ag 

Energia właściwa parowania wP [kJ/g] 
2,32 

Cu 4,72 
Al 10,87 
Ag Maksymalna energia właściwa parowania 

materiału topika wVt [kJ/g] 

2,93 
Cu 5.93 
Al 13,53 

Duża stromość ograniczania prądu di/dt przez bezpiecznik podczas procesu jego rozpadu powoduje 

powstanie na indukcyjności LL przepięcia o znacznej wartości (osiągającej wartość maksymalną w chwili 

tumax), które odkłada się również na powstałej na skutek rozpadu elementów topikowych kolumnie plazmy, 

którą rozumie się jako mieszaninę częściowo zjonizowanych par metalu topika, częściowo zjonizowanego 

medium wypełniającego komorę BF oraz cząstek metalu topika w fazie ciekłej. W chwili sprowadzenia 

prądu do zera (czas wyłączenia tw) na bezpieczniku, którego komorę wypełniają gorące pary produktów 

rozpadu elementów topikowych odkłada się pozostałe na pojemności C0 napięcie. Stan wyłączenia prądu 

w UFI przez BF może mieć charakter jedynie czasowy, gdyż ze względu na istnienie w komorze 

bezpiecznikowej ośrodka w postaci mieszaniny gorących par metali, innych produktów rozpadu topików 

oraz medium wypełniającego komorę przed zadziałaniem BF (gaz elektroizolacyjny, piasek, woda 

dejonizowana lub inne) o skończonej rezystancji, może nastąpić proces przepływu prądu o charakterze 

upływnościowym, który w określonym czasie tzp po wyłączeniu doprowadzi do dalszej termojonizacji 

ośrodka wewnątrz komory bezpiecznikowej oraz zapłonu ponownego wyładowania [132]–[135], na skutek 

którego dojdzie do przepływu tzw. prądu następczego [58], [127].  
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Rys. 2.20. Wizualizacja przebiegów prądu oraz napięcia BF podczas procesu wyłączania prądu i formowania impulsu 

WM: iS – przebieg prądu spodziewanego, i, u – prąd oraz napięcie BF. Objaśnienia oznaczonych chwil czasowych 

przedstawiono w tekście 

Prawdopodobieństwo oraz czas wystąpienia ponownej jonizacji kanału plazmowego powstałego po 

rozpadzie topików BF zależy od wielu czynników, m.in. wartości napięcia występującego na bezpieczniku 

po skutecznym sprowadzeniu prądu do zera, długości kanału plazmowego (długości elementów 

topikowych), dynamiki rozpadu elementów topikowych bezpiecznika, materiału topików, rodzaju ośrodka 

wypełniającego komorę bezpiecznikową i innych. W przypadkach, w których nie dochodzi do zapłonu 

ponownego wyładowania w komorze bezpiecznikowej, mówi się o skutecznym wyłączeniu prądu przez 

bezpiecznik. Skuteczne wyłączanie prądu jest kluczowe w zastosowaniach bezpieczników w roli 

zabezpieczeń instalacyjnych przed skutkami zwarć, jednak w UFI nie jest to wymagane. BF powinny 

jedynie zapewnić odpowiednio długi czas wystąpienia przerwy bezprądowej (z ang. Dwell Time [58], 

[136]) tbp = tzp – tw w celu maksymalnie efektywnego przekazania energii zgromadzonej w indukcyjności 

do obciążenia. Przy niewłaściwej konstrukcji bezpiecznika istnieje również prawdopodobieństwo 

wystąpienia ponownego zapłonu łuku jeszcze na zboczu opadającym prądu bezpiecznika w chwili 

osiągnięcia wartości szczytowej napięcia (w chwili czasowej tumax), co z perspektywy działania UFI jest 

zjawiskiem dyskwalifikującym. W przypadku bezpieczników jako zabezpieczeń instalacyjnych ponowny 

zapłon łuku po przerwaniu prądu prowadzi na ogół do eksplozji całej konstrukcji bezpiecznika i poważnej 

awarii instalacji. 

W BF, w których wymusza się przepływ prądów o szczególnie dużej gęstości prądu w bardzo krótkim 

przedziale czasu, opisany wyżej proces rozpadu elementów topikowych może przybrać nieco inny 

charakter i możliwe jest wystąpienie nagłej sublimacji przewodnika na skutek gwałtownego wzrostu jego 

wewnętrznej energii cieplnej powyżej pewnego poziomu z pominięciem etapu topnienia przewodnika [58], 

[84]. Należy zauważyć, iż nie tylko zjawisko odparowania materiału przewodzącego topików bezpiecznika 

odpowiada za przerwanie ciągłości obwodu, w którym jest on umieszczony. Rozpad przewodnika 

poddanego nagrzewaniu na skutek przepływającego prądu elektrycznego jest procesem skomplikowanym 
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i zależnym od wielu czynników. Głębszej analizy tego zjawiska z wyodrębnieniem szeregu mechanizmów 

za niego odpowiedzialnych dokonano w dalszej części niniejszej pracy. 

W celu wyznaczenia wartości energii wewnętrznej topików bezpiecznika (2.8) konieczna jest 

znajomość aktualnej rezystywności materiału przewodzącego, która w sposób nieliniowy związana jest 

z wartością gęstości energii cieplnej. W związku z tym, zdefiniowanie stanu fizycznego elementów 

topikowych przed ich rozpadem możliwe jest za pomocą kryterium całki Joule’a I2t (całki działania) [58], 

[137], [138], zdefiniowanej zależnością (2.17), która stanowi miarę energii wydzielonej w topikach. 

Wartość całki Joule’a, dla której energia topików bezpiecznika osiąga wartość niezbędną do ich rozpadu 

nazywa się całką przedłukową I2tp i może zostać określona na podstawie zależności (2.18) [139]. Należy 

zauważyć, iż wielkość ta stanowi dobre przybliżenie granicznej wartości energii wewnętrznej przewodnika 

przed rozpadem jedynie w warunkach nagrzewu adiabatycznego. 

𝐼2𝑡 = ∫ 𝑖(𝑡′)2𝑑𝑡′

𝑡

0

 (2.17) 

𝐼2𝑡𝑝 = ∫ 𝑖(𝑡′)2𝑑𝑡′

𝑡𝑝

0

= 𝐾𝑀(𝑛𝑆)
2 (2.18) 

gdzie: KM – stała Meyera, całka właściwa materiału topika (dla miedzi: KMCu ≈ (1,2÷1,4)‧1017 A2s/m4, czy 

srebra: KMAg ≈ (0,8÷1)‧1017 A2s/m4 [139]), S – przekrój pojedynczego topika, n – liczba topików 

równoległych bezpiecznika. 

Warto wspomnieć, że stała Meyera KM w warunkach gwałtownego procesu nagrzewania elementów 

topikowych w BF, związanego ze znaczną stromością narastania gęstości prądu topików, może osiągać 

wartości większe [12], [24], [58], [137], [140], niż wartości obliczeniowe przyjmowane w literaturze 

dotyczącej projektowania bezpieczników instalacyjnych [127], [141]. Szczegółowe dane poparte wynikami 

badań zaprezentowano w dalszej części niniejszej pracy. 

2.3.1. Wpływ parametrów konstrukcyjnych BF na proces formowania impulsu WM 

Na skuteczność formowania impulsu wielkiej mocy przez bezpieczniki formujące w UFI, oprócz 

parametrów obwodu, w którym zainstalowano BF, wpływ ma wiele czynników konstrukcyjnych 

bezpiecznika [24], [58], m.in.: 

• przekrój pojedynczego topika oraz liczba topików równoległych, 
• geometria topika, 
• długość elementów topikowych,  
• materiał, z którego wykonane zostały topiki, 
• rodzaj oraz ciśnienie ośrodka wypełniającego komorę bezpiecznikową. 

Optymalny dobór ww. parametrów BF w celu zapewnienia skutecznego formowania impulsu WM 

stanowi więc problem nieliniowej analizy wielokryterialnej. W celu przybliżenia wpływu wybranych 

parametrów uproszczonej wersji BF (Rys. 2.21a) na proces skutecznego wyłączania prądu oraz generacji 

znacznych wartości przepięć wykonano szereg prób laboratoryjnych w układzie jak na Rys 2.19 oraz 2.21b 

o parametrach zestawionych w Tablicy 2.4. Topiki bezpiecznika zostały wykonane z kalibrowanego drutu 
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srebrnego (wysokiej czystości, większej od 99,99% Ag) o średnicy 0,125 mm i nawinięte spiralnie 

na karkasie izolacyjnym ze skokiem wynikającym z założonej długości elementów topikowych. 
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Rys. 2.21. Widok modelu (a) BF (jednostopniowego) oraz stanowiska laboratoryjnego do badań wpływu wybranych 

parametrów BF na proces formowania impulsu WM: 1 – karkas bezpiecznika ze spiralnie nawiniętymi topikami, 

2 – korpus bezpiecznika, 3 – cewka robocza UFI, 4 – bateria kondensatorów impulsowych, 5 – trygatron ciśnieniowy, 

6 – przetwornik prądowy Pearsona, 7 – impulsowy dzielnik napięcia 

Tab. 2.4. Zestawienie parametrów obwodu testowego (jak na Rys 2.19) do badań wpływu wybranych parametrów BF 

na proces formowania impulsu WM. 

Parametr Wartość 
Pojemność baterii kondensatorów C0 ~1 μF 

Napięcie początkowe UC0 60 kV 
Indukcyjność cewki roboczej LL ~2 μH 

Istotnym czynnikiem decydującym o czasie przewodzenia bezpiecznika (2.18), gęstości prądu 

w elementach topikowych czy wartości wypadkowej rezystancji bezpiecznika jest liczba oraz przekrój 

elementów topikowych. Przekrój topików w postaci drutu powinien być na tyle mały, aby przewodnik 

w całej swej objętości nagrzewał się jednorodnie. Problem równomiernego nagrzewu topika na skutek 

przepływu gęstości prądów o bardzo dużej stromości dj/dt ma bardzo duże znaczenie, ze względu na jego 

wpływ na proces rozpadu przewodnika. Rozkład pola elektromagnetycznego wewnątrz przewodnika 

z prądem w stanie nieustalonym może być opisany za pomocą równania adwekcji – dyfuzji magnetycznej 

[58], [124], [142] (2.19)  
𝑑𝑩

𝑑𝑡
= ∇ × (𝒖 × 𝑩) + 𝜂∇2𝑩 (2.19) 

gdzie: B – wektor indukcji pola magnetycznego wewnątrz przewodnika, u – wektor prędkości przepływu 

medium przewodzącego (w przypadku metali w fazie ciekłej oraz fazie plazmy). Wartość współczynnika 

η, zwanego dyfuzyjnością magnetyczną materiału można określić na podstawie (2.20).  

𝜂 =
1

𝜇𝜎
 (2.20) 

gdzie: μ – przenikalność magnetyczna materiału, σ – konduktywność materiału. 
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W przypadku metali w stanie stałym nie występuje przepływ materiału przewodnika, stąd w równaniu 

(2.19) można pominąć czynnik adwekcyjny ∇ × (𝒖 × 𝑩) na skutek czego redukuje się ono do postaci 

równania dyfuzji (2.21). 
𝑑𝑩

𝑑𝑡
= 𝜂∇2𝑩 (2.21) 

Wraz z quasi-stacjonarnym prawem Ampere’a (2.22) możliwe jest sformułowanie problemu dynamicznego 

rozkładu gęstości prądu w przewodniku w stanie przejściowym. 

∇ × 𝑩 = 𝜇𝒋 (2.22) 

gdzie: j – wektor gęstości prądu w przewodniku. 

W przypadku problemów opisanych w dziedzinie częstotliwości f, z równania dyfuzji magnetycznej 

możliwe jest wyprowadzenie głębokości wnikania prądu δ, określonej zależnością (2.23), na podstawie 

której należy dokonać doboru średnicy elementów topikowych bezpiecznika. 

δ = √
1

𝜋𝑓𝜇𝜎
 (2.23) 

W celu wizualizacji wpływu średnicy elementu topikowego na wewnętrzny rozkład gęstości prądu 

topika, dokonano symulacji polowej [143] rozpływu prądu w elementach przewodzących komory 

bezpiecznika (Rys. 2.22), składającej się z 24 topików równoległych o średnicy 0,25 mm 

(zdyskretyzowany przekrój topika na Rys. 2.23) oraz 0,125 mm, w stanie nieustalonym i w odpowiedzi 

na wymuszenie prądowe o znacznej stromości (przekraczającej 100 kA/μs w pojedynczym topiku), jak 

na Rys. 2.24. 

 
Rys. 2.22. Model klatki bezpiecznikowej składającej się z 24 topików równoległych o długości l = 300 

mm i średnicy 0,25 mm lub 0,125 mm 
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Rys. 2.23. Widok siatki przekroju topika o średnicy 0,25 mm 

 

 

Rys. 2.24. Wymuszony przebieg prądu narastającego w pojedynczym topiku bezpiecznika (wraz z określonymi 

stromościami narastania gęstości prądu dla dwóch średnic topika) w modelu symulacyjnym 

Na Rys. 2.25 oraz 2.26 zamieszczono wizualizację rozkładu modułu gęstości prądu j w przekroju 

pojedynczego topika o średnicy odpowiednio 0,25 mm oraz 0,125 mm w wybranych chwilach czasowych 

przebiegu przyrostu prądu (w odniesieniu do Rys. 2.24). 

120 𝑛𝑠 160 𝑛𝑠 200 𝑛𝑠 240 𝑛𝑠 

    
280 𝑛𝑠 320 𝑛𝑠 360 𝑛𝑠 400 𝑛𝑠 
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Rys. 2.25. Wizualizacja dynamicznego rozkładu modułu gęstości prądu j w przekroju srebrnego elementu 

topikowego o średnicy 0,25 mm przy przepływie prądu o przebiegu jak na Rys. 2.24 

120 𝑛𝑠 160 𝑛𝑠 200 𝑛𝑠 ≥ 240 𝑛𝑠 

    
Rys. 2.26. Wizualizacja dynamicznego rozkładu modułu gęstości prądu j w przekroju srebrnego elementu 

topikowego o średnicy 0,125 mm przy przepływie prądu o przebiegu jak na Rys. 2.24 

Zgodnie z założeniami, wpływ średnicy elementów topikowych na rozkład gęstości prądu w topiku, 

jak na Rys. 2.25 oraz 2.26, jest kluczowy w przypadku przebiegów prądu o znacznej stromości narastania. 

Nierównomierny rozkład gęstości prądu może przyczynić się do zmiany charakteru rozpadu topika oraz 

pogorszenia właściwości generacyjnych UFI. W związku z tym, w BF należy stosować topiki wykonane 

z drutu o możliwie małej średnicy. 

Liczba elementów równoległych topika powinna zagwarantować odpowiednią wartość całki Joule’a 

oraz w efekcie, możliwość przyrostu prądu w UFI do pożądanej wartości [33], [73]. Rys. 2.27 przedstawia 

zestawienie przebiegów prądu bezpiecznika oraz napięcia cewki roboczej UFI (proporcjonalnego 

do napięcia na BF) uzyskanych w ramach badań laboratoryjnych modelu BF. Dla niewielkich 

równoważnych przekrojów elementów topikowych bezpiecznika występuje silny wpływ ograniczający 

rezystancji bezpiecznika na proces formowania impulsu, związany z obniżeniem wartości maksymalnej 

impulsu napięcia. 

a) 

 



41 Techniki generacji i formowania impulsów wielkiej mocy 

 

b) 

 

Rys. 2.27. Przebiegi prądów i generowanych przepięć przez BF dla liczby topików równoległych bezpiecznika 

(o długości l = 420 mm, umieszczonych w SF6 o ciśnieniu 3 bar) w UFI o parametrach zestawionych w Tab. 2.2 [25] 

Kolejnym ważnym czynnikiem konstrukcyjnym BF jest długość l zastosowanych elementów 

topikowych. Wraz ze wzrostem ich długości, przy stałej liczbie oraz przekroju topików, następuje liniowy 

przyrost rezystancji bezpiecznika, co skutkuje obniżeniem stromości przyrostu gęstości prądu 

w bezpieczniku przed jego rozpadem. Fakt ten powoduje ograniczenie dynamiki rozpadu bezpiecznika 

i w efekcie obniżenie stromości sprowadzania prądu do zera oraz wartości maksymalnej napięcia impulsu 

WM. Fizycznym uzasadnieniem tego zjawiska jest konieczność dostarczenia większej energii topikom 

o większej długości ze względu na liniowy przyrost objętości, przez co energia zmagazynowana 

w indukcyjności cewki roboczej podlega większemu rozproszeniu już przed początkiem procesu 

gwałtownego sprowadzania prądu do zera. Jednocześnie długość zastosowanych elementów topikowych 

jest równa długości kanału plazmowego powstałego po rozpadzie topika, która zapewnia BF niezbędną 

wytrzymałość elektryczną po zakończeniu procesu rozpadu, która odpowiedzialna jest chociażby za fakt 

występowania prądów następczych po sprowadzeniu prądu do zera lub jeszcze na zboczu opadającym (tuż 

przed wystąpieniem wartości szczytowej przepięcia). Dlatego też wraz ze wzrostem długości topików 

wzrastają również zdolności generacyjne układu w zakresie bardzo wysokich napięć. Na Rys. 2.28 

przedstawiono przebiegi prądu i napięcia bezpiecznika dla czterech wybranych długości pojedynczego 

elementu topikowego prezentujące wpływ znacznych rezystancji topików na proces ograniczania dynamiki 

ich rozpadu. Zjawisko to jest tym bardziej znaczące, im większa jest wartość stosunku rezystancji 

początkowej bezpiecznika do impedancji charakterystycznej obwodu zasilającego, składającego się 

z indukcyjności roboczej LL oraz pojemności C0 baterii kondensatorów: z = √𝐿𝐿/𝐶0. Można więc 

wnioskować, iż odpowiedni dobór długości elementów topikowych powinien być podyktowany 

przewidywaną wartością maksymalną impulsu napięcia formowanego w UFI oraz impedancją 

charakterystyczną obwodu. Dla danych warunków pracy BF istnieje optymalna długość elementów 

topikowych. 
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a) 

 

b) 

 

Rys. 2.28. Przebiegi prądów i generowanych przepięć przez BF dla różnej długości pojedynczego elementu 

topikowego bezpiecznika na (umieszczonego w SF6 o ciśnieniu 3 bar) w UFI o parametrach zestawionych w Tab. 2.2 

W literaturze przedmiotu zostały określone przybliżone zależności, bazujące na wynikach badań 

eksperymentalnych oraz teoretycznych analiz energetycznych [47], [73], [102].  Dowiedziono [24], [33], 

iż możliwe jest wyznaczenie optymalnej długości topika bazując na całkowitej entalpii parowania 

materiału topika, gwałtowności procesu rozpadu topika oraz maksymalnej energii zmagazynowanej 

w indukcyjności roboczej UFI. Wartość energii Wf wytraconej w topikach bezpiecznika do momentu ich 

utraty ciągłości można określić, jako (2.24). Jednak nie cała energia zmagazynowana w indukcyjności 

roboczej UFI powinna zostać wytracona w bezpieczniku. Wprowadzić można współczynnik v, określający 

wartość względną energii przekazanej do obciążenia UFI (2.25), która wynika z założeń odnośnie rodzaju 

obciążenia UFI. 

𝑊𝑓 = 𝑛𝑆 ∙ 𝑙𝑓 ∙ 𝛾 ∙ 𝑤𝑉𝑡  (2.24) 

gdzie: nS – przekrój ekwiwalentny wszystkich topików bezpiecznika, lf – długość topików, γ – gęstość 

materiału topików, wVt – całkowita energia właściwa parowania materiału topików [J/kg] (Tab. 2.3). 

𝑣 =
𝑊𝑜
𝑊𝐿

 (2.25) 

gdzie: Wo – energia przekazana ze źródła do obciążenia UFI, WL – maksymalna energia zmagazynowana 

w cewce roboczej UFI. 



43 Techniki generacji i formowania impulsów wielkiej mocy 

 

Na podstawie równań (2.24-2.25) można określić optymalną długość elementów topikowych, 

zapewniających efektywny proces formowania impulsu WM przy jednoczesnym zapewnieniu 

odpowiedniej energii przekazywanej do obciążenia UFI: 

𝑙𝑓𝑜𝑝𝑡 = 𝜉 ∙
(1 − 𝑣) ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝑖𝐿𝑚𝑎𝑥

2

𝑛𝑆 ∙ 𝑤𝑉𝑡
 (2.26) 

gdzie: LL – indukcyjność cewki roboczej, iLmax – wartość szczytowa prądu indukcyjności tuż przed 

rozpadem BF, 𝜉 – współczynnik korekcyjny wyznaczony w drodze badań eksperymentalnych, wynikający 

z optymalnego bilansu energetycznego UFI [24]. 

Bardzo istotnym parametrem konstrukcyjnym konwencjonalnych układów bezpiecznikowych jest 

rodzaj ośrodka wypełniającego komorę bezpiecznika oraz w przypadku ośrodka gazowego - jego ciśnienie. 

W literaturze spotyka się opisy rozwiązań bezpieczników wypełnionych ośrodkiem gazowym (w postaci 

różnego typu gazów elektroizolacyjnych, głównie SF6), ciekłym (woda dejonizowana [65], [144]–[146], 

ciekły azot [147]), a także sypkim ciałem stałym, zazwyczaj w postaci drobnoziarnistego piasku 

kwarcowego [58], [65], [148], sproszkowanego tlenku glinu Al2O3, czy węglika wolframu [12], [29], [60], 

[140]. Rolą ośrodka wypełniającego komorę bezpiecznika jest zwiększenie intensywności dejonizacji 

kanału plazmowego bezpiecznika na skutek absorbcji energii termicznej łuku elektrycznego oraz 

zwiększenie powrotnej wytrzymałości elektrycznej tego kanału. Jednak w przypadku BF używanych 

do formowania impulsów WM, w których wymusza się przepływy prądu o znacznej wartości w bardzo 

krótkim czasie, ze względu na adiabatyczne nagrzewanie topików, proces wymiany ciepła z ośrodkiem 

gaszeniowym nie występuje. Stąd też głównym kryterium, które należy brać pod uwagę dokonując wyboru 

ośrodka wypełniającego komorę BF jest względny wzrost wytrzymałości elektrycznej kanału plazmowego 

po rozpadzie topików. Zastosowanie wody dejonizowanej czy piasku kwarcowego, ze względu 

na występujące zanieczyszczenia oraz znacznie spowolnioną dyfuzję produktów rozpadu topików 

w stosunku do ośrodka gazowego, powoduje obniżenie wytrzymałości elektrycznej powrotnej 

bezpiecznika. Możliwe jest zastosowanie bezpieczników próżniowych [102], [144], [149]–[151] (o próżni 

bardzo wysokiej p << 10-6 mbar), w których próżnia wewnątrz komory bezpiecznikowej powoduje wzrost 

wytrzymałości elektrycznej komory bezpiecznikowej oraz na skutek zmniejszenia oporów 

gazodynamicznych wewnątrz komory, zwiększa prędkość dyfuzji produktów rozpadu elementów 

topikowych. Jednak rozwiązania tego typu wymagają stosowania dodatkowych zabiegów konstrukcyjnych, 

ze względu na wymóg osiągnięcia w komorze bezpiecznikowej bardzo wysokiej próżni. Dodatkowo, 

w przypadku BF, w związku z generowaniem bardzo wysokich napięć, występuje zjawisko próżniowego 

napylania plazmowego cienkich warstw metalicznych na wewnętrznych ściankach komory 

bezpiecznikowej (z ang. plasma sputtering), co wymusza stosowanie komór bezpiecznikowych o dużej 

średnicy w celu zwiększenia czasu do osadzenia się par metali na ściankach komory w czasie po 

wyłączeniu prądu, w celu wydłużenia czasu przerwy bezprądowej bezpiecznika. Najczęściej stosowanym 

ośrodkiem wypełniającym komorę BF są różnego rodzaju gazy elektroizolacyjne. Często 

wykorzystywanym w elektrotechnice gazem o bardzo dobrych właściwościach elektroizolacyjnych jest 

sześciofluorek siarki SF6. W celu dodatkowego zwiększenia wytrzymałości elektrycznej komory 

bezpiecznikowej po rozpadzie topików możliwe jest wypełnienie komory gazem pod zwiększonym 

ciśnieniem. Na Rys. 2.29 zamieszczono zestawienie charakterystyk udarowej (udar 1,2/50 μs/μs) 
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wytrzymałości elektrycznej układu sworzeń-płyta dla różnych mieszanin gazów elektroizolacyjnych 

stosowanych w komorach bezpiecznikowych BF w funkcji ciśnienia mieszaniny gazowej. 

 

Rys. 2.29. Charakterystyka elektrycznej wytrzymałości udarowej (1,2/50 μs/μs) mieszanin gazów elektroizolacyjnych 

zawierających SF6 w funkcji ciśnienia w układzie sworzeń-płyta wyznaczona eksperymentalnie [109] 

Reprezentatywne przebiegi prądu BF dla dwóch różnych zastosowanych gazów technicznych – N2 

(azotu) oraz SF6, uwzględniając wartość ciśnienia gazów w komorze bezpiecznikowej przedstawia 

Rys. 2.30. Widoczny jest jednoznaczny wpływ ciśnienia i rodzaju gazu wypełniającego komorę 

bezpiecznika na długość przerwy bezprądowej tbp. W przypadku zastosowania SF6 pod zwiększonym 

ciśnieniem (5 bar) długość przerwy bezprądowej jest największa. Należy zauważyć, iż próby wykonywane 

były przy zwiększonym napięciu początkowym baterii kondensatorów impulsowych (jak na Rys. 2.21) 

do wartości ok. 60 kV. Stosowanie gazów o niewielkiej elektroujemności i gazów obojętnych, np. N2, 

szczególnie przy ciśnieniu zbliżonym do atmosferycznego, powoduje znaczne zwiększenie 

prawdopodobieństwa zapłonu ponownego i przepływu prądu następczego w komorze bezpiecznikowej 

[152]–[154]. Zjawisko to może wystąpić jeszcze na zboczu opadającym prądu wyłączanego. Jednocześnie, 

nie odnotowano wpływu rodzaju i ciśnienia gazu na stromość ograniczania prądu przez BF w UFI, co 

potwierdzają dane literaturowe [24], [63], [73], [155]. 
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Rys. 2.30. Wpływ rodzaju i ciśnienia gazu elektroizolacyjnego na proces wyłączania prądu, dla pojedynczego 

elementu topikowego bezpiecznika (o długości l = 420 mm) w UFI o parametrach zestawionych w Tablicy 2.2 

Wpływ geometrii oraz materiału topików na całkę Joule’a bezpiecznika oraz proces wyłączania prądu 

w obwodzie jest wyczerpująco opisany w literaturze [24], [27], [33], [73], [155]. W układach 

bezpiecznikowych stosuje się topiki wykonane z metali o dużej wartości konduktywności (przeważnie 

miedzi lub srebra), w celu zmniejszenia rezystancji bezpiecznika w stanie przewodzenia lub dużej 

właściwej energii topnienia (zazwyczaj wolframu [78], [79], [144], [156]–[158]), w celu zwiększenia 

wartości całki Joule’a bezpiecznika. Jednak materiał elementów topikowych ma również wpływ 

na mechanizm rozpadu bezpiecznika, a zatem i na stromość sprowadzania prądu do zera, a także 

wytrzymałość powrotną kolumny plazmowej  (np. na skutek określonej reaktywności par z ośrodkiem 

wypełniającym komorę bezpiecznika, czy energii jonizacji par metali). W BF najczęściej stosowanym 

materiałem topikowym jest srebro (Ag) dużej czystości [25], [62], [73], [74], [77], [79], [159], [160], które 

stanowi rozwiązanie optymalne w związku bardzo dużą konduktywnością, małą reaktywnością (w 

porównaniu choćby do miedzi czy aluminium) i małą lepkością w stanie ciekłym [130], [140], [161]. 

W związku z faktem, iż BF używane są w celu generacji znacznych wartości przepięć, nie stosuje się 

kształtowania geometrii topików w postaci wycięć i przewężeń. Ze względu na konieczność zapewnienia 

jednorodności rozpadu topików, w BF stosuje się topiki o przekroju kołowym oraz jednorodnej średnicy 

i strukturze na całej jego długości. 

2.3.2. Mechanizmy i warunki rozpadu topików BF 

Mechanizmy rozpadu przewodnika poddanego przepływowi prądu o znacznej wartości oraz 

stromości nie są w pełni wyjaśnione [58], [162]. Choć przez lata powstało wiele hipotez uwzględniających 

pewien ograniczony zakres zjawisk występujących w przewodnikach podczas gwałtownego przepływu 

znacznych gęstości prądów, nie udało się jak dotąd dokonać kompleksowego opisu ogólnego modeli 

rozpadu przewodnika w dowolnych warunkach termo-elektrycznych, w tym również sformułować opisów 

w postaci modeli matematycznych.  

Przepływ prądu o znacznej gęstości przez przewodnik wywołuje w nim szereg zjawisk 

elektrodynamicznych oraz termoelastycznych powodując naprężenia wewnętrzne natury magneto-termo-

elastycznej oraz magneto-termo-plastycznej [58], [82], [163]–[165]. Naprężenia te, przy jednoczesnym 

istnieniu ograniczonej dynamiki wewnętrznych warstw przewodnika, mogą w szczególnych warunkach 
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doprowadzić do powstania niestabilnych, drgających stanów wewnętrznych lub powierzchniowych 

struktury przewodnika i w efekcie doprowadzić do jego lokalnego lub całościowego rozpadu. W zależności 

od wartości prądu, niektóre z tych zjawisk mogą mieć dominujący charakter. Kryterium decydującym 

o procesie rozpadu elementów topikowych bezpieczników zabezpieczeniowych opisywanym w literaturze 

jest wartość maksymalna gęstości prądu jmax [58], [81], [150], [166], natomiast w przypadku BF kryterium 

to można rozszerzyć, biorąc pod uwagę wartość średnią stromości narastania gęstości prądu dj/dtAV. 

Ze względu na dynamikę i dominujący rodzaj zjawisk, w ramach dotychczasowych badań 

wyróżniono następujące rodzaje i klasyfikacje mechanizmów rozpadu przewodów [58], [162], [167]: 

• topnienie przewodnika, 
• rozpad pośredni (powolna eksplozja przewodnika), 
• gwałtowna eksplozja przewodnika, 
• eksplozja ablacyjna. 

Topnienie topików występuje, gdy dostarczona do ich objętości gęstość energii nie jest wystarczająca 

do wywołania całkowitego lub większościowego ich odparowania. 

𝑤 < 𝑤𝑉𝑡 (2.27) 

gdzie: w – gęstość energii dostarczona do przewodnika ze źródła; wV – energia właściwa odparowania 

materiału topików.  

W warunkach tych nie dochodzi do procesu odparowania topika. Topiki doznają przetopienia miejscowego 

lub wielopunktowego  o charakterze rozpadu kroplowego, na skutek wyodrębnienia się struktur 

unduloidalnych powstałych w wyniku powierzchniowych oddziaływań termo-reologicznych (Rys. 2.31a), 

segmentowego (Rys. 2.31c) lub chaotycznego (Rys. 2.31b). Ten typ rozpadu przewodnika występuje dla 

niewielkich wartości oraz stromości narastania gęstości prądu bezpiecznika i spotykany jest zazwyczaj przy 

rozpadzie topików bezpieczników zabezpieczeniowych w instalacjach niskiego oraz średniego napięcia 

podczas przepływu prądów przeciążeniowych i niewielkich prądów zwarciowych. 

Rozpad pośredni, czyli powolna eksplozja przewodnika następuje, gdy ma miejsce proces 

całkowitego odparowania materiału topika na skutek energii dostarczonej ze źródła, jednak czas potrzebny 

do jego dezintegracji jest większy, niż stałe czasowe procesów tworzenia się powierzchniowych 

i wewnętrznych niestabilności magneto-termo-reologicznych topika (2.28). 

𝑡𝑣 ≫ 𝜏𝐼 (2.28) 

gdzie: tv – czas potrzebny do odparowania materiału topika; τI – stała czasowa powierzchniowych 

i wewnętrznych niestabilności magneto-termo-reologicznych topika tj. czas dwukrotnego przyrostu 

amplitudy niestabilności (np. unduloidów) [58], [168]. 

W nawiązaniu do procesu eksplozji, w tego typu warunkach ma ona charakter na tyle powolny, 

że niestabilności struktury przewodnika mają wpływ na jej dynamikę oraz rozmieszczenie ognisk eksplozji 

na długości topika. Tego typu rozpad posiada najczęściej charakter rozpadu prążkowego (Rys. 2.31d), 

w którym lokalne zagęszczenia i rozrzedzenia materii topików na skutek występowania sił magneto-termo-

reologicznych uwidaczniają się podczas eksplozji w postaci charakterystycznego wzoru prążkowego 

o niewielkim zagęszczeniu na długości topika (typowo kilka – kilkanaście prążków na cm bieżący topika). 
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Tego typu rozpad występuje najczęściej przy znacznej wartości prądów zwarciowych w instalacjach 

przemysłowych i sieciach SN oraz w układach eksperymentalnych UFI przy niewielkiej gęstości prądu 

topików BF. 

Gwałtowna eksplozja przewodnika następuje, gdy czas niezbędny do odparowania całości topika jest 

dużo krótszy niż stała czasowa powierzchniowych i wewnętrznych niestabilności magneto-termo-

reologicznych topika (2.29). 

𝑡𝑣 ≪ 𝜏𝐼 (2.29) 

Eksplozja topika następuje tak gwałtownie, iż struktury powstające na skutek ww. oddziaływań nie mają 

wystarczającej ilości czasu na uformowanie się na długości topika, stąd też jego rozpad ma charakter 

jednorodnej eksplozji o dużej dynamice. Nierzadko podczas tego typu rozpadu wyróżnia się 

charakterystyczny wzór prążkowy, jednak o bardzo dużym, ledwo rozróżnialnym wzdłużnym 

zagęszczeniu, często przekraczającym kilka prążków na mm długości topika. Tego typu rozpad ma 

charakter najbardziej gwałtowny [58], [66], [84], [169] i występuje w BF o bardzo dużych wartościach 

i stromościach narastania gęstości prądu w elementach topikowych bezpiecznika. 

Specyficznym rodzajem rozpadu topika jest eksplozja ablacyjna, która następuje, gdy czas niezbędny 

do odparowania całości materiału topika jest dużo krótszy niż elektro-magneto-termiczna stała czasowa 

dyfuzji promieniowej gęstości prądu w głąb topika (2.30) [76], [162], [170]. 

𝑡𝑣 ≪ 𝜏𝐸𝑀𝑇  (2.30) 

gdzie: τEMT – elektro-magneto-termiczna stała czasowa dyfuzji promieniowej gęstości prądu w głąb topika, 

tj. czas niezbędny do penetracji ciepła powstałego na skutek przepływu prądu przez topik w głąb jego 

struktury, do głębokości promieniowej 1
𝑒
𝑅, gdzie R jest promieniem początkowym drutu topikowego.  

Odparowanie materiału topika podczas eksplozji ablacyjnej, w związku z występowaniem zjawiska 

dyfuzji prądu (na skutek dyfuzji pola magnetycznego do wnętrza przewodnika) oraz ograniczonej 

prędkości dyfuzji termicznej, następuje początkowo jedynie na powierzchni przewodnika, często jeszcze 

przed osiągnięciem przez rdzeń topika stanu ciekłego. Proces tego typu występuje w przewodnikach 

poddanych przepływowi prądów o znacznej gęstości i dynamice przyrostu oraz o znacznej średnicy 

w stosunku do głębokości wnikania prądu. Eksplozja ablacyjna jest procesem powolniejszym niż eksplozja 

jednorodna przewodnika, dlatego też w przypadku BF jest zjawiskiem niepożądanym i ogranicza się 

prawdopodobieństwo jej wystąpienia stosując elementy topikowe o odpowiednio niewielkiej średnicy. 
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a) b) 

  
c) d) 

  

Rys. 2.31. Widok wybranych typów rozpadu topika bezpiecznika: rozpadu kroplowego [168] (a), rozpadu 

chaotycznego [58] (b), rozpadu segmentowego [171] (c) oraz prążkowego rozpadu eksplozyjnego [172] (d) 

Głównym kryterium odpowiedzialnym za rodzaj rozpadu topików jest szybkość przyrostu oraz 

wynikająca stąd wartość maksymalna energii cieplnej wydzielonej w przewodniku, która to związana jest 

z wartością oraz stromością narastania gęstości prądu przewodnika w drugiej potędze (2.11). Oprócz ww. 

kryterium, istotne parametry wpływające na rodzaj rozpadu przewodnika to m.in.: 

• kształt i pole przekroju poprzecznego topika, 

• rodzaj metalu, z którego wykonany jest topik (a zatem jego ciepło topnienia i parowania, lepkość 

w stanie ciekłym, współczynnik rozszerzalności termicznej, konduktywność i przenikalność 

magnetyczna), 

• rodzaj ośrodka wypełniającego komorę bezpiecznika (medium chłodzącego, istotnego w przypadku 

powolnego rozpadu topika na skutek jego przetopienia). 

Wartości graniczne kryterium gęstości prądu przewodnika mającego wpływ na typ rozpadu 

przewodnika zostały opisane w dostępnej literaturze technicznej przez takich autorów jak Nasiłowski 

[171], [173]–[175], Hibner [176], Lipski [168], [172], czy Jakubiuk [58], [59], [85], [164], [177]–[180] ze 

szczególnym wyróżnieniem granicy pomiędzy rozpadem typu kroplowego a rozpadem eksplozyjnym 

prążkowym. Zestawienie warunków występowania różnych rodzajów rozpadu przewodnika dla kryterium 

maksymalnej gęstości prądu jm przewodnika przedstawiono w Tab. 2.5. 
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Tab. 2.5. Zestawienie rodzajów rozpadu topików dla kryterium wartości maksymalnej gęstości prądu jm, na podstawie 

[58]. 

Zakres gęstości prądu jm Typ przewodnika Typ rozpadu 

jm < 0,5 kA/mm2 drut, paski folii 
topnienie przewodnika, rozpad 

chaotyczny miejscowy lub 
wielopunktowy 

0,5 kA/mm2 < jm < 5 kA/mm2 

drut o średnicy 𝑑 ≤ 1 mm rozpad kroplowy 
drut o średnicy 𝑑 > 1 mm rozpad segmentowy 

paski folii o szerokości 𝑏 ≤ 10 mm rozpad segmentowy 
paski folii o szerokości 𝑏 > 10 mm rozpad chaotyczny 

5 kA/mm2 < jm < 1000 kA/mm2 

drut o średnicy 𝑑 ≤ 1 mm rozpad prążkowy 
drut o średnicy 𝑑 > 1 mm nie zbadano 

paski folii o szerokości 𝑏 ≤ 10 mm rozpad prążkowy 
paski folii o szerokości 𝑏 > 10 mm rozpad chaotyczny 

jm > 1000 kA/mm2 
drut o średnicy 𝑑 ≤ 1 mm jednorodna eksplozja  
drut o średnicy 𝑑 > 1 mm eksplozja ablacyjna [158], [181], [182] 

paski folii jednorodna eksplozja  

Przedstawione zestawienie dokonuje klasyfikacji rodzajów rozpadów elementów topikowych 

w funkcji gęstości prądu przewodnika, jednak wyróżnienie określonych mechanizmów doprowadzających 

przewodniki do rozpadu jest osobnym zagadnieniem. W literaturze przedstawiono wiele hipotez mających 

na celu wyjaśnienie przyczyn i korelację zjawisk fizycznych odpowiedzialnych za dany rodzaj rozpadu 

wzdłużnego elementów topikowych bezpiecznika [58], [85], [163], [165], [168], [171]–[173], [183], [184], 

w szczególności powstawania charakterystycznych struktur unduloidalnych oraz prążkowych. 

