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Abstract: This paper presents a method to determine the time TD disposable 

electronic security system that struck a pulse surges or lightning. Disposable time 

is the time from the moment of shock electronic security system until its transition 

to a state of security failures, assuming the impact of anti. Disruption (shock), 

which occurs in the frequency band (0-100) kHz, and effects on the ESB can be 

catastrophic is lightning.  
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Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę określenia czasu dyspozycyjnego 

TD elektronicznego systemu bezpieczeństwa, który porażony jest impulsem 

przepięcia lub wyładowania atmosferycznego. Czas dyspozycyjny to czas od chwili 

porażenia elektronicznego sytemu bezpieczeństwa do chwili jego przejścia do stanu 

zawodności bezpieczeństwa, przy założeniu braku oddziaływania 

przeciwdziałającego. Zakłóceniem (porażeniem), które występuje w paśmie 

częstotliwości (0-100) kHz, a skutki działania na ESB mogą być katastroficzne jest 

wyładowanie atmosferyczne.  

 
Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, czas dyspozycyjny 
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SHOCK A DISPOSABLE TIME  

IN ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS 

 

 

1. Introduction 

Electronic security system (ESS) is a set of elements and a set of relations between the 

two [2,4]. Reliability ESS descriptive sense this property to preserve its ability to 

implement the selected request - function at a certain time, under certain conditions, in 

spite of a possible failure to comply with a specified subset of system components 

such. detectors, detection line, bus, etc. The use of different technical solutions, 

redundancy and safety rules damage has to dependence on the process of using the 

ESS since reliability of its components, systems, modules and relationships which 

occur in these structures. From a security standpoint ESS has always redundant 

structure. The structure of the ESS is determined by:  

 systems, modules and components of the system, control, sensors, bus transmission 

lines surveillance, signal acoustics - optics, etc. [4.5]; 

 energy - the main power (system power supplies ESS), backup power supply 

system (batteries, UPS s, generator sets), etc. [17,18]; 

 information processed in the system and transmitted to the alarm receiving center, 

the State Fire Service, the Police, etc. radio, radio links, GSM or independent leased 

telephone line [5,7,12,14,19]. 

ESS implementation of the representative structure for reliability aims to: 

 reducing the sensitivity of the ESS to enforce internal and external (stationary and 

mobile), including climate - temperature, humidity; electromagnetic interference, 

natural and artificial, including deliberate human action;  

 increase the life of the ESS through the use of restrictive elements such as. Surges 

in the supply line busses transmission, alarm lines, attack, encryption - Fig. 1 b; 

 increase evaporative ESS through, for example, increase evaporative ESS through, 

for example. use for example. interference suppression filters, varistor, fuses, surge 

circuits in transmission lines, buses and power cables - fig. 1 a). 

ESS airworthiness status is determined, pre-defined design process response signals in 

the control panel - states: off, alarming, fault testing, the lock - Fig. 1b). 
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Fig. 1. ESS protection against an atmospheric discharge impulse (a), the types of 

output lines, united technical control panel (b); [source: to develop their own] 

2. Vitality electronic security system 

Vitality ESS is characterized by sometimes from the moment TŻ of shock the 
system until its transition to a state of security failures, assuming the impact of the 
anti - Fig. 2. The unreliability of the security vulnerability is the ESB the 
emergence of dangerous situations related to the impact of environmental 
conditions. Fallibility safety ESB to the impact of the following risks: systems 
(objects) of cooperating, the environment and human life. Paralysis of the system 
means all internal and external noise (mobile and fixed) that may occur in the 
surrounding system environment and cause an emergencies or failures of security. 
This interference in the absence of counter-lead system to the state of absorbing, ie. 
unreliability of safety. Vitality TŻ the system is a random variable, resulting from 
the random nature of conducted and radiated interference which can occur over  
a wide area supervised by the ESS.  
 

 
 

Fig. 2. Vitality ESS [source: to develop their own] 
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ESS is a measure of the vitality of probability characteristics of a random variable 
TŻ. The most important of them is padding the cumulative distribution of the 
random variable TŻ, ie. RŻ(t) = 1- QŻ (t). This indicator for the ESS is determined 
by the likelihood of no transition under the influence of the infected system, eg. To 
lightning and induced surge in buses to the state security failure QB(t), provided 
there is no counteracting a dangerous situation. The most commonly used indicator 
of infected viability of the system is the expected value of the random variable 
E(TŻ). This indicator can be called stability of the infected system security. The 
ESS are acceptable, founded in the design phase nominal voltage of the devices, 
modules - (bridles - the power of the system, Umd - bus transmission or Uld - zones) 
which exceeded the interference signals cause a transition to a state of partial or 
total unfitness. Disruption (shock) that may occur over a large area and the effects 
on the ESS can be catastrophic is lightning.  
The values of the magnetic field induction B and intensity E of the electric field 
occur when lightning are very high (close to the main channel discharges Emax = 
400 kV/m, the induction of the magnetic field B reaches a maximum of a few mT) 
[9,10,14]. Mathematical description of the time course of the first and subsequent 
fault lightning apply equation (1) 

   
)]exp()[exp()( ttIkti mi  

                  
(1)

 

where: Im - the value of the maximum power; ki - factor correction; ,  - 

coefficients indicating the duration of the forehead and time to half. 

Spectrum of the discharge current can be represented by the equation (2) 
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Conducting the analysis of the spectral waveform an atmospheric discharge 

in the main channel, it can be stated that the band up to several tens of kHz 

gathered for the vast majority of the main discharge energy - fig. 3a, 3b [9,10,14]. 

 
Fig. 3. a) Spectrum an atmospheric discharge for a pulse of 100 kA, 10/350 [ms]; 

b) waveform, amplitude spectra [source: to develop their own]. 
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Lightning and switching waveforms occurring in the power grid supply system of 

the ESS are characterized by the occurrence of the noise in the form of voltage 

pulse amplitude to 20 kV. Energy at maximum discharge voltage can be 300 J, 

repetition frequency interference in the network is a maximum of 6 pulses per 

minute. The upper frequency limit of signal interference from lightning and 

switching waveforms are 350 MHz [9,10]. Another distortion that may occur in the 

ESS with less energy (up to 10 mJ, at a maximum voltage) is an electrostatic 

discharge. This kind of interference occurring over a wide area supervised by the 

protection system interact lines, circuits, bus by coupling the electromagnetic field 

or conduction - Fig. 4.  

