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Przełomowym, historycznym faktem w ujarzmieniu sił przyrody,

jakimi są wyładowania atmosferyczne, było pionierskie odĘcie
piorunochronu w połowie XVIII w (1752 r.) przezB. Franklina.

Pierwotnie eksperymenĘ wynalazcy miĄ zapewniać niedopusz-

czenie do naładowania elekĘcznego chmur, aby wyeliminować
pioruny. W tym celu proponował stosowanie różnych zabiegów, np.

latawców. Pomimo że pierwotne zamiętzenie nie było możliwe do

zręalizowania, to korzystnlmr efektem eksperymentów było prak-

§uczne ukieruŃowanie rozładowania przez zastosowanie zwodów

pionowych jako piorunochronów. Z wielu pomysłów i wysiłków od-

kryrcy poĄĄecznąflŃcję ochronną spełniają one do chwili obec-

nej. Ograniczyło to radykalnię zniszczenia powstające wcześniej na

przestrzeni wieków w wyniku pożarów caĘch dzielnic wielu miast

(Kolonia, Wrocław i innych).
Od czasu B. Franklina obowiązuje niekwestionowany jego po-

gląd, że wyładowanie atmosferyczne rozwija się na powierzch-

ni ziemi w postaci niezupełnych wyładowań, jako tzw. wczesne

strimery lub w bardziej zaawansowanej formie lidera, co stano-

wi niejako przygotowanie do głównego uderzenia pioruna, które

w pełni rozwija się od chmury, Faza pierwsza wstępna może być
poprawnie opisana równaniami pola quasi-elektrostatycznego,

natomiast rozwój zjawisk fazy głównej wymaga opisu elektrody-

namicznego.
Fakt istnienia fazy pierw szej umożliwia sfotmułowanie względnie

prostego modelu matematycznego, co następnie stanowi podstawę

poszukiwania konstrukcji różnych rodzajów zwodów Ępu ESE
(early streamer emission).

Pod koniec XX w. technika ESE w etapach wcześniejszych roz-

wijała się w klasię tzw. piorunochronów aktywnych o róznorodnej

zasadzię dzjałania(np, w których wykorzysĘwane były pierwiastki

promieniotwórcze, komory jonizacyjne itp.).

W arlykule rcrważania dotyczyć będąjedynie konstrukcji zwodu

z wykorzystaniem odkrytego w połowie XIX w. (1852 r.) zjawiska

indukcji elektromagneĘcznej M. Faradaya. W aspekcie klaslńka-

cyjnym ztęorit obwodów w badanym obiekcię występująĘlko ele-

menty pasyłvne (kondensatory induktory) i zaliczanie ich do ukła-

dów akĘwnych jest błędne. Właściwe byłoby skótowe oznaczenie,

ajednocześnie oddające ideę działania tego zwodujako ESE(FF+)

- FraŃlin+Faraday.
W literaturze francuskiej przyjęta jest nazwa właściwsza PDA (pa-

ratonnerre d dispositif d'amorgage), oznaczająca zwody z układem

wspomagaj ącym. Wspomaganie to odblłv a się przez wykorzystanie

energii magnetycznej gromadzonej w cewce.

W literaturze [3-5] podawane sąkrytyczne oceny lub wprost kon-

trowersyjne i negatywne opinie o skuteczności działatia zwodów

Ępu ESE. Formułowane zasttzężenia nie są uzasadnione i wyni-

kają ruczej z niepełnego zrozlmienia fizycznej zasady działania

zwodów ESE.