Z perspektywy BF do zastosowań w UFI WM, ze względu na znaczną dynamikę przyrostu oraz 

wartości gęstości prądu w elementach topikowych, spodziewanym typem dezintegracji przewodnika jest 

ich rozpad eksplozyjny prążkowy oraz w przypadku jeszcze większych stromości i gęstości prądu – rozpad 

eksplozyjny jednorodny. Analizy poczynione w oparciu o wyniki badań eksperymentalnych doprowadziły 

do zadowalającego wytłumaczenia procesu eksplozyjnego rozpadu prążkowego przewodnika [58], [171], 

[172], [179]. W trakcie wstępnego nagrzewu przewodnika, na skutek występowania niezrównoważonych 

naprężeń powierzchniowych i wewnętrznych przewodnika wynikających z istnienia oddziaływań 

magneto-termo-reologicznych [163], magneto-termo-elastycznych [58], [82], [163], [184], [185], magneto-

hydro-dynamicznych (MHD) [58], [81], [150], [169], [186]–[188], czy zjawiska „pinchu” magnetycznego 

na długości topika powstają lokalne przewężenia, w których następuje wzrost gęstości prądu. 

W przewężeniach występujących wzdłuż topika dochodzi do przegrzania ciekłego materiału 

przewodzącego do temperatur sięgających 7000 K [189] a następnie gwałtowna eksplozja objętościowa 

i wyrzut zjonizowanych par metali w kierunku promieniowym [58], [150], [186]. Na skutek tego zjawiska 

dochodzi do zapłonu krótkich, quasi-stabilnych [58], [59], [171], [172] wyładowań łukowych pomiędzy 

fragmentami kolumny topikowej, które nie utraciły jeszcze ciągłości metalicznej (jak na Rys. 2.32). 
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Rys. 2.32. Wizualizacja etapów eksplozyjnego rozpadu prążkowego topika bezpiecznikowego: UA – spadek napięcia 

przyanodowego łuku krótkiego, UK – spadek napięcia przykatodowego łuku krótkiego 

Na wartość napięcia na pojedynczym krótkim wyładowaniu łukowym składają się głównie spadki 

napięć przyelektrodowych (na łuku krótkim możliwe jest pominięcie spadku napięcia na kolumnie 

łukowej), które sumarycznie na całej długości topika powodują wygenerowanie przepięcia uB określonej 

zależnością (2.31). Dalszy przyrost gęstości energii doprowadzanej z obwodu do kolumny wielołukowej 

topika powoduje wyprowadzenie układu z obszaru stabilności i łączenie się sąsiednich obszarów 

łukowych, co powoduje zmniejszenie liczby n(t) spadków przyelektrodowych topika i w efekcie obniżenie 

wartości napięcia na bezpieczniku. 

𝑢𝐵(𝑡) = 𝑛(𝑡) ∙ (𝑈𝐴 + 𝑈𝐾) = 𝑛(𝑡) ∙ 𝑈𝐴𝐾  (2.31) 

gdzie: UA – spadek napięcia przyanodowego łuku krótkiego, UK – spadek napięcia przykatodowego łuku 

krótkiego, UAK – spadek napięć przyelektrodowych łuku krótkiego. 

Zatem wypadkowa wartość napięcia wygenerowanego na bezpieczniku w trakcie eksplozyjnego 

rozpadu prążkowego jest funkcją liczby elementarnych krótkich kolumn łukowych oraz wartości ich 

spadków napięć przyelektrodowych UAK, które osiągają wartości z przedziału od 20 V do nawet 300 V  

na przerwę [58], [171], [173], [175], [190]. Tak duża rozbieżność związana może być z dynamiką rozwoju 

wyładowania łukowego, które dla bardzo krótkich czasów, w stanie przejściowym może przybierać 

charakter wyładowania wysokoimpedancyjnego [191]–[193]. Napięcie to, w modelu rezystancyjnym 

rozpadu bezpiecznika jest odpowiedzialne za proces gwałtownego wzrostu rezystancji bezpiecznika 

podczas etapu sprowadzania prądu do zera. W rzeczywistych BF rozpad bezpiecznika nie zawsze zachodzi 

jednorodnie na całej długości topika. Mogą występować dodatkowe, lokalne niestabilności [58], [81], 

[150], [194] powodujące obniżenie napięcia generowanego. W stanie anormalnym zapłonu wyładowania 

elektrycznego możliwe jest również równoczesne występowanie wielu wyładowań równoległych [58], 

[66], [173] w ramach jednej przerwy międzyelektrodowej, co skutkuje obniżeniem wartości jej spadku 

napięcia. 
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W przypadku rozpadu elementów topikowych o charakterze eksplozji jednorodnej (w trakcie 

przepływu prądów o największej wartości i stromości) występuje tak gęsty jego podział, że niemożliwe 

staje się rozróżnienie jego podziałki elementarnej, stąd też nie ona stanowi kryterium ograniczające 

wartości osiąganych napięć formowanych impulsów WM. 

2.3.3. BF a bezpieczniki do celów zabezpieczeniowych 

BF do zastosowań w UFI wielkiej mocy, choć pod kątem zasady działania pozornie podobne są 

do bezpieczników zabezpieczeniowych stosowanych powszechnie w instalacjach i sieciach 

elektroenergetycznych (Rys. 2.33) na wszystkich poziomach napięć do ograniczania skutków zwarć 

i przeciążeń, różnią się zasadniczo pod względem wymagań konstrukcyjnych, warunków działania oraz 

mechanizmów rozpadu topików.  

a) 

Bezpiecznik 
gazowydmuchowy SN

Wkładki 
bezpiecznikowe 

bezpiecznika mocy nN

Bezpiecznik podwójny 
silnikowy SN

Wkładki bezpiecznikowe SN

 

b) 

 

Rys. 2.33. Wybrane fotografie rodzajów bezpieczników zabezpieczeniowych niskiego i średniego napięcia (a) oraz 

widok wybranych typów wkładek bezpiecznikowych nN (b) 

BF, w przeciwieństwie do bezpieczników zabezpieczeniowych, podczas działania generują (zgodnie 

ze swoim przeznaczeniem) znaczne wartości przepięć, rzędu setek kV, co jest cechą niepożądaną 



52 Techniki generacji i formowania impulsów wielkiej mocy 

w przypadku bezpieczników zabezpieczeniowych, gdyż może doprowadzić do uszkodzenia innych 

urządzeń (głównie odbiorczych) przyłączonych do sieci elektroenergetycznej [127], [141]. Z tego względu 

w bezpiecznikach zabezpieczeniowych w sposób kontrolowany ogranicza się stromość sprowadzania przez 

nie prądu do zera stosując odpowiednią liczbę określonego kształtu przewężeń topików [127], [141]. 

Bezpieczniki zabezpieczeniowe, jednocześnie, muszą spełnić wymóg długotrwałej pracy w obwodach, 

w których nie występuje stan zakłóceniowy (naturalnie zapewniając również małe straty mocy w stanie 

pracy normalnej), podczas gdy BF powinny zapewnić ciągłość obwodu jedynie przez krótki czas potrzebny 

na wydzielenie się w nich energii niezbędnej do dezintegracji elementów topikowych.  

Kolejną wyraźną różnicą między wymienionymi wcześniej rodzajami bezpieczników są stawiane 

przed nimi wymagania konstrukcyjne, tj. wartości powrotnej wytrzymałości napięciowej (w zakresie setek 

kV a nawet MV dla BF oraz kilkukrotności napięcia roboczego sieci eletroenergetycznej [58], [127], [148] 

w przypadku bezpieczników zabezpieczeniowych), z której to wynika konieczność stosowania elementów 

topikowych o znacznej długości (rzędu kilkudziesięciu cm) w przeciwieństwie do kilkucentymetrowych 

i krótszych topików znajdujących się wewnątrz instalacyjnych wkładek bezpiecznikowych, czy długości 

zapewnionej czasowej przerwy bezprądowej po sprowadzeniu przez bezpiecznik prądu do zera. 

W przypadku BF długość czasowej przerwy bezprądowej zdeterminowana jest przez czas potrzebny 

na dostarczenie niezbędnej porcji energii z SGIWM do obciążenia, po czym może nastąpić zapłon 

ponowny i przepływ prądu w kanale plazmowym spowodowany koniecznością wytracenia się energii 

pozostałej po formowaniu impulsu w źródle bądź w stopniu poprzedzającym SGIWM. W przypadku 

bezpieczników zabezpieczeniowych, konieczne jest skuteczne wyłączenie prądu oraz brak wystąpienia 

przepływu prądu następczego w obwodzie. 

Istotną różnicą pomiędzy bezpiecznikami typu BF oraz zabezpieczeniowymi jest ich kształt oraz 

rodzaj mechanizmu rozpadu elementów topikowych, podyktowany maksymalną gęstością prądu oraz 

stromością narastania gęstości prądu w topikach, której niewielka wartość, w przypadku bezpieczników 

instalacyjnych powoduje zazwyczaj miejscową lub wielopunktową utratę ciągłości topika na skutek 

przetopienia lub rozpadu chaotycznego jego fragmentów [127] w przypadku prądów przeciążeniowych 

oraz rozpadu kroplowego w przypadku znacznych prądów zwarciowych. W przypadku BF, w których 

osiągane gęstości prądu oraz ich stromości o wiele rzędów wielkości przewyższają te występujące 

w bezpiecznikach zabezpieczeniowych, następuje rozpad topika w wyniku jego eksplozji, jednorodnej lub 

z wyodrębnieniem gęsto rozłożonych na długości topików lokalnych niestabilności powierzchniowych, np. 

eksplozyjny rozpad typu prążkowego [58], [171], [172]. Warunki pracy oraz typ rozpadu topików mają 

swe odzwierciedlenie również w stosowanych w konstrukcjach bezpieczników zabezpieczeniowych oraz 

BF rodzajach ośrodka wypełniającego komorę bezpiecznikową. W przypadku bezpieczników formujących 

jest to zazwyczaj silnie elektroujemny gaz izolacyjny pod wysokim ciśnieniem (głównie SF6). W związku 

z adiabatycznym procesem nagrzewania topików BF nie stosuje się ośrodka o charakterze chłodzącym 

i gaszącym, które z powodzeniem wykorzystuje się w konstrukcjach bezpieczników zabezpieczeniowych 

(najczęściej w postaci drobnoziarnistego, kalibrowanego piasku krzemowego).  
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Przy uwzględnieniu wszystkich wymienionych różnic, proces konstruowania rozwiązań BF 

do zastosowania w UFI znacznie odbiega od dobrze poznanej i opisanej w literaturze metodyki 

projektowania bezpieczników zabezpieczeniowych.  

Na Rys. 2.34a przedstawiono typową teoretyczną charakterystykę czasowo-prądową bezpiecznika (w 

porównaniu do rzeczywistych charakterystyk pasmowych wkładek bezpiecznikowych typu gF 

na Rys. 2.34b), która posiada dwie asymptoty: jedną z nich jest wartość prądu granicznego IG zależnego od 

przekroju topika i intensywności jego chłodzenia, wyznaczonego dla pracy bezpiecznika w warunkach 

przeciążeniowych (rozpad punktowy, wielopunktowy chaotyczny lub kroplowy), przy niewielkich 

wartościach gęstości prądu  w topikach i określonych warunkach chłodzenia bezpiecznika. Drugą 

asymptotę stanowi charakterystyka Meyera (2.18, str. 36) będąca granicą adiabatycznego nagrzewania 

topika do momentu osiągniecia stanu przedłukowego (tuż przed rozpadem topika bezpiecznika). 

Charakterystyka wyłączania bezpiecznika zawiera dodatkowo odpowiednio wyznaczone czasy łukowe 

(czasy sprowadzania prądu do zera przez bezpiecznik). 

a) b) 
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Rys. 2.34. Kształt teoretycznej charakterystyki czasowo-prądowej bezpiecznika zabezpieczeniowego (a): IN – wartość 

prądu znamionowego zabezpieczenia, IG – wartość prądu granicznego bezpiecznika, tog – czas, poniżej którego 

następuje proces ograniczania wartości prądu przez rozpad bezpiecznika; oraz (b) reprezentatywne zestawienie 

pasmowych charakterystyk czasowo-prądowych wkładek bezpiecznikowych typu gF produkcji ETI Polam [195] 

Przedział pracy bezpieczników typu zabezpieczeniowego, ze względu na możliwość wystąpienia 

różnych warunków zakłóceniowych (prądów pracy ciągłej, prądów przeciążeniowych czy prądów 

zwarciowych) obejmuje całą charakterystykę czasowo-prądową. W przypadku BF, znaczne wartości 

prądów przepływające przez topiki w krótkich czasach (znacznie poniżej 1 ms) gwarantują, iż pracują one 

zaledwie w wąskim paśmie czasowo-prądowym (na Rys. 2.34a zaznaczonym czerwoną strzałką), znacznie 

powyżej zakresu działania bezpieczników zabezpieczeniowych, a od ich konstrukcji nie wymaga się 

określania parametrów w innych warunkach pracy. 
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Szczególnym przypadkiem konstrukcji bezpiecznika zabezpieczeniowego jest bezpiecznik 

dwuścieżkowy, zaproponowany w [196], [197]. Podobieństwo nazwy zaproponowanej przez autorów 

z głównym obiektem badań przedstawionym w niniejszej rozprawie, tj. bezpiecznikiem dwustopniowym 

może świadczyć o podobieństwie obu rozwiązań. Jednak jest to korelacja błędna. Konstrukcja bezpiecznika 

dwuścieżkowego bowiem ma na celu minimalizację strat przewodzenia w bezpieczniku przy dużych 

prądach roboczych na skutek zastosowania dwóch równoległych ścieżek, z których jedna (o większym 

przekroju) zapewnia niewielkie straty w czasie przewodzenia prądów roboczych, natomiast druga (o 

przekroju mniejszym) umożliwia odpowiednie kształtowanie charakterystyki czasowo-prądowej 

bezpiecznika dwuścieżkowego. W konstrukcji tej nie następuje komutacja wymuszona za pomocą 

iskiernika (tak jak w bezpieczniku dwustopniowym) a prądy robocze rozpływają się w obu ścieżkach 

bezpiecznika w dowolnym stanie jego pracy. Koncepcja bezpiecznika dwustopniowego zaprezentowana 

w niniejszej pracy, w przeciwieństwie do bezpiecznika dwuścieżkowego, powstała w celu zwiększenia 

skuteczności generacji impulsów wielkiej mocy i stanowi rozwiązanie nowatorskie. 

2.3.4. Przegląd dostępnych konstrukcji i właściwości BF 

Założenia do konstrukcji BF w zastosowania do UFI zależą od rodzaju i parametrów źródła 

zasilającego UFI oraz kształtu i parametrów impulsu jaki ma zostać wygenerowany. Do najważniejszych 

parametrów konstrukcyjnych BF należą: 

• materiał, liczba, przekrój oraz długości elementów topikowych, 

• rozłożenia topików na konstrukcji wsporczej oraz rodzaj materiału tej konstrukcji,  

• materiał i rozmiary komory bezpiecznikowej, 

• rodzaj i parametry ośrodka wypełniającego komorę bezpiecznikową. 

Wpływ kluczowych parametrów konstrukcyjnych BF w oparciu o dane literaturowe oraz 

doświadczenia własne, zdobyte podczas konstruowania i badań BF w zastosowaniu do UFI WM został 

opisany w punkcie 2.3.1 niniejszej pracy. W dalszym ciągu przedstawiono wybrane rozwiązania 

konstrukcyjne BF opracowanych i wykonanych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki 

Gdańskiej w ramach badań bezpiecznikowych UFI WM. Na Rys. 2.35 przedstawiono prototyp 

jednotopikowego BF skonstruowany do badań wpływu materiału topika (Ag, Cu oraz Al), jego średnicy (w 

wersji z kalibrowanym drutem Ag o średnicy 0,25 mm oraz 0,125 mm) oraz długości, a także rodzaju 

i parametrów ośrodka wypełniającego komorę bezpiecznikową na proces formowania impulsów WM. 

Zmiany długości topika dokonywano poprzez wymianę rury izolacyjnej wykonanej z poliamidu (PA) 

stanowiącej komorę bezpiecznikową o długościach: 180 mm, 340 mm, 460 mm oraz 620 mm. Na komorze 

bezpiecznikowej umieszczono indukcyjną cewkę roboczą UFI (Rys. 2.35a). Taki sposób umieszczenia 

cewki roboczej, chociaż zapewnia kompaktowość rozwiązania konstrukcyjnego i ogranicza wartości 

parametrów pasożytniczych (głównie indukcyjności) w układzie, sprawia również, że w trakcie procesu 

gwałtownego ograniczania prądu przez bezpiecznik, na pozostałym fragmencie kolumny bezpiecznikowej 

lp (Rys. 2.35a) odkłada się spadek napięcia ud wynikający m.in. z istnienia w obwodzie elementów 

pasożytniczych oraz napięcia pozostałego na baterii kondensatorów, jak przedstawiono na Rys. 2.36. 

Zaletą przedstawionej konstrukcji jest prostota, kompaktowość oraz łatwość montażu elementów 

topikowych (poprzez naciągnięcie topika między okuciami bezpiecznika) w trakcie wielokrotnych prób 
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laboratoryjnych. W związku z faktem, że konstrukcja ta nie była przeznaczona do pracy z większą liczbą 

topików, dlatego nie było możliwości rozszerzenia zakresu prądów wyłączanych. Z tego względu nie było 

niemożliwe formowanie impulsów o mocy chwilowej przekraczającej 1 GW. 
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 Rys. 2.35. Konstrukcja jednotopikowego BF w stanie złożonym wraz z cewką UFI nawiniętą na korpusie 

bezpiecznika (a) oraz BF w stanie rozłożonym (b) 
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Rys. 2.36. Schemat ideowy UFI w trakcie działania bezpiecznika z cewką roboczą LL nawiniętą na korpusie BF: 

uC – napięcie na pojemności C0, up – spadek napięcia na elementach pasożytniczych Rp i Lp, uL – spadek napięcia 

na indukcyjności roboczej LL, uB – napięcie na bezpieczniku BF, ud – napięcie na fragmencie korpusu bezpiecznika lp 

W celu zwiększenia możliwości generacyjnych UFI, głównie pod kątem rozszerzenia zakresu prądów 

wyłączanych, skonstruowano prototyp BF wielotopikowego, którego widok przedstawiono na Rys. 2.37. 

Bezpiecznik ten posiada możliwość nawinięcia wielu elementów topikowych o maksymalnej liczbie 

wynikającej z podziałki wyfrezowanych na obwodzie dysków wsporczych nacięć do mocowania 
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elementów topikowych (Rys. 2.37b) oraz ze względu odpowiednią średnicę wewnętrzną komory 

bezpiecznikowej. Taki sposób rozmieszczenia elementów topikowych umożliwia zwiększenie ich długości 

poprzez zmianę poskoku nawinięcia spiralnego lub łamanego (jak w przypadku topików na Rys. 2.37b) 

na konstrukcji wsporczej do maksymalnej długości wynikającej z jej geometrii (średnicy dysków 

podziałowych, średnicy wewnętrznego pręta wsporczego oraz liczby dysków wsporczych) Wzajemne 

ułożenie topików powinno ograniczać ich wzajemne odziaływanie elektrodynamiczne zmniejszające 

możliwość ich uszkodzeń mechanicznych przed rozpadem, oraz ograniczać oddziaływanie elektryczne 

mogące prowadzić do zapłonu wyładowania elektrycznego między kanałami poszczególnych topików 

w trakcie przerywania prądu. Dla zaprezentowanej konstrukcji określono, że spełniająca powyższe warunki 

względna wartość wydłużenia, tj. stosunku długości topików nawiniętych spiralnie do długości topików 

ułożonych wzdłuż linii prostej wynosi ok. 1,4. Dla innych konstrukcji wartość wydłużenia może ulec 

zmianie. Warto również zauważyć, że w miejscach styku elementów topikowych bezpiecznika 

i izolacyjnych dysków wsporczych w trakcie rozpadu topików następuje gwałtowne gazowanie materiału 

izolacyjnego, które powoduje wyrzut produktów rozpadu materiału topikowego oraz mieszanie się ich 

z produktami gazowania materiału izolacyjnego. W przypadku niewielkiej liczby dysków wsporczych 

(rozmieszczonych z odstępem przynajmniej kilkudziesięciu mm), nie odnotowano wpływu tego zjawiska 

na proces wyłączania prądu przez bezpiecznik. W przypadku większej liczby dysków wsporczych może 

jednak dojść do wzrostu produktów gazowania materiału izolacyjnego [24] w komorze bezpiecznikowej, 

które ograniczają wytrzymałość elektryczną powrotną konstrukcji BF. W celu ograniczenia tego zjawiska, 

konstrukcja wsporcza elementów topikowych może zostać wykonana z tworzyw elektroizolacyjnych 

o niewielkich zdolnościach do gazowania (np. poliamid PA, polioksymetylen POM) [198], [199]. 
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Rys. 2.37. Konstrukcja wielotopikowego BF: widok korpusu bezpiecznika z nawiniętą cewką roboczą UFI (a), części 

wewnętrznej z konstrukcją wsporczą topików, na którym nawinięte są elementy topikowe (b) oraz zbliżenia 

na elementy topikowe (c): 1 – cewka robocza, 2 – komora bezpiecznikowa, 3 – okucia zewnętrzne, 4 – okucia 

wewnętrzne z systemem mocowania topików, 5 – konstrukcja wsporcza, 6 – dyski wsporcze, 7 – topiki 

BF przedstawione na Rys. 2.35 oraz Rys. 2.37 zostały skonstruowane w celu integracji z UFI 

zasilanym za pomocą BKI (baterii kondensatorów impulsowych) w warunkach laboratoryjnych. W celu 

weryfikacji współpracy bezpiecznikowego UFI ze źródłem energii o większej wydajności prądowej, tj. 

FCG, wykonano kolejny prototyp wielotopikowego BF, przedstawiony na Rys. 2.38 o zwiększonej liczbie 

możliwych do zastosowania elementów topikowych. W celu poprawienia jednorodności rozpływu prądów 

w elementach topikowych wykonywano ich dodatkowe połączenia lutowane zestykami haczykowymi 

zapewniającymi połączenia topików z okuciami bezpiecznika. 
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a) b) c) 

 

 

  
Rys. 2.38. Widok wnętrza BF w wariancie wielotopikowym: widok całości (a), zbliżenie na okucia wraz z systemem 

mocowania topików (b) oraz widok konstrukcji wsporczej z nawiniętymi topikami (c) 

We wszystkich zaprezentowanych konstrukcjach BF stosowano topiki wykonane z kalibrowanego 

drutu srebrnego bardzo wysokiej czystości (Ag > 99,99%) i średnicy 0,25 mm lub 0,125 mm oraz 

o długościach mieszczących się w zakresie od 300 mm do 450 mm, wyznaczonych metodą badań 

eksperymentalnych [61], [64], [200]. Komory bezpiecznikowe wypełniano gazem elektroizolacyjnym 

o czystości technicznej, SF6 > 99,5%, pod ciśnieniem roboczym 5 bar. Wybrane wyniki badań 

eksperymentalnych BF zaprezentowane zostały w dalszej części pracy. Badania przeprowadzano 

w układach testowych bez obciążenia UFI w celu wyeliminowania wpływu rodzaju obciążenia na proces 

wyłączania prądu przez bezpiecznik. 

Jednocześnie należy zauważyć, że w dostępnej literaturze proponowano wiele różnych konstrukcji 

BF do zastosowań w UFI w zestawieniu z BKI czy FCG o różnych uzyskiwanych parametrach 

generacyjnych. W Tablicy 2.6 przedstawiono zestawienie ważniejszych cech wybranych rozwiązań BF 

wraz z osiąganymi parametrami dostępnymi w literaturze. 
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Tab. 2.6. Zestawienie wybranych cech i parametrów impulsów formowanych w oparciu o BF. 

Max. 
Napięcie 
impulsu 

Umax [kV] 

Max.  
Prąd 

wyłączany 
im [kA] 

Indukcyjność 
robocza 
 LL [μH] 

Rodzaj 
topików Ośrodek BF Źródło 

zasilania Obciążenie Pozycja 
literatury  

20 2 10,5 D1 
Ag/Cu 

SF6, piasek, 
WDI5 BKI3 brak [63] 

50 800 0,2 F2 
Ag/Cu powietrze FCG/ 

BKI3 RW4 [71] 

85 8 6 F2 Cu b/d 6 BKI3 brak [14] 

120 0,5 11 F2 Cu powietrze BKI3 brak [201] 

60-140 30-35 1,75 D1 
Ag/Cu 

SF6, N2, 
powietrze, 

piasek, WDI5 
BKI3 RW 40 Ω [24], [33] 

150 10 4 D1 Cu WDI5 BKI3 brak [15] 

220 30-35 1,75 D1 Ag SF6 BKI3 RW 20 Ω [27] 

250 220 ~ 0,3 F2 Al WDI5 BKI3 brak [202] 

100 7000 ~ 0,1 F2 Cu granulat szklany FCG brak [122] 

224 40 1,75 D1 Ag SF6 BKI3/FCG wirkator [55] 

350 25 2,5 D1 Ag SF6 BKI3 brak [61], [64] 

700 2 47 D1 Cu b/d 6 Marx brak [94] 

400 35 2,8 D1 Ag SF6 FCG wirkator [50] 

460 2400 ~ nH F2 Al granulat szklany BKI3 brak [35] 

0 100 b/d 6 D1 
Ag/Cu SF6 BKI3 wirkator [203] 

1 topiki drutowe; 2 topiki foliowe; 3 bateria kondensatorów impulsowych; 4 rezystor wodny; 5 woda dejonizowana; 6 brak danych 

Na podstawie przeglądu parametrów generacyjnych UFI opartych o wybrane rozwiązania BF można 

wnioskować o dużej skuteczności formowania impulsów WM w tego typu systemach.  Jednak ze względu 

na ograniczenia natury fizycznej i technicznej np. związane z maksymalną szybkością odbudowy 

wytrzymałości elektrycznej kanału plazmowego topika po wyłączeniu prądu oraz maksymalną stromością 

narastania gęstości prądu w BF, występuje pewna wartość graniczna maksymalnej wartości napięć 

formowanych impulsów. W przypadku systemów zasilanych z BKI, problemem jest ograniczona wartość 

gęstości prądu w topikach (maksymalne wartości osiąganych przepięć ok. 450 kV), w przypadku 

FCG – ograniczenie stromości narastania prądu w topikach oraz zbyt wolny oraz nieskuteczny proces 

sprowadzania prądu do zera przez BF [37], [60], [90]. Wysoką wartość napięcia impulsu osiągnięto w UFI 

zintegrowanym z generatorem Marxa o dużej stromości narastania gęstości prądu w topikach bezpiecznika 

[94]. Warto wspomnieć, że wiele prezentowanych konstrukcji BF [71], [122], [202] w szczególności oparte 

o topiki foliowe, posiada znaczne rozmiary, które uniemożliwiają zastosowanie ich w systemach 

o zwiększonej kompaktowości.  
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Rozdział 3 
 

3. Koncepcja nowej konstrukcji bezpiecznika dwustopniowego 

W niniejszym rozdziale przedstawiono koncepcję, zasadę działania oraz konstrukcję nowego 

rozwiązania BF, jakim jest bezpiecznik dwustopniowy (BDS) z komutacją iskiernikową do celów 

formowania impulsów WM. Zaprezentowany bezpiecznik dwustopniowy stanowi rozwiązanie oryginalne 

i niespotykane dotychczas w literaturze. Umożliwia wielokrotne zwiększenie skuteczności generacji 

impulsów WM przez bezpiecznikowe UFI w porównaniu do systemów bazujących na BF o pojedynczym 

stopniu. 

3.1. Zasada działania bezpiecznika dwustopniowego 

Celem przyświecającym opracowaniu koncepcji BDS było zwiększenie skuteczności formowania 

impulsów WM w UFI w porównaniu do rozwiązań opartych o jednostopniowe BF poprzez zwiększenie 

stromości sprowadzania prądu do zera przez BDS oraz wzrost szybkości uzyskiwania powrotnej 

wytrzymałości elektrycznej kanału plazmowego po rozpadzie elementów topikowych.  

Konstrukcję BDS w sposób uproszczony przedstawia Rys. 3.1. Składa się on z dwóch stopni – stopnia 

I, zwanego dalej stopniem roboczym oraz stopnia II, zwanego stopniem wyłączającym. Stopień roboczy 

stanowi bezpośrednie połączenie galwaniczne okuć bezpiecznika. Stopień wyłączający jest połączony 

w szereg z iskiernikiem komutacyjnym (IK) i stanowi gałąź równoległą do stopnia roboczego. Topiki 

obydwu stopni są umieszczone w jednej komorze bezpiecznikowej i oddzielone przegrodą izolacyjną 

uniemożliwiającą zapłon łuku między stopniami bezpiecznika. Koncepcja budowy BDS jest związana 

z budową i zasadą działania UFI. Stopień roboczy bezpiecznika ma na celu umożliwienie przepływu prądu 

w indukcyjności roboczej UFI w początkowej fazie działania (etap narastania prądu). Z tego względu 

składa się z większej liczby równoległych elementów topikowych o większym przekroju zastępczym n1S1, 

który wynika z wartości całki Joule’a zapewniającej uzyskanie maksymalnej wartości prądu 

w indukcyjności roboczej. Topiki stopnia wyłączającego, o mniejszym przekroju zastępczym n2S2, 

separowane są przez IK od toru roboczego przepływu prądu bezpiecznika w początkowej fazie działania, 

aż do chwili rozpadu topików stopnia roboczego. Na skutek procesu rozpadu topików roboczych następuje 

pewne ograniczenie prądu oraz pojawia się przepięcie, w wyniku którego następuje zapłon wyładowania 

w IK i w efekcie gwałtowna komutacja prądu do stopnia wyłączającego. Od tej chwili stopień wyłączający 

przejmuje przepływ całkowitego prądu bezpiecznika. 
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Rys. 3.1. Uproszczony szkic konstrukcji BDS 

Przekrój zastępczy topików stopnia roboczego powinien być tak dobrany, aby ich rozpad następował 

przed chwilą, w której prąd w bezpieczniku osiągnie wartość maksymalną. W wyniku gwałtownej 

komutacji prądu o wielkiej wartości do stopnia wyłączającego, w jego topikach następuje przepływ prądu 

o bardzo dużej gęstości oraz stromości narastania dj/dt, co powoduje ich gwałtowny rozpad. W związku 

z brakiem potrzeby generacji bardzo wysokich wartości przepięć w stopniu roboczym bezpiecznika 

(konieczne jest jedynie zapewnienie napięcia zapłonu IK), możliwe jest doprowadzenie do UFI energii ze 

źródła zapewniającego niewielką dynamikę przyrostu gęstości prądu bez znaczącego wpływu na wartość 

napięcia impulsu formowanego w stopniu wyłączającym bezpiecznika. Na Rys. 3.2. zamieszczono 

uproszczony schemat ideowy UFI z bezpiecznikiem dwustopniowym, natomiast na Rys. 3.3 przedstawiono 

schemat obwodowy bezpiecznika dwustopniowego w UFI z wyszczególnieniem  zastępczych modeli 

obwodowych stopnia roboczego oraz wyłączającego bezpiecznika w trakcie działania. Typowe przebiegi 

wielkości elektrycznych, tj. prądów i napięć BDS w UFI przedstawiono na Rys. 3.4. 

LL

C0UC0

RL

iB(t)iS1(t)

BDS

iS2(t)

u(t)
uisk(t)

Q t=0

 

Rys. 3.2. Uproszczony schemat ideowy obwodu UFI z bezpiecznikiem dwustopniowym: C0 – pojemność BKI, 

Q – łącznik zwierający, LL, RL – indukcyjność oraz rezystancja cewki roboczej UFI, BDS – bezpiecznik 

dwustopniowy, iB – prąd sumaryczny w bezpieczniku, iI, iII – prąd w stopniu roboczym oraz wyłączającym BDS 
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Proces działania BDS można podzielić na cztery etapy: 

• Etap 1 – przepływ prądu przez stopień roboczy do chwili jego rozpadu i zapłonu łuku w IK,  
• Etap 2 – komutacja prądu ze stopnia roboczego do stopnia wyłączającego, 
• Etap 3 – przepływ prądu przez stopień wyłączający po komutacji prądu ze stopnia roboczego, 
• Etap 4 – proces wyłączania prądu przez stopień wyłączający, począwszy od chwili jego rozpadu.  

Etap 1 działania BDS rozpoczyna się, podobnie jak w przypadku konstrukcji BF jednostopniowych, 

w chwili wymuszenia przepływu prądu ze źródła (w postaci BKI czy FCG) w obwodzie formującym, jak 

na Rys. 3.2. W początkowej fazie działania BDS sumaryczny prąd bezpiecznika iB przepływa w całości 

przez topiki stopnia roboczego, powodując wzrost ich energii wewnętrznej, temperatury oraz w efekcie 

rezystancji. Do momentu osiągnięcia przez topiki stopnia roboczego energii wewnętrznej niezbędnej 

do zapoczątkowania procesu ich topnienia (w chwili czasowej tm) a następnie rozpadu, BDS posiada cechy 

bezpiecznika jednostopniowego, ze względu na galwaniczną separację obwodu stopnia wyłączającego 

poprzez zastosowanie IK. W momencie zapoczątkowania procesu rozpadu topików stopnia roboczego (w 

chwili osiągniecia przez prąd stopnia roboczego wartości przedłukowej IpI), następuje gwałtowny wzrost 

rezystancji i w efekcie wzrost spadku napięcia występującego na stopniu roboczym BDS, aż do osiągniecia 

wartości napięcia zapłonu IK. W związku ze znacznym przyrostem rezystancji topików stopnia roboczego 

oraz względnie niewielką dynamiką procesu, spadek napięcia na IK ma charakter głównie rezystancyjny. 

Zatem w etapie 1 działania BDS, spadek napięcia na IK wynika wprost ze stanu topików stopnia roboczego 

i jest określony zależnością (3.1). W chwili osiągniecia przez spadek napięcia na IK ustalonej 

konstrukcyjnie wartości napięcia zapłonu iskiernika, rozpoczyna się komutacja prądu do stopnia 

wyłączającego BDS. 

𝑢𝑖𝑠𝑘(𝑡) = 𝑅𝑆1𝑖𝐵 + 𝐿𝑆1
𝑑𝑖𝐵
𝑑𝑡

≈ 𝑅𝑆1𝑖𝐵  (3.1) 

gdzie: RS1, LS1 – rezystancja oraz indukcyjność stopnia roboczego BDS. 
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Rys. 3.3. Uproszczony schemat ideowy UFI z BDS z wyszczególnieniem modeli zastępczych stopni bezpiecznika 

w trakcie przepływu prądu przez stopień roboczy (a) oraz wyłączający (b) 

Na skutek zapoczątkowanego zjawiska rozpadu topików stopnia roboczego prąd płynący w obwodzie 

zostaje w pewnym stopniu ograniczony. Współczynnik ograniczenia γi, definiowany jako stosunek prądu 

komutowanego do stopnia wyłączającego Ik odniesiony do wartości maksymalnej prądu stopnia roboczego 

Im (3.2) wynika z wartości napięcia zapłonu IK, przy której doszło do komutacji prądu i związana jest ze 

stanem topików stopnia roboczego w chwili zapłonu iskiernika. 

𝛾𝑖 = 𝑓(𝑈𝐼𝐾) =
𝐼𝑘
𝐼𝑚

 (3.2) 

gdzie: Im – wartość maksymalna prądu stopnia roboczego BDS, Ik – wartość prądu komutowanego 

do stopnia wyłączającego BDS. 

W chwili zapłonu IK (tk0) rozpoczyna się komutacja prądu ze stopnia roboczego do stopnia 

wyłączającego w związku ze znacznie mniejszą wartością rezystancji stopnia wyłączającego. W chwili 

komutacji topiki stopnia wyłączającego posiadają temperaturę otoczenia w przeciwieństwie do rezystancji 

kolumny plazmowej topików stopnia roboczego. Warto nadmienić, iż komutacja prądu ze stopnia 

roboczego do stopnia wyłączającego nie wiąże się z zatrzymaniem procesu rozpadu topików roboczych. 

Po przejęciu prądu przez gałąź stopnia wyłączającego, następuje dalsza ekspansja promieniowa kanału 
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plazmowego stopnia roboczego (która skutkuje wzrostem średnicy kolumny połukowej oraz dalszym 

wzrostem rezystancji zastępczej RI) oraz jego intensywna dejonizacja w warunkach bezprądowych. 

Dynamika procesu międzystopniowej komutacji prądu w przedziale czasu tk0 do tke może zostać 

opisana równaniem (3.3). Można założyć, iż w czasie komutacji nie następuje znaczący przyrost rezystancji 

topików stopnia wyłączającego RS2 = const., rezystancja RS1 ulega dalszemu wzrostowi, stąd też pomijalna 

jest wartość indukcyjności stopnia roboczego bezpiecznika LS1. W tak krótkim przedziale czasu napięcie 

na pojemności uC pozostaje stałe. 

𝑢𝐶

𝑅𝑆2
−

𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝑆2

𝑅𝑆1(𝑡) ∙ 𝑅𝑆2

𝑑2𝑖𝑆2

𝑑𝑡2
− (

𝑅𝐿𝐿𝑆2

𝑅𝑆1(𝑡)𝑅𝑆2
+

𝐿𝐿

𝑅𝑆1(𝑡)
+
𝐿𝐿

𝑅𝑆2
+
𝐿𝑆2

𝑅𝑆2
)
𝑑𝑖𝑆2

𝑑𝑡
− (

𝑅𝐿

𝑅𝑆1(𝑡)
+
𝑅𝐿

𝑅𝑆2
+ 1) 𝑖𝑆2 = 0 (3.3) 

Przy uwzględnieniu warunków początkowych komutacji (3.4), na podstawie uproszczonego rozwiązania 

(3.5) można dojść do wniosku, iż kluczowymi parametrami decydującymi o dynamice komutacji 

międzystopniowej są, oprócz parametrów obwodu komutacyjnego, również napięcie na iskierniku 

komutacyjnym w trakcie przerzutu prądu oraz indukcyjność topików stopnia wyłączającego bezpiecznika. 

𝑖𝑆2(𝑡 = 𝑡𝑘) = 0,
𝑑𝑖𝑆2
𝑑𝑡

(𝑡 = 𝑡𝑘) ≈
𝑈𝐼𝐾
𝐿𝑆2

 (3.4) 

𝑖𝑆2(𝜏) ≈ 𝐼𝑘 ∙ (1 − 𝑒
𝛼(𝜏)

𝜏
𝑇𝑘) (3.5) 

gdzie:  Ik = f(UIK/LS2) – wartość prądu komutowanego (zgodnie z Rys. 3.4), τ = t – tk – czas po chwili 

komutacji, Tk = f(UIK/LS2) – stała czasowa obwodu komutacyjnego, α(τ) – nieliniowy 

współczynnik zmienny w czasie, wynikający z przyrostu rezystancji topików stopnia roboczego. 