Method impact on the ESS depends on the frequency interference. In the case of 

the direct impact of a lightning pulse on power circuits, surveillance, mass, etc. 

noise propagated concurrently with useful signals which are generated in the 

security system. For the higher frequency range (above 300 MHz) there is a 

possibility of disturbance influences on ESS by coupling using electromagnetic 

fields - components E, H [10,14,15,16]. If a component of the magnetic field does 

not depend directly on the component of the electric field we are talking about the 

near field. In the near-field practically believed to have either an electric field or 

magnetic, depending on which component E, H dominant.  
 

 
 

Fig. 4. The impact of interference on ESB [source: to develop their own] 

 

Near-field condition concerns the area of the cable up to a distance equal to /2 

(where:  - wavelength electromagnetic disturbance). In the middle there is  

a possibility of disturbance influences on the system using inductive coupling or 

capacitive coupling. Field far there is a large distance from the wiring for example, 

power lines or bus transmission.  
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Then, the size and phase of the electric field depends on the size of the 

corresponding magnetic field. Both components have the relationship 

 

     
fZ

H
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    (3) 

wherein:  

 E  -  electric field vector,  

 H  -  magnetic field vector,  

 Zf  -  wave impedance environment. 
 

Zf value depends only on the electrical and magnetic properties of the environment 

in which propagates electromagnetic interference [9,10].  
 

In general, the  
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where:  

 0, 0  - physical constants respectively equal dielectric and magnetic 

vacuum;  

 r, r -  physical constants respectively equal to the relative permittivity 

(ie. dimensionless), dielectric and magnetic environment.  

Since the relative dielectric r i relative magnetic permeability r of air are 

approximately equal to 1, the characteristic impedance of air is equal to 377 []. 

3. Disposable time and evaporation 

ESS which affects lightning impulse may be disposable specified period of time in 

which it makes sense to counteract a dangerous situation in various ways. TD 

disposable time depends on:  

 degree of infestation - occurrence of pulse lightning (interference type A) in the 

system makes disposable time TD in the system depends on the means used 

overvoltage protection (varistors, diodes, fuses, etc.). In the absence of counter-

system time TD may be zero. If a fault occurs in the switching power supply 

network (interference B) causes that exist in the system specified time 

disposable, TD  0. Disposable time TD is a function of many variables, eg. The 

parameters of the disturbing signal - the amplitude of the interference signal, the 

duration of the pulse repetition period, frequency range interference spectrum of 

the interference signal, rise time, duration to half impulse, etc .;  

 the type, design and installation site ESS - an open area, building, warehouse. 

Distributed systems which have long bus lines installed alarm signals in the 

open field are less resistant to interference. In this case, the time disposable TD 

is smaller than the systems in buildings - fig. 5;  
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 methods to counter the impact shock on the ESS by eg. The relative location of 
detectors, zones, alarm and transmission. This is accomplished by maintaining 
an appropriate distance from sources of interference, the use of anti-interference 
filters, performed inadequately shielded parts of the system that are exposed to 
electric shock, use of spark gaps, varistors and other items, including grounding, 
lightning conductors - fig. 5.  

The existence of disposable time TD does not guarantee the evaporation of  
a dangerous situation. Evaporation of the dangerous situation in the ESS is  
a function of many factors, which could include, for example: 
 response time service team system to the same failure depends on the system 

classes (1  4) which is installed at the facility;  
 properties of systems safety system involved in preventing a dangerous 

situation, damping filters and screens that are dependent on the frequency range 
of interference, of applied systems - analogue or digital signal amplitude values 
of useful devices in the system that affect the job security of supply in the 
system, noise own these devices, etc. [1,2,4,7,11].  

The precise process of countering the danger systems requires a pointer called 
evaporative. The evaporative measure of the probability R0 that during dispositions 
security risk is evaporated [5,6,10,14,15,18]. The measure of shock ESS is likely to 
disruption of its work. If the level of noise generation over a wide area of 
protection within the limits supply of trouble - free operation of the system - the 
system meets its operational requirements, technical and tactical. It is insensitive to 
shock occurring. 

 

Fig. 5. Example of power supply and protection against lightning impulse ESS, where:  

Zk - cable connector, m1, m2 - buses transmission, Lt - the telephone line,  

Ip - discharge current atmospheric, Iz - short-circuit current system,  

L1, L2, L3, N, PEN - marking power cables, AO - output devices of the system 

[source: to develop their own] 
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If we denote: 

 by AP  the event in which that system is in the range of influences infesting; 

 by AWP event consisting in the fact that the system is sensitive to the effect of  

a shocking; 

 by AZP event in which the system that was struck (switched to safety risks) is 

the probability of transition of the system to the state of security risks P(AZB) 

will be equal to 

)()( WPPZB AAPAP 
      

(5)
 

If the event AP and AWP are independent, you can save 

ZBPWPWPZB QQQAPAPAP  )()()(
     

(6)
 

where:  

P(AWP) = QW is indicative of sensitivity,  

and  

P(AP)  = QP - is indicative the vulnerability.  

Security unreliability of the system, subject to the impacts of factors infecting  

a vast area of protection can be written as 

])1[( 0 DDPWBP QQQQQQ             (7) 

Equation (7) describes failure safety of the system taking into account the 

following factors: 

 QW - sensitivity to the disruption of the system - a property of the system; 

 Q0 - evaporative, system capabilities to resist a dangerous situation - eg. 

Through the use of appropriate filters, screens, earthling, insulation, etc.; 

 QD - availability is a temporary reaction between viability, the right system and 

sometimes conditional nature of the process of paralysis; 

 Qp - the vulnerability (impact factors forcing security threat or failure - presence 

in the area under the protection of electromagnetic interference from a wide 

range of frequencies); 

 QBP rate is related to the use of the system.  

In use on the system affect the following factors glaring: 

 external mobile (eg. a locomotive, car, etc.) and stationary ( eg. CB transmitter, 

TV, GSM base stations, radars, etc.) of interference sources; 

 internal noise generated by individual components, appliances and systems 

powered by the ESS  (eg. power cables, power supplies, transmitters, alarm, 

electric motors, actuators, etc.).  
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Auxiliary indicators which can be calculated should include the following 

characteristics probabilistic residence time of the system safeness in each state. 