Kryteria teoretyczne oceny działania zwodów typu ESE w ochronie odgromowej

- potwierdzenie eksperymentalne analizy teoretycznej
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Problematyka ochrony odgromowej stanowi coraz szerszy i waż-
niejszy zahes zagadnień zarówno w sensie teoretycznym, jak rów-

nież zastosow ń prakty cznych. Wraz z postępem cyrvilizacyjnym
i technologicznym wzrastajązagrożenia dla człowieka oraz jego

materialnego otoczenia, wynikające z wyładowań atmosferycznych.
W coraz większym stopniu wzrasta potrzeba ochrony obiektów
gabarytowo duzych (zbiorników paliw, hangarów lotniczych), jak
również obiektów wysokich. Szczególnie ważne jest zapewnienie
niezakłóconeg o działanla łączy lnformatycznych. Powstaj e potrzeba

skutecznej ochrony wszelkie go §pu masztów telewizyj nych, masz-

tów telefonii komórkowej, anten satelitamych, W Ęm przypadku

ochrona powinna zapewniać selektyr,vną lokalizację punktów ude-

rzenia pioruna w taki sposób, aby skutki je go działania nie powodo-

wĄ uszkodzenia chronionej aparatury.

Z uwagi na warlość chronionych obiektów, wzrasta potrzeba

ochrony bardziej niezawodnej. Ponieważ nie moźna praktycznie za-

pewnić 1O0-procentowej ochrony, to jednakpowinno się zapewniać

ockonę o ztvcznie obniżonym poziomie ryzyka (ustalanym każdo-
razowo dla chronionego obiektu),

Wprowadzenie

Zjawisko pioruna towarzyszy człowiekowi od zarania jego dziejów.

Uczucie trwogi i zagtożetia,jakie wywołuje to zjawisko w Ąciu
współczesnego człowieka, dla człowieka pierwotnego było objawem

działania sił nadprzyrodzonych. Tajemniczość tego zjawiska i bezsil-

ność człowieka wobec potęgi sił przytody rodziłajedynie potrzebę

przystosowania się w obrzędach kultu i mitu, W aspekcie antropolo-

gicznymzaĘada się, że zjawisko pioruna spełniło też swojąpozytyw-
ną fuŃcję w rozwoju człowieka, która wyrażała się przede wszyst-

kim tym, że piorun był dostępnym źródłęm ognia, a ten w sposób

decydujący wpłynął na rozwój człowieka. Z naczelnych Ęlko homo

sapiens był zdolny wykotzystać ogieńjako istotny, naturalny cz}.nnik

w rozwoju biologicznlłn. Zostało to pięknie wlrażone w mitologii
greckiej w podaniu o Prometeuszu, który kadnąc ogień bogom, aĘ
oddać go ludziom dla ich dobra, zapłacIłwiecznlm cierpieniem.
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We wcześniejszych opracowaniach [ 1, 2] sformułowano równania
teoretyczne badanego modelu oraz przedstawiono podstawy ftzycz-
ne dzińania zwodów tego typu,

Celem aĄkułu jest przedstawienie dodatkowych aspektów teore-

§cznych i wynikających z tego interpretacji mechanzmów frzycz-
ny ch or az zw iązków pr zy czynowo- skutkowych w inicj acj i i rozwoj u
wyładowania w zwodach ESE. W dalszej części natomiast bardziej
szczegółowo została przedstawiona pełna odpowiedż na zgłaszane
zastrzężenia oponentów, a w części końcowej zamieszczono wyniki
badań laboratoryjnych.

Obecnie korzystne dla zastosowaniaw ochronie odgromowej tech-
niki zwodów ESE jest wydanie nowej normy francuskiej [10], która
uwzględnia wyniki opracowań teoretycznych i standaryzuje wyma-
gania w zastosowaniu zwodów ESE w ochronie odgromowej.

Sformułowanie modelu (schemat zastępczy)

Modelowanie jako metoda analizy polega na odwzorowaniu ba-
danego obiektu układem zastępczym (modelem) z zachowaniem
podstawowych, istotnych cech badanego obiektu. W modelowaniu
wykorzystane są modele naturalne (makieĘ w zmienionej skali),
modele analogowe (analizatory), modele cyfrowe (programy kom-
puterowe), W ocenie dokładności modelowania są dwa sposoby:
modęl dokładny (sam obiekt) i jego analiza przybliżona lub model
przybliżony obiektu przy dokładnej analizię.

Przypadek dokładnego modelu i dokładnej analizy jest prak-
tycznie nie do wykonania (zgodnie zkrytycznąoceną R, Feinma-
na nie jest możliwe w fizyce sformułowanie tzw. dokładnej teorii
wszystkiego).