Proces komutacji prądu ze stopnia roboczego do wyłączającego kończy się w chwili tke, w której cały 

prąd bezpiecznika przepływa przez gałąź stopnia wyłączającego. Wtedy też (etap 3 działania BDS) napięcie 

na bezpieczniku, przez krótki czas wynikający z potrzeby przyrostu energii wewnętrznej topików stopnia 

wyłączającego, przyjmuje niewielką wartość, wynikającą ze spadku napięcia na ich rezystancji 

początkowej (rezystancji topików w temperaturze otoczenia). W zależności od liczby topików stopnia 

wyłączającego oraz wartości napięcia uC pozostałego na pojemności C0, możliwy jest chwilowy przyrost, 

ustalenie się lub spadek wartości prądu bezpiecznika, zgodnie z równaniem (3.6).  

𝑑𝑖𝑆2
𝑑𝑡

=
1

𝐿𝑆2
(𝑢𝐶 − 𝑅𝑆2𝑖𝑆2) 

(3.6) 

W krótkim czasie ustalenia się prądu stopnia wyłączającego tuż po komutacji następuje dalszy wzrost 

rezystancji kanału połukowego stopnia roboczego BDS na skutek dejonizacji plazmy w stanie 

bezprądowym. Po osiągnięciu przez topiki stopnia wyłączającego niezbędnej energii wewnętrznej 

następuje ograniczenie prądu do wartości przedłukowej Ip2 w chwili czasowej tp2 oraz gwałtowny rozpad 

eksplozyjny topików stopnia wyłączającego. 
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Rys. 3.4. Wizualizacja przebiegów prądów oraz napięcia na BDS podczas procesu wyłączania prądu i formowania 

impulsu WM: iB – prąd sumaryczny w bezpieczniku; iS1, iS2 – odpowiednio prąd w stopniu roboczym i wyłączającym; 

u – napięcie na bezpieczniku; 1,2,3 – etapy działania bezpiecznika. Objaśnienia oznaczonych chwil czasowych oraz 

wartości przedstawiono w tekście. 

W związku z gwałtownym rozpadem topików, na stopniu wyłączającym BDS w chwili czasowej tumax 

pojawia się napięcie o ekstremalnej wartości, rzędu MV. Tak wysokie wartości uzyskiwanych przepięć 

możliwe są dzięki kilku następującym, kluczowym cechom topików stopnia wyłączającego: 

• Topiki te mogą posiadać znacznie większe długości niż topiki stopnia roboczego, wobec czego 

możliwy jest ich rozpad z wydzieleniem większej liczby elementarnych przerw łukowych, tj. przy 

większej wartości napięcia kolumny wielołukowej. 

• Znacznie większa wartość oraz stromość przyrostu gęstości prądu w topikach wyłączających (ze 

względu na ich mniejszy przekrój zastępczy) powoduje ich większą dynamikę rozpadu, tj. 

zapewnia większą prędkość ekspansji promieniowej strumienia plazmy, w wyniku czego 

następuje szybszy wzrost rezystancji kanału. 

• Na skutek większej długości oraz mniejszej liczby i mniejszej średnicy elementów topikowych 

stopnia wyłączającego, kanał plazmowy powstały w skutek ich eksplozji posiada mniejsze 

zagęszczenie swobodnych nośników ładunku, dlatego też większa jest jego zastępcza rezystancja 

oraz szybsza jest jego dejonizacja. 

Podczas procesu ostatecznego wyłączania prądu, napięcie stopnia wyłączającego pojawia się również 

na kolumnie połukowej stopnia roboczego BDS, która w trakcie przerwy bezprądowej tpII – tke miała 

możliwość swobodnej odbudowy wytrzymałości elektrycznej powrotnej. W związku z ekstremalnymi 

poziomami przepięć generowanych oraz dużo szybszym przyrostem rezystancji w stopniu wyłączającym 
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bezpiecznika, przez kolumnę stopnia roboczego w chwili tp2 zaczyna przepływać prąd powrotny 

o charakterze upływnościowym (o kształcie identycznym jak kształt przebiegu napięcia bezpiecznika). 

W chwili tumax osiąga on wartość maksymalną Ipp i poprzez częściowe przejęcie prądu sprowadzanego 

do zera przez topiki stopnia wyłączającego, powoduje pewne ograniczenie wartości napięcia 

na bezpieczniku. 

Prąd powrotny stopnia roboczego BDS, w związku z głębokim stanem dejonizacji jego kanału 

plazmowego, przy odpowiednim doborze parametrów bezpiecznika, nie powoduje jego ponownej jonizacji, 

co skutkuje skutecznym wyłączeniem prądu w chwili czasowej tw. Jednak w przypadku zbyt krótkiej 

przerwy bezprądowej stopnia roboczego, możliwa jest jonizacja jego kanału w przedziale czasu tp2 ÷ tw, 

na skutek czego może dojść do ponownego zapłonu łuku i przepływu prądu następczego bezpiecznika, 

przez co proces wyłączania prądu może być nieskuteczny. Parametrem decydującym o skuteczności lub 

nieskuteczności wyłączania prądu przez BDS, obok długości topików, jest wzajemny stosunek przekrojów 

zastępczych topików stopnia wyłączającego oraz roboczego określający długość przerwy bezprądowej 

stopnia roboczego BDS. 

3.2. Cechy oraz właściwości bezpieczników dwustopniowych 

Bezpiecznik dwustopniowy, pod względem zasady i skuteczności działania posiada właściwości, 

które niemożliwe są do osiągnięcia w jednostopniowych BF o znanej konstrukcji. W przypadku 

jednostopniowych BF, w początkowej fazie pracy w UFI elementy topikowe powinny gwarantować 

możliwość narastania prądu indukcyjności roboczej UFI do określonej, często dużej wartości (rzędu 

dziesiątek, setek kA a nawet MA [33], [122]). W związku z czym powinny cechować się bardzo małą 

rezystancją w stanie przewodzenia oraz zapewniać możliwie największą wartość całki Joule’a. O wartości 

całki Joule’a bezpiecznika decyduje rodzaj materiału topików oraz kwadrat iloczynu przekroju oraz liczby 

topików bezpiecznika, zgodnie z zależnością (2.18, str. 36). Wartość rezystancji bezpiecznika jest 

proporcjonalna do długości topików oraz odwrotnie proporcjonalna do ich przekroju zastępczego. W celu 

uzyskania odpowiednio dużej wartości prądu, występuje konieczność minimalizacji rezystancji 

bezpiecznika, a więc minimalizacji długości oraz maksymalizacji przekroju i liczby topików. 

Jednocześnie, po osiągnięciu wartości maksymalnej prądu, powinno nastąpić jego sprowadzenie 

do zera, a więc rezystancja bezpiecznika powinna osiągnąć w możliwie najkrótszym czasie (który 

podyktowany jest przez mechanizm rozpadu topików) jak największą wartość. Jednym z kluczowych 

czynników decydujących o rodzaju rozpadu elementów topikowych, jak przytoczono w poprzednich 

rozdziałach pracy, jest wartość maksymalna gęstości prądu jmax oraz stromość przyrostu gęstości prądu 

dj/dt. W związku z wyżej wymienionymi warunkami, w drugiej fazie pracy bezpiecznika (tj. fazie 

wyłączania prądu), w celu uzyskania możliwie największej stromości sprowadzania prądu do zera 

i możliwie największej wytrzymałości powrotnej powinno się dążyć do minimalizacji przekroju oraz liczby 

topików równoległych oraz maksymalizacji ich długości. 

Wyżej wymienione kryteria doboru elementów topikowych, decydujące o skuteczności formowania 

impulsów przez BF, są przeciwstawne. Dlatego też dobór odpowiedniej liczby, przekroju oraz długości 
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topików jednostopniowego BF nie jest w stanie zagwarantować najbardziej optymalnych warunków pracy 

bezpiecznika w UFI WM. W tej sytuacji konstrukcja BDS umożliwia funkcjonalne dopasowanie topików 

obydwu stopni bezpiecznika (odpowiednio roboczego oraz wyłączającego) do warunków pracy w etapie 

narastania prądu oraz w etapie jego wyłączania. Obydwa stopnie bezpiecznika posiadają liczbę, przekrój 

oraz długość elementów topikowych dostosowaną do etapów pracy BDS w UFI, tj. znaczna liczba topików 

stopnia roboczego o większym przekroju i ograniczonej długości zapewnia możliwość narastania prądu 

w indukcyjności roboczej UFI do możliwie największej wartości, natomiast niewielka liczba topików 

wyłączających o mniejszej średnicy i zwiększonej długości zapewnia szybki i skuteczny proces wyłączania 

prądu oraz w wyniku tego – znacznie większą skuteczność generacji impulsów WM. W związku 

z nieporównywalnie większą wartością gęstości prądu oraz stromości jej narastania w topikach stopnia 

wyłączającego w porównaniu do topików stopnia roboczego, ich rozpad ma charakter jednorodnej 

eksplozji zgodnie z kryterium (3.7) [74], [188]. 

𝑡𝑟 < 𝜏𝐼  (3.7) 

gdzie:  tr – czas do rozpadu topików, τI – stała czasowa rozwoju niestabilności powierzchniowych 

i wewnętrznych topika, która zgodnie z [74], [188] może zostać oszacowana na podstawie 

zależności (3.8). 

𝜏𝐼 ≈

4𝜋√
𝛾
𝜇0

𝑗𝑚𝑎𝑥
 

(3.8) 

gdzie:  γ – gęstość materiału topików, μ0 – przenikalność magnetyczna próżni, jmax – wartość maksymalna 

gęstości prądu w elementach topikowych. 

Dla wartości prądów oraz czasów rozważanych w niniejszej pracy, stała czasowa rozwoju 

niestabilności powierzchniowych i wewnętrznych topika τI osiąga wartości z przedziału setek ns 

do pojedynczych μs. Dlatego też, w celu zapewnienia jednorodnej eksplozji topików, czas do ich rozpadu 

powinien być krótszy od τI. 

Porównanie uproszczonych konstrukcji jednostopniowego BF oraz BDS zaprezentowano na Rys. 3.5. 
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Rys. 3.5. Szkice stanowiące poglądowe porównanie konstrukcji BF jednostopniowego (a) oraz BDS z komutacją 

iskiernikową (b) 

Konstrukcja BDS stanowi połączenie dwóch bezpieczników typu BF o cechach dostosowanych 

do dwóch etapów działania bezpiecznika – narastania prądu oraz jego wyłączania. Topiki stopnia 

wyłączającego posiadają znacznie mniejszy przekrój zastępczy n2S2 oraz większą długość l2 w porównaniu 

do topików stopnia roboczego, co wyrażają relacje (3.9). Zwiększenie długości elementów topikowych 

stopnia wyłączającego, przy zachowaniu określonych rozmiarów komory bezpiecznikowej BDS możliwe 

jest poprzez skrętne (spiralne) nawinięcie topików lub nawinięcie po krzywej łamanej na wspornikach 

izolacyjnych, jak na Rys. 3.5b.  

𝑛1𝑆1 ≫ 𝑛2𝑆2   𝑜𝑟𝑎𝑧   𝑙2 ≫ 𝑙1 (3.9) 

W przypadku konieczności osiągniecia całki Joule’a BDS o wartości równoważnej do konstrukcji 

jednostopniowej, dokonuje się zmniejszenia liczby topików stopnia roboczego w stosunku do topików BF 

oraz kompensacji powstałego deficytu za pomocą wartości całki Joule’a topików stopnia wyłączającego. 

Na podstawie reprezentatywnych krzywych przebiegów prądów BDS (Rys. 3.4) możliwe jest określenie 

przybliżonych zależności określających wartości całek działania stopnia roboczego I2t1 oraz stopnia 

wyłączającego I2t2 zgodnie z zależnościami odpowiednio (3.10) oraz (3.11). Założono przebieg trójkątny 

prądu iI oraz trapezoidalny iII. Przyjęto oznaczenia zgodne z Rys. 3.4 (str. 65). 

𝐼2𝑡1 = 𝐾𝑀𝑛1
2𝑆1

2 ≈
1

3
𝐼𝑚
2 𝑡𝑘𝑒 (3.10) 

𝐼2𝑡2 = 𝐾𝑀𝑛2
2𝑆2

2 ≈ 𝛾𝑖
2𝐼𝑚
2 𝑡2𝐴𝑉 (3.11) 

gdzie:  γi – współczynnik ograniczenia prądu, definiowany jako (3.2 str. 63), t2AV – średni czas 

przepływu prądu przez topiki stopnia wyłączającego określony, jako (3.12). 

𝑡2𝐴𝑉 ≈
1

2
(2𝑡𝑤 − 𝑡𝑘0 − 𝑡𝑘𝑒) 

(3.12) 

gdzie:  tw – czas wyłączania prądu, tk0 – czas rozpoczęcia procesu komutacji, tke – czas zakończenia 

procesu komutacji. Przyjęto oznaczenia zgodne z Rys. 3.4, str. 65. 
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W oparciu o Rys. 3.4 (str. 65) można wyznaczyć również przybliżone, średnie wartości stromości 

narastania gęstości prądu w topikach stopnia roboczego dj1/dtAV i stopnia wyłączjącego dj2/dtAV jako 

odpowiednio (3.13) oraz (3.14). 

𝑑𝑗1
𝑑𝑡 𝐴𝑉

=
𝐼1𝐴𝑉

𝑛1𝑆1 ∙ 𝑡1𝐴𝑉
≈

𝐼𝑚
2𝑛1𝑆1 ∙ 𝑡𝑘𝑒

 
(3.13) 

𝑑𝑗2
𝑑𝑡 𝐴𝑉

=
𝐼𝑘𝐴𝑉

𝑛2𝑆2 ∙ 𝑡2𝐴𝑉
≈

𝛾𝑖𝐼𝑚
𝑛2𝑆2 ∙ 𝑡2𝐴𝑉

 
(3.14) 

Stosunek stromości przyrostów gęstości prądów stopnia wyłączającego i roboczego można określić 

na podstawie zależności (3.15).  

𝑑𝑗2
𝑑𝑡 𝐴𝑉
𝑑𝑗1
𝑑𝑡 𝐴𝑉

≈
2𝛾𝑖 ∙ 𝑛1𝑆1 ∙ 𝑡𝑘𝑒
𝑛2𝑆2 ∙ 𝑡2𝐴𝑉

  
(3.15) 

Na podstawie zależności (3.10) oraz (3.11) możliwe jest wyznaczenie czasów przepływu prądu przez 

elementy topikowe tke i t2AV oraz uproszczenie (3.15) do postaci zależnej jedynie od stosunku przekrojów 

zastępczych topików stopnia roboczego i wyłączającego (3.16). Należy zaznaczyć, iż wartość stałej Meyera 

KM może przyjmować różne wartości dla różnych stromości narastania gęstości prądu dj/dt, jednak 

w przedziale zmienności ograniczonym odgórnie przez dwukrotność jej wartości początkowej (2.18, str. 

36) [144], [158], [204]–[206]. 

𝑑𝑗2
𝑑𝑡 𝐴𝑉
𝑑𝑗1
𝑑𝑡 𝐴𝑉

≈
2𝛾𝑖 ∙ 𝑛1𝑆1 ∙

3𝐾𝑀𝑛1
2𝑆1

2

𝐼𝑚
2

𝑛2𝑆2 ∙
𝐾𝑀𝑛2

2𝑆2
2

𝛾𝑖
2𝐼𝑚
2

 = 6𝛾𝑖
3 ∙ (

𝑛1𝑆1
𝑛2𝑆2

)
3

  

(3.16) 

Rzeczywista wartość współczynnika ograniczenia prądu γi zawiera się w przedziale  

𝛾𝑖 ∈ 〈0,5; 1〉 (stromość ograniczania prądu przez bezpiecznik w trakcie wyłączania osiąga wartości 

maksymalne w zakresie połowy zbocza opadającego prądu, jak na Rys. 2.20) i zależy głównie od wartości 

napięcia zapłonu IK. Można dojść do wniosku, że w celu doprowadzenia do rozpadu topików stopnia 

wyłączającego o charakterze gwałtownej eksplozji, należy dążyć do maksymalizacji wartości kryterium 

(3.16). Kryterium to ma charakter silnie nieliniowy (w potędze 3), co gwarantuje znaczny przyrost 

stromości narastania gęstości prądu w topikach stopnia wyłączającego. W związku z tym, istnieje 

możliwość integracji BDS ze źródłami energii oraz UFI o względnie niewielkiej dynamice przyrostu prądu 

(np. FCG) bez znacznego negatywnego wpływu na proces formowania impulsu WM. Gwałtowny rozpad 

topików stopnia wyłączającego (związany ze znaczną stromością narastania w nich gęstości prądu) 

możliwy jest do uzyskania poprzez odpowiedni dobór przekrojów zastępczych topików wyłączających 

względem topików roboczych (3.16). 

Wzajemny stosunek przekrojów zastępczych elementów topikowych ma również wpływ na czas 

dejonizacji kanału łukowego stopnia roboczego w trakcie przerwy bezprądowej po komutacji prądu 

do stopnia wyłączającego. Czas ten, równy co do wartości średniemu czasowi przepływu prądu przez topiki 

stopnia wyłączającego t2AV z pewnym przybliżeniem można wyznaczyć na podstawie zależności (3.17), 

w oparciu o (3.11). 
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𝑡2𝐴𝑉 ≈
𝐼𝑚
3𝛾𝑖𝛼

 ∙ (
𝑛2𝑆2
𝑛1𝑆1

)
2

  
(3.17) 

gdzie:  α = UC0/LL– przybliżona średnia stromość narastania prądu w obwodzie UFI zależna od napięcia 

początkowego pojemności UC0 oraz indukcyjności roboczej LL w warunkach zasilania BDS 

z baterii kondensatorów impulsowych. W przypadku współpracy BDS z generatorem FCG, 

stromość narastania prądu zależy w znacznej mierze od konstrukcji FCG. 

W przypadku plazmy o dużej gęstości [169], [207], [208], powstałej na skutek rozpadu topików, jej 

dejonizacja następuje w na skutek rekombinacji nośników ładunku, tj. elektronów oraz jonów. Dejonizacja 

kanału plazmowego zależy w znacznej mierze od warunków chłodzenia i możliwości ekspansji plazmy. 

W związku z rozważanymi czasami dejonizacji na poziomie setek ns, jedynym efektywnym mechanizmem 

chłodzenia kanału plazmowego powstałego po rozpadzie topików jest promieniowanie, które ze względu 

na wysokotemperaturowe warunki panujące w komorze bezpiecznikowej jest ograniczone. W tej sytuacji 

można stwierdzić, że kluczowym mechanizmem mającym wpływ na warunki dejonizacji jest ekspansja 

plazmy kanału łukowego. 

Czasy rekombinacji ładunków swobodnych plazmy w temperaturze ok. 10 000 K sięgają 10-10 s [208], 

[209], natomiast czas całkowitej dejonizacji swobodnej (na skutek dyfuzji nośników) przestrzeni 

połukowej aż do osiągnięcia pełnej wytrzymałości elektrycznej może osiągać wartości z przedziału od 

setek ns do kilkudziesięciu μs [209]. W przypadku plazmy powstałej na skutek rozpadu topików 

dominującym  czynnikiem powodującym szybki wzrost rezystancji zastępczej kanału połukowego jest 

ekspansja promieniowa plazmy [72], [210], [211] z określoną prędkością wynikającą z dynamiki eksplozji 

topików. Zjawisko to powoduje znaczne zmniejszenie gęstości swobodnych nośników ładunku w kanale 

połukowym w funkcji czasu. Prędkość ekspansji promieniowej plazmy kanału po rozpadzie topika można 

wyznaczyć w oparciu o modele magnetohydrodynamiczne [67], [76], [83], [150], [186], [212]. 

W przypadku rozpadu przewodnika o geometrii cylindrycznej, możliwe jest wykorzystanie uproszczonego 

modelu jednowymiarowego we współrzędnych uogólnionych Lagrange’a (3.18 – 3.20) [83], [150], [212]–

[214]. Ze względu na znaczną złożoność obliczeń, rozwiązania układu równań dokonuje się korzystając 

z odpowiednich metod numerycznych [83], [215]. Zależność (3.18) stanowi równanie ruchu ośrodka, 

(3.19) formułuję zasadę zachowania momentu, natomiast równanie (3.20) zostało wyznaczone w oparciu 

o zasadę zachowania energii [67], [83]. 

𝜕𝑟

𝜕𝑡
= 𝑣  

(3.18) 

𝛾
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+
𝜕𝛾

𝜕𝑟
= −𝑗𝑧𝐵𝜑 

(3.19) 

𝛾
𝜕𝑤

𝜕𝑡
+ 𝛾𝑣

𝜕𝑤

𝜕𝑟
= −𝑝

𝜕𝑣

𝜕𝑟
− 
𝑝𝑣

𝑟
+
𝑗𝑧
2

𝜎
+
1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟𝜅

𝜕𝑇

𝜕𝑟
) 

(3.20) 

gdzie:  r – odległość od środka układu współrzędnych cylindrycznych, v –prędkość promieniowa 

ośrodka, γ – gęstość ośrodka, jz – składowa osiowa gęstości prądu, Bφ – składowa kątowa indukcji 

pola magnetycznego wyznaczona na podstawie prawa Ampere’a i Ohma we współrzędnych 
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cylindrycznych (3.21 – 3.22), w – gęstość energii wewnętrznej, p – ciśnienie ośrodka,  

σ – konduktywność ośrodka, κ – przewodność termiczna ośrodka, T – temperatura ośrodka. 

𝜕𝐵𝜑

𝜕𝑡
=
𝜕

𝜕𝑟
[
1

𝜇0𝜎𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟𝐵𝜑)] 

(3.21) 

𝑗𝑧 =
1

𝜇0𝑟

𝜕(𝑟𝐵𝜑)

𝜕𝑟
 

(3.22) 

gdzie:  μ0 – przenikalność magnetyczna próżni. 

Wartość konduktywności ośrodka w funkcji przyrostu temperatury można określić korzystając 

z aproksymacji (3.23) zaproponowanej w [124], [125]. W porównaniu do powszechnie przyjętej zależności 

(2.15) uwzględnia ona zmianę gęstości ośrodka na skutek ekspansji promieniowej materii. 

𝜎(𝛾, 𝑇) =
𝜎0

1 + 𝑒2(𝑇 − 𝑇0)
(
𝛾

𝛾0
)
𝑒1

 (3.23) 

gdzie:  e1 ≈ 2,6 – potęgowy współczynnik zmiany gęstości (wartość dla Ag), e2 ≈ 0,009 – współczynnik 

temperaturowy (wartość dla Ag) [74], [83], σ0 – konduktywność w temperaturze odniesienia T0 

oraz dla gęstości odniesienia γ0. 

Wartości temperatury T, ciśnienia p i konduktywności σ można powiązać również przy wykorzystaniu baz 

danych opartych o wyniki badań eksperymentalnych, dostępne np. w ramach projektu SESAME [74]. 

Przedwczesny rozpad topików stopnia wyłączającego w stosunku do momentu komutacji prądu 

powoduje skrócenie czasu przerwy bezprądowej niezbędnej do przyrostu wytrzymałości elektrycznej 

powrotnej kanału połukowego stopnia roboczego. W tej sytuacji, gdy nie zapewniono możliwości 

odpowiedniego przyrostu rezystancji zastępczej RI, na skutek pojawienia się na stopniu wyłączającym 

bezpiecznika znacznej wartości napięcia, może nastąpić ponowny przepływ prądu w gałęzi stopnia 

roboczego. Wartość amplitudy tego prądu związana jest z czasem trwania przerwy bezprądowej. Przepływ 

prądu powrotnego powoduje ponowny wzrost energii wewnętrznej kanału plazmowego stopnia roboczego. 

W przypadku przekroczenia wartości granicznej energii wewnętrznej, związanej z energią jonizacji 

termicznej kanału, może nastąpić ponowny zapłon wyładowania łukowego oraz przepływ prądu 

następczego.  

Jak wykazały badania eksperymentalne, w związku ze znacznie większą dynamiką rozpadu oraz 

większą długością topików stopnia wyłączającego, zjawisko zapłonu ponownego wyładowania łukowego, 

w przypadku niepoprawnego doboru stosunku przekrojów topików (3.15), następuje z reguły w stopniu 

roboczym bezpiecznika. 

W przypadku jednostopniowych konstrukcji BF, w których nie występuje przerwa bezprądowa, kanał 

łukowy powstający na skutek rozpadu topików o niewielkiej dynamice posiada ograniczoną możliwość 

odbudowy wytrzymałości elektrycznej powrotnej na skutek ciągłego dostarczania energii termicznej przy 

przepływie wyłączanego prądu. W związku z tym, występuje znacznie większe prawdopodobieństwo 

ponownego zapłonu wyładowania łukowego po sprowadzeniu prądu do zera (lub w trakcie sprowadzania, 

na zboczu opadającym prądu) w porównania do BDS. 
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Podsumowanie cech i właściwości BDS w porównaniu z jednostopniowymi BF zestawiono w Tab. 3.1. 

Tab. 3.1. Zestawienie cech BDS w porównaniu z jednostopniowym BF 

Jednostopniowy BF  BDS 

• Przekrój oraz liczba topików równoległych BF stanowi 
kompromis między wartością całki przedłukowej 
Joule’a (zapewnioną wartością maksymalną prądu 
indukcyjności UFI) oraz szybkością przyrostu 
rezystancji bezpiecznika w trakcie rozpadu. 

• Przyrost prądu w indukcyjności roboczej UFI 
zapewnia stopnień roboczy BDS a wartość prądu 
komutowanego (w pewnym zakresie) nie zależy od 
rezystancji topików stopnia wyłączającego. 

• Znaczną dynamikę przerywania prądu zapewnia 
stopień wyłączający BDS. 

• Duża dynamika rozpadu topików stopnia 
wyłączającego związana jest ze znaczną stromością 
narastania w nich gęstości prądu dj/dt. 

• Długość topików BF stanowi kompromis między 
rezystancją początkową bezpiecznika (ograniczającą 
stromość przyrostu prądu) a maksymalnym napięciem 
generowanym (w związku z długością kanału 
plazmowego po rozpadzie topików) 

• Istnieje możliwość znacznego wydłużenia oraz 
ograniczenia liczby i przekroju topików stopnia 
wyłączającego w stosunku do topików stopnia 
roboczego, co zapewnia wyższe osiągane poziomy 
przepięć. 

• Elektryczna wytrzymałość powrotna kanału 
plazmowego BF jest ograniczona, stąd istnieje wysokie 
prawdopodobieństwo zapłonu ponownego i przepływu 
prądu następczego. 

• Po komutacji prądu do stopnia wyłączającego 
występuje swobodna odbudowa elektrycznej 
wytrzymałości powrotnej kanału plazmowego 
stopnia roboczego w stanie bezprądowym. 

• Bardzo duża szybkość odbudowy powrotnej 
wytrzymałości elektrycznej stopnia wyłączającego 
związana jest z ogromną dynamiką rozpadu 
eksplozyjnego oraz znacznym rozrzedzeniem jego 
kanału plazmowego po rozpadzie topików. 

• Ryzyko wystąpienia zapłonu ponownego oraz 
przepływu prądu następczego przez BDS jest 
mniejsze niż w przypadku konstrukcji 
jednostopniowych. 

• Integracja ze źródłami prądu o niewielkiej dynamice 
powoduje obniżenie skuteczności formowania impulsu 
WM na skutek mniejszej stromości narastania gęstości 
prądu dj/dt. 

• Istnieje możliwość integracji ze źródłami prądu 
o niewielkiej dynamice bez znacznego wpływu 
na proces formowania impulsu WM. 

Podsumowując można stwierdzić, że bezpiecznik dwustopniowy z komutacją iskiernikową zapewnia 

korzystniejsze parametry pracy UFI WM w szerokim zakresie warunków prądowo-napięciowych 

w porównaniu do rozwiązań jednostopniowych BF i umożliwia formowania impulsów o znacznie 

większych amplitudach napięcia.  
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Rozdział 4 
 

4. Modelowanie matematyczne i symulacje bezpiecznika 

dwustopniowego z komutacją iskiernikową 

W celu weryfikacji koncepcji oraz założeń dotyczących procesu działania BDS oraz jego parametrów 

pod kątem zastosowania jako główny element wykonawczy UFI WM, opracowany został rozszerzony 

model matematyczny bezpiecznika. Model ten zaimplementowano w środowisku symulacyjnym Matlab 

Simulink w dwóch wariantach UFI WM zasilanych odpowiednio z wykorzystaniem baterii kondensatorów 

oraz generatora FCG. Oba warianty UFI zostały opracowane na bazie rzeczywistych systemów 

generacyjnych opracowanych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki PG i miały na celu jak najlepsze 

odwzorowanie ich parametrów i warunków pracy. Celem głównym badań symulacyjnych było 

opracowanie wzorca optymalnego doboru parametrów BDS, tj. liczby, przekroju i długości elementów 

topikowych stopnia roboczego i wyłączającego, a także wartości napięcia zapłonu iskiernika 

komutacyjnego. 

4.1. Rozszerzony model matematyczny bezpiecznika dwustopniowego 

z komutacją iskiernikową 

W pracy wykorzystany został model rezystancyjny bezpiecznika topikowego w warunkach 

jednorodnej eksplozji topików, czyli przy założeniu, iż występujące w układzie gęstości energii wynikające 

ze stromości narastania gęstości prądu w elementach topikowych spełniają warunki konieczne 

do zaistnienia ich eksplozji, natomiast sam proces dezintegracji topików następuje jednorodnie na całej ich 

długości. Tego rodzaju założenia, oparte o dane literaturowe , umożliwiają przyjęcie zastępczego modelu 

obwodowego bezpiecznika jako modelu o elementach skupionych. Bazą przyjętej koncepcji jest 

empiryczny model zaproponowany w [23], bazujący na zmiennej rezystywności ρ(h) materiału topika 

w funkcji właściwej całki Joule’a odniesionej do kwadratu przekroju topików h(t). Wartości 

zastosowanych współczynników materiałowych oraz środowiskowych modelu bezpiecznika wyznaczone 

zostały w oparciu o obszerne badania eksperymentalne oraz dane literaturowe [23], [24], [61], [64]. 

4.1.1. Rozszerzony model rezystancyjny bezpiecznika w warunkach eksplozji 

W dostępnej literaturze stosowano wiele przybliżeń procesu rozpadu przewodnika, opartych o modele 

obwodowe, hydrodynamiczne (HD) [54], [83], [157], [216], magnetodydrodynamiczne (MHD) [74], [76], 

[83], [204], [212], modele łuku elektrycznego [217], [218] i inne. Najczęściej stosowane są modele 

obwodowe bezpieczników, z których najskuteczniejsze odwzorowanie warunków rzeczywistych pracy BF 

zapewnia model rezystancyjny zaproponowany przez [23]. W niniejszej pracy dokonano jego rozszerzenia, 

w celu możliwości aplikacji do opisu procesu formowania impulsu przy użyciu BDS. 
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Wartość rezystancji dowolnego stopnia bezpiecznika RB (również w przypadku bezpieczników 

jednostopniowych) można określić na podstawie zależności (4.1). 

𝑅𝐵 =
1

𝑛
𝜌
𝑙

𝑆
 (4.1) 

gdzie:  n – liczba elementów topikowych, ρ – rezystywność materiału topików w danych warunkach 

pracy, l – długość elementów topikowych, S – przekrój poprzeczny topika. 

W celu uwzględnienia zachodzących procesów nagrzewania i rozpadu elementów topikowych 

w wyniku przepływającego przez nie prądu, rezystywność ρ należy uzależnić od wartości miary energii 

wewnętrznej topików, np. w postaci wartości właściwej całki Joule’a h odniesionej do kwadratu 

zastępczego przekroju poprzecznego elementów topikowych nS obliczanej według zależności (4.2). 

ℎ(𝑡) =
𝐼2𝑡

(𝑛𝑆)2
=

1

(𝑛𝑆)2
∫ 𝑖2(𝑡′)

𝑡

0

𝑑𝑡′ (4.2) 

Wartość rezystywności materiału topikowego ρ powinna uwzględniać trzy etapy rozpadu elementów 

topikowych, tj. nagrzewania wstępnego, topnienia oraz właściwego rozpadu eksplozyjnego topików. 

Model powinien zapewniać również odpowiednie odwzorowanie procesów zachodzących w kanale 

połukowym w trakcie komutacji prądu między stopniami BDS oraz po sprowadzeniu prądu do zera, a także 

uwzględniać możliwość wystąpienia zapłonu ponownego wyładowania na skutek termojonizacji kanału 

połukowego po rozpadzie topików oraz przepływu prądu następczego.  

W podstawowej wersji model rezystancyjny [23] bezpiecznika nie zapewniał spełnienia wszystkich 

powyższych warunków. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych, opisanych w dalszej części 

niniejszej pracy dokonano rozszerzenia modelu do postaci (4.3), w której sformułowano dodatkowy 

czynnik 𝜌𝑘 + ∫ 𝜌𝑀𝐻𝐷̇
𝑡

𝑡𝑘
 opisujący zmianę rezystywności kanału plazmowego po rozpadzie topików w stanie 

bezprądowym. Wypadkowa wartość rezystywności zastępczej kanału może zostać określona jako: 

𝜌(ℎ) =

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝜌0 (1 + 𝐴(

ℎ(𝑡)

ℎ𝑝
)

𝐵

)    𝑑𝑙𝑎   ℎ(𝑡) ≤ ℎ𝑝

𝜌0 (𝐴 + 𝑒
𝐶(
ℎ(𝑡)−ℎ𝑝
ℎ𝑝

)
)    𝑑𝑙𝑎   ℎ(𝑡) > ℎ𝑝

𝜌𝑘 + ∫𝜌𝑀𝐻𝐷̇

𝑡

𝑡𝑘

              𝑑𝑙𝑎   ℎ(𝑡) > ℎ𝑘

 (4.3) 

gdzie:  ρ0 – rezystywność początkowa materiału topików w temperaturze otoczenia (dla Ag:  

ρ0Ag = 1,59‧10-8 Ωm), A,B,C – współczynniki materiałowo-środowiskowe opisujące dynamikę 

procesu rozpadu, zależne w głównej mierze od materiału topików, ρk – rezystywność kanału 

połukowego w chwili komutacji, 𝜌𝑀𝐻𝐷̇  – pochodna rezystywności kanału połukowego w stanie 

bezprądowym (4.7). 

Wyszczególniono następujące charakterystyczne wielkości całki Joule’a oraz związane z nimi chwile 

czasowe wyróżniające różne etapy działania bezpiecznika: 
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• hp – właściwa (odniesiona do kwadratu przekroju zastępczego topików) całka przedłukowa, 

• hk oraz tk – całka właściwa oraz czas w chwili komutacji międzystopniowej prądu. 

Pierwszy człon wyrażenia (4.3), występujący dla wartości całki właściwej topików h(t) mniejszej niż 

całka przedłukowa he dokonuje aproksymacji procesu początkowego przyrostu rezystywności topików 

w fazie stałej, w trakcie procesu topnienia oraz w fazie ciekłej topików. Względny przyrost rezystywności 

topików w tym etapie osiąga wartość maksymalną w chwili osiągnięcia przez nie stanu przedłukowego (w 

chwili tuż przed rozpadem) i podyktowany jest przez wartość współczynnika A. Na podstawie danych 

dostępnych w literaturze [12], [23], [24], [58], [102], określa się, że wartość rezystywności topików 

w stanie cieczy przegrzanej mieści się w przedziale dwudziesto- do trzydziestokrotności wartości 

początkowej rezystywności topików. Wartość współczynnika B określa stromość przyrostu rezystywności 

w trakcie topnienia topików i odpowiedzialna jest w znacznym stopniu za wstępny proces ograniczania 

prądu bezpiecznika.  

W chwili osiągnięcia przez topiki stanu przedłukowego h(t) = hp tj. w chwili tuż przed rozpadem, stan 

topików jest opisywany przez człon wykładniczy zależności (4.3), co powoduje znaczne zwiększenie 

stromości przyrostu rezystywności topików. Człon ten utożsamia się z przejściem topików z fazy cieczy 

przegrzanej do stanu plazmowego na skutek eksplozji topika, w wyniku której dochodzi 

do zapoczątkowania procesu gwałtownego sprowadzenia prądu do zera.  

Model oparty o wyżej opisane etapy rozpadu topików jest dobrze opisany w literaturze [23], [25], [61] 

i stosowany z powodzeniem do opisu pracy jednostopniowych BF, jednak nie może w stanie 

niezmienionym opisywać pracy bezpiecznika o zwielokrotnionej liczbie stopni, np. BDS. Fakt ten wynika 

z braku uwzględnienia procesu dalszej ekspansji promieniowej kanału połukowego bezpiecznika w stanie 

bezprądowym po wyłączeniu lub komutacji prądu. Jak łatwo zauważyć, w przypadku stopnia roboczego 

BDS po komutacji prądu do stopnia wyłączającego, na pewien czas ustaje przepływ prądu. W przypadku 

modelu przed zmianami opisanymi w niniejszej pracy [23], w związku z brakiem dalszego przyrostu 

wartości właściwej całki Joule’a h(t), nie następuje dalszy przyrost rezystywności kanału połukowego. 

Wada ta nie wpływa znacznie na skuteczność modelowania jednostopniowych BF, ale uwidacznia się 

w przypadku BDS. Wynika to ze znacznego wpływu przyrostu rezystancji kanału stopnia roboczego 

w stanie bezprądowym na wartość prądu powrotnego przepływającego przez stopień roboczy po rozpadzie 

topików wyłączających. W związku z tym, konieczne jest uzupełnienie modelu o dodatkowy człon, 

uwzględniający proces wzrostu rezystywności kanału połukowego stopnia roboczego po wystąpieniu 

komutacji.  

Bazując na danych literaturowych [4], [48], [74], [76], [124], dokonano założenia, iż proces wzrostu 

rezystywności zastępczej kanału połukowego po wyłączeniu prądu (bądź po komutacji) następuje z pewną 

szybkością, wynikającą z dynamiki rozpadu topików oraz bezwładności kanału. Szybkość tą można 

wyznaczyć numerycznie, korzystając z modelu MHD rozpadu topików (3.18 – 3.20, str. 70) przy zerowym 

wymuszeniu (zerowej wartości gęstości prądu, zerowego przyrostu energii wewnętrznej oraz indukcji pola 

magnetycznego kanału). Jednak wymagałoby to sprzężenia modelu obwodowego z polowym modelem 

MHD. W oparciu o reprezentatywne wyniki pomiarów oraz symulacji ekspansji kanału połukowego po 

wyłączeniu prądu [48], [74], [76] założono, iż prędkość swobodną ekspansji kanału połukowego można 
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z dużą dokładnością aproksymować przebiegiem wykładniczym (4.4) o stałej czasowej τMHD określonej 

jako (4.5) [219]–[221]. Na tej podstawie wyznaczono zależność na pochodną rezystywności kanału 

połukowego 𝜌𝑀𝐻𝐷̇  w stanie bezprądowym (4.7). 

𝑣′ = 𝑣𝑚𝑎𝑥𝑒
−

𝑡′
𝜏𝑀𝐻𝐷 

(4.4) 

gdzie:  v’ – prędkość ekspansji promieniowej kanału połukowego w stanie bezprądowym, t’ – czas od 

wystąpienia stanu bezprądowego, v’ – prędkość ekspansji promieniowej kanału połukowego 

w stanie bezprądowym, τMHD – stała czasowa prędkości ekspansji kanału połukowego w stanie 

bezprądowym (4.5). 

𝜏𝑀𝐻𝐷 ≈

𝑟0√
𝜇0 𝑚0

𝑉0

2𝐵𝑚𝑎𝑥
 

(4.5) 

gdzie:  r0 – początkowy promień topika, μ0 – przenikalność magnetyczna próżni, m0 – masa topika, 

V0 – objętość początkowa topika, Bmax – wartość maksymalna indukcji pola magnetycznego 

w chwili przed rozpadem topika, określona jako (4.6). 