Indicators can be divided into the following groups:  

1) residence time distribution functions in the states and expected values residence 

time in the states ESS; 

2) the transition probabilities between states or intensity transitions ESS; 

3) the likelihood probabilities of staying ESS in each state safeness [4,5,12,14]. 

4. Indicators of process safety operation infested safety system - 

disposable time TD 

ESS, from a security standpoint, you can describe two subsets of states [1,2,6]. The 

first subset transients include the following: 

 security conditions; 

 united sense of security threats;  

 dangers for safety; 

 reversible states of the unreliability of efficiency.  

The second subset of conditions include the following conditions absorption: 

 united safety unreliability;  

 irreversible failure of performance states. 

The total number of system states is N = n + m, where n - the number of states of 

the first subset, m - the number of states of the second subset. If we denote the first 

subset of system states by A and the second subset of conditions of the system by B 

is a security system model can be represented as in fig. 6. All states ESS system 

belonging to a subset B are safety unreliability states. TD ESS disposable time is 

dependent on the degree of system visibility to the pulse of lightning - the system 

installed inside and outside the protected object - fig. 7. Due to the different ways 

the impact of electromagnetic interference (shock) on individual devices of the 

system (fig. 4), in the analysis model the safety take into account the categories  

(I - IV) ESS protection against lightning impulse - fig. 7 [7,11,13]. 

In the electrical systems employ two categories arresters - spark-gap and varistor. 

Surges networks electro-low voltage power can be caused by switching operations 

(internal overvoltage), lightning (surge external) and the discharge caused by the 

presence of static electricity. Overvoltage protection agents used can be designed 

for protection from effects of only a specific origin or may be universal, 

distinguished by the fact that they operate effectively at any overvoltage of  

a certain value. In the event of an overvoltage in mains supply the ESS there is  

a possibility of electric system. Due to the parameters of the noise pulses, there are 

three possible ways of electric ESS (fig. 4) - conductive, capacitive coupling and 

inductive and electromagnetic radiation, and combinations thereof (eg. an electric 

conduction, the inductive coupling and radiation). 
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Fig. 6. Security model of ESS [source: to develop their own] 

 

Time disposable TD infected ESS which is powered from the industrial network it 

depends on the method of protection against surges occurring in the power grid and 

possible pathways of interference inside or outside the protected object. In fig. 8, 9 

are examples of graphs for some ways to go electric lightning impulse electronic 

security systems. In the event of a fault in the protected object conducted the 

building there are four categories of protection with borderline tension - fig. 7. In 

the event of an overvoltage pulse with a maximum value of 20 kV the various 

degrees of protection (VI - I) reduce the amplitude surge that propagates in the 

supply network.  
 

 
 

Fig. 7. Protection ESB against lightning impulse [to develop their own] 
 

Voltage amplitude after passing through various "thresholds" constraints are 

reduced - fig. 8. This is due to the acquisition of part of the discharge pulse energy 

by different degrees of restrictions against disturbing circuits (varistors w1 - w4) 

[9,10,11,15]. The varistor can move on with their high-ohm state to the low-ohmic 

in less than 20 ns.  
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The use of four degrees of protection (in real devices, ESS, there are additional 

levels of protection - eg. Transmission lines, alarm systems, interfaces, etc.) causes 

the system has time disposable TD bigger since disposable TD 'for when using only 

stop the gas to the power supply line - fig. 8.  
 

 
 

Fig. 8.  Graf transitions between states of airworthiness, reliability and security 

risks for the case being conducted electrical impulse [to develop their own] 
 

Another case the impact of interference from lightning pulse on the ESS are 

disturbances radiated electromagnetic field (EMF) - components E, H 

manufactured by the impulse of lightning - fig. 8. Considering the graph of 

transitions between different states of security in the ESS should take into account the 

place of installation - inside a building (eg. expansion modules, control panel, etc.) and 

equipment located outside the facility (eg. detectors, cameras, acoustic-optical devices, 

etc.) - fig. 9.  
 

 
 

Fig. 9. Graf transitions between states of airworthiness, reliability and security risks 

for the case of electric electromagnetic radiation [to develop their own] 

Disposable TD ESS reaction on impulse lightning in this case depends on the 

amplitudes of the individual components E, H of the electromagnetic field and the 

distance of the source of interference - the device (element) ESS - dangers for safety 

QZB1 - QZBn (1, n - number of devices, components ESS).  
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There are different ways destruction pulse PEM, depending for example. The 

conditions of electromagnetic wave propagation inside or outside of a building. 

Time disposable TD ESS reaction inside the building is conditioned propagation of 

electromagnetic wave that goes for all sorts of obstacles - eg. Building envelope (walls) 

or steel "eye" lightning protection system inside the ceilings and walls. For this kind of 

shock attenuation should be considered PEM paid by the individual shielding elements 

ESS (suppression of building partitions - , damping E, H "eye" mesh lightning 

protection system).  

In this case, the time disposable TD will have a greater value than the time when the 

system is directly exposed to the PEM (the external environment). 

5. Summary 

Palsy is a random phenomenon that occurs in the power supply network. ESS should 
be considered when designing devices or components that limit the effects of 
destruction. Use of these devices (components) should increase the disposable time TD 
in the ESS. The time value of dispositional TD palsy ESS depends on many variables:  
 the frequency interference (coupling by conduction or PEM); 
 the propagation of electromagnetic interference in the protected object (by wire or 

wireless) [3,4,6,7,13]; 
 the attenuation of electromagnetic wave propagation in the way - the source of 

interference; 
 ESS element sensitive to disturbance [4,13,15]; 
 for the protection against electric impulse devices or electronic components; 
 the place of installation of protective devices or components in the power supply 

system and ESS [5,8,16]; 
 ensure adequate resistance to earth and lightning power ESS [9,18];  
 ensure conditions of external electromagnetic compatibility and internal systems all 

operated out how and inside the vast area. 