Przybliżony model badanego zwodu ESE przedstawiony jest na

rys, 1 w postaci schematu zastępczego. Pełnąi ścisłąanalizę modelu
jako obwodu RLC przedstawiono w oddzielnych aĘkułach [1, 2].
W analizie .vq/znaczono przebiegi czasowe zmiany ładunku zarów-
no w stanie statycznym, jak również przy niestacjonarnym naroście
potencjału chmury.

Rys. 1. Schemat zastępczy modelui jegoparameĘpodanew [1]

Jako warunek początkowy w chwili (r : 0) zadanę są wartości
Cu(.O)==--U"=hEn i Qg=0. Warlości początkowe od-

C,+Cn
grywają istotną rolę w inicjacji i przebiegu procesu wyładowania.

Opis fizycznej zasady działaniazwodu ESE
W celu wyjaśnienia podstawowej zasady dzlałania zwodu ESE

rozpattzmy układ płaski elektrod (chmura-ziemia), wytwarzający
pole elektryczne o natężeniu Ą (równomieme), jak przedstawiono
to na rys. 2.W przestrzeni między elektrodami lmieszczamy zwód
o kształcie sfery o promieniu r, której środekjest połozony wzglę-
dem ziemi na wysokości h.RozhJadpola ulega zmianie.
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Rys. 2. Ładunek zwodu izolowanego (IZO) P = 0, ładunek zwodu Franklina
0o, ładunek zwodllESE Q,,= k,Qo

W podstawowym kursie teorii pola elektrycznego rozwiąrywa-
ne jest równanie Laplace'a [2] dla sfery samotnej nienaładowanej

Qo--\ w polu równomiernym o natężeniu Eo.Wyznacza się maksy-
malne natężenie pola na powierzchni E r= 3 En

Parametrem charakteryzującym rozkład pola na powierzchni zwo-
du jest lokalny współczynnik koncentracji pola okeślony wzorem

,E,Kt= r (|)
gdzie: L0

E, - natężenie maksymalne pola elektrycznego na powierzchni
zwodu (pionowa składowa notmalna),
Eo- natężetie pola w nieskończoności (na powierzchni chmury).

Wykonajmy teraz połączenie powierzchni sfery z zlemią. Prze-
prowadźmy przybliżonąocenę współc zynnlka koncentracji po po-
łączenil. Ponieważ znĄdowała się ona na potencjale Vo- hEosfera
zostale doładowana ładunkiem Q, = CV, = 4n eor h Eo.

Natężenie pola w punkcie Mwyznacza się teraz zprawa Coulom-
Q,

ba Ły =fr, stąd współczynnik koncentracji po podstawieniu
+ftC|r- h

do (1) otrzymuje się w postaci wzoru kE =:. Dokładniejsza war-

tość wyprowadzona w |I]wyrażasię wzorem t u =La1,,r--

Przyjmując np. r - 0,25 m, h:25 m, kr= 700, co oznacza, że na-
tężenie pola na powierzchni zwodu Franklina jest 100 razy większe
niżnapowierzchni chmury. Oczyrł,iście, jeżeli ono przekroczy tatę-
żenie wfrzymałości powietrza, następuje rozwój wyładowania.

W przypadku zwodu ESE sytuacja jest nieco odmienna, Jezeli
potencjał Ę jest dostatecznie duĘ, aby zapalić iskownik - nastę-
pują na zwodzię oscylacje ładunku, a tym samym i potencjału od
wartoŚci +Vł do warloŚci V, (Przv dobroci układu RLC kq > 20)
wyrvołane sem indukowaną w cewce. Zwód zostaje doładowany
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dodatkowym ładunkiem tak, że waftość ładunku jakabyłaby przy
bezpośrednim połączeniu zostaje podwojona. Podwojona wartość
ładunku wyrvołuje dvukotnie większe natęźenie i prawie dwukot-
nie większy współczynnik koncentracji pola, co może wyvołaó ini-
cjację wyładowania w postaci wczesnego strimera lub lidera (zależy
to od ujemnej lub dodatniej biegunowości zwodu). Zazwyczaj przy
biegunowości ujemnej chmury polaryzacja ładunku jest dodatnia
(zwód staje się anodą). W tej sluacji w otoczeniu zwodu w procesie
jonizacji wlworzony jest obszar z dużą koncentracją jonów dodat-
nich (elektrony ze względu na małąodległość zostają naĘchmiast
przyciągnięte pruez anodę), a więc powstaje kanał jonów dodatnich
(obszar plazmowy) jako lider wyładowania. Dokładnie w taki sam
sposób rozwija się proces wyładowania na zwodzie Franklina. Róż-
nica, jakajest w stosunku do zwodów ESE polega tylko na przyspie-
szeniu procesu jonizacji i wyładowania,