𝐵𝑚𝑎𝑥 =
𝜇0𝐼𝑚
2𝜋𝑟0

 (4.6) 

𝜌𝑀𝐻𝐷̇ = (
𝑑𝜌

𝑑𝑡
|ℎ=ℎ𝑘) 𝑒

−
𝑡−𝑡𝑘
𝜏𝑀𝐻𝐷 (4.7) 

gdzie:  𝑑𝜌

𝑑𝑡
|ℎ=ℎ𝑘 – wartość stromości przyrostu rezystywności kanału w chwili komutacji, t-tk – czas od 

chwili komutacji. 

Rozszerzony model bezpiecznika uwzględnia również zjawisko zapłonu ponownego wyładowania 

w kolumnie połukowej na skutek jej termojonizacji. Na podstawie badań eksperymentalnych 

przedstawionych skrótowo w Podrozdziale 2.3 oraz danych literaturowych [72], [76], [124], [125], [222], 

wyodrębniono ilościowe kryterium energetyczne zapłonu ponownego, które można powiązać z wartością 

energii jonizacji plazmy za pomocą zależności (4.8). 

𝑊𝑔𝑖 = 𝜒 ∙ 𝑊𝑒 (4.8) 

gdzie:  Wgi – graniczna energia jonizacji kanału, χ – współczynnik ilościowy jonizacji, zależny m.in. od 

materiału topika, rodzaju i ciśnienia gazu izolacyjnego w komorze bezpiecznikowej czy poziomu 

zanieczyszczeń komory, wyznaczony w oparciu o badania eksperymentalne (dla azotu pod 

ciśnieniem 1 bar: 𝑅𝑘 ∈ (0,1; 0,25);  dla SF6 pod ciśnieniem 3 bar: 𝑅𝑘 ∈ (0,45; 0,65); dla SF6 pod 

ciśnieniem 5 bar: 𝑅𝑘 ∈ (0,85; 1), Wi – energia jonizacji materiału topika (4.9). 

𝑊𝑖 = 𝑤𝑒 ∙ 𝑛𝑐 = 𝑤𝑒 ∙ 𝛿
𝑚𝑡

𝑚𝑐𝑧

 (4.9) 

gdzie:  we – praca wyjścia materiału topika, nc – liczba swobodnych cząsteczek par metali kolumny 

połukowej, mt – masa początkowa topika, mcz – masa cząsteczkowa materiału topika, 

δ – współczynnik, zależny od dynamiki rozpadu elementów topikowych (𝛿 ≈ 0,5 dla rozpadu 

eksplozyjnego) wyznaczony na podstawie badań eksperymentalnych. 

Do zapłonu ponownego dochodzi, gdy wartość energii wewnętrznej kanału połukowego W, określona 

zależnością (4.10) osiąga wartość energii granicznej jonizacji Wgi. Wartość rezystancji zastępczej Rk kanału 
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połukowego w trakcie zapłonu ponownego wyładowania łukowego może zostać opisana za pomocą 

zależności aproksymacyjnej (4.11). 

𝑊 = ∫𝑅𝐵𝑖
2(𝑡′)

𝑡

𝑡𝑝

𝑑𝑡′ (4.10) 

gdzie:  RB – rezystancja bezpiecznika, tp – czas przedłukowy bezpiecznika. 

𝑅𝑘(𝑊𝑡) = 𝑅𝐵 ∙ (1 −
1

1 + 𝑒
−
𝑊−𝑊𝑔𝑖

𝛾

) + 𝑅𝑗   (4.11) 

gdzie:  RB – rezystancja dowolnego stopnia bezpiecznika wynikająca z równań (4.1, 4.3), 

γ ≈ 20 – współczynnik prędkości jonizacji kanału wyznaczony w drodze aproksymacji wyników 

badań eksperymentalnych, Rj = 50 mΩ – rezystancja zjonizowanego kanału plazmowego (wartość 

dobrana w oparciu o kryterium zbieżności algorytmu numerycznego wykorzystanego w trakcie 

symulacji). 

Wizualizację zależności (4.11) w postaci względnej zmiany rezystancji kanału połukowego 

bezpiecznika w funkcji wartości względnej energii wewnętrznej kanału, odniesionej do wartości granicznej 

energii jonizacji przedstawiono na Rys. 4.1. Należy zauważyć, iż zależność (4.11) została określona w celu 

ilościowej oceny narażeń stopni BDS na zapłon ponowny wyładowania łukowego i spełnia swoją rolę dla 

założonych warunków pracy bezpiecznika przedstawionych w niniejszej pracy. W celu dalszego 

uogólnienia modelu wymagane jest przeprowadzenie zorientowanych pod tym kątem badań 

eksperymentalnych, które wykraczają poza zakres niniejszej pracy. 

 

Rys. 4.1. Wizualizacja względnej zmiany rezystancji kanału połukowego bezpiecznika RB/RB0 w trakcie zapłonu 

ponownego wyładowania łukowego w funkcji wartości względnej energii wewnętrznej kanału, odniesionej 

do wartości granicznej energii jonizacji W/Wgi. 

Kluczowym zagadnieniem związanym z jakością odwzorowywania rzeczywistych cech pracy 

bezpiecznika jest odpowiedni dobór parametrów materiałowo-środowiskowych, tj. współczynników 

A, B, C modelu (4.3), określających ilościowo dynamikę zmian rezystywności zastępczej topików w trakcie 

nagrzewania i rozpadu oraz wartości właściwej całki przedłukowej topików hp. Wartości współczynników 

A, B i C zależą w znacznej mierze od rodzaju materiału topika i są wynikiem aproksymacji wyników badań 
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eksperymentalnych. Na Rys. 4.2. przedstawiono wyznaczony w drodze pomiarów reprezentatywną 

charakterystykę względnej zmiany rezystancji bezpiecznika jednostopniowego RB(t)/RB0 składającego się 

z n = 8 topików srebrnych o długości l = 320 mm wykonanych z kalibrowanego drutu o średnicy 0,25 mm 

w trakcie procesu nagrzewania i rozpadu w funkcji wartości względnej całki Joule’a odniesionej 

do wartości całki przedłukowej h(t)/hp. 

 

Rys. 4.2. Względna zmiana rezystancji bezpiecznika jednostopniowego RB/RB0 w funkcji wartości względnej 

właściwej całki Joule’a, odniesionej do wartości całki przedłukowej h(t)/hp: Rm – rezystancja topików w fazie cieczy 

przegrzanej (tuż przed rozpadem), RB0 – rezystancja początkowa topików w temperaturze otoczenia, i – etap 

nagrzewania topików w fazie stałej i ciekłej, II – etap rozpadu topików. Kolor czarny przedstawia wyniki pomiarów, 

natomiast kolorem czerwonym wykreślono funkcję aproksymacyjną 

Kolorem czerwonym zaznaczono również charakterystykę aproksymowaną za pomocą modelu (4.3) 

i odpowiednio dobranych współczynników A, B i C, których wartości, wraz z rezystywnością początkową 

ρ0 oraz przedziałem wartości właściwej całki przedłukowej hp, zestawiono w Tab. 4.1. W oparciu 

o obszerne badania eksperymentalne przedstawione w dalszej części niniejszej pracy stwierdzono, 

że wartość właściwej całki przedłukowej hp topików oraz parametru C, decydującego o stromości 

ograniczania prądu przez bezpiecznik jest bardzo zależna od stromości narastania gęstości prądu dj/dt 

w elementach topikowych. Dlatego też, w Tab. 4.1 określono przedziały zmienności tych parametrów dla 

topików srebrnych, wykorzystywanych w trakcie badań w ramach niniejszej pracy. 
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Tab. 4.1. Zestawienie parametrów modelu rezystancyjnego (4.3) procesu nagrzewania i rozpadu bezpiecznika 

o topikach srebrnych 

Parametr modelu Wartość/przedział wartości 
ρ0 1,59‧10-8 Ωm 
A 28 
B 4,6 
C 54,55 ÷ 200 
hp 1,09‧1017 ÷ 2,37‧1017 A2s/m4 

W dostępnej literaturze nie napotkano głębszych analiz uwzględniających zmienność wartości 

współczynnika C, decydującego o stromości sprowadzania prądu do zera w fazie rozpadu topików. Jednak 

na podstawie wyników badań eksperymentalnych przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy, 

szczególnie w przypadku badań BDS, zmienność ta (w funkcji stromości narastania gęstości prądu 

w topikach dj/dt) uwidacznia się. To samo tyczy się wartości właściwej całki przedłukowej Joule’a hp. 

W Tab. 4.2 zamieszczono porównanie parametrów modelu rezystancyjnego procesu nagrzewania i rozpadu 

bezpiecznika dla różnych materiałów topików z uwzględnieniem danych literaturowych oraz danych 

zebranych w trakcie badań eksperymentalnych w ramach niniejszej pracy. Na podstawie wykonanych 

badań eksperymentalnych nie zauważono znacznej zmienności współczynników A i B modelu (4.3). 

Wyznaczone wartości współczynników pokrywają się z dostateczną dokładnością z danymi 

literaturowymi. 

Tab. 4.2. Zestawienie parametrów modelu rezystancyjnego procesu nagrzewania i rozpadu bezpiecznika dla różnych 

materiałów topików [23], [24], [102] 

Parametr modelu 
Materiał 

Srebro Ag (niniejsza praca) Ag [23], [24] Cu [23], [24] Al [23], [24] 
A 28 30 23,9 19 
B 4,6 4,5 2,3 2,3 
C 54,5 ÷ 200 100 118 85 

hp [A2s/m4] 1,09‧1017 ÷ 2,37‧1017 1,03‧1017 1,6‧1017 0,59‧1017 

Wartości współczynnika C oraz właściwej całki przedłukowej hp topików srebrnych można 

wyznaczyć na podstawie zależności (4.12) i (4.14).  Szczegółowe dane aproksymacyjne wraz 

z objaśnieniem przedstawiono w Rozdziale 5 niniejszej pracy. 

𝐶 = 𝜅0 + 𝑒
𝜅
𝑧
 ∙
𝑑𝑗
𝑑𝑡𝐴𝑉 (4.12) 

 

gdzie:  κ/z = 9,17‧10-10 [μs‧m2/kA] – współczynnik aproksymacyjny, κ0 = 54,55 – wartość minimalna 

stromości ograniczania prądu przez bezpiecznik, 𝑑𝑗
𝑑𝑡𝐴𝑉

 [kA/(μs‧m2)] – wartość średnia stromości 

narastania gęstości prądu w elementach topikowych, określona jako (4.13). 

𝑑𝑗

𝑑𝑡𝐴𝑉
=

1

𝑡𝑝 ∙ 𝑛𝑆
∫ 𝑖(𝑡′)𝑑𝑡′

𝑡𝑝

𝑡0

 (4.13) 

gdzie:  tp – czas przedłukowy, t0 – początek przepływu prądu przez bezpiecznik, nS – przekrój zastępczy 

topików bezpiecznika. 
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ℎ𝑝 (
𝑑𝑗

𝑑𝑡𝐴𝑉
) = ℎ𝑝0 +

ℎ𝑝𝐾 − ℎ𝑝0

1 + 𝑒−
𝑑𝐽
𝑑𝑡𝐴𝑉

−𝛽

𝛼

 (4.14) 

 

gdzie:  hp0 = 1,09‧1017 [A2s/m4] – wartość minimalna właściwej całki Joule’a elementów topikowych,  

hpK = 2,38‧1017 [A2s/m4] – wartość maksymalna właściwej całki Joule’a elementów topikowych,  

β = 5,9‧108 kA/(μs‧m2) – współczynnik aproksymacyjny, 

α = 1,3‧108 kA/(μs‧m2) – współczynnik aproksymacyjny. 

W niniejszej pracy stosowano topiki wykonane z kalibrowanego drutu srebrnego bardzo wysokiej 

czystości (Ag > 99,99%) i średnicy 0,25 mm lub 0,125 mm oraz o długościach odpowiednio 

l0,25mm = 320 mm oraz  l0,25mm = 430 mm, wyznaczonych metodą badań eksperymentalnych [25], [61], [62]. 

W celu zapewnienia odpowiedniego odwzorowania dynamiki komutacji prądu, poprawnie sformułowany 

model bezpiecznika powinien zawierać również indukcyjność szeregową LB, którą wyznaczyć można 

na podstawie (4.15) jako indukcyjność równoległego połączenia n elementów topikowych o indukcyjności 

Lt i definiowanych jako (4.16). Warto zauważyć, że wartość indukcyjności topików bezpiecznika ma 

ograniczone znaczenie dla poprawności modelu jedynie w trakcie procesu komutacji międzystopniowej 

prądu oraz jedynie w przypadku stopnia wyłączającego BDS (wartość spadku napięcia na rezystancji 

stopnia roboczego w chwili komutacji jest znacznie większa od spadku napięcia na indukcyjności 

szeregowej). 

𝐿𝐵 =
𝐿𝑡
𝑛

 (4.15) 

𝐿𝑡 =
𝜇0𝑙

2𝜋
ln (

𝑙

𝑑
−
3

4
) (4.16) 

W rzeczywistych konstrukcjach bezpieczników (BF czy BDS) należy zapewnić odpowiednią 

odległość między topikami, ograniczającą ich wzajemne odziaływanie elektrodynamiczne i zmniejszające 

prawdopodobieństwo ich uszkodzeń mechanicznych przed rozpadem oraz ograniczającą oddziaływanie 

elektryczne mogące prowadzić do zapłonu wyładowania elektrycznego między kanałami poszczególnych 

topików w trakcie przerywania prądu. W związku z tym, możliwe jest również pominięcie wzajemnego 

sprzężenia magnetycznego między topikami bezpiecznika z akceptowalnym błędem (nie przekraczającym 

10%, na podstawie przeprowadzonych symulacji polowych). W związku z niewielką średnicą topików, 

możliwe jest również zaniedbanie zmiennej w czasie i częstotliwości indukcyjności wewnętrznej topików 

(50 nH/m), który to zabieg generuje błąd nie większy niż 3,5% w przypadku topików o geometriach 

rozważanych w niniejszej pracy. Wartości indukcyjności oraz rezystancji początkowej (w temperaturze 

otoczenia) topików wykorzystywanych w badaniach przedstawiono w Tab. 4.3. 

Tab. 4.3. Wartości indukcyjności i rezystancji początkowej stosowanych elementów topikowych 

Parametry topika 
Indukcyjność 𝑳’  

[nH] 
Rezystancja początkowa  

[Ω] Długość  
l [m] 

średnica  
d [mm] 

0,32 0,25 458 0,104 
0,43 0,125 700 0,557 
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4.2. Model oraz wyniki badań symulacyjnych UFI z BDS w warunkach 

zasilania z baterii kondensatorów impulsowych 

Badania symulacyjne analizowanego układu formowania impulsu, wykorzystującego BDS 

przeprowadzono w środowisku Matlab Simulink, korzystając z algorytmu jawnego Runge-Kutta rzędu IV 

ze stałym krokiem całkowania Δt. Wartość kroku całkowania wyznaczono na podstawie kryterium 

minimalizacji błędu metody, tj. dokonywano iteracyjnego zmniejszania kroku całkowania, aż do momentu 

osiągnięcia zadowalająco niewielkiego względnego przyrostu dokładności obliczeniowej (4.17), którego 

wartość przyjęto na poziomie 𝜘 = 1%. 

max |𝑖(∆𝑡) − 𝑖′2
(
∆𝑡
2
)
| < 𝜘 (4.17) 

Schemat ideowy struktury obwodu UFI zasilanego ze źródła w postaci baterii kondensatorów 

impulsowych i wykorzystującego BDS przedstawiono na Rys. 4.3. Wartości stałych parametrów 

obwodowych modelu zamieszczono w Tab. 4.4 i zostały dobrane w celu jak najlepszego odwzorowania 

parametrów rzeczywistego obwodu UFI wykorzystywanego w trakcie badań eksperymentalnych. 

LL

C0uC

RLiL(t)

iS1(t)

uB(t)

uiskQ

IK

LS2LS1

RS1 RS2

BS1

iS2(t)

BS2

t=0

RS1(h1) RS2(h2)

Risk

 

Rys. 4.3. Schemat ideowy struktury obwodu UFI z BDS wykorzystanego w badaniach symulacyjnych: 

C0 – pojemność baterii kondensatorów impulsowych; Q – łącznik zwierający; RL, LL – rezystancja oraz indukcyjność 

cewki roboczej UFI; LS1, LS2 – indukcyjności stopnia roboczego i wyłączającego BDS; RS1, RS2 – zmienne rezystancje 

stopnia roboczego i wyłączającego BDS; IK – iskiernik komutacyjny; BS1, BS2 – odpowiednio stopień roboczy 

i wyłączający BDS; iL – prąd sumaryczny w obwodzie; is1, is2 – odpowiednio prądy w stopniach BDS; uB – napięcie 

na BDS; uC – napięcie na pojemności C0 
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Tab. 4.4. Wartości stałych parametrów obwodowych modelu UFI przedstawionego na Rys. 4.3. 

Parametr Objaśnienie Wartość 
C0 Pojemność baterii kondensatorów impulsowych 100 ÷ 6400 μF 

UC0 Napięcie początkowe baterii kondensatorów 10 kV 
RL Szeregowa rezystancja pasożytnicza UFI 27 mΩ 
LL Indukcyjność robocza UFI 2,8 μH 

Przedstawiony na Rys. 4.3. obwód UFI, w przedziale czasu 0<t<tk0 może zostać opisany za pomocą 

układu równań (4.18). W tym czasie wartość napięcia uisk na IK zależna jest jedynie od stanu topików 

stopnia roboczego i jest określona za pomocą zależności (4.19). W chwili osiągnięcia przez napięcie uisk 

wartości napięcia zapłonu UIK, w chwili t = tk0 dochodzi do zapłonu iskiernika, zmiany konfiguracji 

obwodu oraz rozpoczęcia procesu komutacji prądu. W czasie następującym po chwili tk0 równania stanu 

obwodu przyjmują postać (4.20). 

{
 
 

 
 𝑑𝑖𝐿
𝑑𝑡

=
𝑢𝐶(𝑡) − (𝑅𝐿 + 𝑅𝑆1)𝑖𝐿

𝐿𝐿 + 𝐿𝑆1
𝑑𝑢𝐶
𝑑𝑡

=
1

𝐶0
𝑖𝐿

   𝑑𝑙𝑎   𝑡 < 𝑡𝑘0 (4.18) 

𝑢𝑖𝑠𝑘 = 𝐿𝑆1
𝑑𝑖𝐿
𝑑𝑡

+ 𝑅𝑆1𝑖𝐿  
(4.19) 

gdzie:  tk0 – czas rozpoczęcia procesu komutacji. Zachowano zgodność oznaczeń z Rys. 4.3. 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

𝑑𝑖𝐿
𝑑𝑡

=
1

𝐿𝐿 + 𝐿𝑆2 − 𝐿𝐿
𝐿𝑆2
𝐿𝑆1

∙ 𝑥

𝑑𝑖𝑆1
𝑑𝑡

=
1

𝐿𝑆1
(𝑢𝐶 − 𝑅𝐿𝑖𝐿 − 𝑅𝑆1𝑖𝑆1) −

1

𝐿𝑆1 − 𝐿𝑆2 +
𝐿𝑆1𝐿𝑆2
𝐿𝐿

∙ 𝑥

𝑑𝑖𝑆2
𝑑𝑡

=
1

𝐿𝑆2
(𝑢𝐶 − 𝑅𝐿𝑖𝐿 − 𝑅𝑆2𝑖𝑆2) −

1

𝐿𝑆2 (1 +
𝐿𝑆2
𝐿𝐿

−
𝐿𝑆2
𝐿𝑆1
)
∙ 𝑥

𝑥 = 𝑢𝐶 (1 −
𝐿𝑆2
𝐿𝑆1
) − 𝑖𝐿 (𝑅𝐿 + 𝑅𝑆2 − 𝑅𝐿

𝐿𝑆2
𝐿𝑆1
) − 𝑖𝑆1 (𝑅𝑆2 − 𝑅𝑆1

𝐿𝑆2
𝐿𝑆1
)

𝑑𝑢𝐶
𝑑𝑡

=
1

𝐶0
𝑖𝐿

   𝑑𝑙𝑎   𝑡 ≥ 𝑡𝑘0 (4.20) 

gdzie:  x – zmienna pomocnicza. Zachowano zgodność oznaczeń z Rys. 4.3. 

Należy nadmienić, że równania (4.18) – (4.20) stanowią układ równań z silnie nieliniowymi 

współczynnikami zmiennymi w funkcji właściwej całki Joule’a elementów topikowych h (4.2, str. 74), 

i stromości narastania gęstości prądu dj/dt. Wykorzystany model obliczeniowy uwzględnia zmienność 

rezystancji stopni bezpiecznika RS1, RS2, natomiast ze względu na pomijalny wpływ indukcyjności stopni 

bezpiecznika na rozpływ prądów w czasie rozpadu topików, wartości indukcyjności LS1 oraz LS2 przyjęto 

jako wartości stałe. Iskiernik komutacyjny został zamodelowany jako zmienna skokowo rezystancja Risk 

o pomijalnie niewielkiej wartości w trakcie zapłonu wyładowania łukowego oraz wartości znacznej 

w czasie przed zapłonem. Uproszczony schemat blokowy procedury wyznaczania rezystancji stopni 

bezpiecznika przedstawiono na Rys. 4.4. Zachowano w nim zgodność oznaczeń z równaniami 

(4.1) – (4.11). Szczegółową wizualizację modelu obliczeniowego w środowisku Matlab Simulink 

zamieszczono w Załączniku 1. 
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Rys. 4.4. Uproszczony schemat blokowy procedury wyznaczania rezystancji stopni bezpiecznika. Oznaczenia zgodne 

z równaniami (4.1) – (4.11). Szczegółowa wizualizacja modelu obliczeniowego w środowisku Matlab Simulink 

została umieszczona w Załączniku 2 

 

4.2.1. Wpływ przekrojów topików stopnia roboczego i wyłączającego na proces 

formowania impulsu 

Kluczowymi parametrami decydującymi o skuteczności działania UFI, którego głównym elementem 

wykonawczym jest BDS są parametry elementów topikowych zarówno stopnia roboczego jak 

i wyłączającego, a więc: materiał, liczba n, długość l oraz przekrój S. W badaniach symulacyjnych, których 

wyniki przedstawiono w niniejszej części pracy, jako kryteria określające poprawność doboru parametrów 

bezpiecznika, wybrano wartość maksymalną formowanego impulsu napięcia oraz ewentualne wystąpienie 

zapłonu ponownego wyładowania łukowego oraz przepływ prądu następczego (w warunkach poprawnego 

działania BDS - jego brak). 

W badaniach symulacyjnych wykorzystano parametry materiałowe elementów topikowych 

wykonanych z drutu srebrnego. Średnicę topików stopnia roboczego oraz wyłączającego przyjęto 

na poziomie odpowiednio 0,25 mm oraz 0,125 mm w celu odwzorowania warunków badań 

laboratoryjnych. Dobór odpowiedniej liczby n1 elementów topikowych stopnia roboczego w BDS wynika 

z konieczności uzyskania odpowiedniej wartości całki Joule’a oraz wynikającej z niej wartości 

maksymalnej prądu bezpiecznika w chwili jego komutacji do stopnia wyłączającego. Wartość ta wynika 

z parametrów obwodu UFI tj. założonej wartości indukcyjności roboczej LL oraz dostępnego źródła energii 

pierwotnej. W przypadku zastosowania jako źródła energii baterii kondensatorów, istotna jest również 
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weryfikacja wpływu wartości jej pojemności C0 na proces rozpadu topików bezpiecznika. Stosowane 

w literaturze kryteria energetyczne doboru liczby topików BF [23], [24], [102] nie gwarantują 

jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o najkorzystniejsze warunki rozpadu topików, tj. czy rozpad 

powinien nastąpić na zboczu narastającym prądu spodziewanego czy w chwili osiągnięcia wartości 

szczytowej spodziewanego prądu obwodu rozładowania kondensatora 𝐼𝑆𝑚𝑎𝑥  ≈  𝑈𝐶0/√𝐿𝐿/𝐶0. Ze względu 

na silną wzajemną zależność działania obu stopni bezpiecznika, w celu wizualizacji wpływu momentu 

rozpadu topików stopnia roboczego na krzywej narastania prądu na wartość napięcia formowanego 

impulsu, dokonano celowej dezaktywacji iskiernika komutacyjnego. Oznacza to, że uzyskane wyniki 

symulacji odnoszą się do pojedynczego stopnia bezpiecznika – stopnia roboczego. Reprezentatywne 

przebiegi prądu oraz napięcia na stopniu roboczym bezpiecznika przy nieaktywnym IK dla różnej liczby 

topików n1 i pojemności C0 = 200 μF przedstawiono na Rys. 4.5. 

a) 

 

b) 

 

Rys. 4.5. Wybrane przebiegi prądu w obwodzie iL (a) oraz napięcia uB (b) na stopniu roboczym BDS przy 

nieaktywnym iskierniku komutacyjnym. Parametry obwodu: C0 = 200 μF, l = 320 mm, 

Wykonano szereg symulacji modelu dla różnej liczby elementów topikowych stopnia roboczego oraz 

dla różnej wartości pojemności C0 w zakresie od 100 μF do 6,4 mF. W celu ustalenia początkowej 

stromości narastania prądu di/dt, ustalono wartość napięcia początkowego UC0 = 10 kV. Wyniki zestawiono 

w postaci charakterystyki wartości maksymalnej napięcia UGEN i zaprezentowano na Rys. 4.6. 



85 Modelowanie matematyczne i symulacje bezpiecznika dwustopniowego z komutacją iskiernikową 

 

 

Rys. 4.6. Charakterystyka wartości maksymalnej generowanego w UFI impulsu napięcia dla aktywnego 

pojedynczego stopnia BDS – stopnia roboczego w funkcji liczby topików n1 dla różnych wartości pojemności C0 

Jak wynika z Rys. 4.5-4.6, optymalny dobór liczby topików stopnia roboczego bezpiecznika, w przypadku 

zasilania z baterii kondensatorów, zależny jest od wartości pojemności baterii C0 i związany jest 

z maksymalną wydajnością prądową źródła. Efektywny proces generacji impulsu napięcia następuje, gdy 

rozpad topików stopnia roboczego ma miejsce na zboczu narastającym prądu rozładowania pojemności. 

Jednocześnie, dla baterii kondensatorów o znacznie większej pojemności, następuje ustalenie się wartości 

maksymalnego napięcia generowanego, tj. dalszy przyrost prądu w topikach spowodowany większą ich 

liczbą nie powoduje dalszego wzrostu generowanego napięcia. Jednocześnie, niewielka liczba topików 

stopnia roboczego (na Rys. 4.6 dla n1 < 4) zapewnia niekorzystny proces ich rozpadu ze względu na silne 

ograniczenie prądu przez początkową rezystancję zastępczą bezpiecznika. Na podstawie otrzymanych 

wyników symulacji można stwierdzić, że istnieje optymalna liczba topików stopnia roboczego 

podyktowana przez maksymalną wydajność prądową źródła (związaną z pojemnością C0 lub konstrukcją 

FCG). Dla większej wartości pojemności C0, przedział optymalnego doboru liczby topików n1 poszerza 

się. 

Warto zauważyć, że obliczenia przeprowadzone dla modelu w powyższej konfiguracji odpowiadają 

bezpiecznikom o pojedynczym stopniu działania. Na podstawie charakterystyki zamieszczonej na Rys. 4.6 

możliwy jest zatem dobór optymalnej liczby topików jednostopniowych BF. Jednocześnie, niesie ona 

informację o maksymalnej wartości napięcia impulsu generowanego przez UFI wykorzystujące 

jednostopniowe BF. Wartość ta (dla określonej długości topików) jest z góry ograniczona i w przypadku 

modelu przyjętego w symulacji (l = 320 mm) wynosi ok. 380 kV. 

Wpływ długości elementów topikowych na proces generacji impulsu stanowi zagadnienie bardzo 

złożone i zostało opisane we wcześniejszej części niniejszej pracy. Dobór odpowiedniej długości topików 

stanowi problem wielokryterialnej analizy optymalizacyjnej i wybiega poza zakres rozprawy. Stosowane 

w literaturze oraz w niniejszej pracy modele rozpadu topików nie są w stanie uwzględnić wpływu długości 

elementów topikowych na wszystkie zjawiska towarzyszące ich rozpadowi. W przypadku UFI 

wykorzystujących układy bezpiecznikowe, długość topików, związana z ich rezystancją początkową, ma 

znaczny wpływ na maksymalną wartość prądu rozładowania pojemności C0 i powoduje ograniczenie 
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stromości przyrostu gęstości prądu w topikach przed ich rozpadem, co wiąże się z ograniczaniem wartości 

maksymalnej generowanego napięcia. Jednocześnie długość topików l związana jest z maksymalną liczbą 

elementarnych przerw łukowych w trakcie ich rozpadu, stąd też konieczne jest zapewnienie jej 

odpowiedniej wartości. Oba powyższe kryteria sprawiają, iż istnieje optymalna długość elementów 

topikowych, która jest zależna jest również od rodzaju i charakteru obwodu UFI. 

W celu wizualizacji wpływu długości topików bezpiecznika na wartość napięcia generowanego, 

wykonano dalsze symulacje dla modelu bezpiecznika jednostopniowego. Na Rys. 4.7. zestawiono wyniki 

symulacji w postaci maksymalnej zależności napięcia generowanego UGEN od długości l topików dla 

bezpiecznika o ustalonej liczbie topików n1 = 4 i dla pojemności C0 = 200 uF. 

 

Rys. 4.7. Zależność maksymalnej wartości napięcia generowanego przez bezpiecznik jednostopniowy w od długości 

elementów topikowych l dla bezpiecznika o ustalonej liczbie topików n1 = 4 i dla pojemności C0 = 200 μF 

Linią koloru czarnego wyznaczona została charakterystyka maksymalnej wartości napięcia 

generowanego wynikająca ze zjawiska ograniczania stromości narastania gęstości prądu przez rezystancję 

topików. Proste oznaczone α1, α2 i α3 stanowią przybliżone określenie wpływu długości topików 

na napięcie generowane związane z liczbą elementarnych przerw łukowych w trakcie rozpadu dla różnej 

stromości narastania gęstości prądu w topikach, gdzie dj/dtα1 > dj/dtα2 > dj/dtα3 i określone mogą być 

na podstawie badań eksperymentalnych. Punkt przecięcia obu charakterystyk określa optymalną długość 

elementów topikowych bezpiecznika. Wartość tą jednak należy zweryfikować w oparciu o badania 

eksperymentalne. W niniejszej pracy, na podstawie wyników licznych prób laboratoryjnych, przyjęto 

długość topików stopnia roboczego o wartości l1 = 320 mm, natomiast długość topików stopnia 

wyłączającego l2 = 430 mm. Różnica długości wynika z konieczności zapewnienia większej elektrycznej 

wytrzymałości powrotnej topików stopnia wyłączającego. 

Poniżej przedstawiono wyniki badań symulacyjnych określające wpływ wzajemnego przekroju 

elementów topikowych stopnia roboczego n1S1 i wyłączającego n2S2 BDS, a także napięcia zapłonu 

iskiernika komutacyjnego na wartość maksymalną generowanego impulsu napięcia. Parametry stałe 

zamodelowanych topików BDS zestawiono w Tab. 4.5. 
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Tab. 4.5. Wartości stałych parametrów elementów topikowych badanego modelu BDS 

Parametr Objaśnienie Wartość 
l1 Długość topików roboczych 320 mm 
l2 Długość topików wyłączających 430 mm 
d1 Średnica topików roboczych 0,25 mm 
S1 Przekrój topików roboczych 0,05 mm2 
d2 Średnica topików wyłączających 0,125 mm 
S2 Przekrój topików wyłączających 0,012 mm2 

W trakcie obliczeń przyjęto zerowe prądowe warunki początkowe oraz napięcie na pojemności źródła 

UC0 = 10 kV. Na Rys. 4.8 zamieszczono przykładowe przebiegi prądu sumarycznego UFI, napięcia 

na pojemności C0, prądów gałęzi stopnia roboczego oraz wyłączającego BDS oraz napięcia 

na bezpieczniku w trakcie działania z wyszczególnieniem charakterystycznych wartości.  

a) 

 

b) 

 

k 
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c) 

 
Rys. 4.8. Przykładowe przebiegi symulacyjne prądu sumarycznego iL i napięcia na pojemności uC (a), prądu w 

stopniach BDS is1, is2 (b) oraz napięcia na bezpieczniku uB (c). Parametry modelu: n1 = 8, n2 = 4, C0 = 100 μF, 

UIK = 120 kV; Im – wartość maksymalna prądu w bezpieczniku, Ik – wartość prądu komutowanego, Umax – wartość 

maksymalna napięcia impulsu 

Zgodnie z założeniami, wykorzystanie BDS w UFI WM powoduje znaczny wzrost wartości 

maksymalnej napięcia formowanego impulsu. W przypadku przykładowego wariantu BDS wyposażonego 

w osiem topików stopnia roboczego oraz cztery topiki wyłączające, wartość szczytowa przepięcia osiąga 

wartość ok. 600 kV, co stanowi prawie dwukrotność napięcia wygenerowanego w tym samym UFI, ale 

z wykorzystaniem modelu jednostopniowego BF. 

Na Rys. 4.9 zamieszczono wybrane przebiegi wartości całek Joule’a topików stopni BDS, 

względnych całek właściwych h/hp = I2t/I2tp, energii traconych w topikach oraz rezystancji stopnia 

roboczego i wyłączającego. 

a) 

 

b) 

 

UIK 

Umax 

p 

p 



89 Modelowanie matematyczne i symulacje bezpiecznika dwustopniowego z komutacją iskiernikową 

 

c) 

 

d) 

 
Rys. 4.9. Wybrane przebiegi całek Joule’a I2t stopni BDS (a), względnych wartości całki właściwej h/hp topików 

stopni BDS (b), energii W traconej w topikach stopni BDS (c) oraz rezystancji R stopni BDS (d). Parametry modelu: 

n1 = 8, n2 = 4, C0 = 100 μF, UIK = 120 kV 

Na Rys. 4.9d można zauważyć porównanie stromości narastania rezystancji stopnia roboczego oraz 

wyłączającego BDS. Ze względu na znacznie większą wartość stromości narastania gęstości prądu dj/dt 

w topikach stopnia wyłączającego, ich rozpad charakteryzuje się większą stromością narastania rezystancji 

zastępczej niż w przypadku topików roboczych. Zauważyć można również czas trwania przerwy 

bezprądowej stopnia roboczego (Rys. 4.9d pomiędzy początkiem procesu dynamicznego narastania 

rezystancji stopnia roboczego a punktem przecięcia krzywych rezystancji), w trakcie którego jego 

rezystancja ulega dalszemu przyrostowi ze stromością wynikającą ze stromości początkowej w trakcie 

rozpadu ze stałą czasową τMHD (w przedstawionym przypadku reprezentatywnym τMHD1 ≈ 2,2 μs). 

W przypadku topików stopnia wyłączającego, ich rozpad następuje tak gwałtownie, że w rozważanym 

przedziale czasu jego rozpadu (w stosunku do stałej czasowej τMHD2 ≈ 0,38 μs) przyrost rezystancji ma 

charakter liniowy. 

Na Rys. 4.10. przedstawiono przebiegi kluczowych parametrów i wielkości elektrycznych 

(z Rys. 4.8 – 4.9) w trakcie pracy BDS w przedziale czasu dotyczącym procesu komutacji i rozpadu 

topików. 
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Rys. 4.10. Zestawienie przebiegów kluczowych wielkości elektrycznych BDS w przedziale czasu dotyczącym 

procesu komutacji i rozpadu topików. Parametry modelu: n1 = 8, n2 = 4, C0 = 100 μF, UIK = 120 kV; Ik – wartość 

prądu komutowanego, Umax – wartość maksymalna napięcia impulsu 

Wartość maksymalna prądu powrotnego płynącego w kanale połukowym stopnia roboczego w chwili 

gwałtownego rozpadu topików stopnia wyłączającego jest zależna od wartości rezystancji jego kanału 

połukowego w chwili rozpoczęcia gwałtownego procesu wyłączania prądu. Na podstawie Rys. 4.10, 

rezystancja stopnia roboczego w chwili sprowadzania prądu do zera przez topiki stopnia wyłączającego 

wynosi R ≈ 24 Ω. Od wartości rezystancji tej zależy wartość maksymalna napięcia formowanego impulsu 

(Umax ≈ 600 kV). Stąd też, istotne jest zapewnienie odpowiedniej długości przerwy bezprądowej 

p 

k 

UIK 

Umax 

p 
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i umożliwienie swobodnej dejonizacji na skutek ekspansji promieniowej kanału połukowego stopnia 

roboczego.  

Przepływ prądu powrotnego przez stopień roboczy BDS powoduje znaczny przyrost energii 

wewnętrznej topików (na Rys. 4.10 wzrost ten jest prawie dwukrotny) przy niewielkim względnym 

przyroście całki Joule’a. Proces ten może (w przypadku znacznych wartości prądu wyłączanego) prowadzić 

do jego ponownej jonizacji termicznej i, na skutek tego, przepływu prądu następczego oraz nieskutecznego 

procesu wyłączania prądu przez BDS. 

Na Rys. 4.11 oraz 4.12 zamieszczono przebiegi porównawcze prądu bezpiecznika oraz napięcia 

na bezpieczniku o konstrukcji jednostopniowej (o liczbie topików n = 8) praz dwustopniowej (o liczbie 

topików stopnia roboczego n1 = 8 oraz stopnia wyłączającego n2 = 4). 

a) 

 

b) 

 
Rys. 4.11. Porównanie przebiegów prądu sumarycznego iB (a) oraz napięcia na bezpieczniku uB (b) w przypadku 

zastosowania bezpiecznika jednostopniowego (kolorem czerwony) oraz BDS (kolorem niebieskim). Parametry 

modelu: n1 = 8, n2 = 4, C0 = 200 μF, UIK = 130 kV; Umax – wartość maksymalna napięcia formowanego impulsu, 

Im – wartość maksymalna prądu w bezpieczniku, Ik – wartość prądu komutowanego do stopnia wyłączającego, 

UIK – wartość napięcia zapłonu IK 
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a) 

 

b) 

  
Rys. 4.12. Porównanie przebiegów prądu sumarycznego iB (a) oraz napięcia na bezpieczniku uB (b) w przypadku 

zastosowania bezpiecznika jednostopniowego (kolor czerwony) oraz BDS (kolor niebieski) ze zbliżeniem na proces 

komutacji i wyłączania prądu. Parametry modelu: n1 = 8, n2 = 4, C0 = 200 μF, UIK = 130 kV; Umax – wartość 

maksymalna napięcia formowanego impulsu, Im – wartość maksymalna prądu w bezpieczniku, Ik – wartość prądu 

komutowanego do stopnia wyłączającego, UIK – wartość napięcia zapłonu IK, di/dtmax – maksymalna stromość 

sprowadzania prądu do zera, Δt50% – parametr określający czas trwania impulsu napięcia (czas pomiędzy połową 

wartości napięcia na zboczu narastającym oraz opadającym) 

Na Rys. 4.11-4.12 widoczne jest porównanie prądów w bezpiecznikach iB oraz napięć 

na bezpiecznikach uB o konstrukcji jedno oraz dwustopniowej. W przypadku BDS można zauważyć ponad 

dwukrotny wzrost stromości sprowadzania prądu do zera podczas etapu wyłączania oraz wartości 

maksymalnej napięcia formowanego impulsu niż w przypadku zastosowania modelu o pojedynczym 

stopniu działania. Warto również zauważyć, iż impuls napięcia generowanego za pomocą BDS posiada 

ponad trzykrotnie mniejszy czas trwania (określony jako czas pomiędzy połową wartości napięcia 

na zboczu narastającym oraz opadającym) oraz na skutek tego, ponad sześciokrotnie większą stromość 

narastania du/dt. Fakt ten umożliwia stosowanie tego typu rozwiązań do zasilania urządzeń, których 

wymagania odnośnie stromości narastania impulsu napięcia są bardzo istotne, np. do zasilania wirkatora 

lub reditronu. 

