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STRESZCZENIE
W rozprawie przedstawiono sposoby i wyniki badań właściwości lotniczych systemów
przeciwpożarowych, w szczególności wyniki prac zrealizowanych w zakresie modelowania
dynamicznych właściwości termoelektrycznych czujników pożaru oraz elektronicznych bloków
wykonawczych stosowanych w tych systemach. Genezą podjęcia badań były liczne przypadki
fałszywego zadziałania systemu przeciwpożarowego SSP-FK zabudowanego na wielu typach
statków powietrznych eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP.
Jako odniesienie do badań przedstawiono wyniki analizy statystycznej przypadków
fałszywego zadziałania tego systemu spowodowane m.in. wpływem wilgoci i zakłóceniami
w zasilaniu elektroenergetycznym (ekspertyzy wykonane w ITWL). Opisano skład i zasadę
działania systemu SSP-FK na pokładzie śmigłowca Mi-8, ze szczególnym uwzględnieniem
sposobu działania bloku wykonawczego w trybie automatycznego wykrywania i gaszenia
pożaru. Przedstawiono wyniki pomiaru poziomu i charakteru zakłóceń występujących
w zasilaniu bloków wykonawczych dla wybranych stanów pracy węzła elektroenergetycznego
(zimne i gorące rozruchy silników, włączenia i wyłączenia odbiorników dużej mocy).
W części zasadniczej pracy zaprezentowano opracowane przez autora modele
symulacyjne dla termoelektrycznych czujników pożaru oraz elektronicznych bloków
wykonawczych, realizujących proces wykrywania i gaszenia pożaru w trybie automatycznym.
Badania modeli symulacyjnych czujników pożaru wykonano w pakiecie obliczeniowym
Matlab-Simulink dla różnych sposobów nagrzewania i chłodzenia czujników (m.in.
symulowano zmiany temperatury powietrza otoczenia czujnika wywołane wykorzystaniem
rozpraszaczy gazów wylotowych EWU, używanych do rozprowadzania spalin pochodzących
od silników śmigłowca m.in. w PKW Irak). Poprzez badania tych modeli określono parametry
generowanej siły termoelektrycznej o wartości podprogowej (niepowodującej zadziałania
systemu przy znamionowym napięciu zasilania) dla chwilowych podmuchów ciepłego
i zimnego powietrza otaczającego termoelektryczne czujniki pożaru.
Wyniki badań numerycznych wykazały, że wartości podprogowe siły termoelektrycznej
mogą być przyczyną fałszywego zadziałania systemu SSP-FK w przypadku chwilowego spadku
napięcia zasilania, spowodowanego m.in. włączeniem odbiorników dużej mocy na pokładzie
statku powietrznego. Do modelowania dynamicznych właściwości bloków wykonawczych,
sterujących procesem wykrywania i gaszenia pożaru w lotniczym systemie przeciwpożarowym
SSP-FK, wykorzystano pakiet obliczeniowy Circuit-Maker.
8

W pracy zaprezentowano zbudowane modele symulacyjne działania płytki wzmacniaczy
elektronicznych, stanowiącej główny element bloku wykonawczego, wraz z modelami zakłóceń
elektrycznych i zwarć obwodów. Dzięki badaniom numerycznym w pakiecie Circuit-Maker
wykazano, że alternatywną przyczyną fałszywego zadziałania, obok spadków napięcia
zasilania i generowanej siły termoelektrycznej o wartości podprogowej, mogą być zwarcia
między wybranymi obwodami elektrycznymi na płytce wzmacniaczy bloku wykonawczego.
Na podstawie wyników badań symulacyjnych określono tzw. ścieżki zwarcia dla obwodów
elektrycznych, powodujące fałszywe zadziałanie bloku wykonawczego, ale niepowodujące
jego trwałego uszkodzenia (m.in. przepalenia elementu elektronicznego płytki).
W badaniach eksperymentalnych, weryfikujących wyniki badań numerycznych, wykazano,
że chwilowe przepięcia w zasilaniu elektrycznym tego bloku, a nawet podanie do niego
znamionowego napięcia zasilania, mogą być przyczyną jego fałszywego zadziałania
w przypadku zawilgocenia powierzchni płytki wzmacniaczy powodującego powstawanie
lokalnych zwarć pomiędzy wybranymi obwodami elektrycznymi drukowanymi na płytce.
Potwierdzono także możliwości fałszywego zadziałania systemu SSP-FK w przypadku
jednoczesnego wystąpienia siły termoelektrycznej z czujników pożaru o wartości podprogowej
i spadku napięcia elektrycznego w sieci zasilania pokładowego.
Na bazie otrzymanych wyników badań numerycznych, a także ich weryfikacji
eksperymentalnej na przygotowanych w ramach pracy stanowiskach badawczych, zostały
określone