6. Literature 

[1] Będkowski L., Dąbrowski T.: Podstawy eksploatacji, cz. II, Podstawy niezawodności 
eksploatacyjnej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2006 

[2] Paś J.: Selected methods for increases reliability the of electronic systems security, 
Journal of KONBiN 3(35)2015, pp. 147 – 156  

[3] Dyduch J., Paś J., Rosiński A.: The basis of the exploitation of transport electronic 
systems. Publisher Technical University of Radom, Radom 2011 

[4] Paś J.: Operation of electronic transportation systems. Publishing House University of 
Technology and Humanities in Radom, Radom 2015 

[5] Rosiński A.: Modelling the maintenance process of transport telematics systems. 
Publishing House Warsaw University of Technology, Warsaw 2015 

[6] Siergiejczyk M., Paś J., Rosiński A.: Evaluation of safety of highway CCTV system's 
maintenance process. The monograph „Telematics – support for transport”, editors: 
Mikulski J., given as the monographic publishing series – „Communications in 
Computer and Information Science”, Vol. 471. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 
2014. pp. 69-79 



DOI 10.1515/jok-2016-0016                                                                        Jacek Paś 

 

 

 
17 

[7] Bajda, A., Laskowski, D., Wrazeń M.: Diagnostyka jakości transferu danych  
w procesie zarzadzania sytuacja kryzysowa / Diagnostics the quality of data transfer in 
the management of crisis situation, Przeglad Elektrotechniczny 87 (9 A), pp. 72-78 

[8] Lubkowski, P., Laskowski D., Selected issues of reliable identification of 
object in transport systems using video monitoring services, Communication 
in Computer and Information Science 0471, pp. 59-68, 2014, Springer Verlag 

[9] Wiatr J., Miegoń M.: Zasilacze UPS oraz baterie akumulatorów w układach 
zasilania gwarantowanego, Medium – Dom wydawniczy 2008 rok 

[10] Markiewicz H.: Instalacje elektryczne, WNT, Warszawa 1996 rok 
[11] Paś J.: Analysis of exploitation access control system selected object, Przegląd 

elektrotechniczny, vol 2015, no 10, r. 91, pp. 219-224 
[12] Siergiejczyk M., Paś J., Rosiński A.: „Train call recorder and electromagnetic 

interference” Diagnostyka, Vol. 16, No. 1 (2015), pp. 19-22 
[13] Siergiejczyk M., Paś J., Rosiński A.: Evaluation of safety of highway CCTV 

system's maintenance, Wydawnictwo: Springer, Telematics-Support for Transport 
CCIS 471, Communications in Computer and Information Science,  Springer -
Verlag Berlin Heidelberg, Niemcy 2014 r.,  Nr tomu: CCIS 471, pp. 69– 79 

[14]  Paś J., Duer S.: Determination of the impact indicators of electromagnetic 
interferences on computer information systems, Neural Computing & 
Applications, Volume: 23, Issue: 7-8, Special Issue: SI, Pages: 2143-2157 

[15] Choromański W., Dyduch J., Paś J.: Minimizing the Impact of Electromagnetic 
Interference Affecting the Control System of Personal Rapid Transit in the Context of 
the Competitiveness of the Supply Chain, Archives Of Transport, Polish Academy of 
Sciences Index 201 901 ISSN 0866-9546 Volume 23, Issue 2, Warsaw 2011 

[16] Stawowy M.: Model for information quality determination of teleinformation systems 
of transport, In: “Proceedings of the European Safety and Reliability Conference 
ESREL 2014”, editors: Nowakowski T., pp. 1909–1914, CRC Press/Balkema (2015) 

[17] Sumila, M.: Selected aspects of message transmission management in ITS systems. 
In: the monograph „Telematics in the transport environment”, editors: Jerzy Mikulski, 
given as the monographic publishing series – „Communications in Computer and 
Information Science”, Vol. 329. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2012, pp. 141-147. 

[18] Krzykowski M.: Ochrona odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i paliw 
gazowych – uwarunkowania prawne. Polityka Energetyczna – Energy Policy 
Journal, tom 17, zeszyt 3, 2014. pp. 257–268 

[19] Jacyna - Gołda I.: Evaluation of operational reliability of the supply chain in 
terms of the control and management of logistics processes. In: „Safety and 
Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European 
Safety and Reliability Conference ESREL 2014”, editors: Nowakowski T., 
Publisher: CRC Press/Balkema, London 2015. pp. 549-558. 

 

Jacek Paś Ph.D. Eng. - scientific interests (reliability, 

exploitation, diagnostics, electromagnetic compatibility) are 

problems connected with comprehended wide electronic systems 

of the safety both for stationary as well as for movable objects. 

 

 

 



Shock a disposable time in electronic security systems 

Porażenie a czas dyspozycyjny w elektronicznych systemach bezpieczeństwa 

 

 
18 

 

PORAŻENIE A CZAS DYSPOZYCYJNY  

W ELEKTRONICZNYCH SYSTEMACH BEZPIECZEŃSTWA 
 

1. Wstęp 

Elektroniczny system bezpieczeństwa (ESB) to zbiór elementów i zbiór relacji 

między nimi [2,4]. Niezawodność ESB w sensie opisowym to własność 

zachowania zdolności do realizacji zadanych funkcji, w określonym czasie,  

w określonych warunkach pomimo ewentualnego niespełnienia wymagań przez 

określony podzbiór elementów systemu np. czujek, linii dozorowej, magistrali, itd. 

Stosowanie różnych rozwiązań technicznych, nadmiarowości oraz zasady 

bezpiecznego uszkodzenia ma na celu uzależnienie procesu użytkowania ESB od 

niezawodności jego elementów, układów, modułów oraz relacji które zachodzą  

w tych strukturach. Z punktu widzenia bezpieczeństwa ESB posiada zawsze 

strukturę nadmiarową. Strukturę ESB wyznaczają: 

 układy, moduły oraz elementy tego systemu – tj. centrale, czujki, magistrale 

transmisyjne, linie dozorowe, sygnalizatory akustyczno – optyczne, itd.[4,5]; 

 energia – zasilanie główne (zasilacze systemu ESB), zasilanie rezerwowe 

systemu (baterie akumulatorów, UPS -y, agregaty prądotwórcze), itd.[17,18]; 

 informacja przetwarzana w systemie oraz przekazywana do alarmowego 

centrum odbiorczego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, itd. drogą radiową, 

radiolinią, GSM, lub niezależną dzierżawioną linią telefoniczną [5,7,12,14,19]. 

Realizacja reprezentatywnej struktury ESB ze względu na niezawodność ma na 

celu: 

 zmniejszenie wrażliwości ESB na wymuszenia zewnętrzne i wewnętrzne 

(stacjonarne i ruchome), w tym klimatyczne – temperatura, wilgotność; 

zakłócenia elektromagnetyczne naturalne i sztuczne, w tym celowe działanie 

człowieka; 

 zwiększenie żywotności ESB poprzez zastosowanie elementów ograniczających 

np. przepięcia występujące w instalacji zasilającej, magistralach 

transmisyjnych, liniach alarmowych, napadowych, szyfrujących - rys. 1 b; 

 zwiększenie odparowalności ESB poprzez np. zastosowanie np. filtrów 

przeciwzakłóceniowych, warystorów, bezpieczników, układów przepięciowych 

w liniach transmisyjnych, magistralach i zasilających - rys. 1 a). 