Zastrzężęnia czynione przez oponentów [3-5], że napięcie indu-
kowane w cewce zwodu ESE nie jest na Ęle wysokie, aby wytwo-
rzyć wyładowanie w postaci lidera, nie są argumentami istotnymi.
Przęcięż na zwodzie Franklina tworzy się lider na potencjale zero
bęz udziału dodatkowego napięcia.

Celem napięcia indukowanęgo w cewce (równe zawsze zprzeciw-
nym znakiem waftości potencjału położenia zwodu) jest tylko do-
ładowanie dodatkowym ładuŃiem, czyli zwiększenie pola w oto-
czeniu zwodu, a więc przyspieszenie procesu wyładowania. Sam
proces wyładowania rozwija się tak samo jak w zwodzie FraŃlina
z pełną energią akumulowaną w chmurze.

Porównanie współczynnika koncentracji pola zwodów
Franklina i ESE

Udowodnimy twierdzenie, że dla współcz,pnika koncentracji
pola zwodu Ęu ESE i zwodu klasycznego FraŃlina (przy jed-
nakow;-ł,n kształcie geomeĘcznym) spełniona jest nierówność
ku(ur,l ż ku(o*),

'i lvił:t,qlał:łi§e * lł:spń§cr5rł*§§ł* k*xcr.*tr*cj i pc;9*

Założenię:
Z przyl<ładu wynika nierówność

O) kr,rrr,u kr,,ro,
b) ł_> l.

Nierówność a) była spełniona w rozpatrzonym pruyl<ładzie po-
wierzchni slerycznej ł,.r,=l00. k,,ro,:3^ również zachodzi dla dowol-
nego geometrycznego ksztahu (co można sprawdzić pomiarowo
lub metodą obliczeniową MES - metoda elementów skończonych),
nierówność b) jak wykazano w [1, 2] (.k,= 2). Założenia są więc
prawdziwe.

Teza,. l. :l-n EIESE)' n Ąri, l
Dowód:

Z zasady superpozycji wynika, że natężenie pola w dowolnym
puŃcie na powierzchni przewodnika jest sumą wpływu ładunków
zewnętrznych i wewnętrznych

Er=Er,łEr,=AQ,+BQ,,
gdzie:
A, B - stałę,

Q,, Q, - ładlmkl zgromadzone na zewnątlz powierzchni przewodni-
ka i na powierzchni przewodnika.

Przyjmując, że przewodnik jest izolowany i nienaładowany

Q,:0, E, = AQ,: E,,ror.Po połączeniu przewodnika z ziemią
Q,: Qo: -CoUo, natężenie polaEr= E,*)= Etrolł BQo.

Z tego nlviązktl może by ć wy ztaczona stńa B, czyll 3 - 
E 

l r u l - E 
t lzo l,

Qo

Stąd wynika, że przy naładowaniu przewodnika innym ładunkiem

Q, : k, Qo ł0, natężenie pola na powierzchni przewodnika możę
być wyrażone wzorem E, = Eluru., = E,.,ro1 +k,(Erno, - E,rr)

lub po przekształcenillE,uru, = Eqn,l1+(lr^ _t)(Err*l - Evo).