zalecenia

profilaktyczne

i

opracowane

metody

badań

diagnostycznych

do weryfikacji elektronicznych bloków wykonawczych SSP-FK-BI i BI-2A systemu
przeciwpożarowego SSP-FK. Zaprezentowano dwie metodyki badawcze, opracowane przez
autora w ramach ekspertyz wykonanych w ITWL, w zakresie sprawdzania wartości progów
czułości płytek wzmacniaczy przy obniżonym napięciu zasilania oraz sprawdzania jakości
stanu powłoki ochronnej płytek wzmacniaczy bloku wykonawczego przy oddziaływaniu wilgoci
(wody), które zostały wdrożone w Wojskowych Zakładach Lotniczych WZL-1 w Łodzi
(metodyki) oraz wybranych jednostkach lotniczych eksploatujących statki powietrzne
z systemem przeciwpożarowym SSP-FK (biuletyny eksploatacyjne).

Słowa kluczowe: lotnicze systemy przeciwpożarowe, diagnostyka, metody badań
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ABSTRACT
The dissertation presents the methods and results of research on the properties of
aircraft fire protection systems, particularly the results of works carried out in modelling
the dynamic properties of thermoelectric fire detectors and electronic actuator blocks used in
these systems. The research was conducted due to numerous cases of the false operation
of the SSP-FK fire protection system installed on many types of aircrafts operated by
the Polish Armed Forces.
As a reference to the research are presented the results of the statistical analysis of the
cases of the false operation of this system caused, e.g., by the influence of moisture and
disturbances in power supply (expert opinions made at ITWL). Description of the structure
and principles of the operation of the SSP-FK system on the board of the Mi-8 helicopter is
presented, with particular emphasis on the operation of the actuator block in the automatic
fire detection and extinguishing mode. The results of the measurements of the both level and
nature of the disturbances occurring in supplying executive blocks for selected operating
states of a power node (cold and hot engine starts, switching on and off of the high power
receivers) were shown.
The main part of the manuscript presents simulation models developed by the author for
thermoelectric fire detectors and electronic actuators that implement the process of detection
and extinguishing fire in an automatic mode.
The tests of simulation models of fire sensors were carried out in the Matlab-Simulink
calculation package for various methods of heating and cooling the sensors (e.g. changes in
the sensor's ambient air temperature caused by the EWU exhaust gas diffusers used to
distribute exhaust fumes from helicopter engines, e.g. in PMC Iraq). By testing these models,
the parameters of the generated thermoelectric force with a sub-threshold value (not causing
the system activation at the rated supply voltage) for temporary warm blasts and cold air
surrounding thermoelectric fire detectors were determined.
Numerical tests have shown that the sub-threshold values of the thermoelectric force may
result in the false operation of the SSP-FK system in the event of a temporary drop in the
supply voltage caused by, e.g. switching on high power loads on aircraft’s board. The CircuitMaker calculation package was used to model the dynamic properties of the electronic
actuator blocks that control the process of fire detection and extinguishing in the SSP-FK
aircraft fire protection system.
10

