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Centrum Badawczo – Dydaktyczne,

Białystok, ul. Zwierzyniecka 10,

Wydział Elektryczny, 

Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Zespół administracyjny:

• Kierownik projektu 

(przedstawiciel PB w Radzie 

Konsorcjum) - Wojciech Trzasko

• Kierownik badawczy projektu -

Karol Aniserowicz

• Specjalista ds. merytorycznych 

i badawczych - Jarosław Wiater

• Obsługa administracyjna 

i finansowa projektu – 2 osoby: 

Tomasz Charkiewicz, 

Jolanta Jarmołowicz 

Zespół badawczy:

• dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. PB

• dr inż. Jarosław Wiater

• dr hab. inż. Renata Markowska

• dr inż. Wojciech Trzasko

� Badanie odporności urządzeń elektrycznych

i elektronicznych na przepięcia (surge).

� Badanie odporności urządzeń elektrycznych

na skutki wyładowań piorunowych.

� Badanie propagacji udarów piorunowych 

w instalacjach elektrycznych.

� Badanie oddziaływania impulsowych pól 

elektromagnetycznych (LEMP) na instalacje 

i aparaturę.



� Rejestracja przepięć w instalacjach elektrycznych 
oraz w obwodach sygnałowych.

� Dobór rozwiązań urządzeń piorunochronnych 
i systemów ograniczania przepięć w instalacjach 
elektrycznych i obwodach sygnałowych. 

� Pomiary pól elektromagnetycznych oraz ochrona 
urządzeń przed ich oddziaływaniem. 

� Ekranowanie.

� Badania symulacyjne zagrożeń piorunowych urządzeń 
i systemów elektronicznych w obiektach budowlanych, 
w stacjach elektroenergetycznych, w obiektach 
przemysłowych oraz tele- i radiokomunikacyjnych. 

� Badanie odporności urządzeń elektrycznych

na skutki wyładowań piorunowych.

� Badanie propagacji udarów piorunowych 

w instalacjach elektrycznych.

Generator udarów 60 kA, 8/20 µs

Generator udarów 100 kA, 10/350 µs

Generator Marxa 500 kV, 1,2/50 µs

Generator EM-TEST UCS500N

Generator Telab GUP-100

Generator udarowy własnej konstrukcji

Transformator probierczy TP-350



Lata 2009-2010 Poligonowe badania ochrony przeciwprzepięciowej z ogranicznikami warystorowymi,

w tym wpływu propagacji udarów w sieci trakcyjnej na systemy sterowania ruchem kolejowym

Generator udarowy do 16 kV,

montowany pod namiotem

Lata 2014-2015 Poligonowe badania ochrony przeciwprzepięciowej – kontynuacja

Generator udarowy do 40 kV,

w samochodzie

Mobilne stanowisko badawcze do badania odporności na wyładowania piorunowe

• napięcie ładowania kondensatorów: minimum 120 kV;

• maksymalny prąd wyładowczy części stacjonarnej: 200 kA, 10/350 µs;

• uŜytkowanie części stacjonarnej w polu o wymiarach 5 m  4,4 m; 

• maksymalny prąd wyładowczy części mobilnej: 50 kA, 10/350 µs;

• uŜytkowanie części mobilnej na samochodzie cięŜarowym o ładowności 3 ton

i wymiarach części załadunkowej max. 5,20 m  2,30 m  2,30 m (dł.  szer.  wys.);

• moŜliwość synchronizacji udaru z siecią AC 230 V, 50 Hz;

• moŜliwość rekonfiguracji generatora do pracy z udarem 8/20 µs;

• niezaleŜne źródło zasilania, niezbędne do pracy w warunkach poligonowych … 