Stan zdatności ESB to określone, wcześniej zdefiniowane w procesie 

projektowania sygnały odpowiedzi w centrali alarmowej - stany: wyłączenia, 

alarmowania, uszkodzenia, testowania, blokady - rys. 1 b).  
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Rys. 1. Ochrona ESB przed impulsem wyładowania atmosferycznego (a),  

typy linii wyjściowych, stany techniczne centrali (b).  

[źródło: opracowanie własne] 

2. Żywotność elektronicznego systemu bezpieczeństwa 

Żywotność ESB charakteryzowana jest czasem TŻ od chwili porażenia sytemu do 

chwili jego przejścia do stanu zawodności bezpieczeństwa, przy założeniu braku 

oddziaływania przeciwdziałającego - rys. 2. Zawodność bezpieczeństwa jest to 

podatność ESB na powstanie sytuacji niebezpiecznych związanych  

z oddziaływaniem warunków środowiskowych. Zawodność bezpieczeństwa ESB 

na wpływ na następujące zagrożenia: systemów(obiektów) współpracujących, 

środowiska i życia ludzkiego. Porażenie systemu oznacza wszystkie zakłócenia 

wewnętrzne i zewnętrzne (ruchome i stacjonarne) które mogą wystąpić  

w otaczającym system środowisku, a powodują wystąpienie stanów zagrożenia lub 

zawodności bezpieczeństwa. Zakłócenia te, w przypadku braku przeciwdziałania 

doprowadzają system do stanu pochłaniającego, tj. zawodności bezpieczeństwa. 

Żywotność TŻ systemu jest zmienną losową, wynikającą z losowego charakteru 

zakłóceń przewodzonych i promieniowanych, które mogą wystąpić na rozległym 

obszarze nadzorowanym przez ESB. 
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Rys. 2. Żywotność ESB [źródło: opracowanie własne] 
 

Miarą żywotności ESB są charakterystyki probabilistyczne zmiennej losowej TŻ.  

Najważniejszą z nich jest dopełnienie dystrybuanty zmiennej losowej TŻ, tj. 

RŻ(t)=1– Qż(t). Wskaźnik ten dla ESB wyznaczany jest przez prawdopodobieństwo 

braku przejścia porażonego systemu pod wpływem np. wyładowania 

atmosferycznego i indukowanych przepięć w magistralach do stanu zawodności 

bezpieczeństwa QB(t), pod warunkiem braku przeciwdziałania sytuacji 

niebezpiecznej. Najczęściej używanym wskaźnikiem żywotności systemu 

porażonego jest wartość oczekiwana zmiennej losowej E(TŻ). Wskaźnik ten może 

być nazywany trwałością bezpieczeństwa systemu porażonego. W ESB istnieją 

dopuszczalne, założone w fazie projektowania napięcia znamionowe 

poszczególnych urządzeń, modułów - (Uzd - zasilania systemu, Umd - magistrali 

transmisyjnej lub Uld - linii dozorowych) których przekroczenie przez sygnały 

zakłóceń powodują przejście do stanu niezdatności całkowitej lub częściowej. 

Zakłóceniem (porażeniem) które może wystąpić na rozległym obszarze a skutki 

oddziaływania na ESB mogą być katastroficzne to wyładowanie atmosferyczne. 

Wartości indukcji B pola magnetycznego i natężenia E pola elektrycznego 

występujące podczas wyładowania atmosferycznego osiągają duże wartości  

(w pobliżu kanału głównego wyładowania Emax=400 kV/m, indukcja pola 

magnetycznego B osiąga wartość maksymalną rzędu kilku mT) [9,10,14]. Do opisu 

matematycznego przebiegu czasowego pierwszego i kolejnych doziemnych 

wyładowań atmosferycznych stosuje się równanie (1) 

)]exp()[exp()( ttIkti mi  
             

     (1) 

gdzie:  

Im – wartość maksymalna prądu;  

ki – współczynnik korekcyjny; 

,  – współczynniki określające czas trwania czoła i czas do półszczytu. 
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Widmo prądu wyładowania można przedstawić za pomocą równania (2) 
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Przeprowadzając analizę widmową przebiegu wyładowania atmosferycznego  

w kanale głównym, można stwierdzić, że w paśmie do kilkudziesięciu kHz 

zgromadzona jest znaczna większość energii wyładowania głównego - rys. 3a, 3b 

[9,10,14]. 

 
Rys. 3. a) widmo wyładowania atmosferycznego o parametrach 100 kA, 10/350 [ms]; 

b) przebiegi czasowe i odpowiadające im widma impulsów wyładowania 

atmosferycznego 
 

Wyładowanie atmosferyczne oraz przebiegi łączeniowe występujące w sieci 

elektroenergetycznej zasilającej system ESB charakteryzują się wystąpieniem 

zakłócenia w postaci impulsu napięcia o amplitudzie do 20 kV. Energia przy 

maksymalnym napięciu wyładowania może wynosić 300 J. Częstotliwość 

powtarzania zakłóceń w sieci to maksimum 6 impulsów na minutę. Górna 

częstotliwość graniczna sygnału zakłóceń pochodzących od wyładowań 

atmosferycznych oraz przebiegów łączeniowych to 350 MHz [9,10]. Innym 

zakłóceniem które może wystąpić w ESB o mniejszej energii (max 10 mJ przy 

maksymalnym napięciu) to wyładowanie elektrostatyczne. Tego rodzaju 

zakłócenia występujące na rozległym obszarze nadzorowanym przez system 

ochrony oddziaływają na linie, obwody, magistrale poprzez sprzężenia przez pole 

elektromagnetyczne lub przewodzenie – rys. 4. Sposób oddziaływania na ESB 

zależy od zakresu częstotliwości zakłóceń. W przypadku bezpośredniego 

oddziaływania impulsów wyładowania atmosferycznego na obwody zasilania, 

dozorowe, masy, itd. zakłócenia rozchodzą się współbieżnie z sygnałami 

użytecznymi które wytwarzane są w systemie bezpieczeństwa. Dla zakresu 

wyższych częstotliwości (powyżej 300 MHz) istnieje możliwość oddziaływania 

zakłóceń na ESB przez sprzężenie za pomocą pola elektromagnetycznego – 

składowe E, H [10,14,15,16].  
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Jeżeli składowa pola magnetycznego nie zależy bezpośrednio od składowej pola 
elektrycznego to mówimy o polu bliskim. W polu bliskim praktycznie rozważa się 
albo pole elektryczne albo magnetyczne, w zależności który składnik E, H 
dominuje. 
 