The simulation models of the operation of the electronic amplifier board, which is the
main element of the actuator block, together with models of electrical disturbances and shortcircuits, are presented in this manuscript. Thanks to numerical tests in the Circuit-Maker
package, it has been demonstrated that false operation, apart from the supply voltage drops
and the generated thermoelectric force with a subliminal value, can be caused by short
circuits between selected electrical circuits on the actuator amplifier board. Based on the
results of simulation studies, one defined the so-called short circuit paths for electric circuits
as causing false actuation of the actuator block but not causing its permanent damage
(e.g. burnout of the electronic element of the board).
In experimental tests that verify the results of numerical tests, it has been shown that
temporary overvoltages in the power supply of this unit, and even the rated supply voltages
applying to it, can result in its false tripping when dampness appears on the surface of the
amplifier board. It can lead to local short circuits between the selected electrical circuits
printed on the board. The possibility of false activation of the SSP-FK system was also
confirmed in the case of a simultaneous occurrence of the thermoelectric force from fire
detectors with a sub-threshold value and a drop in the electric voltage in the on-board power
supply network.
Based on the obtained results of numerical tests and their experimental verification on the
test stands prepared as a part of the work, preventive recommendations were defined, and
methods of diagnostic tests were developed for the verification of the SSP-FK-BI and BI-2A
electronic execution units of the SSP-FK fire protection system. Two research methodologies
were presented, developed by the author as a part of the expert opinions carried out at ITWL,
in the field of checking the sensitivity thresholds of amplifier boards at reduced power supply
voltage and in the field of testing the quality of the protective coating condition of the
amplifier boards of the actuator block under the influence of moisture (water), which were
implemented in the Military Aviation Works WZL-1 S.A. in Łódź (internal methodologies) and
selected aviation units of the operating aircrafts with the SSP-FK fire protection system
(operational bulletins).

Keywords: aircraft fire suppression systems, diagnostics, research methods
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WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW I OZNACZEŃ
ITWL

–

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

WZL-1

–

Wojskowe Zakłady Lotnicze WZL-1 S.A. w Łodzi

JW

–

Jednostki wojskowe eksploatujące statki powietrzne Sił Zbrojnych RP

SAMANTA –

System informatyczny zbierający, przechowujący i udostepniający dane
o niesprawnościach statków powietrznych i ich elementach

W-3

–

Śmigłowiec wielozadaniowy stosowany w Siłach Zbrojnych RP

Mi-8

–

Śmigłowiec wielozadaniowy stosowany w Siłach Zbrojnych RP

Mi-17

–

Śmigłowiec wielozadaniowy stosowany w Siłach Zbrojnych RP

Mi-24

–

Śmigłowiec szturmowy stosowany w Siłach Zbrojnych RP

An-28

–

Samolot wielozadaniowy stosowany w Siłach Zbrojnych RP

Su-22

–

Samolot myśliwsko-bombowy stosowany w Siłach Zbrojnych RP

MiG-29

–

Samolot myśliwski stosowany w Siłach Zbrojnych RP

IS-5

–

Instalacja przeciwpożarowa wykorzystująca jonizacyjne czujniki pożaru
i stosowana na Su-22, MiG-29

SSP-FK

–

Instalacja przeciwpożarowa wykorzystująca termoelektryczne czujniki
pożaru i stosowana na Mi-8, Mi-17, Mi-24, W-3, An-28, Tu-154M

SSP-FK-BI –

Elektroniczny blok wykonawczy stosowany na Mi-8, Mi-17, Mi-24, W-3

BI-2A

–

Elektroniczny blok wykonawczy stosowany na An-28, Tu-154M

DPS

–

Termoelektryczny czujnik pożaru o jednej koronie spoin odkrytych

DTBG

–

Termoelektryczny czujnik pożaru o dwóch koronach spoin odkrytych

US1

–

Komparator sygnałów na płytce wzmacniaczy bloku wykonawczego

US2

–

Wzmacniacz sygnałów na płytce wzmacniaczy bloku wykonawczego

T1

–

Tranzystor w układzie stabilizacji napięcia odniesienia dla US1 i US2

T2

–

Tranzystor w układzie stabilizacji napięcia zasilania dla US1 i US2

T3

–

Tranzystor w układzie sterowania tranzystorem mocy T4

T4

–

Tranzystor w układzie sterowania przekaźnikiem RES-52

RES-52

–

Przekaźnik wykonawczy RES-52 na płytce wzmacniaczy

TKE54

–

Przekaźnik wykonawczy TKE54PODG uruchamiający zawory i butle
gaśnicze I kolejności gaszenia w trybie automatycznym