Dzieląc stronami przez Eo, otrą,mujemy związek dla współczyn-
nika koncentracji

krlrsr. = kuto*, + (k^ _1)@uc*,, - kr,ro,) (2)

W zależności (2), uwzględniając założenia a) i b), obydwa nawia-
sy są dodatnie, a więc widoczne jest spełnienie nierówności zawar-
tej w tezie,

Udowodnione twierdzenie ma znaczenle zasadniczę dla ochrony
odgromowej przy zastosowaniu zwodów ESE, wyraża jedno z po-
równawczych k}teriów teoreĘcznych,

Fr;łr,§t{*łd

W przypadku rozpatrywanego wyżej zwodu sferycznego otrzyma-
no wafiości kurro,= 3, kr*,li 100, po podstawieniu do (2) otrzymu-
jemy łu,rrr,: 100 + tZ 1) (100 -3):197.Ilustruje toróżtlicęza-
chowania się zwodu typu ESE i zwodu Franklina. O ile na zwodzię
klasycznym koncentracja pola na powierzchni zwodu w stosunku
do pola wymuszającego na chmurze jest ok. 100 razy większa, to
dla zwodu ESE jest I97 - a więc prawie dwa razy większa niz na
zw odzie klasycznym Franklina.

Teoretycznie wynika stąd, że zwód ESE umieszczony na wyso-
kości ł jest równoważny zwodowi klasycznemu FraŃlina na wy-
sokości 2h. Stąd, ptzy tym samym stożku ochronnym, powierzch-
nia chroniona jest cztery razy większa Jest to ocena przybllżotta,
a szczegółowe wartości reguluje norma [10].

Wyniki otlliczeń

W celu sprawdzenia wyników teoretycznych w badaniach labo-
ratoryjnych wykonane będą obliczenla przy zastosowaniu funkcji
udarowych napięcia o zadanym czasie narostu czołaTrizadanym
czasie półszczytu Ą, okeślonej wzorem

u,(t\ = IJ, + IJ,ao[exp{-a, l / Ą )-exp(- a, t t Tr\)

W tab. I zestawiono bezwymiarowe parametry a0, a., Q2 funkcji
udarowej dla zadanego stosunku ł = 

f.
Funkcja zmiany ładunku, zgodnie z [2] okeślona jest wzorem cał-

ki splotowej przy darcj reakcji impulsowej Q,

Q u 
(t) =q exp(- a l) sin(roo l),

(3)Q(t) = IQ,ę -.l)u,(r)d T

gdzle: 0
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k ą1 a a1

50 1,0167 0,0I4ż 303,6506

40 1.021ż 0,0179 ż32,0652

30 1,0289 0,024I t6].39]9

ż5 1,0353 0,029l l30,44ż4

ż0 I,0454 0,0369 98.6602

l5 1,0633 0,0503 68,3483

l0 1,1 043 0,0792 40.0109

TABELA I. Wartości parametrów krzywej udarowej napięcia jako
funkcja stosunku cza§u narostu do czasu półszczytu

1ł
PIZYcZYm: r=,l 

u, 
o= 2L, 0o=

ustalając parametry zwodu na podstawie pomiaru: L : 2,5 H,
C=0,1nĘR=1500O,

Obliczona wartość pulsacji oscylacji oraz współczyrurik dobroci:
olo:ż.l}a sL,ł =33,3.

Na rys. 3-5 przedstawiono kolejno wykesy reakcji impulsowej,
fuŃcji udarowej napięcia i funkcji oscylacji ładuŃu na zwodzię
obliczone na podstawie zależności (3).

0-0] 2 0.0]4

Rys. 3. Wykesy reakcji impulsowejprzy L= 2,5H, C - 0,1 nĘ R = 1500 O

-

Rys. 4. Wykesy fuŃcji udarowej TIlTz= 65016500 ps/ps, ł = 10

0,002 0,004 0.012 0.01l

Rys, 5, Wykesy funkcji oscylacji ładuŃu (wartości względnej w stosunku
do C d) przy podanej reakcji impulsowej i fuŃcji udarowej wylruszenia
650/6500 ps/ps, współcz5łrnik wzmocnienia pola k,= 1,46, czas
wyprzedzenia LT = 492 1,1s

Rys. 6. Ksaałt i gabarylty zewnętrzne zwodu typu ESE (Gromostar)

Badania laboratoryjne

W cęlu porównania wyników z analtzy teoreĘcznej przeprowa-
dzono próby pomiarowe napięcia i czasów wyładowania zwodów
ESE i klasycznych FraŃlina.