W celu określenia wpływu wzajemnego stosunku przekrojów zastępczych topików stopnia 

wyłączającego i roboczego n2S2/n1S1 na proces formowania impulsu WM wykonano szereg obliczeń 

symulacyjnych w układzie jak na Rys. 4.3. Wybrane wyniki symulacji, w postaci reprezentatywnych 

przebiegów prądu sumarycznego UFI, prądów stopnia roboczego i wyłączającego BDS oraz napięcia 

di/dtmax ≈ 130 kA/μs di/dtmax ≈ 300 kA/μs 

Δt50% ≈ 255 ns 

Δt50% ≈ 78 ns 
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na bezpieczniku w trakcie działania, dla dwóch wartości pojemności C0 (200 μF oraz 800 μF), 

przedstawiono na Rys. 4.13 oraz 4.14. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
Rys. 4.13. Zestawienie wybranych przebiegów prądu sumarycznego iL (a), prądu w stopniach BDS is1, is2 (b, c) oraz 

napięcia na bezpieczniku uB (d) dla różnej liczby topików stopnia wyłączającego n2 przy stałej liczbie topików 

stopnia roboczego n1. Parametry modelu: n1 = 8, C0 = 200 μF, UIK = 160 kV 

 

n2 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
Rys. 4.14. Zestawienie wybranych przebiegów prądu sumarycznego iL (a), prądu w stopniach BDS is1, is2 (b, c) oraz 

napięcia na bezpieczniku uB (d) dla różnej liczby topików stopnia wyłączającego n2 przy stałej liczbie topików 

stopnia roboczego n1. Parametry modelu: n1 = 16, C0 = 800 μF, UIK = 160 kV 

Na Rys. 4.13 oraz 4.14 widoczny jest znaczny wpływ liczby topików stopnia wyłączającego, czy też 

wzajemnego stosunku przekrojów stopnia wyłączającego oraz roboczego BDS n2S2/n1S1 na proces 

wyłączania prądu przez BS oraz proces formowania impulsu. W przypadku zastosowania odpowiednio 

dużej pojemności C0, odpowiednio dobranej liczby topików stopnia wyłączającego oraz zapewnienia 

odpowiedniego czasu trwania przerwy bezprądowej stopnia roboczego, wartość napięcia generowanego 

przez UFI z BDS może przekroczyć wartość 800 kV, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w stosunku 

do UFI opartego o bezpieczniki jednostopniowe o dowolnej konstrukcji. Warto zauważyć, że w przypadku 

znacznego wydłużenia czasu trwania przerwy bezprądowej, istnieje możliwość wystąpienia zjawiska 

dodatkowego przyrostu prądu w indukcyjności roboczej LL, podczas jego przepływu przez stopień 

n2 
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wyłączający (po komutacji) na skutek napięcia pozostałego na pojemności C0. Jednak w związku ze 

znaczną liczbą topików stopnia wyłączającego, maleje również stromość narastania gęstości prądu, co 

powoduje zmniejszenie dynamiki rozpadu i wartości maksymalnej napięcia formowanego impulsu. Istnieje 

zatem optymalna liczba topików (związana z przekrojem zastępczym topików) przy których generowane 

przepięcie jest największe. 

Na podstawie przeprowadzonych symulacji wykreślono charakterystykę wartości maksymalnej 

napięcia generowanego UGEN przez UFI w funkcji stosunku przekrojów n2S2/n1S1, którą przedstawiono 

na Rys. 4.15. 

 

Rys. 4.15. Charakterystyka maksymalnej wartości napięcia generowanego przez UFI z wykorzystaniem BDS 

w funkcji wzajemnego stosunku przekrojów topików stopnia wyłączającego i roboczego n2S2/n1S1 dla różnej liczby 

topików stopnia roboczego n1 oraz różnych wartości pojemności C0. U1max(n1,C0) – wartość maksymalna napięcia 

impulsu formowanego przez bezpiecznik jednostopniowy (dla określonych parametrów n1, C0). Linią przerywaną 

dokonano aproksymacji krzywych przy użyciu funkcji sklejanych (spline) 

Charakterystyka przedstawiona na Rys. 4.15 uwidacznia istotny wpływ wzajemnego stosunku 

przekrojów topików stopnia wyłączającego i roboczego n2S2/n1S1 na proces formowania impulsu przez UFI 

wykorzystujący BDS. Zgodnie z rozważaniami przeprowadzonymi w Rozdziale 3, istnieje optymalna 

wartość tego stosunku podyktowana z jednej strony potrzebą uzyskania maksymalnej stromości narastania 

gęstości prądu w topikach wyłączających (proporcjonalnej do sześcianu stosunku przekrojów) oraz 

koniecznością zapewnienia odpowiedniego czasu trwania przerwy bezprądowej na dejonizację kanału 

połukowego stopnia roboczego (czas trwania tej przerwy proporcjonalny jest do kwadratu stosunku 

przekrojów). Jednak, jak wynika z Rys. 4.15, optymalny stosunek przekrojów zależy również w znacznej 

mierze od charakteru obwodu, na który, przy ustalonej wartości indukcyjności roboczej LL, składają się 

parametry zastosowanego źródła energii. W przypadku baterii kondensatorów, decydującym czynnikiem 

jest jej pojemność C0, wraz ze wzrostem której optymalny stosunek przekrojów elementów topikowych 

stopnia wyłączającego i roboczego n2S2/n1S1 przesuwa się ku większym wartościom i osiąga wartość ok. 

0,35 dla pojemności 800 μF. Co więcej, dla źródeł o większej pojemności, przedział optymalnego stosunku 

przekrojów zastępczych topików stopni BDS rozszerza się. W przypadku pojemności C0 = 200 μF, która 

n1 

C0 
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została wykorzystana w trakcie badań laboratoryjnych, optymalny stosunek przekrojów wyniósł 

n2S2/n1S1opt = 0,15. Na Rys. 4.15 oznaczono charakterystyczny punkt (dla n2S2/n1S1 = 0) pracy BDS, który 

odpowiada pracy bezpiecznika o pojedynczym stopniu działania oraz o odpowiedniej liczbie topików n1. 

Zatem, w bardzo szerokim zakresie parametrów, BDS umożliwia generację impulsów o znacznie 

większych amplitudach, niż w przypadku konstrukcji bezpieczników jednostopniowych. 

4.2.2. Wpływ napięcia zapłonu iskiernika komutacyjnego na proces formowania 

impulsu 

Oprócz wzajemnego stosunku przekrojów topików stopnia roboczego i wyłączającego BDS, 

kolejnym istotnym parametrem konstrukcyjnym wpływającym na skuteczność formowania impulsu WM 

jest wartość napięcia zapłonu iskiernika komutacyjnego UIK. Jak podano w Rozdziale 3 niniejszej pracy, 

jego wartość ma wpływ na dynamikę komutacji prądu ze stopnia roboczego do stopnia wyłączającego 

BDS. Z tego względu korzystnym zabiegiem jest zwiększanie jego wartości. Jednak wzrost napięcia IK 

opóźnia jego zapłon w stosunku do zapoczątkowanego procesu rozpadu topików stopnia roboczego, które 

dokonują częściowego ograniczenia prądu w indukcyjności roboczej UFI. W związku z tym, wraz ze 

wzrostem napięcia UIK, maleje wartość współczynnika ograniczenia γi (3.2, str. 63) zdefiniowanego jako 

stosunek prądu komutowanego do stopnia wyłączającego Ik odniesiony do wartości maksymalnej prądu 

stopnia roboczego Im, czyli maleje wartość prądu Ik komutowanego do stopnia wyłączającego BDS, co 

ogranicza dynamikę rozpadu jego topików. W związku z tym, istnieje wartość (lub przedział wartości) 

optymalnego napięcia zapłonu IK. W celu jego określenia, wykonano szereg symulacji w obwodzie jak 

na Rys. 4.3, których reprezentatywne wyniki zamieszczono na Rys. 4.16. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
Rys. 4.16. Wybrane przebiegi prądu sumarycznego iL (a), prądu w stopniach BDS is1, is2 (b, c) oraz napięcia 

na bezpieczniku uB (d) dla różnych wartości napięcia zapłonu UIK. Parametry modelu: n1 = 8, n2 = 4, C0 = 200 μF 

Wyniki obliczeń zamieszczone na Rys. 4.16 potwierdzają wstępne założenia. Wraz ze wzrostem 

wartości napięcia zapłonu IK, opóźnia się proces komutacji prądu na skutek wymuszonego rozpadu 

topików stopnia roboczego BDS, w związku z czym dochodzi do większego ograniczenia prądu 

komutowanego do stopnia wyłączającego BDS oraz wydłuża się czas przewodzenia prądu przez jego topiki 

(odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu współczynnika ograniczenia prądu γi). Proces ten powoduje 

ograniczenie stromości narastania gęstości prądu dj/dt topików stopnia wyłączającego oraz spadek 

dynamiki ich rozpadu, co wiąże się z mniejszymi wartościami generowanych przepięć. Dla niewielkich 

wartości napięć zapłonu UIK dynamika procesu komutacji prądu ze stopnia roboczego do wyłączającego 

jest ograniczona a do komutacji prądu dochodzi jeszcze przed odpowiednim wzrostem prędkości ekspansji 

 

UIK 

UIK 

UIK 

UIK 
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kanału połukowego powstałego na skutek rozpadu topików stopnia roboczego. Dodatkowo, w związku 

z większą komutowaną wartością prądu do topików wyłączających, skraca się czas przerwy bezprądowej 

kanału połukowego stopnia roboczego, stąd ma on ograniczoną możliwość dejonizacji. Zjawiska te 

wpływają niekorzystnie na proces generacji impulsu WM. Na podstawie przeprowadzonych symulacji, 

wykreślono charakterystykę maksymalnej wartości napięcia generowanego w funkcji napięcia zapłonu 

iskiernika komutacyjnego UGEN(UIK), którą zaprezentowano na Rys. 4.17. 

 
Rys. 4.17. Charakterystyka maksymalnej wartości napięcia generowanego przez UFI z wykorzystaniem BDS 

w funkcji napięcia zapłonu iskiernika komutacyjnego UGEN(UIK). Parametry modelu: n1 = 8, n2 = 4, C0 = 200 μF. 

UST1max – maksymalna wartość napięcia impulsu generowanego przez stopień roboczy BDS. Linią przerywaną 

dokonano aproksymacji krzywej przy użyciu funkcji sklejanych (spline) 

Charakterystyka przedstawiona na Rys. 4.17 pokazuje wpływ napięcia zapłonu IK na wartość 

amplitudy napięcia formowanego impulsu WM. W przypadku napięć zapłonu IK niższych niż ok. 50 kV, 

wymuszenie przepływu prądu w stopniu wyłączającym BDS następuje jeszcze przed rozpoczęciem procesu 

rozpadu topików stopnia roboczego. W związku z tym, prąd ten rozpływa się w obu stopniach 

jednocześnie, powodując wielokrotny spadek stromości narastania gęstości prądu w topikach oraz 

sprowadzając BDS efektywnie do postaci bepiecznika jednostopniowego. Maksymalna, możliwa 

do osiągnięcia wartość napięcia zapłonu IK ograniczona jest przez maksymalne napięcie generowane przez 

stopień roboczy BDS. W przypadku zaprezentowanej kofiguracji jest to wartość UIkmax ≈ 330 kV. Jednak 

komutacja przy tak znacznej wartości napiecia iskiernika wiąże się ze znacznym ograniczeniem prądu 

komutowanego (γi ≈ 0,5), co powoduje nieoptymalne warunki pracy topików stopnia wyłączającego BDS. 

W przypadku zaprezentowanej konfiguracji, wartośc optymalna napięcia zapłonu mieści się w przedziale 

UIK ∈ (160 ÷ 220) kV, co stanowi wartość ok. połowy maksymalnego napięcia generowanego przez stopień 

roboczy BDS. 
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4.3. Model oraz wyniki badań symulacyjnych UFI z BDS we współpracy 

z generatorem magnetokumulacyjnym 

Celem badań symulacyjnych UFI wykorzystującym BDS we współpracy z generatorem FCG jest 

określenie optymalnych parametrów BDS ze szczególnym uwzględnieniem przekrojów zstępczych 

topików stopnia roboczego i wyłączającego. 

Schemat ideowy struktury obwodu UFI we współpracy z generatorem FCG z wykorzystaniem BDS 

zamieszczono na Rys. 4.18. Szczegółowa struktura modelu w środowisku obliczeniowym Matlab Simulink 

zamieszczona została w Załączniku 2. Wartości stałych parametrów obwodowych modelu zamieszczono 

w Tab. 4.6 i zostały dobrane w celu jak najlepszego odwzorowania parametrów rzeczywistego UFI 

wykorzystywanego w trakcie badań eksperymentalnych. 
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Rys. 4.18. Schemat ideowy struktury obwodu UFI z bezpiecznikiem dwustopniowym zasilanego z generatora FCG 

wykorzystanego w badaniach symulacyjnych: C0 – pojemność baterii kondensatorów; Q – łącznik zwierający;  

Rk, Lk – parametry pasożytnicze połączeń kablowych; CB – łącznik zwierający FCG (crowbar);  RG, LG – zmienne 

w czasie rezystancja oraz indukcyjność FCG; RL, LL – rezystancja oraz indukcyjność cewki roboczej UFI;  

LS1, LS2 – indukcyjności stopnia roboczego i wyłączającego BDS; RS1, RS2 – zmienne rezystancje stopnia roboczego 

i wyłączającego BDS; IK – iskiernik komutacyjny BS1, BS2 – stopień roboczy i wyłączający BDS; iw – prąd 

wzbudzenia FCG; iG – prąd sumaryczny w obwodzie; is1, is2 – prądy stopni BDS; uB – napięcie na BDS; uC – napięcie 

na pojemności C0, tG0 – chwila czasowa inicjacji generacji prądu przez FCG 
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Tab. 4.6. Przyjęte wartości parametrów modelu UFI przedstawionego na Rys. 4.18 oraz ustalonych parametrów 

topików BDS. 

Parametr Objaśnienie Wartość 
C0 Pojemność baterii kondensatorów 100 μF 

UC0 Napięcie początkowe baterii kondensatorów 10 kV 
Rk Szeregowa rezystancja pasożytnicza połączeń obwodu wzbudzenia 10 mΩ 
Lk Szeregowa indukcyjność pasożytnicza połączeń obwodu wzbudzenia 2,2 μH 
RL Szeregowa rezystancja pasożytnicza UFI 48 mΩ 
LL Indukcyjność robocza UFI 2,8 μH 

RG0 Rezystancja początkowa uzwojenia FCG 114 mΩ 
LG0 Indukcyjność początkowa uzwojenia FCG 81,4 μH 
l1 Długość topików stopnia roboczego 320 mm 
l2 Długość topików stopnia wyłączającego 430 mm 
d1 Średnica topików stopnia roboczego 0,25 mm 
d2 Średnica topików stopnia wyłączającego 0,125 mm 

Przedstawiony na Rys. 4.16. obwód, w przedziale czasu 0<t<tG0 , gdzie tG0 oznacza chwilę czasową 

inicjacji procesu generacji prądu przez FCG, może zostać opisany za pomocą układu równań (4.21). W tym 

stanie obwodu prąd rozładowania pojemności C0, zwany prądem wzbudzenia FCG, stanowi jednocześnie 

prąd generatora oraz prąd płynący w gałęzi stopnia roboczego BDS (4.22). W czasie tym wartość napięcia 

uisk na IK stanowi spadek napięcia na gałęzi roboczej bezpiecznika i jest znacznie mniejsza od wartości 

napięcia zapłonu UIK.  

{
 
 

 
 𝑑𝑖𝑤
𝑑𝑡

=
𝑢𝐶 − (𝑅𝑘 + 𝑅𝐺0 + 𝑅𝐿 + 𝑅𝑆1)𝑖𝑊

𝐿𝑘 + 𝐿𝐺0 + 𝐿𝐿 + 𝐿𝑆1
𝑑𝑢𝐶
𝑑𝑡

=
1

𝐶0
𝑖𝑤

     𝑑𝑙𝑎   𝑡 < 𝑡𝐺0 (4.21) 

𝑖𝐺 = 𝑖𝑆1 = 𝑖𝑤     𝑑𝑙𝑎   𝑡 < 𝑡𝐺0 (4.22) 

gdzie:  tG0 – czas rozpoczęcia procesu generacji prądu przez FCG. Zachowano zgodność oznaczeń 

z Rys. 4.18. 

W chwili osiągnięcia przez prąd wzbudzenia wartości maksymalnej (t=tG0) następuje inicjacja 

detonacji materiału wybuchowego znajdującego się w tworniku FCG oraz rozpoczyna się proces generacji 

prądu, który trwa do czasu wynikającego z długości cewki generatora oraz prędkości osiowej fali 

detonacyjnej materiału wybuchowego. W tym przedziale czasu, wartości rezystancji oraz indukcyjności 

FCG, tj. RG i LG maleją, aż do osiągnięcia wartości bliskich zeru. Przebieg zmian rezystancji 

i indukcyjności FCG zależy od konstrukcji generatora oraz prędkości fali detonacyjnej materiału 

wybuchowego i może zostać wyznaczony na podstawie symulacji polowych [17]. W niniejszej pracy 

wykorzystano przebieg rezystancji i indukcyjności generatora o budowie przedstawionej w Podrozdziale 

2.1.2 niniejszej pracy. W czasie następującym po chwili tG0 aż do momentu zapłonu wyładowania 

w iskierniku komutacyjnym tk0 równania stanu obwodu przyjmują postać (4.23) a iG = iS1. 
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𝑑𝑖𝑤
𝑑𝑡
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𝑢𝐶 − 𝑅𝑘𝑖𝑊

𝐿𝑘
𝑑𝑢𝐶
𝑑𝑡
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𝑑𝑖𝐺
𝑑𝑡

= −
𝑖𝐺 (𝑅𝐺 + 𝑅𝑆1 + 𝑅𝐿 +

𝑑𝐿𝐺
𝑑𝑡
)

𝐿𝐺 + 𝐿𝑆1 + 𝐿𝐿

   𝑡𝐺0 ≤ 𝑡 < 𝑡𝑘0 (4.23) 

gdzie:  𝑑𝐿𝐺

𝑑𝑡
 – pochodna zmian indukcyjności FCG w czasie wyznaczona w oparciu o symulacje polowe. 

Zachowano zgodność oznaczeń z Rys. 4.18. 

W chwili osiągnięcia przez napięcie uisk wartości napięcia zapłonu UIK, tj. w chwili t = tk0 dochodzi 

do zapłonu iskiernika, a więc zmiany konfiguracji obwodu oraz rozpoczęcia procesu komutacji prądu. 

W czasie następującym po chwili tk0 równania stanu obwodu przyjmują postać (4.24). Przebieg prądu 

wzbudzenia iw w tym przedziale czasowym nie odgrywa roli w procesie generacji impulsu WM. 
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𝑑𝑖𝑆2
𝑑𝑡

= −
1

𝐿𝑆2
[𝑖𝐺 (𝑅𝐺 + 𝑅𝐿 +

𝑑𝐿𝐺
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) + 𝑅2𝑖2 + (𝐿𝐺 + 𝐿𝐿) ∙ 𝑥]

      𝑑𝑙𝑎   𝑡 ≥ 𝑡𝑘0 (4.24) 

gdzie:  𝑑𝐿𝐺

𝑑𝑡
 – pochodna indukcyjności FCG w czasie wyznaczona w oparciu o symulacje polowe,  

x – zmienna pomocnicza. Zachowano zgodność oznaczeń z Rys. 4.18. 

Na podstawie sformułowanego modelu matematycznego wykonano szereg obliczeń symulacyjnych 

procesu generacji i formowania impulsu WM przy wykorzystaniu generatora FCG i BDS. W trakcie 

obliczeń przyjęto zerowe prądowe warunki początkowe oraz napięcie na pojemności źródła UC0 = 10 kV. 

Reprezentatywne przebiegi prądu generatora iG i prądu wzbudzenia iw w całym przedziale czasu pracy 

systemu zamieszczono na Rys. 4.17. Przebieg prądu generatora iG oraz przebieg zmian wartości 

indukcyjności LG FCG w przedziale czasu dotyczącym generacji prądu przez FCG podano na Rys. 4.18. 
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Rys. 4.19. Przebiegi prądu w generatorze iG oraz prądu wzbudzenia iw. Parametry modelu: n1 = 24, n2 = 16, C0 = 100 

μF, UIK = 180 kV. IG0 – prąd początkowy FCG w chwili rozpoczęcia procesu generacji 

 
Rys. 4.20. Przebiegi prądu w generatorze iG oraz zmiennej w czasie indukcyjności FCG LG. Parametry modelu: 

n1 = 24, n2 = 16, C0 = 100 μF, UIK = 180 kV. IG0 – prąd początkowy FCG w chwili rozpoczęcia procesu generacji 

W przypadku zastosowania generatora FCG jako źródła energii dla UFI WM wykorzystującego BDS, 

przeciwnie niż w przypadku baterii kondensatorów impulsowych, kształt prądu aż do czasu zakończenia 

generacji przez FCG ma charakter krzywej wypukłej ku dołowi. W efekcie tego wartość stromości 

przyrostu gęstości prądu w elementach topikowych dj/dt rośnie w trakcie generacji i osiąga wartość 

największą tuż przed momentem zakończenia generacji (jak wynika to z przebiegu prądu na Rys. 4.18). 

W związku z tym liczbę n1 topików stopnia roboczego (dla określone ich średnicy) należy dobrać w oparciu 

o kryterium maksymalnego prądu komutowanego do stopnia wyłączającego. Liczba ta powinna 

gwarantować komutację prądu w chwili tuż przed punktem przegięcia krzywej przebiegu prądu, jednak 

na tyle wcześnie, aby w trakcie przepływu prądu przez topiki stopnia wyłączającego, nie następował jego 

gwałtowny spadek (jak na Rys. 4.19a). W oparciu o powyższe kryterium, należy stwierdzić, że optymalna 

liczba topików stopnia roboczego zależy ściśle od konstrukcji i parametrów FCG. W przypadku konstrukcji 

zbudowanej i opisanej w ramach niniejszej pracy i wykorzystywanej w trakcie badań eksperymentalnych, 

optymalną liczbę elementów topikowych stopnia roboczego określono na poziomie n1 = 24 na podstawie 

kryterium opartego o całkę Joule’a.  
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Na Rys. 4.21 przedstawiono zestawienie reprezentatywnych przebiegów kluczowych wielkości 

elektrycznych w trakcie działania FCG zintegrowanego z UFI wykorzystującym BDS o następujących 

parametrach: n1 = 24, n2 = 16. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 
Rys. 4.21. Przebiegi prądu w generatorze iG (a), prądów w stopniach BDS is1, is2 (b) oraz napięcia na bezpieczniku uB 

(c) w trakcie działania układu. Parametry modelu: n1 = 24, n2 = 16, C0 = 100 μF, UIK = 180 kV. Im – wartość 

maksymalna prądu, Ik – wartość prądu komutowanego do stopnia wyłączjącego, Uisk – napięcie iskiernika w chwili 

komutacji, Umax – wartość maksymalna generowanego przepięcia 

Wyniki symulacji modelu UFI wykorzystującego BDS we współpracy z generatorem FCG 

(Rys. 4.21) potwierdzają wstępne założenia o wysokiej skuteczności zaprezentowanej koncepcji 

i rozwiązania BDS. Na Rys. 4.19a-b przedstawiono proces komutacji prądu ze stopnia roboczego 

do wyłączającego BDS. W przypadku zastosowania generatora FCG, w przeciwieństwie do baterii 

kondensatorów, ze względu na proces aktywnego wzmacniania prądu UFI przez kompresję strumienia 

magnetycznego w cewce generatora (szczególnie skuteczny w trakcie ostatnich chwil generacji), zjawisko 

ograniczania prądu przez rozpad topików stopnia roboczego przed komutacją jest znacznie słabsze. 

W przypadku przedstawionym na Rys. 4.21 wartość współczynnika ograniczenia prądu wynosi γi ≈ 0,92 
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przy napięciu zapłonu IK na poziomie 180 kV. Stąd, możliwe jest zastosowanie większych wartości 

napięcia zapłonu iskiernika komutacyjnego UIK. Należy zauważyć, że stwierdzenie to jest prawdziwe 

jedynie dla spełnionego warunku komutacji prądu w chwili przed zakończeniem procesu generacji prądu 

przez FCG. W dalszych obliczeniach przyjęto taką samą wartość napięcia zapłonu UIK = 180 kV. Wartość 

maksymalna napięcia formowanego impulsu w zaprezentowanym przykładzie przekracza 1 MV, co 

stanowi wartość wielokrotnie większą od wartości uzyskiwanych w przypadku zastosowania 

bezpieczników o pojedynczym stopniu działania. Warto jednak wspomnieć, że w zaproponowanym 

modelu symulacyjnym nie uwzględniono chociażby zjawiska wyładowań niezupełnych (o przewadze ulotu 

elektrycznego), które w warunkach rzeczywistych występują przy tak znacznych poziomach napięć 

w kompaktowym układzie generacji i formowania impulsu WM i stanowią zewnętrzne obciążenie dla UFI. 

Wyładowania te ograniczają amplitudę uzyskiwanych przepięć. Z tego też powodu wyniki symulacji 

i eksperymentu przeprowadzonego w warunkach poligonowych mogą się różnić. 

Na Rys. 4.22 zestawiono wybrane przebiegi wartości bezwzględnych I2t oraz względnych h(t)/hp 

całek Joule’a, energii traconej w topikach oraz rezystancji topików stopnia roboczego i wyłączającego 

w korelacji do przebiegów z Rys. 4.21. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

p 

p 
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d) 

 
Rys. 4.22. Przebiegi wartości całki Joule’a I2t (a) oraz całki względnej odniesionej do wartości właściwej całki 

przedłukowej h/hp (b), energii W traconej w topikach (c) oraz rezystancji zastępczej R stopnia roboczego 

i wyłączającego BDS (d). Parametry modelu: n1 = 24, n2 = 16, C0 = 100 μF, UIK = 180 kV 

W przypadku współpracy wysokowydajnego źródła prądowego w postaci generatora FCG z UFI 

wykorzystującym BDS, w chwili występowania przepływu prądu powrotnego w kanale połukowym 

stopnia roboczego, tj. po gwałtownym rozpadzie topików stopnia wyłączającego, jak pokazano 

na Rys. 4.20a-c, występuje znaczny przyrost energii wydzielonej w topikach stopnia roboczego przy 

niewielkim względnym wzroście całki Joule’a. Jednocześnie warto zauważyć, iż ze względu na dużą 

wartość ograniczanych prądów, następuje również znaczny wzrost energii wewnętrznej topików stopnia 

wyłączającego w trakcie ich rozpadu. Wartość wydzielonej w nich gęstości energii, (w stosunku do masy 

topików) jest nawet większa niż w topikach stopnia roboczego. Fakt ten sprawia, że dla bardzo dużych 

wartości prądów wyłączanych (powyżej 100 kA) występuje zwiększone ryzyko ponownego zapłonu 

wyładowania łukowego na skutek termojonizacji nie tylko w kanale połukowym stopnia roboczego, ale 

w odpowiednich warunkach (dla niewielkiej liczby topików stopnia wyłączającego) również w kanale 

stopnia wyłączającego. 

Na Rys. 4.23 zestawiono wyniki symulacji modelu układu dla różnej liczby topików stopnia 

wyłączającego n2, przy stałej liczbie topików stopnia roboczego n1. 

a) 

 

b) 

 

n2 

G
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c) 

 

d) 

Rys. 4.23. Wybrane przebiegi prądu sumarycznego w generatorze iG (a), prądów w stopniach BDS is1, is2 (b-c) oraz 

napięcia na bezpieczniku uB (d) w trakcie działania układu dla różnej liczby topików stopnia wyłączającego. 

Parametry modelu: n1 = 24, C0 = 100 μF, UIK = 180 kV 

Przebiegi prądów iG, iS1 oraz iS2 oraz napięcia na bezpieczniku uB dla wybranych liczb n2 topików 

stopnia wyłączającego przedstawione na Rys. 4.21 potwierdzają ich istotny wpływ na proces wyłączania 

prądu oraz formowania impulsu WM w układzie z generatorem FCG. W przypadku wartości prądu 

wyłączanego o tak dużej wartości, konieczne jest dobranie optymalnej liczby n2 topików w celu 

zapewnienia odpowiedniej długości przerwy bezprądowej kanału połukowego stopnia roboczego. Ma to 

na celu ograniczenie wartości gęstości energii wydzielanej w topikach wyłączających po ich rozpadzie. 

W przypadku niewystarczającej liczby elementów topikowych n2, (jak to wynika z Rys. 4.21, dla n2 = 10) 

następuje tak znaczny przyrost gęstości energii w trakcie wyłączania, że dochodzi do termojonizacji kanału 

łukowego stopnia wyłączającego jeszcze przed wystąpieniem zauważalnego ograniczenia prądu, co wiąże 

się z nieskutecznym procesem generacji przepięcia. W przypadku zastosowania dużo większej liczby n2 

topików stopnia wyłączającego, dochodzi do znacznego zmniejszenia gęstości prądu dj/dt w topikach po 

komutacji prądu co powoduje spadek dynamiki rozpadu topików. Co więcej, ze względu na wzrost czasu 

przepływu prądu zależnego od kwadratu liczby topików n2 (3.17, str. 70), proces wyłączania prądu przez 

stopień wyłączający występuje już na zboczu opadającym krzywej przebiegu prądu, tj. po zakończeniu 

procesu generacji przez FCG. Powyższe zjawiska mają bardzo istotny wpływ na skuteczność wyłączania 

prądu i formowania impulsu WM przez BDS. Na podstawie wyników symulacji określono, że optymalna 

liczba topików stopnia wyłączającego, zapewniająca generację wartości maksymalnej napięcia 

formowanego impulsu przekraczającą 1 MV, mieści się w przedziale n2 ∈ (16 ÷ 24). 
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Rozdział 5 
 

5. Badania laboratoryjne bezpiecznika dwustopniowego  

W celu eksperymentalnej weryfikacji opracowanego i wykonanego BDS z komutacją iskiernikową 

do celów formowania impulsów WM przeprowadzono szereg badań laboratoryjnych w warunkach 

zasilania z baterii kondensatorów impulsowych. Celem badań było potwierdzenie właściwości BDS 

określonych na podstawie analizy teoretycznej oraz badań symulacyjnych, a także korekta niektórych 

rozwiązań konstrukcyjnych. 

5.1. Stanowisko do badań laboratoryjnych 

Badania laboratoryjne BDS zrealizowano w syntetycznym laboratoryjnym UFI, w którym ze źródła 

energii pierwotnej w postaci baterii kondensatorów wymuszano przepływ prądu o znacznej amplitudzie. 

W trakcie badań zrezygnowano z obciążenia UFI, aby nie wprowadzać dodatkowych parametrów do i tak 

złożonych i czasochłonnych badań eksperymentalnych. 

W skład laboratoryjnego stanowiska probierczego wchodzi źródło energii w postaci baterii 

kondensatorów o wypadkowej pojemności C0 = 200 µF składającej z dwóch połączonych równolegle 

kondensatorów impulsowych o pojemności 100 µF każda i o minimalnej indukcyjności wewnętrznej 

(mniejsza niż 200 nH – wartość szacunkowa na podstawie pomiaru charakteru przebiegu prądu 

zwarciowego baterii), ładowanej wstępnie do napięcia U0 = 10 kV oraz szeregowo połączonych elementów 

układu formowania impulsu, tj. trygatronu argonowo-tlenowego T, pełniącego funkcję załącznika, 

powietrznej cewki roboczej o indukcyjności LL = 2,2 µH oraz obiektu badanego, tj. modelu BDS. Schemat 

ideowy stanowiska zamieszczono na Rys. 5.1. 
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Rys. 5.1. Schemat ideowy stanowiska do badań laboratoryjnych BDS: C0 = 200 μF – pojemność baterii 

kondensatorów impulsowych o napięciu początkowym U0 = 10 kV; T -trygatron; LL = 2,8 μH; 

RL ≈ 25 mΩ – indukcyjność oraz rezystancja cewki roboczej UFI; DN – impulsowy dzielnik napięcia; 

PP1, PP2 – przetworniki Pearsona; iS1 – prąd w stopniu roboczym BDS; isum – prąd sumaryczny w BDS 

Napięcie na bezpieczniku mierzono za pomocą impulsowego, rezystancyjnego dzielnika 

napięciowego DN o obniżonej wartości rezystancji, którego dolne okucie zostało uziemione. Pomiar 

prądów płynących w poszczególnych stopniach BDS realizowano z wykorzystaniem szerokopasmowych 

przetworników Pearsona. W celu umożliwienia pomiaru prądów obu stopni BDS, u dołu komory 

bezpiecznikowej, przez dolne okucie bezpiecznika wykonano przepust izolacyjny, którym wyprowadzono 

fragment toru prądowego stopnia roboczego. W ten sposób w trakcie prób rejestrowano sumaryczny prąd 

BDS oraz prąd stopnia roboczego. Przebiegi prądu bezpiecznika stopnia wyłączającego wyznaczono 

numerycznie jako różnicę dwóch prądów mierzonych. Sygnały z przetworników pomiarowych, tj. 

przetworników prądu oraz dzielnika napięcia, rejestrowano za pomocą oddzielnych oscyloskopów 

(o minimalnym paśmie przenoszenia wynoszącym 500 MHz) w związku z występowaniem różnic 

potencjałów pomiędzy fragmentami obwodu, w których były one zainstalowane oraz aby uniknąć sprzężeń 

między kanałami pomiarowymi, rejestratory pomiarowe na czas przeprowadzania prób były zasilane 

z niezależnych, separowanych zasilaczy bezprzerwowych (UPS) i odizolowane od potencjału ziemi. 

5.1.1. Konstrukcja stanowiska laboratoryjnego 

Podczas badań laboratoryjnych zastosowano system ładowania i wyzwalania, którego schemat 

szczegółowy zamieszczono na Rys. 5.2. Proces ładowania baterii kondensatorów impulsowych C0 

realizowany był za pomocą obwodu ładowania składającego się z autotransformatora laboratoryjnego AT, 

transformatora wysokiego napięcia TWN, oraz wysokonapięciowego szyku diod prostowniczy D. W celach 

bezpieczeństwa, po wykonanej próbie dokonywano rozładowania energii pozostałej w baterii 

kondensatorów z wykorzystaniem rezystora rozładowania R i łącznika zwierającego Ł. Zastosowany w roli 

załącznika trygatron argonowo-tlenowy T wyzwalany był poprzez podanie na zaciski elektrody zapłonowej 

impulsu wyzwalającego o znacznej stromości oraz napięciu ok. 20 kV, który generowany był w generatorze 

impulsu GI. Wraz z prostownikiem i kondensatorem impulsowym, generator impulsu stanowił 

zintegrowany układ wyzwalania trygatronu ZUW. ZUW ładowany był za pomocą autotransformatora 

regulacyjnego AT2. W celu separacji operatora stanowiska od układu wysokonapięciowego po 

naładowaniu baterii kondensatorów impulsowych, wyzwalania systemu dokonywano za pomocą 
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światłowodu OF. W trakcie procesu ładowania dokonywano kontroli napięcia ładowania za pomocą sondy 

wysokonapięciowej oraz wartości prądu ładowania. Na czas próby dokonywano rozłączenia obwodu 

zasilania, tj. autotransformatorów AT oraz AT2 od sieci zasilającej, aby uniknąć zjawiska przepływu prądów 

wyrównawczych między fragmentami UFI znajdujących się na różnych potencjałach. 
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Rys. 5.2. Schemat szczegółowy stanowiska do badań laboratoryjnych BDS: C0 = 200 μF – pojemność baterii 

kondensatorów impulsowych o napięciu początkowym U0 = 10 kV; T – trygatron; LL = 2,8 μH; RL – indukcyjność 

oraz rezystancja cewki roboczej UFI; DN – impulsowy dzielnik napięcia, PP – przetwornik prądowy Pearsona; AT, 

AT2 – autotransformatory regulacyjne; TWN – transformator wysokiego napięcia; OF – światłowód wyzwalający 

układ; ZUW – zintegrowany układ wyzwalający trygatron; GI – generator impulsu wyzwalającego trygatron; 

Cs – kondensatory sprzęgające; D – wysokonapięciowa dioda prostownicza; R – rezystor rozładowania baterii 

kondensatorów; Ł – łącznik zwierający 

Fotografie stanowiska laboratoryjnego do badań BDS w UFI przedstawiono na Rys. 5.3. 
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a) b) 

  
Rys. 5.3. Fotografie stanowiska laboratoryjnego do badań BDS w UFI w warunkach zasilania z baterii 

kondensatorów impulsowych: 1 – BDS, 2 – dzielnika napięcia, 3 – cewka robocza, 4 – kondensatory sprzęgające Cs, 

5 – trygatron, 6 – przetworniki prądu, 7 – system wyzwalania światłowodowego, 8 – generator impulsu 

wyzwalającego trygatron, 9 – szyk diod wysokonapięciowych, 10 – bateria kondensatorów impulsowych, 

11 – transformator WN, 12 – oscyloskopy rejestrujące wielkości mierzone, 13 – autotransformator, 14 – zasilacz 

UPS, 15 – elementy systemu pomiarowego 

5.1.2. Konstrukcja modelu laboratoryjnego bezpiecznika dwustopniowego 

W laboratorium badano model laboratoryjny BDS, którego fotografie przedstawiające konstrukcję 

i charakterystyczne elementy zamieszczono na Rys. 5.4 – 5.6. 
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Rys. 5.4. Fotografia modelu laboratoryjnego BDS przystosowanego do współpracy z UFI: 1 – okucie wewnętrzne 

wraz z systemem szybkiego montażu topików, 2 – topiki stopnia wyłączającego, 3 – wsporniki izolacyjne, 

4 – przegroda izolacyjna między stopniami bezpiecznika, 5 – elektroda iskiernika komutacyjnego, 6 – izolator 

wsporczy elektrody IK stanowiącej również dolne okucie montażowe topików stopnia wyłączającego, 7 – dolne 

okucie BDS wewnątrz którego umieszczono przetwornik prądowy Pearsona do pomiaru prądu stopnia roboczego 

BDS, 8 – rura izolacyjna komory bezpiecznikowej, 9 – okucia zewnętrzne BDS 

Konstrukcja wsporcza topików obydwu stopni modelu laboratoryjnego BDS została zrealizowana 

w konfiguracji płaskiej, tj. oba stopnie bezpiecznika zostały rozdzielone za pomocą przegrody izolacyjnej 

w postaci płyty wykonanej z tworzywa POM. Topiki stopnia roboczego zostały rozpięte po jednej stronie 

przegrody (jak na Rys. 5.5) między okuciami wewnętrznymi bezpiecznika. Przegroda izolacyjna stanowiła 

jednocześnie konstrukcję wsporczą dla topików stopnia wyłączającego i dzięki izolacyjnym prętom 

wsporczym umożliwiała nawinięcie krzyżowe topików. Konstrukcja wsporcza z topikami została 

umieszczona w komorze bezpiecznikowej w postaci rury wykonanej z poliamidu z dwoma okuciami 

zewnętrznymi mocowanymi do jej końców. 
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a) 

 

b) 

 
Rys. 5.5. Fotografie modelu laboratoryjnego BDS przystosowanego do współpracy z UFI zasilanego z baterii 

kondensatorów impulsowych: widok od strony stopnia wyłączającego i iskiernika komutacyjnego (a) oraz widok 

z profilu (b) 

Na Rys. 5.5 widoczna jest wersja BDS z topikami stopnia roboczego oraz wyłączającego rozpiętymi 

między okuciami wewnętrznymi, tj. o wypadkowej długości l = 320 mm. Zastosowanie wsporników 

i nawinięcia krzyżowego topików umożliwiło wydłużenie topików stopnia wyłączającego do l = 430 mm. 