 
 

Rys. 4. Oddziaływanie zakłóceń na ESB [źródło: opracowanie własne] 
 

Warunek pola bliskiego dotyczy obszaru od przewodu aż do odległości równej 
/2 (gdzie:  - długość fali elektromagnetycznej zakłócającej). W polu bliskim 
istnieje możliwość oddziaływania zakłóceń na system za pomocą sprzężenia 
indukcyjnego lub sprzężenia pojemnościowego. Pole dalekie występuje w dużej 
odległości od układu przewodów np. linii zasilających lub magistral 
transmisyjnych. Wtedy wielkość i faza pola elektrycznego zależą od odpowiednich 
wielkości pola magnetycznego. Oba składniki związane są zależnością  

fZ
H

E


     

(3)

 
gdzie:  
 E  –  wektor pola elektrycznego,  
 H  –  wektor pola magnetycznego, 
 Zf  –  impedancja falowa środowiska. 

Wartość Zf zależy tylko od właściwości elektrycznych i magnetycznych 
środowiska, w którym rozchodzi się pole elektromagnetyczne zakłócające [9,10]. 
W ogólnym przypadku  

    r

r
fZ










0

0
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gdzie:  
 0, 0  –  stałe fizyczne równe odpowiednio przenikalności dielektrycznej  

i magnetycznej próżni;  
 r, r  –  stałe fizyczne równe odpowiednio przenikalności względnej (tzn. 

bezwymiarowe) dielektrycznej i magnetycznej środowiska. 
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Ponieważ przenikalność dielektryczna względna r i przenikalność magnetyczna 

względna r powietrza są w przybliżeniu równe 1, impedancja falowa powietrza 

jest równa 377 []. 

3. Dyspozycyjność i odparowalność 

 ESB na który oddziaływuje impuls wyładowania atmosferycznego może istnieć 

określony czas dyspozycyjny, w którym ma sens przeciwdziałanie sytuacji 

niebezpiecznej różnymi metodami. Czas dyspozycyjny TD zależy od: 

 stopnia porażenia – wystąpienie impulsu wyładowania atmosferycznego 

(zakłócenia typu A) w systemie powoduje że czas dyspozycyjny TD w systemie 

zależy od zastosowanych środków ochrony przepięciowej (warystory, diody, 

bezpieczniki, itd.). Przy braku przeciwdziałania w systemie czas TD może być 

równy zeru. Wystąpienie zakłóceń łączeniowych w elektroenergetycznej sieci 

zasilającej (zakłócenia typu B) powoduje że istnieje w systemie określony czas 

dyspozycyjny, TD  0. Czas dyspozycyjny TD jest funkcją wielu zmiennych, np. 

parametrów sygnału zakłócającego - amplitudy sygnału zakłócającego, czasu 

trwania impulsu, okresu powtarzania, zakresu częstotliwości zakłóceń, widma 

sygnału zakłóceń, czasu narastania impulsu, czasu trwania do półszczytu 

impulsu, itd.; 

 rodzaju, konstrukcji i miejsca instalacji ESB - teren otwarty, budynek, 

magazyn. Systemy rozproszone które posiadają długie magistrale, linie 

transmisji sygnałów alarmowych zainstalowane na terenie otwartym są mniej 

odporne na działanie zakłóceń. W tym przypadku czas dyspozycyjny TD jest 

mniejszy niż dla systemów znajdujących się w budynkach - rys. 5; 

 metod przeciwdziałania oddziaływaniu porażenia na ESB przez np. 

odpowiednie usytuowanie czujek, linii dozorowych, alarmowych  

i transmisyjnych. Realizowane jest to poprzez zachowanie odpowiedniej 

odległości od źródeł zakłóceń, zastosowanie filtrów przeciw-zakłócających, 

wykonaniu odpowiedniego ekranowania części systemu które są narażone na 

oddziaływanie porażenia, zastosowaniu iskierników, warystorów i innych 

elementów, w tym uziemienia, przewodów odgromowych - rys. 5. 

Istnienie czasu dyspozycyjnego TD nie gwarantuje odparowania sytuacji 

niebezpiecznej. Odparowanie sytuacji niebezpiecznej w ESB jest funkcją wielu 

czynników, do których można zaliczyć, np.: 

 czas reakcji zespołu serwisowego systemu na zaistniałą awarię uzależniony od 

klas systemu (1  4) który jest zainstalowany w obiekcie; 

 właściwości układów systemu bezpieczeństwa biorących udział  

w przeciwdziałaniu sytuacji niebezpiecznej, tłumienia filtrów i ekranów które 

zależne są od zakresu częstotliwości zakłóceń, zastosowanych układów - 

analogowe lub cyfrowe, wartości amplitud sygnałów użytecznych urządzeń 

systemu które wpływają na zapas bezpieczeństwa pracy w systemie, szumów 

własnych tych urządzeń, itd [1,2,4,7,11]. 
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Dokładne określenie procesu przeciwdziałania sytuacji niebezpiecznej  

w systemach wymaga wprowadzenia wskaźnika zwanego odparowalnością. Miarą 

odparowalności jest prawdopodobieństwo R0, że w czasie dyspozycyjnym 

zagrożenie bezpieczeństwa zostanie odparowane. Miarą porażenia ESB jest 

prawdopodobieństwo zakłócenia jego pracy. Jeżeli poziom generowanych zakłóceń 

na rozległym obszarze ochrony mieści się w granicach zapasu niezakłóconej pracy 

systemu – system spełnia swoje wymagania operacyjne, techniczne i taktyczne. 

Jest niewrażliwy na występujące porażenia. 