W zakesie badań laboratoryjnych o charakterze porównawczym
zwodów ESE i FraŃlina bezpośrednią informację uzyskuje się
w układziejednoczesnego wymuszenia napięcia udarowego w ukła-
dach schemĄcznie przedstawionych jak na rys. 10 i 1 1 .

Zgodnie z podanym wyżej opisem fizycznym zasady działania
przy h = 0, czyli na potencjale zerowym ziemi V,: 0, zwody ESE
i FraŃlina zachowują się identycznie i liczba uderzeń rozkłada się
w badanej serii prawie równomiernię (n* nupo 50%). W Ęmprzy-
padku cewka jest niejako zwartai nie moze wlworzyć się sem in-
dŃowana powodująca przepĘw dodatkowego ładuŃu.

Różnica w zachowaniu się zwodu ESE i FraŃlina zwiększa się
zasadttczo wraz ze wzrostem wysokości położenia zwodów ł > 0,
jak na rys. 11. Melkość indukowanej sęm w cewcę jest dokładnie
równa wartości potencjafu (z e znakiemprzeciwnym), jaki występuje

0.006

x ]0
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Rys. 7. Wańości pomiarowe napięcia udarowego plzebicia U rprzy Iiczbie
prób łl = 50, U^= 20,3 V (mierzone na dzielnil,-u), Ur= 498 kV (mierzone
między elektrodami)
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Rys. 8. Wartości pomiarowe czasu przebicia przy czasie narostu czoła
7= 350 ps fuŃcji udarowej napięciaprzy liczbie prób n= 50,T.-ż47 sl,s

na wysokości położęntazwodów i wymusza przepływ dodatkowego
ładunku §m większego, im wyżej jest połozony zwód. W tym przy-
padku w przeprowadzonej serii prób obserwuje się istotną różnicę
nA<nBw liczbie wyładowańze zwodów Franklina i ESE.

Próba napięciowa porównawcza

Dwa piorunochrony ESE (PDA) (Gromostar) ze zwaĄm ukła-
dem wspomagającym zostaĘ umięszczone w układzie tak, j ak bada
się piorunochrony wg normy francuskiej: umiejscowienie (\okaliza-
cję) zwodów w polu pomiarowym dobrano tak, by w serii 30 prób
uzyskać możliwie jednakową liczbę wyładowań w obydwa bierne
(nieakĘwne) zwody. Ustawienia tak, by można było uzyskaó do-
kładnie po 15 wyładowań w jeden i drugi zwód nieaktywny (B)
jest trudne do wykonania zlwagl, na przypadkowość wyładowań
vrynikającąz wpĘrłu innych czynników (np. cyrkulacji powietrza).
PraĘcznie w I serii uzyskano liczbę wyładowań - odpowiednio 13

i 1] otaz w drugiej i trzeciej próbie - 16 i 14. Następnie, nie zmie-
niając ustalonej konfiguracji, usunięto zwarcię uMadu wspomagają-
cego zjednego zwoduA (rys. 12). Ohzymano w serii I na 30 prób
wynlk}4 wyładowań w zwód zlĘadęm niezwaĄm (akĘwny A)
i 6 w zwód z układem rwaĘm (nieaktywny B) oraz w sęrii II - 3

w zwód z układęm zwaĘm(nieaktywny B) i 27 w zwód z układem
otwaĘm (ak§łvnymA), W trzeciej próbie uzyskano Ęlko wyłado-
wania do zwodu w stanie akĘwnym (niezwaĄm A). Podczas prób
wykonywana była regulacja parametrów eksploatacyjnych. Wyniki
pomiarów napięcia i czasu wyładowań zestawiono w tab. II.

Badania byĘ wykonane w Laboratorium Wysokonapięciowym
SIAM Uniwersltetu de Pau et des Pays de l'Adour i zostĘ przed-
stawione w [1Ł16]. Ogólna ocena uzyskanych wyników ekspery-
mentalnych potwierdza dziŃattię efektyłvne zwodów ESE w zake-
sie skuteczności 80-100%.