Przy wykorzystaniu sposobu nawinięcia przedstawionego na Rys. 5.6a. maksymalna liczba topików 

możliwa do umieszczenia w stopniu roboczym modelu laboratoryjnego jest równa n1 = 10, natomiast 

w stopniu wyłączającym n2 = 6, na Rys. 5.6b widoczna jest w zbliżeniu uproszczona konstrukcja iskiernika 

komutacyjnego modelu laboratoryjnego BDS. IK został wykonany w postaci odpowiednio ukształtowanej 

elektrody miedzianej oraz drugiej elektrody wykonanej z aluminium i stanowiącej jednocześnie dolny 

punkt okucia wewnętrznego topików stopnia wyłączającego. Odpowiednie mocowanie elektrody 

miedzianej oraz zastosowanie jej połączenia dociskowego za pomocą śruby z fragmentem okucia 

bezpiecznika zapewniało możliwość regulacji odległości między elektrodami iskiernika oraz 

w efekcie – możliwość regulacji napięcia zapłonu IK w przedziale od ok. 50 do ok. 180 kV. 
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a) b) 

  
Rys. 5.6. Fotografie modelu laboratoryjnego BDS przystosowanego do współpracy z UFI zasilanego z baterii 

kondensatorów impulsowych: widok od strony stopnia wyłączającego i iskiernika komutacyjnego dla zwiększonej 

liczby topików wyłączających n2 = 6 (a) oraz widok z profilu ze zbliżeniem na konstrukcję iskiernika komutacyjnego 

oraz przepustu do pomiaru prądu stopnia roboczego (b), gdzie: 1 – topiki stopnia wyłączającego, 2 – topiki stopnia 

roboczego, 3 – wsporniki izolacyjne, 4 – elektroda IK z przyłączonymi topikami wyłączającymi znajdująca się 

na izolatorze wsporczym, 5 – regulowana elektroda IK, 6 – dolne okucie wewnętrzne topików roboczych z systemem 

mocowania w postaci haczyków, 7 – przepust izolacyjny do pomiaru prądu stopnia roboczego, 8 – uszczelka komory 

bezpiecznikowej, 9 – dolne okucie zewnętrzne bezpiecznika ze zintegrowanym przetwornikiem pomiarowym prądu. 

Czerwonymi strzałkami zaznaczono orientacyjną ścieżkę przepływu prądu stopnia roboczego, natomiast strzałkami 

w kolorze niebieskim – stopnia wyłączającego 

W celu wyznaczenia zarówno prądu w stopniu roboczym jak i w stopniu wyłączającym w trakcie 

działania BDS w UFI model laboratoryjny BDS musiał umożliwiać pomiar prądu sumarycznego i prądu 

jednego z dwóch stopni bezpiecznika. W związku z tym, konstrukcja BDS została wyposażona w przepust 

izolacyjny (oznaczenie 7 na Rys. 5.6b), wyprowadzający tor prądowy stopnia roboczego z komory 

bezpiecznikowej, poza którą prąd tego stopnia mierzony był za pomocą przetwornika Pearsona. Połączenie 

torów prądowych stopnia roboczego i wyłączającego następowało zatem poza komorą bezpiecznikową. 

W celu minimalizacji dodatkowej indukcyjności pasożytniczej wprowadzanej przez wydłużenie torów 
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prądowych, połączenie torów prądowych zostało zrealizowane w postaci koncentrycznej klatki powrotnej, 

wewnątrz której znajdował się przetwornik prądu stopnia roboczego, widocznej na Rys. 5.5a oraz 5.6b. 

W celu wizualizacji ścieżek przepływu prądu stopnia roboczego w modelu laboratoryjnym BDS, 

na Rys. 5.6b tory te zaznaczono za pomocą strzałek (koloru czerwonego w przypadku stopnia roboczego 

oraz niebieskiego dla stopnia wyłączającego). 

5.1.3. Metodyka pomiarowa bezpiecznikowego układu formowania impulsów 

Podczas prób laboratoryjnych BDS w UFI dokonywano każdorazowo pomiaru prądu sumarycznego 

oraz prądu w stopniu roboczym bezpiecznika, a także napięcia na bezpieczniku. 

Ze względu na znaczne stromości oraz wartości prądów zastosowane zostały przetworniki pomiarowe 

Pearsona model 5624 o paśmie przenoszenia 20 MHz i wartości maksymalnej prądu deklarowanej przez 

producenta – 20 kA oraz model 4191 o paśmie 7 MHz i wartości maksymalnej prądu deklarowanej przez 

producenta – 50 kA. Wartość maksymalna prądu deklarowana przez producenta ma związek 

z wytrzymałością elektryczną uzwojenia wewnętrznego przetwornika wyznaczoną dla przebiegu 

o częstotliwości technicznej 50 Hz oraz zjawiskiem nasycenia rdzenia przetwornika. W przypadku 

pierwszego parametru, ze względu na to, że czasy narażeń elektrycznych uzwojenia są w analizowanych 

przypadkach znacznie mniejsze (o trzy rzędy wielkości) od warunków przedstawionych w dokumentacji 

technicznej przetwornika, możliwe jest rozszerzenie zakresu pomiarowego. W przypadku kryterium 

nasycenia rdzenia, każdorazowo po przeprowadzonej próbie, dokonywano rozmagnesowania rdzenia za 

pomocą prądu o przebiegu oscylacyjnym tłumionym wprowadzanym do uzwojenia sygnałowego 

przetwornika. Dodatkowo, na podstawie porównania wskazań prądu z przetwornikiem o większej wartości 

dopuszczalnego prądu maksymalnego (ale o mniejszym paśmie przenoszenia) w obwodzie o niższej 

dynamice (rozładowanie baterii kondensatorów na indukcyjność roboczą z częstotliwością ok. 100 kHz) 

potwierdzono możliwość stosowania przetworników Pearsona z zachowaniem rygoru demagnetyzacji 

rdzenia po próbie w zakresie pomiaru prądów impulsowych o maksymalnej wartości ok. 50 kA. W związku 

ze znaczną dynamiką prądu, w układzie probierczym w trakcie działania BDS występują znaczne różnice 

potencjałów (na skutek spadków napięć na torze prądowym), stąd też niezbędne jest skuteczne izolowanie 

przetworników prądowych od przewodzących fragmentów układu probierczego. W tym celu zastosowano 

specjalne układy izolacyjne, którymi obudowano przetworniki prądowe. Widok wybranych przetworników 

prądowych używanych w trakcie badań laboratoryjnych przedstawiono na Rys. 5.7b. 

Do pomiaru napięcia na bezpieczniku w trakcie gwałtownego ograniczania prądu w UFI 

wykorzystano impulsowy, rezystancyjny dzielnik napięcia o konstrukcji przedstawionej na Rys. 5.7a. Ze 

względu na znaczną dynamikę napięć występujących podczas prób BDS, konieczne było zastosowanie 

dzielnika o znacznie zmniejszonej rezystancji do wartości ok. 17 kΩ. Zmniejszona wartość rezystancji, 

zastosowanie niskoindukcyjnych rezystorów typu MŁT oraz zastosowanie szyku geometrycznego 

rezystorów minimalizującego pojemności pasożytnicze pozwoliły rozszerzyć pasmo przenoszenia 

dzielnika do ok. 10 MHz, co stanowi wartość wystarczającą do celów niniejszych badań. Na Rys. 5.7c 

zamieszczono charakterystykę częstotliwościową przekładni dzielnika wyznaczoną przy użyciu 
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wektorowego analizatora impedancji Agilent E4990A. Należy jednak zauważyć, że ze względu 

na zmniejszoną wartość rezystancji, prąd przepływający w gałęzi dzielnika przy napięciach rzędu setek kV 

powoduje wydzielanie w nim mocy chwilowej na poziomie MW. Wynika stąd, że możliwe jest jego 

stosowanie jedynie do pomiaru napięć o czasach trwania nie dłuższych od pojedynczych μs. 

W przeciwnym przypadku, grozi to uszkodzeniem dzielnika. W przypadku badań prezentowanych 

w niniejszej pracy, warunek ten jest spełniony. Dodatkowo, w celu zwiększenia wytrzymałości 

elektrycznej konstrukcji, obudowę dzielnika wypełniono gazem elektroizolacyjnym (SF6) pod ciśnieniem 

6 bar. Dzielnik napięcia został zbudowany i przetestowany pod względem metrologicznym w laboratorium 

do potrzeb niniejszej pracy. 

a) b) 

 

 
c) 

 

Rys. 5.7. Fotografie wysokonapięciowego impulsowego dzielnika napięcia (a), przetworników prądowych Pearsona 

z dodatkowymi układami izolacyjnymi zapobiegającymi występowaniu wyładowań ślizgowych (b), charakterystyka 

częstotliwościowa przekładni impulsowego dzielnika napięcia 
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5.2. Wyniki oraz analiza badań laboratoryjnych 

W ramach badań eksperymentalnych bezpiecznika dwustopniowego w UFI w warunkach zasilania 

z baterii kondensatorów impulsowych zaprezentowanych w niniejszej pracy przeprowadzono ponad 100 

prób laboratoryjnych działania układu dla szeregu wariantów parametrów modelu bezpiecznika, m.in. 

liczby oraz przekroju topików stopnia roboczego n1S1, liczby oraz przekroju topików stopnia 

wyłączającego n2S2 czy napięcia zapłonu iskiernika komutacyjnego UIK. Wyniki badań zostały 

przedstawione w niniejszym punkcie pracy. 

Na Rys. 5.8 przedstawiono przebiegi prądu i, napięcia uB oraz całki Joule’a I2t wyznaczonych 

na podstawie badań eksperymentalnych modelu laboratoryjnego BDS o parametrach: n1 = 8, n2 = 4, 

UIK = 130 kV. Dla tych parametrów wartość maksymalna napięcia formowanego impulsu osiągnęła 

wartość ok. 730 kV, co stanowi wartość ponad dwukrotnie większą niż w przypadku UFI wykorzystujących 

bezpiecznik o pojedynczym stopniu działania. 

 

a) 

 

b) 
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c) 

 
Rys. 5.8. Wybrane przebiegi prądu w obwodzie i oraz napięcia na bezpieczniku uB (a) w zawężeniu na czas 

komutacji i wyłączania prądu (b) oraz wyznaczoną wartością całki Joule’a I2t (c): Umax – wartość maksymalna 

napięcia formowanego impulsu, Im – wartość maksymalna prądu w bezpieczniku, Ik – wartość prądu komutowanego 

do stopnia wyłączającego, UIK – wartość napięcia zapłonu IK, di/dtmax – wartość maksymalna stromości 

sprowadzania prądu do zera, I2tk – wartość całki Joule’a stopnia roboczego w chwili rozpoczęcia komutacji, 

I2tp – wartość całki Joule’a przedłukowej BDS, I2tw – wartość całki Joule’a wyłączania BDS 

Na Rys. 5.8b zamieszczono przebiegi prądu oraz napięcia na bezpieczniku w z zawężeniem 

obserwacji na czas komutacji oraz wyłączania prądu. Wartość maksymalna stromości ograniczania prądu 

przez bezpiecznik di/dtmax wyniosła ok. 300 kA/μs. Na Rys. 5.8c wyznaczono przebieg wartości całki 

Joule’a bezpiecznika, na którego podstawie można wyznaczyć przybliżoną wartość całki przedłukowej 

oraz całki wyłączania topików stopnia wyłączającego BDS, jako różnicę całki przedłukowej I2tp 

wypadkowej bezpiecznika oraz całki w chwili komutacji prądu do stopnia wyłączającego (analogicznie 

w przypadku całki wyłączania). W przedstawionym przypadku wartość właściwej całki przedłukowej oraz 

całki wyłączania stopnia wyłączającego odniesiona do kwadratu przekroju zastępczego topików wyniosły: 

hp2 = I2tp2/(n2S2)2 ≈ 1,99‧1017 A2s/m4 oraz hw2 = I2tp2/(n2S2)2 ≈ 1,88‧1017 A2s/m4. Wartość właściwej całki 

wyłączania stanowi wartość większą od całki przedłukowej o ok. 6%. Oznacza to znaczną dynamikę 

wyłączania prądu.  

Na Rys. 5.9 przedstawiono wybrane przebiegi prądu i, napięcia uB oraz całki Joule’a I2t wyznaczonych 

na podstawie badań eksperymentalnych modelu laboratoryjnego BDS dla różnej liczby topików stopnia 

roboczego n1 (4, 6 i 8 topików) oraz dla ustalonego stosunku przekrojów topików stopnia wyłączającego 

i roboczego n2S2/n1S1 = 0,125. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 
Rys. 5.9. Wybrane przebiegi prądu i stopnia roboczego (kolor czarny) oraz wyłączającego (kolor czerwony) (a), 

napięcia na bezpieczniku uB (b) oraz wyznaczonymi wartościami całki Joule’a stopni roboczych I2t1 (kolor czarny) 

i wyłączających I2t2 (kolor czerwony) (c) dla różnej liczby topików stopnia roboczego i wyłączającego przy 

zachowanym stałym stosunku przekrojów n2S2/n1S1: Um1, Um2, Um3 – wartość maksymalna napięcia formowanego 

impulsu, Im1, Im2, Im3 – wartość maksymalna prądu w bezpieczniku, Ik1, Ik2, Ik3 – wartość maksymalna prądu 

komutowanego do stopnia wyłączającego, UIK1, UIK2, UIK3 – wartość napięcia zapłonu IK, I2tp – wartości całek 

przedłukowych Joule’a topików 
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Na Rys. 5.9 widoczny jest znaczny wpływ liczby topików stopnia roboczego n1 na wartość 

maksymalną napięcia formowanego impulsu. Wyniki te zbieżne są z rezultatami badań symulacyjnych. 

Wartość maksymalna napięcia jest ściśle związana z dynamiką rozpadu topików stopnia wyłączającego, 

która jest tym większa, im większa jest w nich stromość przyrostu gęstości prądu dj/dt. Przy stałej dynamice 

komutacji, wartość ta zależy od wartości prądu komutowanego do stopnia wyłączającego, która wynika 

z procesu narastania prądu w trakcie jego przepływu przez topiki stopnia roboczego. Dla niewielkiej liczby 

topików stopnia roboczego n1, przyrost ich rezystancji w trakcie procesu nagrzewania w znaczny sposób 

ogranicza wartość prądu komutowanego (Rys. 5.10a), co wpływa na mniejsza wartość generowanego 

przepięcia (Rys. 5.10b). 

Na Rys. 5.10 przedstawiono zestawienie wybranych przebiegów prądu i oraz napięcia 

na bezpieczniku uB wyznaczonych na podstawie badań eksperymentalnych modelu laboratoryjnego BDS 

dla różnej liczby topików stopnia wyłączającego n2 (3, 4, 5 oraz 6 topików) przy zachowanej stałej liczbie 

topików stopnia roboczego n1 = 8, tzn. dla różnych wartości wzajemnego stosunku przekrojów topików 

stopni BDS. 

a) 

 

b) 
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c) 

 
Rys. 5.10. Wybrane przebiegi prądu sumarycznego i BDS (a) w zawężeniu na czas komutacji i wyłączania prądu (b) 

oraz napięcia na bezpieczniku uB (c) dla różnej liczby topików stopnia wyłączającego n2 przy zachowanym stałej 

liczby topików stopnia roboczego n1 = 8: Umax – wartość maksymalna napięcia formowanego impulsu, Im – wartość 

maksymalna prądu w bezpieczniku, Ik – wartość prądu komutowanego do stopnia wyłączającego, UIK – wartość 

napięcia zapłonu IK 

Na Rys. 5.10 zauważyć można znaczny wpływ wartości wzajemnego stosunku przekrojów topików 

stopnia wyłączającego i roboczego na wartość maksymalną napięcia formowanego impulsu. Zgodnie 

z przewidywaniami poczynionymi w Rozdziale 3 oraz wynikami badań symulacyjnych opisywanych 

w Rozdziale 4, istnieje optymalna wartość tego stosunku podyktowana potrzebą maksymalizacji stromości 

narastania gęstości prądu w topikach wyłączających oraz koniecznością zapewnienia odpowiedniej 

przerwy bezprądowej na dejonizację kanału połukowego stopnia roboczego. Największa wartość stromości 

sprowadzania prądu do zera związana z wartością szczytową generowanego przepięcia (Rys. 5.10b-c) 

występuje dla liczby topików stopnia wyłączającego n2 = 4. Odpowiada to wzajemnemu stosunkowi 

przekrojów n2S2/n1S1 = 0,125. Wartość ta pokrywa się z bardzo dobrą dokładnością z maksimum 

charakterystyki wartości szczytowej napięcia generowanego w funkcji stosunku przekrojów topików stopni 

BDS wyznaczonej symulacyjnie (Rys. 4.15 str. 95) i którego wartość optymalna dla danej pojemności 

baterii kondensatorów wynosi n2S2/n1S1 = 0,15. Dla przyjętej liczby topików stopnia roboczego n1 = 8, 

liczba topików stopnia wyłączającego n2 = 4 znajduje się najbliżej wartości optymalnej. 
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a) 

 

b) 

 
Rys. 5.11. Porównanie przebiegu prądu i oraz napięcia na bezpieczniku uB uzyskanego na podstawie badań 

eksperymentalnych (a) oraz symulacji (b): Umax – wartość maksymalna napięcia formowanego impulsu, Im – wartość 

maksymalna prądu w bezpieczniku, Ik – wartość prądu komutowanego do stopnia wyłączającego, 

UIK = 130 kV – wartość napięcia zapłonu IK 

Na Rys. 5.11 zamieszczono porównanie wyników badań eksperymentalnych modelu laboratoryjnego 

BDS w UFI w warunkach zasilania z baterii kondensatorów impulsowych oraz symulacji 

przeprowadzonych w oparciu o model rezystancyjny bezpiecznika dla bezpiecznika o następujących 

parametrach: n1 = 8, n2 = 4, UIK = 130 kV. Na podstawie tego porównania określono granice wartości 

względnych błędu odwzorowania modelu symulacyjnego, tj. błędu prądu bezpiecznika, napięcia 

na bezpieczniku oraz całki Joule’a: δ(iB)max < 6%, δ(uB)max < 5% oraz δ(I2t)max < 8%. Biorąc pod uwagę 

złożoność zjawisk fizycznych, dokładność modelu symulacyjnego należy ocenić jako dobrą. W związku 

z tym, istnieje możliwość wykorzystania opracowanego w ramach rozprawy modelu symulacyjnego 

do efektywnego określania optymalnych parametrów BDS w rożnych warunkach pracy.  

Na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych sporządzono szereg charakterystyk 

określających parametry oraz skuteczność działania BDS w UFI w warunkach zasilania z baterii 

kondensatorów impulsowych, które zestawiono na Rys. 5.12 – 5.17. 

Na Rys. 5.12 zamieszczono charakterystykę napięcia zapłonu iskiernika komutacyjnego UIK w funkcji 

odległości międzyelektrodowej iskiernika xIK, gdzie wartość tą określano z dużą dokładnością przy użyciu 

precyzyjnego szczelinomierza. Czerwoną linią przerywaną dokonano regresji liniowej wyników pomiarów. 
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Rys. 5.12. Charakterystyka napięcia zapłonu iskiernika komutacyjnego UIK w funkcji odległości międzyelektrodowej 

iskiernika xIK. Czerwoną linią przerywaną dokonano regresji liniowej wyników pomiarów 

Zgodnie z przewidywaniami, wartość napięcia zapłonu iskiernika komutacyjnego UIK jest 

proporcjonalna do odległości międzyelektrodowej IK. Na podstawie Rys. 5.12 można określić przybliżoną 

wartość wytrzymałości elektrycznej przerwy iskiernikowej oraz w pewnym zakresie, dokonywać 

ekstrapolacji napięcia zapłonu iskiernika dla danej odległości międzyelektrodowej. Wartość przybliżona 

wytrzymałości elektrycznej konstrukcji IK modelu laboratoryjnego BDS wynosi EIK ≈ 52 kV/mm przy 

ciśnieniu SF6 p = 6 bar. Na podstawie dostępnych danych literaturowych [109], wartość udarowej (udar 

1,2/50 μs/μs) wytrzymałości elektrycznej SF6 przy założonym ciśnieniu waha się w przedziale 

30 kV/mm ÷ 45 kV/mm. Większa wartość wyznaczonej wytrzymałości elektrycznej iskiernika EIK wynika 

ze znacznie krótszego czasu narażenia elektrycznego przerwy międzyelektrodowej IK, która zazwyczaj nie 

przekracza 100 ns (jak na Rys. 5.8b lub 5.8c). 

Na Rys. 5.13 zaprezentowano charakterystykę maksymalnej wartości napięcia generowanego Umax 

w funkcji napięcia zapłonu iskiernika UIK. 
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Rys. 5.13. Charakterystyka maksymalnej wartości napięcia generowanego Umax w funkcji napięcia zapłonu iskiernika 

UIK. Linią przerywaną koloru czerwonego naniesiono charakterystykę aproksymowaną, uzyskaną na podstawie 

obliczeń symulacyjnych 

Linią przerywaną koloru czerwonego naniesiona na Rys. 5.13 reprezentuje aproksymowaną 

charakterystykę wyznaczoną na podstawie badań symulacyjnych modelu BDS. Jak widać, punkty 

reprezentujące wartości maksymalne generowanych przepięć Umax wyznaczone na podstawie badań 

eksperymentalnych leżą na krzywej o bardzo zbliżonym kształcie, co charakterystyka symulacyjna, jednak 

przesunięte są względem niej o wartość stałą ok. 50 kV. Rozbieżność ta może wynikać z niedoskonałości 

przyjętego modelu symulacyjnego. 

  
Rys. 5.14. Charakterystyka czasu trwania narastania impulsu napięcia t do wartości odpowiednio 100 kV (kolor 

czarny) oraz 300 kV (kolor czerwony) w funkcji napięcia zapłonu iskiernika UIK. Czerwona linia przerywana stanowi 

aproksymację wyników pomiarów 

Na Rys. 5.14 przedstawiono charakterystykę czasu trwania narastania impulsu napięcia do wartości 

odpowiednio 100 kV (t100kV - kolor czarny) oraz 300 kV (t300kV - kolor czerwony) w funkcji napięcia 

zapłonu iskiernika UIK. Krzywa ta określa stromość przyrostu formowanego impulsu napięcia, która 

w niektórych typach obciążeń (np. w przypadku wirkatora) może stanowić ważne kryterium poprawności 
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działania urządzenia. Wartość ta określa również w sposób pośredni stromość początkowego przyrostu 

rezystancji stopnia wyłączającego BDS, jednak nie musi korelować z wartością maksymalną 

generowanego przepięcia. Wyniki badań eksperymentalnych sugerują, iż największą stromość przyrostu 

impulsu napięcia w badanej wersji BDS osiąga się w przedziale napięć iskiernika z zakresu 80 kV 

do 140 kV. 

 
Rys. 5.15. Charakterystyka czasu trwania przerwy bezprądowej stopnia roboczego po komutacji tBP w funkcji 

wzajemnego stosunku przekrojów zastępczych topików stopnia wyłączającego i roboczego n2S2/n1S1 

Na Rys. 5.15 przedstawiono charakterystykę czasu trwania przerwy bezprądowej stopnia roboczego 

po komutacji tBP w funkcji wzajemnego stosunku przekrojów zastępczych topików stopnia wyłączającego 

i roboczego n2S2/n1S1. Linią przerywaną naniesiono regresję liniową punktów pomiarowych. Jak 

przedstawiono w Rozdziale 3 oraz 4 niniejszej pracy, czas ten jest kluczowy i odpowiada za możliwość 

dejonizacji kanału połukowego stopnia roboczego BDS. 

 
Rys. 5.16. Charakterystyka wartości maksymalnej napięcia formowanego impulsu Umax w funkcji wzajemnego 

stosunku przekrojów topików stopni BDS n2S2/n1S1 
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Na Rys. 5.16 przedstawiono charakterystykę wartości maksymalnej napięcia formowanego impulsu 

Umax w funkcji wzajemnego stosunku przekrojów topików stopni BDS n2S2/n1S1. Charakterystyka ta 

w dobrym stopniu pokrywa się z charakterystyką wyznaczoną na podstawie badań symulacyjnych 

przedstawioną na Rys. 4.15 (str. 95). Wartość optymalna stosunku przekrojów określona na podstawie 

wyników badań eksperymentalnych wyniosła n2S2/n1S1 = 0,125 co stanowi wartość zbliżoną do wartości 

określonej na podstawie badań symulacyjnych n2S2/n1S1 = 0,15. Fakt ten potwierdza przyjęte założenia 

i świadczy o poprawności sformułowanego modelu symulacyjnego. Na podstawie Rys. 5.16 w powiązaniu 

z charakterystyką czasu trwania przerwy bezprądowej stopnia roboczego po komutacji tBP przedstawioną 

na Rys. 5.14 możliwe jest wyznaczenie optymalnego stosunku przekrojów topików stopnia wyłączającego 

i roboczego BDS dla danych warunków pracy bezpiecznika. 

 

Rys. 5.17. Charakterystyka wartości maksymalnej napięcia formowanego impulsu Umax w funkcji wartości energii 

zmagazynowanej w indukcyjności roboczej w chwili komutacji przypadającej na jeden topik stopnia wyłączającego 

WL/n2 

Na Rys. 5.17 przedstawiono charakterystykę wartości maksymalnej napięcia formowanego impulsu 

Umax w funkcji wartości energii zmagazynowanej w indukcyjności roboczej w chwili komutacji 

przypadającej na topik stopnia wyłączającego WL/n2 definiowanej jako (5.1). 

𝑊𝐿

𝑛2
=

1
2
𝐿𝐿𝐼𝑘

2

𝑛2
 

(5.1) 

gdzie:  LL – indukcyjność cewki roboczej UFI; Ik – wartość maksymalna prądu komutowanego do stopnia 

wyłączającego ze stopnia roboczego BDS. 

W związku z tym, że badania eksperymentalne BDS w UFI w warunkach zasilania z baterii 

kondensatorów impulsowych realizowano bez dodatkowego obciążenia UFI, można założyć iż energia WL 

zmagazynowana w cewce roboczej w chwili komutacji prądu do stopnia wyłączającego, przy odpowiednio 

dobranym stosunku topików, zostaje wydzielona głównie w topikach wyłączających w trakcie ich rozpadu 

oraz, w niewielkim stopniu w kanale połukowym stopnia roboczego podczas przepływu prądu powrotnego. 

Na podstawie Rys. 5.17, wartość optymalna energii przypadającej na pojedynczy topik wynosi ok. 360 J. 
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Na podstawie wyników badań eksperymentalnych wyznaczono również przybliżoną względną wartość 

energii wydzielonej w kanale połukowym stopnia roboczego podczas przepływu prądu powrotnego 

wynoszącą Wpł% ≈ 10% wartości całkowitej energii zmagazynowanej w cewce roboczej w chwili 

komutacji. Na podstawie zależności (5.2) wyznaczono wartość całkowitą energii parowania pojedynczego 

topika stopnia wyłączającego WVt. 

𝑊𝑉𝑡 = 𝑤𝑉𝑡 ∙ 𝑚𝑡 (5.2) 

gdzie: wVt – całkowita energia właściwa odparowania topika srebrnego (Tab. 2.3, str. 34); mt – masa topika. 

Wartość ta, dla topika srebrnego o długości l = 430 mm i średnicy d = 0,25 mm wynosi 

w przybliżeniu Wt ≈ 168 J. Oznacza to, że podczas optymalnego procesu wyłączania prądu oraz 

formowania impulsu wielkiej mocy przez BDS topiki stopnia wyłączającego podczas rozpadu są w stanie 

rozproszyć WL(1-Wpł%)/(n2‧WVt) ≈ 2, tj. około dwukrotność całkowitej, statycznej energii parowania 

materiału, z którego są wykonane [223], [224]. Zjawisko to, wynikające prawdopodobnie z bezwładności 

procesu nukleacji w stosunku do krótkiego czasu przyrostu ciepła w topikach występuje jedynie dla bardzo 

dużej dynamiki rozpadu związanej ze znaczną stromością narastania gęstości prądu w topikach i jest znane 

w literaturze [189], [225]. Dla topików stopnia roboczego nie zanotowano podobnego zjawiska. 

Dla energii przypadającej na topik o wartości mniejszej od wartości optymalnej, wyznaczonej 

na podstawie charakterystyki 5.17, rozpad topików stopnia wyłączającego następuje w warunkach 

niedoboru energetycznego, co powoduje zmniejszenie jego dynamiki. W przypadku przekroczenia 

wartości optymalnej energii na topik, pozostała energia musi wydzielić się w kanale połukowym stopnia 

roboczego lub wyłączjącego, powodując ich częściową lub całkowitą termojonizację i wzrost wartości 

prądu powrotnego, który ogranicza wartość maksymalną generowanego przepięcia oraz może doprowadzić 

do przepływu prądu następczego. 

Na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych bezpieczników jednostopniowych (BF) 

oraz BDS dokonano zestawienia wybranych wielkości elektrycznych związanych z procesem wyłączania 

prądu oraz szeregu parametrów fizycznych bezpieczników, m.in. wartości prądów wyłączanych, stromości 

narastania prądu oraz stromości prądu w topikach, wartości całek Joule’a przedłukowych topików, wartości 

właściwych całek Joule’a odniesionych do kwadratu przekroju topików, czy stromości sprowadzania prądu 

do zera w trakcie rozpadu topików. W Tab. 5.1 zamieszczono charakterystyczne parametry dotyczące 

wybranych prób bezpieczników o pojedynczym stopniu działania. 
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Tab. 5.1. Zestawienie wybranych wielkości elektrycznych związanych z procesem wyłączania prądu oraz szeregu 

parametrów fizycznych bezpieczników jednostopniowych BF uzyskanych w wyniku badań eksperymentalnych 

Ip tp di/dtAV n d dj/dtAV I2tp hp di/dts 
[kA] [μs] [kA/μs] [-] [mm] [kA/ (m2μs)] [A2s] [A2s/m4] [kA/μs] 

9,8 0,95 10,3 1 0,125 8,39‧108 35,4 2,35‧1017 136 
16,1 1,13 14,2 2 0,125 5,79‧108 112,9 1,87‧1017 134 
17,6 1,09 16,1 2 0,125 6,56‧108 130,1 2,16‧1017 117 

20,8 1,82 11,4 4 0,125 2,32‧108 303,4 1,26‧1017 59 
14,2 2,31 6,1 4 0,125 1,24‧108 204 8,47‧1016 79 
4,4 2,44 1,8 1 0,125 1,47‧108 18,2 1,21‧1017 49 
9,2 1,57 5,85 2 0,125 2,38‧108 51,2 8,50‧1016 102 
8,1 1,04 7,8 1 0,125 6,36‧108 26,3 1,75‧1017 135 
8,7 1,02 8,5 1 0,125 6,93‧108 29,8 1,98‧1017 155 

24,6 2,1 11 6 0,125 1,49‧108 755 1,39‧1017 88 

8 1,09 7,34 1 0,125 5,98‧108 23,1 1,53‧1017 89 
12,7 1,13 11,23 2 0,125 4,58‧108 64,4 1,07‧1017 95 
7,4 1,2 6,16 1 0,125 5,02‧108 21,7 1,44‧1017 85 
12,8 1,05 12,2 2 0,125 4,97‧108 81 1,34‧1017 94 
16,4 1,17 14 3 0,125 3,80‧108 167 1,23‧1017 82 

19,6 1,1 17,8 4 0,125 3,63‧108 333 1,38‧1017 83 
24 1,21 19,83 6 0,125 2,69‧108 740 1,36‧1017 110 
18,2 1,24 14,68 1 0,25 2,99‧108 351 1,46‧1017 70 
19 1,7 13,00 1 0,25 2,65‧108 217 9,00‧1016 100 
18,3 1,64 11,20 1 0,25 2,28‧108 209 8,67‧1016 75 
19,5 1,64 11,89 1 0,25 2,42‧108 220,5 9,15‧1016 100 

22 1,46 15,07 1 0,25 3,07‧108 249 1,04‧1016 54 
9,4 1,41 6,67 1 0,125 5,43‧108 29 1,93‧1017 81 

6,64 8,6 0,77 1 0,25 1,57‧107 274 1,14‧1017 16 
5 3,2 1,56 2 0,125 6,37‧107 70 1,16‧1017 36 
5 3,1 1,61 2 0,125 6,57‧107 68 1,13‧1017 44 
Ip – wartość prądu przedłukowego, tp – czas przedłukowy, di/dtAV – średnia stromość narastania prądu 
w bezpieczniku, n – liczba topików bezpiecznika, d – średnica topików, dj/dtAV – średnia stromość narastania 
gęstości prądu w topikach, I2tp – całka przedłukowa, hp – wartość właściwej całki przedłukowej odniesionej 
do kwadratu przekroju topików, di/dts – maksymalna stromość sprowadzania prądu do zera 

W Tab. 5.1 zamieszczono charakterystyczne parametry dotyczące wybranych prób bezpieczników 

o pojedynczym stopniu działania. W przypadku BDS, wypadkowa stromość sprowadzania prądu do zera 

di/dts wynika nie tylko ze stromości ograniczania prądu przez topiki stopnia wyłączającego di/dtsII, ale 

również z wartości prądu powrotnego przepływającego w kanale połukowym stopnia roboczego w trakcie 

rozpadu topików wyłączających. Dlatego też w przypadku badań UFI przeprowadzanych z użyciem BDS, 

dzięki możliwości pomiaru prądów w niezależnych stopniach bezpiecznika is1 oraz is2, wyznaczono 

przybliżoną wartość stromości ograniczania prądu wyłącznie przez topiki stopnia wyłączającego di/dtsII 

oraz wartość wypadkową stromości sprowadzania prądu do zera przez BDS di/dts. 
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Tab. 5.2. Zestawienie wybranych wielkości elektrycznych związanych z procesem wyłączania prądu oraz szeregu 

parametrów fizycznych BDS uzyskanych w wyniku badań eksperymentalnych 

Ik di/dtAV n d dj/dtAV I2tp hp di/dts di/dtsII Uwagi 
[kA] [kA/μs] [-] [mm] [kA/ (m2μs)] [A2s] [A2s/m4] [kA/μs] [kA/μs] - 

9,3 23,25 2 0,125 9,47‧108 138,4 2,30‧1017 180 200 
Parametry topików stopnia 
wyłączającego. 
 
Liczba topików stopnia 
roboczego: 2 x 0,25 mm 

11,4 38,00 2 0,125 1,55‧109 146,9 2,44‧1017 188 216 
9 33,33 3 0,125 9,05‧108  -  - 155 180 

10,6 36,55 3 0,125 9,93‧108 289,9 2,14‧1017 150 180 
10,6 36,55 3 0,125 9,93‧108 277,5 2,05‧1017 155 185 
19 67,86 2 0,125 2,76‧109 151,6 2,52‧1017 150 340 Parametry topików stopnia 

wyłączającego. 
Liczba topików stopnia 
roboczego: 4 x 0,25 mm 

19,2 64,00 2 0,125 2,61‧109 147,5 2,45‧1017 100 320 

24 85,71 3 0,125 2,33‧109 299,5 2,21‧1017 190 360 

Parametry topików stopnia 
wyłączającego. 
 
Liczba topików stopnia 
roboczego: 6 x 0,25 mm 

26 96,30 3 0,125 2,62‧109 331,2 2,44‧1017 217 400 

25,5 102,00 3 0,125 2,77‧109 312,1 2,30‧1017 205 390 
24,5 98,00 3 0,125 2,66‧109 300,1 2,21‧1017 200 390 
26 96,30 3 0,125 2,62‧109 317,7 2,34‧1017 195 370 

21,4 82,31 2 0,125 3,35‧109 151,1 2,51‧1017 220 420 
24,4 93,85 3 0,125 2,55‧109 309,6 2,28‧1017 190 380 
26 108,33 4 0,125 2,21‧109 574,6 2,38‧1017 231 280 
24,8 103,33 4 0,125 2,11‧109 528,9 2,20‧1017 225 300 
34 212,50 4 0,125 4,33‧109 601,1 2,49‧1017 333 530 

Parametry topików stopnia 
wyłączającego. 
 
Liczba topików stopnia 
roboczego: 8 x 0,25 mm 

34 212,50 4 0,125 4,33‧109 601,1 2,49‧1017 250 520 

28 200,00 4 0,125 4,07‧109 588,0 2,44‧1017 170 520 
34 188,89 4 0,125 3,85‧109 578,0 2,40‧1017 267 500 
36 200,00 4 0,125 4,07‧109 583,2 2,42‧1017 325 500 

35 218,75 4 0,125 4,46‧109 588,0 2,44‧1017 333 530 
31,4 174,44 4 0,125 3,55‧109 591,6 2,46‧1017 223 460 
35,2 195,56 4 0,125 3,98‧109 619,5 2,57‧1017 318 500 

36 200,00 4 0,125 4,07‧109 611,7 2,54‧1017 346 480 
35,8 198,89 4 0,125 4,05‧109 570,3 2,37‧1017 342 540 
35,8 255,71 6 0,125 3,47‧109 1179,1 2,17‧1017 233 400 
36 211,76 5 0,125 3,45‧109 907,2 2,41‧1017 261 450 
33 165,00 3 0,125 4,48‧109 326,7 2,41‧1017 250 550 
33,2 184,44 4 0,125 3,76‧109 520,3 2,16‧1017 229 490 

30,8 171,11 4 0,125 3,49‧109 521,8 2,17‧1017 229 440 
32,8 182,22 4 0,125 3,71‧109 624,0 2,59‧1017 291 490 
28,2 156,67 4 0,125 3,19‧109 556,7 2,31‧1017 291 450 
33 235,71 4 0,125 4,80‧109 529,3 2,20‧1017 230 495 

34,6 192,22 4 0,125 3,92‧109 610,6 2,53‧1017 241 450 
30 166,67 4 0,125 3,40‧109 531,0 2,20‧1017 264 450 

33 183,33 4 0,125 3,73‧109 581,5 2,41‧1017 255 475 
31,2 156,00 3 0,125 4,24‧109 360,2 2,66‧1017 245 480 
34,8 193,33 3 0,125 5,25‧109 351,2 2,59‧1017 167 600 
32,3 179,44 3 0,125 4,87‧109 354,7 2,62‧1017 188 560 
34 188,89 4 0,125 3,85‧109 591,9 2,46‧1017 225 500 
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37,4 233,75 4 0,125 4,76‧109 573,5 2,38‧1017 171 500 Parametry topików stopnia 
wyłączającego. 
Liczba topików stopnia 
roboczego: 10 x 0,25 mm 

11,4 0,64 2 0,25 6,52‧106 863,2 8,96‧1016 - - 

Parametry topików stopnia 
roboczego BDS. 