 

Rys. 5. Przykład zasilania i zabezpieczenia przed impulsem wyładowania 

atmosferycznego ESB, gdzie: Zk - złącze kablowe, m1,m2 - magistrale transmisyjne, 

Lt - linia telefoniczna, Ip - prąd wyładowania atmosferycznego, Iz - prąd zwarciowy 

systemu, L1, L2, L3, N, PEN - oznaczenie przewodów zasilania, AO - urządzenia 

wyjściowe systemu [źródło: opracowanie własne] 
 

Jeżeli oznaczymy: 

 przez AP zdarzenie polegające na tym, że system znajduje się w zakresie 

oddziaływania czynników porażających;  

 przez AWP zdarzenie polegające na tym, że system jest wrażliwy na 

oddziaływanie czynników porażających; 

 przez AZP zdarzenie polegające na tym, że system został porażony (przeszedł do 

stanu zagrożenia bezpieczeństwa) to prawdopodobieństwo przejścia systemu do 

stanu zagrożenia bezpieczeństwa P(AZB) będzie równe 

)()( WPPZB AAPAP 
   

(5)
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Jeżeli zdarzenia AP i AWP są niezależne, można zapisać 

ZBPWPWPZB QQQAPAPAP  )()()(
  

(6)
 

gdzie:  

P(AWP) = QW jest wskaźnikiem wrażliwości,  

natomiast  

P(AP) = QP – jest wskaźnikiem porażalności.  

 

Zawodność bezpieczeństwa systemu, podlegającego oddziaływaniom czynników 

porażających na rozległym obszarze ochrony można zapisać jako 

])1[( 0 DDPWBP QQQQQQ      (7) 

Zależność (7) opisuje zawodność bezpieczeństwa systemu z uwzględnieniem 

następujących czynników: 

1) Qp – porażalność (oddziaływanie czynników wymuszających zagrożenie lub 

zawodność bezpieczeństwa – występowanie na obszarze podlegającym 

ochronie zakłóceń elektromagnetycznych z szerokiego zakresu częstotliwości); 

2) QW – wrażliwość systemu na występujące zakłócenia – właściwość systemu; 

3) Q0 – odparowalność, możliwości systemu przeciwstawienia się sytuacji 

niebezpiecznej – np. poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów, ekranów, 

uziemień, izolacji, itd.; 

4) QD – dyspozycyjność to czasowa reakcja pomiędzy żywotnością, właściwą 

systemowi a czasem uwarunkowanym naturą procesu porażenia. 

Wskaźnik QBP związany jest z użytkowaniem systemu. W czasie użytkowania na 

system oddziaływają następujące czynniki porażające: 

 zewnętrzne ruchome (np. lokomotywa, samochód, itd.) i stacjonarne  

(np. nadajnik CB, TV, stacje bazowe GSM, radary, itd.) źródła zakłóceń 

 wewnętrzne źródła zakłóceń generowane przez poszczególne elementy, 

urządzenia i systemy współpracujące z ESB (np. kable zasilające, zasilacze, 

nadajniki sygnałów alarmowych, silniki elektryczne, siłowniki, itd.). 

Do wskaźników pomocniczych które można wyznaczyć zaliczyć należy 

następujące charakterystyki probabilistyczne czasu przebywania systemu  

w poszczególnych stanach bezpieczeństwowych. Wskaźniki można podzielić na 

następujące grupy: 

 dystrybuanty czasu przebywania w stanach i wartości oczekiwane czasu 

przebywania w stanach ESB; 

 prawdopodobieństwa przejścia pomiędzy stanami lub intensywności przejść 

pomiędzy stanami ESB; 

 prawdopodobieństwa przebywania ESB w poszczególnych stanach 

bezpieczeństwowych [4,5,12,14]. 
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4. Wskaźniki oceny bezpieczeństwa procesu eksploatacji porażonego 

systemu bezpieczeństwa - czas dyspozycyjny TD 

ESB, z punktu widzenia bezpieczeństwa, można opisać dwoma podzbiorami 
stanów [1,2,6]. Do pierwszego podzbioru zaliczamy następujące stany przejściowe:  
 stany bezpieczeństwa; 
 stany poczucia zagrożenia bezpieczeństwa; 
 stany zagrożenia bezpieczeństwa; 
 odwracalne stany zawodności sprawności. 
Do drugiego podzbioru stanów zaliczamy następujące stany pochłaniające: 
 stany zawodności bezpieczeństwa; 
 nieodwracalne stany zawodności sprawności.  
Łączna liczba stanów systemu wynosi N = n + m, gdzie: n – liczba stanów 
pierwszego podzbioru, m – liczba stanów drugiego podzbioru. Jeżeli oznaczymy 
pierwszy podzbiór stanów systemu przez A, a drugi podzbiór stanów systemu 
przez B to model systemu bezpieczeństwa można przedstawić jak na rys. 6. 
Wszystkie stany systemu ESB należące do podzbioru B są stanami zawodności 
bezpieczeństwa. Czas dyspozycyjny TD ESB zależny jest od stopnia 
wyeksponowania systemu na działanie impulsu wyładowania atmosferycznego - 
system zainstalowany wewnątrz i na zewnątrz obiektu chronionego - rys. 7. Ze 
względu na różne sposoby oddziaływania zakłóceń elektromagnetycznych 
(porażenia) na poszczególne urządzenia systemu (rys. 4) należy w analizie modelu 
bezpiecznościowego uwzględnić kategorie (I - IV) ochrony ESB przed impulsem 
wyładowania atmosferycznego - rys. 7 [7,11,13]. 

 

Rys. 6. Model bezpieczeństwa ESB [źródło: opracowanie własne] 
 

W instalacjach elektrycznych stosuje się dwie kategorie ograniczników przepięć – 
iskiernikowe i warystorowe. Przepięcia w sieciach elektro-energetycznych niskiego 
napięcia mogą być powodowane przez czynności łączeniowe (przepięcia 
wewnętrzne), wyładowania atmosferyczne (przepięcia zewnętrzne) oraz 
wyładowania spowodowane obecnością elektryczności statycznej.  
Stosowane środki ochrony przepięciowej mogą być przeznaczone do ochrony 
przed skutkami przepięć tylko określonego pochodzenia lub mogą mieć charakter 
uniwersalny, wyróżniający się tym, iż działają one skutecznie przy dowolnym 
przepięciu o określonej wartości.  
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W przypadku wystąpienia przepięcia w sieci energetycznej zasilającej ESB istnieje 

możliwość porażenia tego systemu. Ze względu na parametry impulsów 

zakłócających istnieją trzy możliwe drogi porażenia ESB (rys. 4) – przez 

przewodzenie, sprzężenie pojemnościowe i indukcyjne oraz promieniowanie 

elektromagnetyczne oraz ich kombinacje (np. porażenie przez przewodzenie, 

sprzężenie indukcyjne i promieniowanie). Czas dyspozycyjny TD porażonego ESB 

który zasilany jest z sieci przemysłowej zależy od sposobu ochrony przed 

przepięciami występującymi w sieci energetycznej oraz możliwych dróg 

rozprzestrzeniania się zakłóceń na zewnątrz lub wewnątrz ochranianego obiektu. 