Przedstawiona analiza teoreĘczrn oraz zŃożęnia teoretyczne we
wcześniej publikowanych artykułach [8, 9] zostĄ potwierdzone
eksperymentalnie.

Rys. 9. Zwód Ęu ESE
na stanowisku badawczym
i próba pomiarowa
wyładowania przy napięciu
udaroqłn 540 kV

h=0

FRA no=nu=S0% ESE

Rys. 10. Próba kontrolna zlvodu klasycznego i ESE przy ł = 0

Uu

FRA flł<flg ESE

Rys. 11. Próba kontrolna zwodu klasycmego i ESE przy h > 0

Próba prądowa

Poza badaniami wysokonapięciowymi wykonane zostaĘ badania
silnoprądowe samego zwodu, jak również pozostĄch elementów
instalacji (masźów, złączek, liczników iĘ.).
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n B B Ę lps] {/ IkVl B A Ę ltts] ąlkł]
30 13 17 228 514 6 a/ 21I 500

30 l6 )4 283 531 3 ż,7 ż4l 533

30 l6 I4 305 497 0 30 ż44 490

TABELA II. Wyniki pomiarowe trzech serii próbnych wyładowań
porównawczych na zwodach ESE w stanach: nieaktyvnym (B - zwarty
układ wspomagający) i aktywnym (A - otwarĘ układ wspomagający)

Rys. 12. Badania porównawcze dwóch zwodów Franklina-ESE lv stanie
nieaktywnym i aktywnym ESE

Rys. 13. Badanie prądowe nvodu Gromostar przy amplitudzie prądu 100 kA +5%

Badania zostaĘ przeprowadzone w Laboratorium Symulowanych
Wyładowań Atmosferycznych Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej
Mikosyntezy w Warszawie. Badania wykonano zgodnie z nolmą
PN-EN 501 64- 1 :20 10 oraz procedurą wewnętrzną SOP 3 1 . Wyniki
bad,ańzawafto w sprawozdaniu [17].

Wnioski

W ogólnym, skrótowym sfotmułowaniu - zwody Ępu ESE speŁ
niaj ą następuj ące zasady:

- Wzmocnienia pola,

- w yprzedzenia czasowego,

- selektyrłnego wyboru losowego.
Udowodnione twierdzenie o kryterium współczynnika koncentra-

cji pola doĘczy porównania dzlałania ESE i FraŃlina w jednym
zlokalizowanym miejscu i czasie. Zasadawyboru losowego umoż-

30

liwia stosowanie metody toczącej się kuli do wyznaczania stref
ochrony, pod warunkiem dodatkowego uwzględnienia parametrów
wynikających z zalęceńnormy [1 0].

zakończenie

Przedstawione wyniki anallzy teoretycznej potwierdzają ważne
w zastosowaniach cechy zwiększające skuteczność zwodu Ępu ESE
w stosunku do zwodu klasycznego Franklina. Przeprowadzone ba-
dania laboratoryjne ponvierdzają wnioski teoreĘczne.

Nalezy kontynuować badania laboratoryjne mechanizmów wyła-
dowania, z uwzględnieniem funkcji udarowej napięcia przy różnych
czasach narostu czoła T 

,l 
T, i czasu półzaniku. W opracowaniu ogra-

niczono się do standardowej warlości 350 650 prs.

W celu pełnego oszacowania skuteczności ochrony nlęzależnlę
od przeprowadzonych analiz teoretycznych ipomiarów laboratoryj-
nych, nadal jest celowe przeprowadzenie badań na obiektach rze-
czy.lłistych zbieżącym monitoringiem, serwisem i okresową kon-
serwacją oraz ciągłą rejestracją i oceną statystyczną wyników.

Na zakończenie wafio przlĄoczyć znane powiedzenie nestora
elektryków polskich szkoły lwowskiej profesora S. Fryzego: ,§aj-
bardzi ej prakty czną rzeczą j e st dobra teoria".
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