28 2,72 4 0,25 1,38‧107 4037,6 1,05‧1017 - - 
35 2,16 6 0,25 7,34‧106 9922,5 1,14‧1017 - - 
36 2,54 6 0,25 8,61‧106 9201,6 1,06‧1017 - - 

46,8 3,20 8 0,25 8,15‧106 16645,8 1,08‧1017 - - 
35,8 1,76 8 0,25 4,49‧106 13008,6 8,44‧1016 - - 
39,4 1,76 8 0,25 4,49‧106 17355,4 1,13‧1017 - - 
33,41 1,99 6 0,25 6,75‧106 9376,3 1,08‧1017 - - 
46,4 2,73 8 0,25 6,95‧106 18300,2 1,19‧1017 - - 
Ik – wartość prądu komutowanego do stopnia wyłączającego, di/dtAV – średnia stromość narastania prądu w danym stopniu 
bezpiecznika, n – liczba topików stopnia bezpiecznika, d – średnica topików danego stopnia, dj/dtAV – średnia stromość narastania 
gęstości prądu w topikach danego stopnia, I2tp – całka przedłukowa danego stopnia BDS, hp – wartość właściwej całki 
przedłukowej odniesionej do kwadratu przekroju topików danego stopnia BDS, di/dts – maksymalna stromość sprowadzania 
prądu do zera (tylko w przypadku topików stopnia wyłączającego), di/dtsII – maksymalna teoretyczna stromość sprowadzania 
prądu do zera przez topiki stopnia wyłączającego (z pominięciem procesu przepływu prądu powrotnego w kanale połukowym 
stopnia roboczego) 

Na podstawie danych przedstawionych w Tab. 5.1–5.2 uzyskanych w drodze badań 

eksperymentalnych, w celu okreslenia poprawności sformułowanego kryterium stromości narastania 

gęstości prądu w topikach dj/dt w stosunku do występującego w literaturze kryterium maksymalnej 

gęstości prądu jmax wykreślono charakterystyki wartości właściwej całki przedłukowej odniesionej 

do kwadratu przekroju topików hp w funkcji średniej stromomości narastania gęstości prądu w topikach 

dj/dtAV oraz maksymalnej gęstości prądu jmax. Charakterystyki zamieszczono na Rys. 5.18a-b. 

a) 
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b) 

 

Rys. 5.18. Charakterystyki wartości właściwej całki Joule’a przedłukowej odniesionej do kwadratu przekroju 

zastępczego topików hp = I2tp/(nS)2 w funkcji wartości maksymalnej gęstości prądu w topikach jmax (a) oraz średniej 

stromości narastania gęstości prądu topików dj/dtAV (b). Kolorem czerwonym (b) naniesiono aproksymację zebranych 

danych pomiarowych w oparciu o zależność (5.4) 

Na Rys. 5.18a-b porównano dwa zaproponowane kryteria decydujące o dynamice rozpadu topików 

w BF i BDS, tj. wartość maksymalna gęstości prądu jmax, które to kryterium szeroko wykorzystywane jest 

w literaturze [58], [81], [83], [172] oraz kryterium średniej stromości narastania gęstości prądu dj/dtAV 

(definiowanej jako (5.3)) uszczegółowione w niniejszej pracy. W przypadku tego pierwszego, niemożliwe 

jest sformułowanie zależności ogólnej definiującej wartość przedłukowej całki Joule’a dla dowolnych 

warunków rozpadu eksplozyjnego bez wprowadzenia dodatkowych parametrów. W przypadku 

charakterystyki przedstawionej na Rys. 5.18b dokonano jej aproksymacji (kolor czerwony) za pomocą 

zależności (5.4).  

𝑑𝑗

𝑑𝑡𝐴𝑉
=

1

𝑡𝑝 ∙ 𝑛𝑆
∫ 𝑖(𝑡′)𝑑𝑡′

𝑡𝑝

𝑡0

 (5.3) 

gdzie:  tp – czas przedłukowy, t0 – początek przepływu prądu przez bezpiecznik (lub dany stopień BDS), 

nS – przekrój zastępczy topików bezpiecznika (lub danego stopnia BDS). 

ℎ𝑝 = 𝑓 (
𝑑𝑗
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1 + 𝑒−
𝑑𝑗
𝑑𝑡𝐴𝑉

−𝛽

𝛼

 (5.4) 

 

gdzie:  β = 5,9‧108 kA/(μs‧m2) – współczynnik aproksymacji; α = 1,3‧108 kA/(μs‧m2) – współczynnik 

aproksymacji; 

Parametry α i β wyznaczono na podstawie badań wykonanych w niniejszej pracy. Dla niewielkich 

stromości narastania gęstości prądu dj/dt (charakterystycznych dla bezpieczników o pojedynczym stopniu 

działania oraz topików stopnia roboczego BDS), tj. w przedziale i na Rys.5.18b, wartość właściwej całki 

przedłukowej Joule’a odniesionej do kwadratu przekroju topików hp przyjmuje średnią wartość minimalną 

hp0. Dla większych stromości dj/dt (przedział przejściowy II na Rys.5.18b) narasta aż do osiągnięcia 

średniej wartości maksymalnej hpK dla dj/dtAV większych od ok. 109 kA/(m2μs) (charakterystycznych dla 
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topików stopnia wyłączającego BDS, przedział III na Rys.5.18b). Wartości charakterystyczne zestawiono 

w Tab. 5.3. 

Tab. 5.3. Zestawienie wartości maksymalnej oraz minimalnej właściwej całki Joule’a topików odniesionej do kwadratu 

przekroju zastępczego topików hp 

Parametr Wartość średnia 
Względne odchylenie 

standardowe σ% 
Średnia wartość minimalna całki właściwej hp0 1,09‧1017 A2s/m4 12,17% 

Średnia wartość maksymalna całki właściwej hpK 2,37‧1017 A2s/m4 6,42% 

Należy zauważyć (na podstawie Rys. 5.18b), iż wyznaczona średnia wartość minimalna całki Joule’a 

hp0 odpowiada z dużą dokładnością maksymalnej wartości stałej Meyera definiowanej wg. zależności 

(2.18, str. 36) srebra KMag ≈ (0,8÷1)‧1017 A2s/m4 dostępnej w literaturze [139], natomiast wartość 

maksymalna hpK stanowi w przybliżeniu jej wartość dwukrotną, co wiąże się ze zjawiskiem rozpraszania  

przez topiki w trakcie rozpadu o znacznej dynamice wartości ok. dwukrotnej całkowitej, statycznej energii 

parowania materiału, z którego są wykonane [158], [204], [211], [223], [226]. 

Na Rys. 5.19 na podstawie danych tabelarycznych (Tab. 5.1 – 5.2) przedstawiono charakterystykę 

stromości sprowadzania prądu do zera di/dts w trakcie procesu wyłączania prądu w funkcji średniej 

stromości narastania gęstości prądu topików dj/dtAV. Kolorem czarnym zaznaczono wartości wypadkowej 

stromości ograniczania prądu przez BDS (dla dj/dtAV większych od ok. 109 kA/(m2μs)) lub bezpieczników 

o pojedynczym stopniu działania (dla dj/dtAV większych od ok. 109 kA/(m2μs)). W przypadku BDS, 

wypadkowa stromość sprowadzania prądu do zera wynika nie tylko ze stromości ograniczania prądu przez 

topiki stopnia wyłączającego, ale również wartości prądu powrotnego przepływającego w kanale 

połukowym stopnia roboczego w trakcie rozpadu topików wyłączających. Stąd, na podstawie pomiaru 

prądów niezależnych stopni BDS, dokonano przybliżonego określenia wartości stromości ograniczania 

prądu wyłącznie przez topiki stopnia wyłączającego di/dtsII, dla których punkty reprezentujące dane 

pomiarowe oznaczono kolorem czerwonym. Linią ciągłą koloru czerwonego naniesiono regresję liniową 

stromości teoretycznej sprowadzania prądu do zera daną zależnością (5.5). 



132 Badania laboratoryjne bezpiecznika dwustopniowego 

 
Rys. 5.19. Charakterystyka maksymalnej stromości sprowadzania prądu do zera di/dts w funkcji średniej stromości 

narastania gęstości prądu topików dj/dtAV. Linią ciągłą koloru czerwonego naniesiono regresję liniową stromości 

teoretycznej sprowadzania prądu do zera. Linią przerywaną koloru czerwonego zaznaczono hipotetyczną rodzinę 

krzywych określających wpływ kanału połukowego stopnia roboczego na proces sprowadzania prądu do zera przez 

topiki stopnia wyłączającego 

Znaczny wpływ prądu powrotnego płynącego w kanale połukowym stopnia roboczego na wartości 

maksymalnej wypadkowej stromości sprowadzania prądu do zera di/dts przez BDS ogranicza wartość 

maksymalną napięcia formowanego przez BDS impulsu. Linią przerywaną naniesioną na Rys. 5.19 

zaznaczono hipotetyczną rodzinę krzywych określających wpływ kanału połukowego stopnia roboczego 

na proces sprowadzania prądu do zera przez topiki stopnia wyłączającego. Potwierdzenie charakteru 

przedstawionej rodziny krzywych wymaga rozszerzenia zakresu prowadzonych badań eksperymentalnych. 

𝑑𝑖

𝑑𝑡𝑠
= 𝑓 (

𝑑𝑗

𝑑𝑡𝐴𝑉
) = 𝜅0 + 𝜅 ∙

𝑑𝑗

𝑑𝑡𝐴𝑉
 (5.5) 

 

Gdzie:  κ = 1,11‧10-7 m2 – aproksymowana średnie nachylenie krzywej; 

κ0 = 54,55 kA/μs– wartość minimalna stromości ograniczania prądu przez BDS; 

Współczynnik determinacji regresji liniowej: R2 = 0,982. 

Na podstawie zależności aproksymacyjnych (5.4) – (5.5) dokonano rozszerzenia modelu symulacyjnego 

rozpadu bezpieczników, które opisane zostało w Rozdziale 4. 
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Rys. 5.20. Charakterystyka maksymalnej stromości sprowadzania prądu do zera di/dts w funkcji wartości całki 

Joule’a przedłukowej odniesionej do kwadratu przekroju zastępczego topików hp = I2tp/(nS)2 

Na Rys. 5.20 zamieszczono również charakterystykę maksymalnej teoretycznej stromości 

sprowadzania prądu do zera w funkcji wartości właściwej przedłukowej całki Joule’a odniesionej 

do kwadratu przekroju zastępczego topików hp = I2tp/(nS)2 wyznaczoną na podstawie aproksymacji (5.4) 

i (5.5) wraz z wyznaczonymi przedziałami określającymi rodzaj rozpadu topików. W przedziale i topiki 

ulegają rozpadowi o bardzo małej dynamice związanemu z procesem topnienia materiału topikowego przy 

energii doprowadzonej do topików ze źródła o wartości niedostatecznej do odparowania części lub całości 

materiału topikowego. Rozpad ten (miejscowy, chaotyczny lub kroplowy) występuje w bezpiecznikach 

zabezpieczeniowych przy przepływie prądów przeciążeniowych i niewielkich prądów zwarciowych. 

Przedział II charakteryzuje rozpad prążkowy eksplozyjny o znacznej dynamice, występujący w BF 

do celów formowania impulsu WM. Przedział III stanowi przedział zabroniony, tj. bezpiecznik nie jest 

w stanie rozproszyć energii o wartości większej niż ok. dwukrotność energii odparowania materiału 

topików. Wraz ze wzrostem wartości właściwej całki przedłukowej hp rośnie również stromość 

ograniczania prądu do zera przez bezpiecznik. Określenie górnej granicy stromości ograniczania prądu 

przez rozpad eksplozyjny topików wymaga przeprowadzenia większej liczby badań eksperymentalnych. 



134 Badania laboratoryjne bezpiecznika dwustopniowego 

a) b) 

  

Rys. 5.21. Widok podziałki rozpadu topików bezpiecznika jednostopniowego widoczne na konstrukcji wsporczej 

topików po wyłączeniu prądu w warunkach zasilania z baterii kondensatorów impulsowych (a) oraz widok 

w zbliżeniu (b). Średnia gęstość prążków na milimetr topika np1 ≈ 1 mm-1. Na rysunku widoczna podziałka 

milimetrowa 

Na Rys. 5.21 przedstawiono fotografie podziałki rozpadu topików stopnia wyłączającego (w postaci 

prążków związanych z występowaniem elementarnych przerw łukowych w trakcie rozpadu) widocznej 

na fragmencie wewnętrznej konstrukcji wsporczej modelu laboratoryjnego BDS wraz z podziałką 

milimetrową. Określono średnie zagęszczenie prążków na milimetr topika o wartości np ≈ 6 mm-1. 

Zakładając jednorodny rozpad topika, daje to ok. 2600 prążków na całej jego długości. Przyjmując, 

na podstawie danych literaturowych [193], wartość maksymalną spadku napięcia na łuku krótkim U = 300 

V, pozwala to oszacować wartość maksymalną napięcia generowanego w trakcie rozpadu topików stopnia 

wyłączającego na poziomie ok. 770 V, co stanowi wartość bliską wartości napięć wyznaczonych 

na podstawie pomiarów. Warto zauważyć, iż fakt występowania rozróżnialnej podziałki rozpadu sugeruje, 

iż  warunki rozpadu topików stopnia wyłączającego nie umożliwiły jednorodnej eksplozji elementów 

topikowych. Jednak w porównaniu z podziałką rozpadu topików bezpiecznika jednostopniowego 

przedstawioną na Rys. 5.22 tak znaczne zagęszczenie prążków oznacza osiągnięcie wielokrotnie większej 

dynamiki rozpadu. 
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Rys. 5.22. Widok podziałki rozpadu topików bezpiecznika jednostopniowego widoczne na konstrukcji wsporczej 

topików po wyłączeniu prądu w warunkach zasilania z baterii kondensatorów impulsowych (a) oraz widok 

w zbliżeniu (b). Średnia gęstość prążków na milimetr topika np1 ≈ 1 mm-1. Na rysunku widoczna podziałka 

milimetrowa 

Na Rys. 5.22 przedstawiono również fotografie podziałki rozpadu topików bezpiecznika 

jednostopniowego widocznej na fragmencie wewnętrznej konstrukcji wsporczej po wyłączeniu prądu 

modelu BDS wraz z podziałką milimetrową. Określono średnie zagęszczenie prążków na milimetr topika 

o wartości np ≈ 1 mm-1, co stanowi ok. 320 prążków na całej długości topika. Przy zmierzonej wartości 

maksymalnej napięcia bezpiecznika Umax = 360 kV, daje to spadek napięcia na łuku krótkim o wartości 

112,5 kV. Na podstawie Rys. 5.21 oraz 5.22 możliwe jest wzajemne powiązanie dynamiki rozpadu 

topików, gęstości podziałki rozpadu elementów topikowych oraz napięcia generowanego przez rozpad 

elementów topikowych. 

W trakcie realizacji badań laboratoryjnego modelu BDS dokonywano rejestracji prób za pomocą 

kamery szybkiej o maksymalnej szybkości rejestracji 960 klatek/s, za pomocą której dokonano rejestracji 

zjawiska wyładowań niezupełnych o charakterze ulotu w przestrzeni wokół bezpiecznika, dzielnika 

napięcia oraz górnego okucia cewki roboczej w trakcie formowania impulsu o wartości szczytowej  

Umax = 740 kV. Fotografię wybranego kadru z tej rejestracji przedstawiono na Rys. 5.24. W związku ze 

znacznym poziomem natężenia pola elektrycznego w okolicy BDS w trakcie działania UFI, konieczne jest 

stosowanie materiałów elektroizolacyjnych o bardzo dużej wytrzymałości elektrycznej oraz o wysokiej 

czystości. 
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Rys. 5.23. Widok wyładowań niezupełnych o charakterze ulotu w przestrzeni wokół bezpiecznika, dzielnika napięcia 

oraz górnego okucia cewki roboczej w trakcie formowania impulsu o wartości szczytowej Umax = 740 kV 

Przeprowadzone badania na modelu laboratoryjnym bezpiecznika dwustopniowego dowodzą, iż jego 

konstrukcja przy odpowiednim doborze przekrojów zastępczych topików stopnia roboczego 

i wyłączającego oraz napięcia iskiernika komutacyjnego umożliwia uzyskanie większych stromości 

sprowadzania prądu do zera oraz większej elektrycznej wytrzymałości powrotnej bezpiecznika 

w porównaniu z dotychczas stosowanymi bezpiecznikami jednostopniowymi. Na skutek tego, BDS 

umożliwia formowanie impulsu napięcia o znacznie większej stromości i wartości szczytowej. 

Opracowane wyniki badań umożliwiają określenie właściwości BDS w zastosowaniu jako element 

czynny układu formowania impulsu wielkiej mocy oraz pomagają w określeniu optymalnych parametrów 

konstrukcyjnych BDS do zastosowań w innych warunkach pracy np. we współpracy z generatorem FCG. 
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Rozdział 6 
 

6. Badania współpracy bezpiecznika dwustopniowego z FCG 

w warunkach poligonowych 

W celu weryfikacji eksperymentalnej skuteczności współpracy BDS w układzie formowania impulsu 

z generatorem FCG zaprojektowano oraz przeprowadzono badania eksperymentalne w warunkach 

poligonowych. 

6.1. Stanowisko do badań poligonowych 

W ramach badań eksperymentalnych BDS w UFI we współpracy z generatorem FCG 

zaprezentowanych w niniejszej pracy przeprowadzono cztery udane próby działania układu. Ograniczona 

liczba przeprowadzonych prób działania systemu wynika ze znacznego poziomu skomplikowania 

logistycznego oraz organizacyjnego przedsięwzięcia, a także dużych kosztów operacyjnych związanych 

z organizacją eksperymentu. W związku z koniecznością użycia do badań materiałów wybuchowych 

(niezbędnych do działania FCG) istnieje szereg istotnych zagadnień formalno-prawnych związanych 

z posiadaniem odpowiednich koncesji. Dlatego też badania takie można realizować wyłącznie 

na przeznaczonym do tego poligonie doświadczalnym, posiadającym odpowiednie koncesje 

i wykwalifikowaną obsługę przy zachowaniu najwyższych środków bezpieczeństwa. Próby 

przeprowadzane były na poligonie doświadczalnym Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia 

(WITU) w Zielonce k. Warszawy oraz poligonie przy Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych 

w Nowej Dębie we współpracy z saperskim zespołem doświadczalnym WITU, który zapewniał obsługę 

użycia materiałów wybuchowych stosowanych podczas badań. W trakcie próby wszyscy członkowie 

zespołu badawczego znajdowali się w obszarze bezpiecznym wyznaczonym przez zespół WITU. 

Badania poligonowe zintegrowanego systemu generacji i formowania impulsu wielkiej mocy z BDS 

i generatorem FCG realizowane były w poligonowym układzie probierczym, w którym początkowo ze 

źródła energii pierwotnej w postaci baterii kondensatorów wymuszano przepływ prądu wzbudzenia FCG. 

W chwili osiągnięcia maksymalnej wartości prądu maksimum prądu wzbudzenia dokonywano inicjacji 

detonacji materiału wybuchowego znajdującego się w tworniku FCG co rozpoczynało proces generacji 

prądu w obwodzie szeregowym składającym się z FCG, cewki roboczej UFI oraz BDS. W chwili 

osiągnięcia wartości maksymalnej prądu w generatorze FCG BDS w sposób dynamiczny sprowadzał prąd 

do zera, w wyniku czego na cewce roboczej generowany był impuls WN. W celu ograniczenia wpływu 

obciążenia UFI na proces wyłączania prądu oraz formowania impulsu WM, próby realizowane były 

w układzie nieobciążonym. Schemat ideowy stanowiska zamieszczono na Rys. 6.1. 
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Rys. 6.1. Schemat ideowy stanowiska do badań poligonowych BDS we współpracy z generatorem FCG:  

C0 = 100 μF – pojemność baterii kondensatorów impulsowych o napięciu początkowym U0 = 10 kV; T – trygatron; 

CB – łącznik zwierający (crowbar); DP – podzielnik prądowy;  LL = 2,6 μH; RL – indukcyjność oraz rezystancja 

cewki roboczej UFI; BDS – model BDS; DN – impulsowy dzielnik napięcia; iB/iG – prąd BDS oraz FCG; iw – prąd 

wzbudzenia FCG; uL – napięcie na cewce roboczej; uB – napięcie na BDS; 

W skład obwodu stanowiska probierczego wchodzi źródło energii w postaci kondensatora 

impulsowego o pojemności C0 = 100 µF i o minimalnej indukcyjności wewnętrznej (mniejszej niż 200 

nH), ładowanego wstępnie do napięcia U0 = 10 kV oraz szeregowo połączonych elementów układu 

generacji i formowania impulsu, tj. trygatronu argonowo-tlenowego T, pełniącego funkcję załącznika, 

generatora FCG, powietrznej cewki roboczej o indukcyjności LL = 2,6 µH oraz obiektu badanego, tj. 

modelu bezpiecznika dwustopniowego BDS. 

Ze względu na specyficzną konfigurację układu probierczego, pomiaru napięcia dokonywano 

na cewce roboczej UFI za pomocą impulsowego, rezystancyjnego dzielnika napięciowego DN o obniżonej 

wartości rezystancji, którego dolne okucie zostało uziemione. W konfiguracji obwodu, jak na Rys. 6.1 

można zauważyć, że w końcowym etapie generacji prądu przez FCG, bezpiecznik wraz z cewką roboczą 

UFI połączone są równolegle, dlatego też pomiar napięcia na obydwu elementach są sobie równe. Model 

poligonowy BDS nie umożliwiał pomiaru prądów niezależnych stopni bezpiecznika ze względu 

na konieczność minimalizacji połączeń wewnętrznych konstrukcji, dlatego też realizowany był pomiar 

prądu sumarycznego bezpiecznika za pomocą przetworników prądowych Pearsona oraz, ze względu 

na znaczne wartości prądów, przy wykorzystaniu podzielnika prądowego o znanej charakterystyce. W celu 

określenia błędu podzielnika dokonano jego obszernych badań i zaproponowano numeryczny algorytm 

kompensacji jego błędów pomiarowych, który przedstawiony został w pracy [227]. Ze względu na użycie 

materiałów wybuchowych konieczne było przebywanie zespołu obsługującego i umieszczenie aparatury 

zasilającej i pomiarowej w odpowiednim bunkrze. 

Sygnały z przetworników pomiarowych, tj. przetworników prądu oraz dzielnika napięcia, 

rejestrowano za pomocą oddzielnych oscyloskopów (o minimalnym paśmie przenoszenia na poziomie 500 

MHz) w związku z występowaniem różnic potencjałów pomiędzy fragmentami obwodu, w których były 

one zainstalowane. W trakcie prób poligonowych, ze względu na jednorazowy ich charakter, realizowano 

również szereg pomiarów dodatkowych (np. pomiaru prędkości propagacji fali detonacyjnej w FCG, czy 

pomiaru szumów elektromagnetycznych występujących w trakcie procesu generacji i formowania 
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impulsu) mających na celu określenia parametrów całego systemu generacji i formowania impulsu wielkiej 

mocy, które nie są przedmiotem niniejszej rozprawy. Wybrane oscyloskopy, dokonujące w czasie próby 

rejestracji sygnałów z przetworników znajdujących się na wysokim i/lub trudnym do określenia potencjale, 

były zasilane z niezależnych, separowanych zasilaczy bezprzerwowych (UPS) i odizolowane od potencjału 

ziemi. 

Podczas badań laboratoryjnych wykorzystano system ładowania i wyzwalania, którego schemat 

szczegółowy zamieszczono na Rys. 6.2. Proces ładowania kondensatora C0 realizowany był za pomocą 

obwodu ładowania składającego się z autotransformatora laboratoryjnego AT, transformatora wysokiego 

napięcia TWN oraz wysokonapięciowego szyku diod prostowniczy D. W celach bezpieczeństwa, po 

wykonanej próbie dokonywano rozładowania energii pozostałej w baterii z wykorzystaniem rezystora 

rozładowania R i łącznika zwierającego Ł. Zastosowany w roli załącznika trygatron argonowo-tlenowy T 

wyzwalany był poprzez podanie na zaciski elektrody zapłonowej impulsu napięcia o znacznej stromości 

oraz wartości szczytowej ok. 20 kV, który generowany był w generatorze impulsu GI. Wraz 

z prostownikiem i kondensatorem impulsowym, generator impulsu stanowił zintegrowany układ 

wyzwalania trygatronu ZUW. ZUW ładowany był za pomocą autotransformatora regulacyjnego AT2. 

W trakcie procesu ładowania dokonywano kontroli napięcia ładowania za pomocą sondy 

wysokonapięciowej oraz posobnika wysokonapięciowego oraz prądu ładowania. Na czas próby 

dokonywano rozłączenia obwodu zasilania, tj. autotransformatorów AT oraz AT2 od sieci zasilającej, aby 

uniknąć zjawiska przepływu prądów wyrównawczych między fragmentami układu probierczego 

znajdujących się na różnych potencjałach. Układ generacji impulsu napięciowego załączającego trygatron 

T pobudzany był za pomocą sygnału świetlnego (doprowadzonego światłowodem OF), którego źródło 

stanowiła eksplozja początkowego fragmentu pentrytowego lontu opóźniającego. Długość lontu dobrano 

w ten sposób aby zapewnić inicjację detonacji materiału wybuchowego w tworniku w trakcie wystąpienia 

maksimum prądu wzbudzenia FCG. 



140 Badania współpracy bezpiecznika dwustopniowego z FCG w warunkach poligonowych 

C0

LG

Pomiar 
prądu

PP

LL

B

CB

D

TWN

AT
230V 
AC

T

Kontrola 
napięcia 

ładowania

A

Kontrola 
prądu 

ładowania

GI

CS

AT2
230V 
AC

ZUW

OF

R
Ł

Pomiar 
napięcia

DN

 
Rys. 6.2. Schemat szczegółowy stanowiska do badań poligonowych BDS we współpracy z generatorem FCG:  

C0 = 100 μF – pojemność baterii kondensatorów impulsowych o napięciu początkowym U0 = 10 kV; T – trygatron; 

LG – uzwojenie FCG; LL = 2,6 μH; RL – indukcyjność oraz rezystancja cewki roboczej UFI; B – model BDS; 

DN – impulsowy dzielnik napięcia, PP – przetworniki prądowe; AT, AT2 – autotransformatory regulacyjne; 

TWN – transformator wysokiego napięcia; OF – światłowód doprowadzający sygnał z lontu opóźniającego; 

ZUW – zintegrowany układ wyzwalający trygatron; GI – generator impulsu wyzwalającego trygatron; 

Cs – kondensatory sprzęgające; D – wysokonapięciowa dioda prostownicza; R – rezystor rozładowania baterii 

kondensatorów; Ł – łącznik zwierający 

Fotografie poligonowego stanowiska probierczo-pomiarowego do badań BDS w układzie formowania impulsu we 

współpracy z generatorem FCG przedstawiono na Rys. 6.3 – 6.6. 
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Rys. 6.3. Fotografia części pomiarowej probierczego stanowiska poligonowego do badań BDS w UFI we współpracy 

z FCG: 1 – obszar stanowiska pomiarowego, 2 – układy ładowania baterii kondensatorów oraz wyzwalacza 

trygatronu, 3 – dioda wysokonapięciowa, 4 – posobnik pomiarowy napięcia ładowania, 5 – zasilacz poligonowy 

prądu wzbudzenia FCG 

Na Rys. 6.3 zamieszczono fotografię części pomiarowo-sterowniczej probierczego stanowiska 

poligonowego do badań BDS w UFI we współpracy z FCG. W trakcie badań realizowano pomiar ośmiu 

wielkości elektrycznych systemu generacji i formowania impulsu wielkiej mocy za pomocą 16 

przetworników pomiarowych. W celu wykonania połączeń części pomiarowo-sterowniczej oraz 

silnoprądowej układu probierczego (znajdujących się we wzajemnej odległości ok. 15 m) wykorzystano 

łącznie ponad 200 m przewodu koncentrycznego, 100 m światłowodu oraz w celu zasilenia obwodu 

wzbudzenia FCG z zasilacza (5) – 20 m kabla 5x25 mm2, o wzmocnionej izolacji, którego żyły połączono 

równolegle w celu minimalizacji indukcyjności oraz rezystancji połączenia. Szczegółowy schemat 

połączeń i elementów stanowiska probierczego zamieszczono w Załączniku 3. 

Na Rys. 6.4 przedstawiono fotografie zasilacza prądu wzbudzenia FCG wraz z kluczowymi 

elementami składowymi. 
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a) b) c) 

   

Rys. 6.4. Fotografie konstrukcji zasilacza poligonowego prądu wzbudzenia FCG: widok płyty bocznej zasilacza (a), 

widok elementów sterujących i wyzwalających (b) oraz trygatron argonowo-tlenowy (c), gdzie: 1 – wyzwalacz 

światłowodowy, 2 – łącznik zwierający baterię kondensatorów na obwód rozładowania, 3 – generator impulsu 

załączającego trygatron, 4 – kondensatory sprzęgające, 5 – trygatron 

Na Rys. 6.5 oraz 6.6 przedstawiono widok części silnoprądowej i wysokonapięciowej 

zintegrowanego systemu generacji i formowania impulsu wielkiej mocy wykorzystującego BDS oraz 

generator FCG na stanowisku poligonowym wyposażonym w ochronna płytę pancerną o grubości 25 mm 

i masie 180 kg, która miała na celu ochronę UFI przed skutkami eksplozji generatora FCG. 

 

Rys. 6.5. Fotografia konstrukcji wsporczej z płytą pancerną zintegrowanego systemu generacji i formowania impulsu 

wielkiej mocy z BDS we współpracy z generatorem FCG 

Na Rys. 6.6a zamieszczono widok generatora FCG, natomiast na Rys. 6.6b układu formowania 

impulsu z BDS oraz cewką roboczą. 
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a) b) 

  

Rys. 6.6. Fotografie konstrukcji wsporczej z płytą pancerną zintegrowanego systemu generacji i formowania impulsu 

wielkiej mocy z BDS we współpracy z generatorem FCG: widok na FCG (a) oraz na UFI z BDS (b) 

6.1.1. Konstrukcja modelu poligonowego bezpiecznika dwustopniowego 

zintegrowanego z generatorem FCG 

Do celu badań poligonowych zintegrowanego systemu generacji i formowania impulsu wielkiej 

mocy z BDS i generatorem FCG zaprojektowany oraz wykonany został model BDS o zwartej konstrukcji 

współosiowej, umożliwiającej znaczne zwiększenie liczby topików stopnia roboczego i wyłączającego 

w stosunku do modelu laboratoryjnego, zwany dalej modelem poligonowym BDS. Fotografię składowych 

elementów konstrukcyjnych poligonowego modelu BDS w stanie rozłożonym wraz z opisem 

poszczególnych elementów zamieszczono na Rys. 6.7. 
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Rys. 6.7. Fotografia składowych elementów konstrukcyjnych poligonowego modelu BDS: 1 – izolacyjna tuleja 

wsporcza, 2 –pierścienie dystansowe dysków wsporczych topików stopnia wyłączającego, 3 – dyski wsporcze 

topików stopnia wyłączającego, 4 – izolacyjna osłona komory iskiernika komutacyjnego, 5 – górna elektroda IK 

stanowiąca również dolne okucie topików stopnia wyłączającego, 6 – dolna elektroda IK stanowiąca również dolne 

okucie topików roboczych, 7 – górne okucie topików wyłączających, 8 – górne okucie topików roboczych, 

9 – fragment górnego okucia BDS z systemem napełniania gazem izolacyjnym komory bezpiecznikowej, 

10 – izolacyjna przegroda międzystopniowa BDS 

Model poligonowy BDS skonstruowany został w postaci koncentrycznej. Topiki stopnia 

wyłączającego w postaci kalibrowanego drutu srebrnego o średnicy 0,125 mm o długości 320 mm 

nawinięte zostały spiralnie pomiędzy okuciami wewnętrznymi stopnia wyłączającego (5,7) na izolacyjnej 

konstrukcji wsporczej (1,3) z odpowiednim skokiem zapewnianym przez dystanse izolacyjne (2). Stopień 

wyłączający BDS rozdzielony został od stopnia roboczego za pomocą rurowej osłony izolacyjnej (10). 

Iskiernik komutacyjny zrealizowany został w konfiguracji płaskiej a odległość międzyelektrodową 

dobrano na poziomie zapewniającym napięcie zapłonu ok. 130 kV. IK został umieszczony wewnątrz 

komory iskiernikowej oddzielonej przegrodą izolacyjną (4) od pozostałej części bezpiecznika 

i usytułowany poniżej stopnia wyłączającego BDS. Górna elektroda IK (5) stanowiła równocześnie dolne 

okucie topików stopnia roboczego. Topiki stopnia roboczego w postaci kalibrowanego drutu srebrnego 

o średnicy 0,25 mm i długości 430 mm rozpięte zostały pomiędzy dwoma okuciami (6,8), z których dolne 

(6) posiadało bezpośrednie połączenie z dolną elektrodą IK. Na Rys. 6.8 zamieszczono fotografie 

częściowo złożonej (Rys. 6.8a) oraz złożonej (Rys. 6.8b) konstrukcji iskiernika komutacyjnego. 
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a) b) 

  

Rys. 6.8. Fotografie elementów konstrukcyjnych iskiernika komutacyjnego a postaci rozłożonej (a) oraz złożonej (b). 

Oznaczenia zgodne z Rys. 6.7 

Na Rys. 6.9 przedstawiono fotografie złożonej konstrukcji stopnia wyłączającego oraz stopnia 

roboczego BDS z nawiniętymi topikami obu stopni bezpiecznika. 

a) b) 

  

Rys. 6.9. Fotografie złożonej konstrukcji stopnia wyłączającego (a) oraz stopnia roboczego (b) BDS z nawiniętymi 

topikami stopnia wyłączającego (11) oraz roboczego (12). Oznaczenia zgodne z Rys. 6.7 

 

W celu minimalizacji sprzężeń pasożytniczych systemu generacji i formowania WM, tj. głównie 

indukcyjności pasożytniczej związanej z występującymi połączeniami między elementami układu, 
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dokonano integracji konstrukcji generatora FCG oraz układu formowania impulsu do postaci 

przedstawionej na Rys. 6.10. Konfiguracja ta zapewnia największą kompaktowość urządzenia i umożliwia 

zastosowanie go w systemach mobilnych o zwiększonych wymaganiach co do kubatury całego urządzenia. 

a) b) 

  

Rys. 6.10. Fotografie zintegrowanego systemu generacji i formowania impulsu wielkiej mocy z generatorem 

FCG (1), bezpiecznikiem dwustopniowym (2) oraz cewką roboczą (3) 
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6.1.2. Metodyka pomiarowa układu generacji i formowania impulsów wielkiej mocy 

Napięcie w badanym układzie mierzono za pomocą impulsowego, rezystancyjnego dzielnika 

napięciowego o obniżonej wartości rezystancji, którego dolne okucie uziemiono. Parametry oraz opis 

dzielnika przedstawiono w Podrozdziale 5.1.3 pracy. 

W celu pomiaru prądu w trakcie procesu generacji prądu w FCG oraz jego wyłączania przez BDS 

w układzie formowania impulsu, wykorzystano przetworniki prądowe Pearsona model 5624 o paśmie 

przenoszenia 20 MHz i wartości maksymalnej prądu deklarowanej przez producenta – 20 kA oraz model 

4418 o wartości maksymalnej prądu deklarowanej przez producenta – 200 kA. Przetwornik o większym 

zakresie prądowym umieszczono bezpośrednio w torze prądowym systemu, natomiast w celu 

umożliwienia pomiaru prądu przetwornikiem o szerszym paśmie przenoszenia, ze względu na znaczne 

wartości prądów, zaprojektowano oraz zastosowano układ podzielnika prądowego o znanej 

charakterystyce. W celu określenia błędu podzielnika dokonano jego obszernych badań i zaproponowano 

numeryczny algorytm kompensacji jego błędów pomiarowych, który przedstawiony został w [227]. 

Fotografię zintegrowanego systemu generacji i formowania impulsu wielkiej mocy z generatorem FCG, 

BDS, cewką roboczą  oraz cylindrycznym podzielnikiem prądowym przedstawiono na Rys. 6.11. 

 

Rys. 6.11. Fotografia zintegrowanego systemu generacji i formowania impulsu wielkiej mocy z generatorem FCG 

(1), BDS (2), cewką roboczą (3) oraz cylindrycznym podzielnikiem prądowym (4); P1, P2 – przetworniki prądowe 

Pearsona 
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6.2. Wyniki oraz analiza badań poligonowych 

W ramach badań eksperymentalnych BDS w UFI we współpracy z generatorem FCG 

przeprowadzono cztery udane próby działania układu dla parametrów BDS wyznaczonych na podstawie 

wyników badań symulacyjnych oraz wyników badań laboratoryjnych w warunkach zasilania z baterii 

kondensatorów impulsowych (Rozdział 5). Przyjęto następujące parametry BDS: liczba topików stopnia 

roboczego n1 = 24 o średnicy d1 = 0,25 mm, liczba topików stopnia wyłączającego n2 = 16 o średnicy 

d2 = 0,125 mm oraz napięcie zapłonu iskiernika komutacyjnego UIK = 130 kV. Ograniczona liczba 

przeprowadzonych prób działania systemu wynika ze znacznego poziomu skomplikowania logistycznego 

oraz organizacyjnego przedsięwzięcia, a także dużych kosztów operacyjnych związanych z organizacją 

eksperymentu. W celu przyjęcia punktu odniesienia do porównań skuteczności generacji i formowania 

impulsów wielkiej mocy przy użyciu BDS w stosunku do bezpieczników o pojedynczym stopniu działania, 

wykonano również kilka prób systemu wykorzystującego konstrukcję jednostopniową bezpiecznika. 

Na Rys. 6.12 – 6.14. 

 
Rys. 6.12. Wybrany przebieg prądu systemu generacji i formowania impulsów wielkiej mocy wykorzystującego 

generator FCG oraz bezpiecznik o pojedynczym stopniu działania – wyeksponowany przedział czasu generacji 

i wyłączania prądu 
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Rys. 6.13. Wybrany przebieg prądu i (po zastosowaniu filtracji numerycznej) oraz napięcia u systemu generacji 

i formowania impulsów wielkiej mocy wykorzystującego generator FCG oraz bezpiecznik o pojedynczym stopniu 

działania – wyeksponowany przedział czasu wyłączania prądu 

  
Rys. 6.14. Wybrany przebieg prądu i (po zastosowaniu filtracji numerycznej) oraz całki Joule’a I2t systemu generacji 

i formowania impulsów wielkiej mocy wykorzystującego generator FCG oraz bezpiecznik o pojedynczym stopniu 

działania – wyeksponowany przedział czasu wyłączania prądu 

Jak widać na Rys. 6.12 oraz 6.13, stromość sprowadzania prądu generatora FCG do zera przez 

bezpiecznik o pojedynczym stopniu działania jest bardzo ograniczona i jej wartość maksymalna wynosi ok. 

120 kA/μs, co skutkuje wartością szczytową generowanego przepięcia na poziomie ok. 210 kV. 

Na podstawie Rys. 6.14 wyznaczono wartości całki przedłukowej Joule’a I2tp oraz całki wyłączania I2tw 

bezpiecznika. 

Na Rys. 6.15 przedstawiono porównanie przebiegów prądu systemu generacji i formowania 

impulsów WM wykorzystującego generator FCG oraz bezpiecznik o pojedynczym stopniu działania dla 

różnej liczby topików bezpiecznika n = 30 topików (linia koloru niebieskiego) oraz n = 24 topiki (linia 

koloru czerwonego). W przypadku bezpiecznika o większej liczbie topików doszło do procesu wyłączania 

prądu już na zboczu opadającym prądu FCG, tj. po zakończeniu procesu generacji, stąd dynamika rozpadu 

zmalała znacząco w porównaniu z bezpiecznikiem o mniejszej liczbie topików, dla którego wyłączenia 

Im I 

I 
I 
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nastąpiło tuż przed zakończeniem procesu generacji (w warunkach optymalnych). Fakt ten potwierdza 

wagę oraz poprawność doboru liczby topików stopnia roboczego BDS o wartości n1 = 24. 