Na rys. 8, 9 przedstawiono przykładowe grafy przejść dla wybranych sposobów 

porażenia impulsem wyładowania atmosferycznego elektronicznych systemów 

bezpieczeństwa. W przypadku zakłócenia przewodzonego w ochranianym obiekcie 

budowlanym istnieją cztery kategorie ochrony z granicznymi wartościami napięć – 

rys. 7. W przypadku wystąpienia impulsu przepięcia o wartości maksymalnej 20 

kV poszczególne stopnie ochrony (VI – I) ograniczają wartość amplitudy 

przepięcia która rozchodzi się w sieci zasilającej. Amplitudy napięcia po przejściu 

przez poszczególne „progi” ograniczenia ulegają zmniejszeniu – rys. 8. Jest to 

spowodowane przejęciem części energii impulsu wyładowania przez poszczególne 

stopnie ograniczenia układów przeciw zakłócających (warystory w1 – w4). 

Warystor może przejść ze swojego stanu wysoko-omowego do nisko omowego  

w czasie krótszym niż 20 ns. Stosowanie czterech stopni ochrony (w rzeczywistych 

urządzeniach ESB występują dodatkowe stopnie ochrony – np. liniach 

transmisyjnych, alarmowych, interfejsach, itd.) powoduje że w systemie występuje 

czas dyspozycyjny TD większy od czasu dyspozycyjnego TD
’
 dla przypadku 

zastosowania tylko ogranicznika gazowego na elektroenergetycznej linii zasilającej 

– rys. 9.  

 
 

Rys. 7. Ochrona ESB przed impulsem wyładowania atmosferycznego  

[źródło: opracowanie własne] 
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Innym przypadkiem oddziaływania zakłóceń pochodzących od impulsu 
wyładowania atmosferycznego na ESB są zakłócenia promieniowane pola 
elektromagnetycznego (PEM) – składowe E, H wytwarzane przez impuls 
wyładowania atmosferycznego – rys. 8.  
 

 

Rys. 8. Graf przejść między stanem zdatności, zawodności i zagrożenia 

bezpieczeństwa dla przypadku porażenia impulsem przewodzonym  

[źródło: opracowanie własne] 
 

Rozpatrując graf przejść między poszczególnymi stanami bezpieczeństwa w ESB 
należy uwzględnić miejsce instalacji systemu – wewnątrz obiektu budowlanego 
(np. moduły rozszerzeń, centrala alarmowa, itd.) oraz urządzenia znajdujące się 
zewnątrz obiektu (np. czujki, kamery, urządzenia akustyczno-optyczne, itd.) –  rys. 9.  
 

 
 

Rys. 9. Graf przejść między stanem zdatności, zawodności i zagrożenia 

bezpieczeństwa dla przypadku porażenia promieniowaniem elektromagnetycznym 

[źródło: opracowanie własne] 
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Czas dyspozycyjny TD reakcji ESB na impuls wyładowania atmosferycznego  
w tym przypadku zależy od wartości amplitud poszczególnych składowych E, H 
pola elektromagnetycznego oraz od odległości źródło zakłóceń – urządzenie 
(element) ESB – stany zagrożenia bezpieczeństwa QZB1 - QZBn (1, n – liczba 
urządzeń, elementów ESB). Istnieją różne drogi rażenia impulsem PEM,  
w zależności np. od warunków propagacji fali elektromagnetycznej wewnątrz lub 
na zewnątrz obiektu budowlanego. 
Czas dyspozycyjny TD reakcji ESB wewnątrz budynku uwarunkowany jest 
propagacją fali elektromagnetycznej która trafia na różnego rodzaju przeszkody – 
np. przegrody budowlane (ściany) lub stalowe „oka” instalacji odgromowej 
znajdujące się wewnątrz stropów, ścian. Dla tego rodzaju porażenia należy 
rozpatrzyć tłumienie PEM wnoszone przez poszczególne elementy ekranujące ESB 
(tłumienie przegród budowlanych - , tłumienie E, H "oka" siatek instalacji 
odgromowej). W tym przypadku czas dyspozycyjny TD będzie miał większą 
wartość niż czas gdy system jest bezpośrednio wystawiony na działanie PEM 
(środowisko zewnętrzne).  

5.  Podsumowanie 

Porażenie jest zjawiskiem losowym które występuje w energetycznej sieci 
zasilającej. Projektując ESB należy uwzględnić urządzenia lub elementy które 
ograniczają skutki rażenia. Stosowanie tych urządzeń (elementów) powinno 
zwiększyć czas dyspozycyjnego TD w ESB. Wartość czasu dyspozycyjnego TD 
porażanego ESB zależy od wielu zmiennych: 
 zakresu częstotliwości zakłóceń (sprzężenie przez przewodzenie lub PEM); 
 propagacji zakłócenia elektromagnetycznego w ochranianym obiekcie (droga 

przewodowa lub bezprzewodowa); 
 tłumienia fali elektromagnetycznej na drodze propagacji – źródło zakłóceń – 

element ESB wrażliwy na zakłócenie; 
 zastosowanych do ochrony przed impulsem porażenia urządzeń lub elementów 

elektronicznych; 
 miejsca instalacji urządzeń lub elementów ochronnych w systemie zasilania  

i ESB; 
 zapewnienia odpowiednich rezystancji uziemień i odgromowej zasilania ESB; 
 zapewnienia warunków kompatybilności elektromagnetycznej zewnętrznej  

i wewnętrznej wszystkich systemów eksploatowanych na zewnątrz jak  
i wewnątrz rozległego obszaru. 
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Dr inż. Jacek Paś - obszar zainteresowań naukowych 

(niezawodność, eksploatacja, diagnostyka, kompatybilność 

elektromagnetyczna) obejmuje problemy związane z szeroko 

pojętymi elektronicznymi systemami bezpieczeństwa, dla 

obiektów stacjonarnych i mobilnych. 
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