 
Rys. 6.15. Porównanie przebiegów prądu systemu generacji i formowania impulsów wielkiej mocy wykorzystującego 

generator FCG oraz bezpiecznik o pojedynczym stopniu działania dla różnej liczby topików n  

(30 topików- kolor niebieski oraz 24 topiki - kolor czerwony) 

Na Rys. 6.16 – 6.21 zamieszczono wybrane wyniki badań poligonowych systemu generacji i formowania 

impulsów WM z BDS i generatorem FCG. 

 
Rys. 6.16. Wybrany przebieg prądu bezpiecznika iB oraz prądu wzbudzenia iw dla systemu generacji i formowania 

impulsów wielkiej mocy wykorzystującego FCG oraz BDS: Iwmax – wartość maksymalna prądu wzbudzenia w chwili 

inicjacji generacji FCG 

Na Rys. 6.16 przedstawiono wybrany przebieg prądu bezpiecznika oraz prądu wzbudzenia dla 

systemu generacji i formowania impulsów WM wykorzystującego BDS we współpracy z generatorem 

FCG. Wartość maksymalna prądu wzbudzenia, przy której dokonano inicjacji detonacji materiału 

wybuchowego w tworniku FCG wyniosła Iwmax = 10,4 kA. W trakcie generacji uzyskano wartość 

maksymalną prądu Im = 180 kA, co oznacza wzmocnienie prądowe generatora o wartości ki = 17,3.  



151 Badania współpracy bezpiecznika dwustopniowego z FCG w warunkach poligonowych 

 

 
Rys. 6.17. Wybrany przebieg prądu bezpiecznika iB dla systemu generacji i formowania impulsów wielkiej mocy 

wykorzystującego FCG oraz BDS wraz z zaznaczonymi charakterystycznymi chwilami czasowymi  

Na Rys. 6.17 na przebiegu prądu bezpiecznika w trakcie procesu generacji prądu przez FCG 

zaznaczono punkty określające charakterystyczne chwile czasowe tj. inicjację detonacji ti, początek procesu 

generacji tG0 utożsamiany ze zwarciem pierwszego zwoju cewki FCG przez twornik oraz przewidywany 

czas generacji tGK. Odpowiednie chwile czasowe zostały wyznaczone na podstawie pomiaru prędkości 

propagacji fali detonacyjnej w FCG. Czas generacji określono na poziomie tGK - tG0 = 58,65 μs. Opóźnienie 

chwili czasowej rozpoczęcia procesu generacji w stosunku do inicjacji detonacji wynika z konieczności 

zastosowania odcinka rozbiegowego fali detonacyjnej, tj. dodatkowego fragmentu twornika wysuniętego 

z uzwojenia FCG, w którym dochodzi do odpowiedniego kształtowania się czoła fali detonacyjnej 

do postaci stożka detonacyjnego [19], [23], [51], [228]. 
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Rys. 6.18. Wybrany przebieg prądu bezpiecznika iB oraz napięcia na cewce roboczej uL dla systemu generacji 

i formowania impulsów WM wykorzystującego generator FCG oraz BDS w czasie komutacji międzystopniowej oraz 

wyłączania prądu: Im – wartość maksymalna prądu, Umax – wartość maksymalna napięcia formowanego impulsu, 

di/dtsmax – wartość maksymalna stromości sprowadzania prądu do zera, IpII, tpII – wartość prądu w stanie 

przedłukowym topików stopnia wyłączającego oraz odpowiednia chwila czasowa, Ik, tk0 – wartość prądu 

komutowanego oraz czas początku procesu komutacji, UIK – napięcie zapłonu iskiernika komutacyjnego, tw – czas 

wyłączenia prądu, tGK – przewidywany czas końca generacji prądu przez FCG 

Na Rys. 6.18 zamieszczono przebiegi prądu bezpiecznika iB oraz napięcia na cewce roboczej uL dla 

systemu generacji i formowania impulsów WM wykorzystującego BDS we współpracy z generatorem 

FCG w czasie komutacji międzystopniowej oraz wyłączania prądu przez bezpiecznik. Zmierzona wartość 

maksymalna napięcia na indukcyjności wyniosła Umax = 870 kV przy wartości szczytowej prądu 

wyłączanego o wartości Im = 180 kA oraz stromości sprowadzania prądu do zera na poziomie 

di/dtsmax
 = 380 kA/μs. Na Rys. 6.18 zaznaczono również charakterystyczne chwile czasowe oraz wartości 

przebiegów, tj. wartość napięcia oraz chwilę czasową zapłonu iskiernika komutacyjnego, wartość prądu 

komutowanego do stopnia wyłączającego, wartość prądu oraz czas przedłukowy bezpiecznika, 

orientacyjną chwilę czasową wyłączenia prądu oraz przewidywany czas zakończenia generacji prądu przez 

FCG. Fakt, że proces wyłączania prądu nastąpił w chwili tuż przed przewidywanym końcem generacji FCG 

potwierdza poprawność doboru liczby topików stopnia roboczego i wyłączającego, gdyż zapewnia 

odpowiednią dynamikę rozpadu topików obydwu stopni. 

Należy zauważyć, że po komutacji prądu do stopnia wyłączającego BDS następuje dalszy wzrost 

prądu na skutek generacji prądu przez FCG, która po zakończeniu procesu komutacji (t ≈ 224,9 μs) 

powoduje nawet wzrost szybkości narastania prądu. Fakt ten związany jest prawdopodobnie z istotnym 

zmniejszeniem rezystancji wypadkowej bezpiecznika widzianej z perspektywy generatora FCG po 

zapłonie IK. Widoczne na przebiegach prądu niewielkie oscylacje wynikają ze znacznego poziomu 

zakłóceń elektromagnetycznych występujących w trakcie procesu generacji prądu przez FCG i są związane 

z procesem zwierania zwojów uzwojenia FCG. 

 140 kA 
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Rys. 6.19. Wybrany przebieg prądu bezpiecznika iB, napięcia na cewce roboczej uL oraz całki Joule’a I2t dla systemu 

generacji i formowania impulsów wielkiej mocy wykorzystującego generator FCG oraz BDS: Im – wartość 

maksymalna prądu, Umax – wartość maksymalna napięcia formowanego impulsu, I2tk, I2tpII, I2tw – całka Joule’a 

odpowiednio komutacji, przedłukowej oraz wyłączania BDS 

Na Rys. 6.19 wraz z przebiegiem prądu oraz napięcia podczas procesu komutacji i wyłączania prądu 

przez BDS zestawiono również przebieg całki Joule’a bezpiecznika. Na jego podstawie można wyznaczyć 

wartość całki przedłukowej oraz wyłączania topików stopnia wyłączającego oraz wartości całki właściwej 

odniesionej do kwadratu przekroju zastępczego topików. Wartości te, dla prób wykonanych w ramach 

badań eksperymentalnych, zostały wraz z innymi parametrami charakterystycznymi zestawione w Tab. 6.1. 

Tab. 6.1. Zestawienie wybranych wielkości elektrycznych związanych z procesem wyłączania prądu oraz parametrów 

fizycznych BDS oraz bezpieczników jednostopniowych we współpracy z generatorem FCG 

Im ~di/dtAV n d ~dj/dtAV I2tp hp di/dts Umax Uwagi 
[kA] [kA/μs] [-] [mm] [kA/ (m2μs)] [A2s] [A2s/m4] [kA/μs] [kV] - 
129 5,16 26 0,25 4,04‧106 172000 1,06‧1017 106 180 Topiki stopnia 

roboczego lub 
bezpiecznik 
jednostopniowy. 
Próba z FCG 

158 5,64 24 0,25 4,79‧106 114700 8,26‧1016 126 220 
140 4,12 24 0,25 3,50‧106 146000 1,05‧1017 120 210 
160 6,40 30 0,25 4,35‧106 208000 9,59‧1016 - - 
132 6,60 84 0,125 6,40‧106 114000 1,07‧1017 - - 
98 3,27 18 0,25 3,70‧106 101866 1,30‧1017 - - 
140 3,78 24 0,25 3,21‧106 136830 9,86‧1016 - - 

129 859 16 0,125 3,78‧109 8360 2,16‧1017 320 780 Topiki stopnia 
wyłączającego. 
Próba z FCG 180 1060 16 0,125 5,43‧109 8950 2,32‧1017 380 870 

146 902 16 0,125 4.62‧109 8720 2,28‧1017 290 650 

152 920,4 16 0,125 4.71‧109 8890 2,3‧1017 320 720 
Ip – wartość prądu maksymalnego bezpiecznika, di/dtAV – średnia stromość narastania prądu, n – liczba topików, 
d – średnica topików, dj/dtAV – średnia stromość narastania gęstości prądu w topikach, I2tp – całka przedłukowa, 
hp – wartość właściwej całki przedłukowej odniesionej do kwadratu przekroju topików, di/dts – maksymalna 
stromość sprowadzania prądu do zera (tylko w przypadku topików stopnia wyłączającego lub dla konstrukcji 
jednostopniowej) 
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Rys. 6.20. Wyznaczony przebieg rezystancji RB BDS w trakcie procesu komutacji oraz wyłączania prądu 

Na Rys. 6.20 przedstawiono przebieg rezystancji RB BDS wyznaczonej numerycznie na podstawie 

przebiegu prądu iB oraz napięcia uB wraz z naniesionymi wybranymi charakterystycznymi chwilami 

czasowymi. Z rysunku można odczytać wartość maksymalną stromości narastania rezystancji bezpiecznika 

na poziomie dRB/dtmax = 280 Ω/μs. Warto również zauważyć istotną różnicę w stromości narastania 

rezystancji stopnia wyłączającego oraz roboczego na korzyść topików wyłączających, co świadczy 

o ogromnej dynamice ich rozpadu. 

 
Rys. 6.21. Wyznaczony przebieg mocy chwilowej p(t) BDS w trakcie procesu komutacji oraz wyłączania prądu 

Na Rys. 6.21 zamieszczono przebieg wartości mocy chwilowej zaprezentowanego systemu generacji 

impulsów WM z BDS i generatorem FCG, jako wartość iloczynu prądu iB i napięcia chwilowego uB 

na bezpieczniku. Osiągnięto wartość maksymalną mocy na poziomie pmax = 50 GW, co stanowi wartość 

wielokrotnie (nawet o kilka rzędów wielkości) większą od mocy chwilowej systemów generacji 

i formowania impulsu opartych o inne rozwiązania techniczne i zaprezentowane w literaturze światowej. 
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Warto zauważyć, że jest to moc UFI bez obciążenia. Zakładając idealne dopasowanie impedancyjne 

hipotetycznego odbiornika, można założyć przekazanie do niego maksymalnie połowy wartości mocy (tj. 

ok. 25 GW). Tak ekstremalne wartości mocy dowodzą, że zaprezentowane w niniejszej pracy rozwiązanie 

bazujące na BDS może znaleźć z powodzeniem zastosowanie do celów zasilania np. mikrofalowych 

impulsowych źródeł promieniowania elektromagnetycznego np. wirkatora czy reditronu. 

Na Rys. 6.22 przedstawiono porównanie przebiegów prądu iB oraz napięcia uL oraz wartości 

maksymalnych napięcia formowanego impulsu Umax oraz stromości sprowadzania prądu do zera di/dtsmax 

podczas procesu generacji i formowania impulsu WM wykorzystującego BDS (linia ciągła) oraz 

bezpiecznik o pojedynczym stopniu działania (linia przerywana). 

 
Rys. 6.22. Porównanie wybranych przebiegów prądu oraz napięcia podczas generacji impulsu wielkiej mocy za 

pomocą BDS (linia ciągła) oraz bezpiecznika jednostopniowego (linia przerywana) 

Uzyskana wartość przepięcia Umax = 870 kV jest ponad czterokrotnie większa niż w przypadku 

stosowania bezpieczników jednostopniowych, jednak nie osiągnięto wartości napięcia odpowiadającej 

wynikom symulacji przedstawionym w Rozdziale 4, tj. wartość zmierzona w trakcie badań 

eksperymentalnych jest ok. 18% mniejsza. Fakt ten może wynikać z nieliniowości układu w trakcie 

generacji impulsów o ekstremalnych wartościach napięcia. Jak pokazuje fotografia przedstawiona 

na Rys. 5.23, już przy mniejszych wartościach napięć, rzędu 700 kV, występuje znaczna jonizacja 

przestrzeni wokół bezpiecznika i pozostałych elementów UFI oraz systemu pomiarowego. Fakt 

występowania zjawiska wyładowań niezupełnych (głównie o charakterze ulotu) o takiej intensywności 

sugeruje, iż wyładowania te mogą stanowić obciążenie układu formowania impulsu i powodować 

obniżenie osiąganych wartości maksymalnych przepięć. Pomimo tego, wartość napięcia maksymalnego, 

którego rejestracji dokonano podczas przeprowadzonej próby znacznie przekracza wartości przepięć 

generowanych w układach opisywanych w literaturze światowej i stanowi potwierdzenie niespotykanej 

dotąd skuteczności formowania impulsów wielkiej mocy poprzez zastosowanie BDS. Warto zauważyć, iż 

doszło również do znacznego skrócenia czasu trwania impulsu z wartości ok. t50% = 750 ns w przypadku 

układu wykorzystującego bezpiecznik jednostopniowy do t50% = 70 ns w przypadku zastosowania BDS, co 
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umożliwia zastosowanie go w systemach generacji impulsów na potrzeby zasilania układów 

wymagających znacznej stromości narastania wejściowych impulsów napięcia. 

a) b) 

  
c) 

 

Rys. 6.23. Fotografie pozostałości generatora FCG po zakończonym procesie generacji (a) a także śladów wyładowań 

elektrycznych na izolacji cewki roboczej (b) oraz wyładowań ślizgowych na powierzchni zewnętrznej komory 

bezpiecznikowej. Kolorem czerwonym zaznaczono ślady w postaci zwęglenia izolacji na skutek występowania 

wyładowań 

Na Rys. 6.23 przedstawiono fotografie pozostałości generatora FCG po zakończonym procesie 

generacji, a także śladów wyładowań elektrycznych na wzmocnionej izolacji cewki roboczej (nastąpiło 

przebicie izolacji międzyzwojowej wykonanej z PCV o grubości 2 mm) oraz wyładowań ślizgowych 

(rozwijających się prostopadle do ułożenia zwojów cewki roboczej) na powierzchni zewnętrznej komory 

bezpiecznikowej, które najprawdopodobniej przyczyniły się do obniżenia wartości maksymalnej napięcia 

formowanego impulsu osiągniętego w trakcie próby poligonowej. 

Na Rys. 6.24 zamieszczono fotografię śladów wyładowania elektrycznego na powierzchni elektrod 

iskiernika komutacyjnego po udanej próbie generacji impulsu wielkiej mocy.  
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Rys. 6.24. Fotografia śladów wyładowania elektrycznego na powierzchni elektrod iskiernika komutacyjnego po 

udanej próbie generacji impulsu wielkiej mocy 

Na Rys. 6.25 przedstawiono fotografie śladów po rozpadzie topików stopnia roboczego 

na powierzchni izolacyjnej przegrody międzystopniowej po przeprowadzeniu jednej z prób generacji 

impulsu wielkiej mocy o mniejszej wartości maksymalnej przepięcia (Umax = 720 kV). Zaprezentowano 

zbliżenie na widok podziałki rozpadu, widok części przegrody znajdującej się poniżej bezpiecznika 

w trakcie rozpadu oraz powyżej bezpiecznika dla modelu BDS o gładkiej powierzchni zewnętrznej 

izolacyjnej przegrody między stopniami BDS. Średnie zagęszczenie prążków podziałki rozpadu topików 

roboczych na wyniosło ok. 1,5 mm-1, co pokrywa się z wynikami badań eksperymentalnych BDS 

w warunkach zasilania z baterii kondensatorów impulsowych. Niestety nie udało się zarejestrować 

podziałki rozpadu topików stopnia wyłączającego, co może wynikać z innego charakteru rozpadu tych 

topików. Na Rys. 6.25b-c można zauważyć charakterystyczny kształt śladów po rozpadzie topików. 

W trakcie próby, jak pokazano na Rys. 6.5-6.6, BDS zorientowany był w konfiguracji poziomej. Na części 

przegrody międzystopniowej usadowionej podczas próby powyżej osi bezpiecznika widoczne są znaczne 

zaczernienia w postaci produktów rozpadu topików i śladów po gazowaniu materiału izolacyjnego. 

Na fragmencie poniżej osi bezpiecznika ślady są mało widoczne. Na Rys. 6.25c przedstawiono 

charakterystyczny zwis topików stopnia roboczego, które w trakcie wstępnego nagrzewania się uległy 

wydłużeniu. Topiki znajdujące się powyżej osi bezpiecznika opadły na powierzchnię przegrody 

izolacyjnej, co mogło spowodować zaburzenie jednorodności ich rozpadu ze względu na zjawisko 

gazowania materiału izolacyjnego lub zaburzenie zdolności ekspansji promieniowej ich kanałów 

połukowych w trakcie przerwy bezprądowej po komutacji. Zjawisko to ograniczono w kolejnych próbach 

stosując pojedynczy pierścień wsporczy na powierzchni zewnętrznej przegrody międzystopniowej, jak 

na Rys. 6.9. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 
Rys. 6.25. Fotografie śladów po rozpadzie topików stopnia roboczego na powierzchni izolacyjnej przegrody 

międzystopniowej: zbliżenie na widok podziałki rozpadu (a), widok części przegrody znajdującej się poniżej osi 

bezpiecznika w trakcie rozpadu (b) oraz powyżej osi bezpiecznika (c) zorientowanego u układzie poziomym 

Na Rys. 6.26 przedstawiono przykładowe fotografie śladów po rozpadzie topików stopnia roboczego 

na części wewnętrznej rury izolacyjnej komory bezpiecznikowej oraz śladów po rozpadzie topików stopnia 

wyłączającego na konstrukcji wsporczej BDS podczas udanej próby wyłączenia prądu. Zauważyć można 

dużą jednorodność występowania śladów na materiale izolacyjnym, na podstawie czego można 

wnioskować o jednorodności rozpływu prądów oraz jednorodności rozpadu topików stopnia roboczego 

i wyłączającego. 
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a) 

 

b) 

 
Rys. 6.26. Fotografie śladów po rozpadzie topików stopnia roboczego na części wewnętrznej rury izolacyjnej komory 

bezpiecznikowej (a) oraz śladów po rozpadzie topików stopnia wyłączającego na konstrukcji wsporczej BDS (b) 

podczas udanej próby wyłączenia prądu 

Na Rys. 6.27 pokazano porównanie wewnętrznej konstrukcji wsporczej topików stopnia 

wyłączającego po udanej próbie generacji impulsu wielkiej mocy (Umax = 870 kV, Rys. 6.27a) oraz próbie 

o ograniczonej wartości generowanego przepięcia (Umax = 720 kV, Rys. 6.27b-c), w której 

prawdopodobnie na skutek rozszczelnienia ciśnieniowej komory bezpiecznikowej (przypadek losowy) oraz 

obniżenia ciśnienia SF6 do poziomu ciśnienia atmosferycznego doszło do ponownego zapłonu 

wyładowania w kanale stopnia wyłączającego BDS, co poskutkowało obniżeniem maksymalnej wartości 

napięcia formowanego impulsu oraz znacznym uszkodzeniem konstrukcji wsporczej topików stopnia 

wyłączającego. 
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a) b) c) 

   
Rys. 6.27. Fotografie konstrukcji wsporczej topików stopnia wyłączającego BDS podczas udanej próby wyłączenia 

prądu (a) oraz próby zakończonej przepływem prądu następczego w kanale połukowym stopnia wyłączającego (b-c) 

 

Na podstawie zaprezentowanych wyników badań eksperymentalnych BDS w UFI WM we 

współpracy z FCG można stwierdzić, iż osiągane wartości maksymalne napięcia oraz mocy formowanego 

impulsu znacznie przekraczają wartości napięć uzyskiwanych z wykorzystaniem bezpieczników 

o pojedynczym stopniu działania. W przypadku wartości maksymalnej napięcia związanej ze stromością 

sprowadzania prądu do zera, BDS umożliwia uzyskanie wartości przynajmniej czterokrotnie większych, 

natomiast w przypadku mocy impulsu – wartości ok. pięciokrotnie większych. Następuje również znaczne 

skrócenie czasu trwania oraz zwiększenie stromości narastania impulsu napięcia, co przemawia za 

zastosowaniem BDS w systemach generacji impulsów na potrzeby zasilania układów wymagających 

znacznej stromości narastania wejściowych impulsów napięcia. Wartości szczytowe osiąganych przy 

pomocy BDS przepięć oraz wartości mocy szczytowej systemu generacji i formowania impulsów wielkiej 

mocy znacznie przewyższają te prezentowane w literaturze światowej. Przedstawione wyniki w pełni 

udowadniają stwierdzenia zawarte w tezie niniejszej pracy. 
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Rozdział 7 
 

7. Podsumowanie i wnioski 

Celem niniejszej rozprawy było opracowanie nowej koncepcji oraz konstrukcji bezpiecznika 

dwustopniowego z iskiernikową komutacją międzystopniową, a także przeprowadzenie kompleksowych 

badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych w celu weryfikacji właściwości bezpiecznika oraz 

określenia skuteczności rozwiązania jako głównego elementu wykonawczego układu formowania impulsu 

wielkiej mocy. Opracowane rozwiązanie BDS umożliwiło znaczne zwiększenie zdolności formowania 

impulsu wielkiej mocy poprzez wielokrotne (nawet czterokrotne) zwiększenie wartości generowanych 

napięć na skutek zwiększenia stromości sprowadzania prądu do zera oraz przyrostu elektrycznej 

wytrzymałości powrotnej w stosunku do wcześniej wykorzystywanych rozwiązań bazujących 

na bezpiecznikach o pojedynczym stopniu działania. Pozwala to stwierdzić, że wszystkie stwierdzenia 

zawarte w tezie niniejszej pracy zostały w pełni udowodnione. Manuskrypt rozprawy podzielono na sześć 

rozdziałów. 

W Rozdziale 1 zaprezentowano wprowadzenie, przedstawiono cel pracy oraz motywację jej podjęcia 

w kierunku rozszerzenia zdolności generacyjnych bezpiecznikowych układów formowania impulsu 

wielkiej mocy, przedstawiono tezę oraz zakres prowadzonych prac oraz dokonano opisu struktury 

rozprawy.  

W Rozdziale 2 zaprezentowany został przegląd wybranych rozwiązań układów generacji impulsu 

opartych m.in. o generator Marxa oraz generatory FCG. Przedstawiono wybrane układy formowania 

impulsu, w tym te bazujące na linii Blumleina oraz w sposób szczegółowy UFI bazujące 

na jednostopniowych bezpiecznikach formujących oraz wyszczególniono ich istotne różnice w stosunku 

do bezpieczników zabezpieczeniowych. Dokonano również przeglądu konstrukcji dostępnych rozwiązań 

BF.  

W Rozdziale 3 wprowadzona została koncepcja oraz zasada działania BDS z międzystopniową 

komutacją iskiernikową, opisano oraz dokonano uzasadnienia konstrukcji BDS pod kątem mechanizmów 

i procesów fizycznych zachodzących w trakcie ograniczania prądu oraz formowania impulsu.  

W Rozdziale 4 przedstawiono rozszerzony przez autora pracy empiryczny model rezystancyjny 

rozpadu bezpiecznika w warunkach jednorodnej eksplozji. Dokonano implementacji modelu BDS 

w środowisku symulacyjnym Matlab Simulink oraz wyznaczono wpływ wybranych jego parametrów 

konstrukcyjnych, takich jak: przekrój oraz liczba topików stopni bezpiecznika, długość elementów 

topikowych, napięcie zapłonu iskiernika komutacyjnego oraz stosunek przekrojów topików stopnia 

roboczego oraz wyłączającego bezpiecznika dwustopniowego na parametry wyłączania oraz skuteczność 

formowania impulsu wielkiej mocy. Przedstawiono strukturę modeli oraz zaprezentowano wyniki badań 

symulacyjnych układów formowania impulsu wykorzystujących BDS w warunkach zasilania z baterii 

kondensatorów impulsowych oraz we współpracy z modelem generatora FCG. Porównano skuteczność 

oraz parametry zaproponowanej koncepcji BDS z parametrami osiąganymi przy użyciu bezpieczników 
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o pojedynczym stopniu działania. Wyniki badań symulacyjnych jednoznacznie potwierdziły przyjęte 

w pracy założenia i umożliwiły dobór optymalnych parametrów BDS (tj. głównie napięcie zapłonu 

iskiernika komutacyjnego oraz zastępcze przekroje topików stopnia roboczego oraz wyłączającego) 

do określonych warunków pracy, a także dowiodły wyższości zaproponowanej koncepcji BDS nad 

bezpiecznikami jednostopniowymi. 

W Rozdziale 5 przedstawiono warunki oraz wyniki badań eksperymentalnych ponad stu prób 

laboratoryjnych BDS w UFI w warunkach zasilania z baterii kondensatorów impulsowych. Opisano 

budowę stanowiska probierczego, konstrukcję modelu laboratoryjnego bezpiecznika dwustopniowego oraz 

metodykę pomiarową wykorzystywaną podczas badań. Jednym z założeń do badań, wynikających 

z planowanych zastosowań BDS była potrzeba jego miniaturyzacji, przy jednoczesnym uzyskiwaniu 

ekstremalnych parametrów elektrycznych (prądów i napięć). To założenie narzuciło ekstremalne 

wymagania dla rozwiązania  konstrukcyjnego bezpiecznika, w tym wymagania dotyczące zastosowanych 

materiałów izolacyjnych. Z tych powodów konieczna okazała się wielokrotna modyfikacja szczegółów 

rozwiązań konstrukcyjnych bezpiecznika. W pracy zmiany te nie zostały opisane. Przedstawiono natomiast 

ostateczną konstrukcję BDS. Jednym z celów badań laboratoryjnych było określenie rozwiązania 

konstrukcyjnego BDS przystosowanego do współpracy z FCG w ramach badań poligonowych. Cel ten 

został osiągnięty. Wyniki badań eksperymentalnych w pełni potwierdziły poprawność zaprezentowanego 

w pracy rozszerzonego, rezystancyjnego modelu symulacyjnego rozpadu topików bezpiecznika. Dokonano 

porównania skuteczności formowania impulsu przy wykorzystaniu bezpieczników jednostopniowych oraz 

BDS, które zdecydowanie potwierdziły wyższość zaproponowanej w niniejszej pracy koncepcji BDS 

i zarazem w pełni udowodniły stwierdzenia zawarte w tezie pracy. 

W Rozdziale 6 zaprezentowano warunki oraz wyniki badań efektywności BDS w układzie 

formowania impulsu we współpracy z generatorem FCG w warunkach poligonowych. Przedstawiono opis 

stanowiska badawczego, metodyki pomiarowej oraz opracowaną konstrukcję modelu poligonowego BDS. 

Opracowane wyniki badań eksperymentalnych dowiodły niespotykanej w literaturze skuteczności 

formowania impulsów wielkiej mocy przy użyciu BDS m.in. poprzez osiągnięcie wartości maksymalnej 

wygenerowanego przepięcia na poziomie 870 kV przy jednoczesnej mocy szczytowej ok. 50 GW. 

Przedstawione w niniejszej rozprawie wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych 

przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych oraz poligonowych jednoznacznie potwierdzają 

słuszność sformułowanej tezy. 

Za najważniejsze osiągnięcia rozprawy autor uważa: 

• opracowanie nowej koncepcji BDS z komutacją iskiernikową do zastosowania w układach 

formowania impulsów wielkiej mocy, 

• sformułowanie rozszerzonego matematycznego modelu rezystancyjnego rozpadu topików 

bezpiecznika w warunkach jednorodnej eksplozji oraz jego implementację w środowisku 

symulacyjnym Matlab Simulink, uproszczającego proces projektowania modeli fizycznych 

bezpieczników jedno- i dwustopniowych, 
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• wykonanie oraz opracowanie i analizę wyników kompleksowych badań symulacyjnych BDS 

w układzie formowania impulsu wielkiej mocy w warunkach zasilania z baterii kondensatorów 

impulsowych oraz we współpracy z generatorem FCG, określenie wpływu parametrów 

konstrukcyjnych BDS na skuteczność procesu formowania impulsu oraz porównanie rozwiązania 

BDS z bezpiecznikami o pojedynczym stopniu działania, 

• opracowanie wielu wariantów konstrukcyjnych bezpieczników jednostopniowych i BDS, 

przystosowanych do przewodzenia bardzo dużych prądów (rzędu 200kA) i o znacznej powrotnej 

wytrzymałości elektrycznej (rzędu 1MV) przy jednoczesnej ich miniaturyzacji. Dotyczy to rozwiązań 

konstrukcyjnych stosowanych w laboratorium – przy zasilaniu z baterii kondensatorów, jak również 

rozwiązań stosowanych w badaniach poligonowych – przy zasilaniu z FCG, 

• zaprojektowanie procedury pomiarowej oraz stanowiska do badań laboratoryjnych BDS w UFI 

w warunkach zasilania z baterii kondensatorów impulsowych, 

• wykonanie oraz opracowanie i analizę wyników ponad stu prób eksperymentalnych działania BDS 

w laboratoryjnym układzie formowania impulsu wielkiej mocy w warunkach zasilania z baterii 

kondensatorów impulsowych oraz i weryfikację jego parametrów, 

• sformułowanie rozszerzonego kryterium determinującego dynamikę rozpadu elementów topikowych 

w warunkach eksplozji, tj. stromości narastania gęstości prądu dj/dt oraz określenie jego wpływu 

na wartość całki Joule’a topików oraz osiąganą stromość sprowadzania prądu do zera. W literaturze 

najczęściej jako kryterium stosuje się maksymalną gęstość prądu jmax, które zadaniem autora jest mniej 

precyzyjne, 

• zaprojektowanie procedury pomiarowej oraz stanowiska do badań poligonowych BDS w UFI we 

współpracy z generatorem FCG, 

• wykonanie oraz opracowanie i analizę wyników badań eksperymentalnych działania BDS w UFI 

w warunkach poligonowych we współpracy z generatorem FCG. 

Opracowana konstrukcja BDS stanowi punkt wyjścia do kolejnych badań, rozszerzających wiedzę 

na temat procesu eksplozyjnego rozpadu topików oraz formowania impulsów wielkiej mocy 

o ekstremalnych parametrach. Wartym zbadania zagadnieniem jest chociażby wpływ różnych rodzajów 

obciążeń układu formowania impulsu np. mikrofalowych źródeł impulsowych o niewielkiej impedancji czy 

rezonansowych emiterów pola składowej elektrycznej na proces wyłączania prądu przez BDS oraz 

formowania impulsu wielkiej mocy. Ze względu na złożoność logistyczną i organizacyjną badań 

poligonowych, które są niezbędne w przypadku zasilania UFI wykorzystującego BDS z generatora FCG, 

kolejnym zagadnieniem wartym zbadania jest skuteczność formowania impulsu wielkiej mocy przez BDS 

w warunkach zasilania z baterii kondensatorów impulsowych przy poziomach prądów wyłączanych rzędu 

setek kA. Ze względu na znaczny poziom skomplikowania zjawisk fizycznych występujących podczas 

rozpadu eksplozyjnego topików, warto również przeprowadzić badania laboratoryjne BDS 

z wykorzystaniem kamery ultraszybkiej (FPS>106). 

Część zawartych w niniejszej rozprawie wyników badań oraz analiz przedstawiona została na łamach 

krajowych i międzynarodowych wydawnictw naukowych:  
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Załącznik 1 

Model symulacyjny układu formowania impulsu wielkiej mocy 

z bezpiecznikiem dwustopniowym w warunkach zasilania z baterii 

kondensatorów impulsowych w środowisku Matlab Simulink 

W załączniku 1 przedstawiono szczegółowy schemat modelu symulacyjnego UFI WM z BDS 

w warunkach zasilania z baterii kondensatorów impulsowych w środowisku Matlab Simulink. 

 

Rys. Z1.1. Schemat blokowy modelu symulacyjnego UFI WM z BDS w warunkach zasilania z baterii 

kondensatorów impulsowych w środowisku Matlab Simulink 

a) 
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b) 

 

Rys. Z1.2. Schemat blokowy modelu symulacyjnego iskiernika komutacyjnego (a) oraz uproszczonego 

warunkowego schematu decyzyjnego zapłonu wyładowania (b)  

 

Rys. Z1.3. Schemat blokowy wnętrza modelu symulacyjnego dowolnego stopnia BDS  
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Rys. Z1.4. Schemat blokowy algorytmu wyznaczania rezystancji dowolnego stopnia BDS  

 

Rys. Z1.5. Schemat blokowy algorytmu wyznaczania wartości przedłukowej właściwej całki Joule’a odniesionej 

do kwadratu przekroju topików hp oraz stałej C modelu odpowiedzialnej za dynamikę rozpadu topików BDS 

w funkcji średniej stromości narastania gęstości prądu w topikach dj/dtAV 

 

Rys. Z1.6. Blok pomocniczy wyznaczania aktualnej wartości całki właściwej topików h(t) 
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Rys. Z1.7. Decyzyjny blok pomocniczy określający stan logiczny warunku h=hp?, tj. wyznaczający chwilę 

osiągnięcia przez topiki stanu przedłukowego 

 

Rys. Z1.8. Blok wyznaczania rezystywności topików w chwili przed rozpadem, dla h(t)<hp 

 

Rys. Z1.9. Blok wyznaczania rezystywności topików po rozpadzie, dla h(t)≥hp 

Rys. Z1.10. Blok wyznaczania rezystywności topików w trakcie dejonizacji swobodnej na skutek ekspansji promieniowej 

kanału plazmowego w stanie bezprądowym 
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Rys. Z1.11. Blok wyznaczania energii jonizacji kanału połukowego oraz decyzyjny blok określania warunku 

ponownego zapłonu wyładowania łukowego 

 

Rys. Z1.12. Blok pomocniczy wyznaczania zastępczego przekroju topików dowolnego stopnia BDS 

 

Rys. Z1.13. Blok pomocniczy wyznaczania masy topików dowolnego stopnia BDS 

 

Rys. Z1.14. Blok wyznaczania wartości granicznej energii jonizacji kanału połukowego 
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Rys. Z1.15. Implementacja funkcji zapłonu ponownego w kanale połukowym 

  



191 Załącznik 2 

 

Załącznik 2 

Model symulacyjny układu formowania impulsu wielkiej mocy z BDS we 

współpracy z generatorem magnetokumulacyjnym w środowisku Matlab 

Simulink 

W załączniku 2 przedstawiono szczegółowy schemat modelu symulacyjnego UFI WM z BDS we 

współpracy z generatorem FCG w środowisku Matlab Simulink. 

 

Rys. Z2.1. Schemat blokowy modelu symulacyjnego UFI WM z BDS we współpracy z generatorem FCG 

w środowisku Matlab Simulink 

 

Rys. Z2.2. Schemat blokowy modelu układu sterującego pracą generatora FCG, tj. definiującego wartości chwilowe 

jego indukcyjności, rezystancji oraz stanu łącznika zwierającego typu crowbar. Zastosowano tablice wartości 

indukcyjności i rezystancji w czasie generacji wyznaczone w drodze symulacji polowych 

Model bezpiecznika został przedstawiony w Załączniku 2 
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Załącznik 3 

Dokumentacja fotograficzna modelu poligonowego bezpiecznika 

dwustopniowego 

W załączniku 3 przedstawiono szczegółową dokumentację modelu poligonowego BDS z komutacją 

iskiernikową używanego w trakcie badań eksperymentalnych opisanych w niniejszej pracy. 

 
Rys. Z3.1. Fotografia składowych elementów konstrukcyjnych poligonowego modelu BDS: 1 – izolacyjna tuleja 

wsporcza, 2 – dystanse dysków wsporczych topików stopnia wyłączającego, 3 - dyski wsporcze topików stopnia 

wyłączającego, 4 – izolacyjna osłona komory iskiernika komutacyjnego, 5 – górna elektroda IK stanowiąca również 

dolne okucie topików stopnia wyłączającego, 6 – dolna elektroda IK stanowiąca również dolne okucie topików 

roboczych, 7 – górne okucie topików wyłączających, 8 – górne okucie topików roboczych, 9 – fragment górnego 

okucia BDS z systemem napełniania gazem komory bezpiecznikowej, 10 – izolacyjna przegroda międzystopniowa 

BDS 
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Rys. Z3.2. Fotografia dystansów izolacyjnych dysków wsporczych topików stopnia wyłączającego 

a) b) 

  

Rys. Z3.3. Fotografie elementów konstrukcyjnych iskiernika komutacyjnego a postaci rozłożonej (a) oraz złożonej 

(b): 4 – izolacyjna osłona komory iskiernika komutacyjnego, 5 – górna elektroda IK stanowiąca również dolne okucie 

topików stopnia wyłączającego, 6 – dolna elektroda IK stanowiąca również dolne okucie topików roboczych 
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Rys. Z3.4. Fotografia złożonych elementów konstrukcyjnych części wewnętrznej BDS przed nawinięciem topików 

a) b) 

 

 
c) 

 

Rys. Z3.5. Fotografie złożonej konstrukcji stopnia wyłączającego w stanie złożonym (a) wraz ze zbliżeniem 

na okucia i system mocowania topików wyłączających 11 (b-c): 2 – dystanse dysków wsporczych topików stopnia 

wyłączającego, 3 - dyski wsporcze topików stopnia wyłączającego, 4 – izolacyjna osłona komory iskiernika 

komutacyjnego, 5 – górna elektroda IK stanowiąca również dolne okucie topików stopnia wyłączającego, 6 – dolna 

elektroda IK stanowiąca również dolne okucie topików roboczych, 7 – górne okucie topików wyłączających, 
10 – izolacyjna przegroda międzystopniowa BDS 
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Rys. Z3.6. Fotografia ze zbliżeniem na haczykowy system mocowania topików. Po nawinięciu elementów 

topikowych, zostają one dodatkowo przylutowane do haczyków 

 

Rys. Z3.7. Fotografia złożonych elementów konstrukcyjnych części zewnętrznej BDS przed nawinięciem topików: 

10 – izolacyjna przegroda międzystopniowa BDS, 13 – rura elektroizolacyjna stanowiąca komorę bezpiecznikową 

BDS, 14 – górne okucie zewnętrzne BDS 

 

13 14 

10 
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a) b) 

 

 
c) 

 

Rys. Z3.8. Fotografie złożonej konstrukcji stopnia roboczego w stanie złożonym (a) wraz ze zbliżeniem na okucia 

i system mocowania topików roboczych 12 (b-c): 6 – dolna elektroda IK stanowiąca również dolne okucie 

wewnętrzne topików roboczych, 8 – górne okucie wewnętrzne topików roboczych 

 

Rys. Z3.9. Fotografia wnętrza komory bezpiecznikowej BDS w postaci zintegrowanej z generatorem FCG  
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Załącznik 4 

Schemat połączeń stanowiska do badań zintegrowanego układu generacji  

i formowania impulsu wielkiej mocy z generatorem FCG i BDS 

w warunkach poligonowych 

W załączniku 4 przedstawiono szczegółowy schemat blokowy stanowiska do badań zintegrowanego 

układu generacji i formowania impulsu wielkiej mocy z generatorem FCG i BDS w warunkach 

poligonowych. 

 