KO-50

–

Piec naftowy grzewczy stosowany na śmigłowcu Mi-8

GS-18TP

–

Prądorozrusznik prądu stałego stosowany na śmigłowcu Mi-8

APA-5

–

Mobilne lotniskowe źródło zasilania stosowane w Siłach Zbrojnych RP

SCC-3

–

Lakier stosowany do zabezpieczania powierzchni płytek wzmacniaczy
bloku wykonawczego przed wpływem wilgoci
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Rozdział I
WSTĘP

1.1.

Wprowadzenie
Jednym z ważniejszych systemów na pokładzie statku powietrznego jest lotniczy system

przeciwpożarowy (inaczej instalacja przeciwpożarowa), pełniący funkcje prewencyjne
w zakresie wykrywania ognisk pożaru oraz funkcje ratownicze w zakresie ich gaszenia
[17, 22, 24, 27, 36]. System ten realizuje swoje funkcje w każdej fazie lotu oraz podczas
sprawdzeń naziemnych, począwszy od momentu włączenia zasilania elektroenergetycznego.
Jego nieprawidłowe działanie ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo lotu i ochronę statku
powietrznego w przypadku wystąpienia pożaru na pokładzie [23, 29, 30, 31, 145, 166, 167].
Jest to także ważne z punktu widzenia niezawodności statku powietrznego [4, 32, 47, 63] oraz
metod zabezpieczenia przed pożarem [25, 34, 35, 37, 59, 63, 72, 101, 118, 120, 124, 132].
Przykładem tego, jak dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa lotu jest pożar na pokładzie
statku powietrznego może uwidocznić zdarzenie lotnicze we Włoszech w 2017 r., polegające
na wystąpieniu ogniska pożaru na polskim śmigłowcu wojskowym W-3PL (rys. 1.1)
na skutek uszkodzenia obudowy przekładni głównej przez łącznik wału silnika. Zdarzenie
wystąpiło w czasie lotu nad terenem przygodnym, system zadziałał w trybie automatycznym,
następnie pilot uruchomił gaszenie w trybie ręcznym [82].

Rys. 1.1. Skutki pożaru polskiego śmigłowca wojskowego W-3PL we Włoszech
Źródło: Materiały internetowe [82]
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System przeciwpożarowy na pokładach zarówno cywilnych, jak i wojskowych statków
powietrznych, może występować w postaci prostej instalacji gaśniczej (uruchamianej ręcznie
przez pilota) [31, 74, 89, 117, 122, 145] lub złożonego układu automatycznego wykrywania
i gaszenia pożaru [24, 36, 50, 52, 54, 57, 79, 80, 131, 135, 154, 155, 159, 160, 165, 168, 170].
Zasadniczo system przeciwpożarowy przeznaczony jest do automatycznego wykrywania
i sygnalizowania wystąpienia pożaru w nadzorowanym przedziale statku powietrznego
(obszarze silnika, reduktora, pieca grzewczego, kabiny pasażerów, kokpitu) oraz do gaszenia
ogniska pożaru w trybie automatycznym (tzw. pierwsza kolejność gaszenia) lub ręcznym,
realizowanym przez pilota lub członków załogi (tzw. II kolejność gaszenia).
Do głównych zadań stawianych systemowi przeciwpożarowemu należą [145, 171]:
•

wykrywanie ognisk pożaru w zakresie wystąpienia płomienia (jonizacja powietrza),
podwyższonej temperatury powietrza otoczenia lub odpowiednio szybkiej zmiany
temperatury powietrza w otoczeniu czujnika pożaru (siła termoelektryczna);

•

sygnalizowanie

przypadku

wystąpienia

pożaru

ze

wskazaniem

nadzorowanego

przedziału, w którym układ wykrył ognisko pożaru oraz stanu technicznego i liczby butli
z płynem gaśniczym pozostających do użytku;
•

przygotowanie układu gaszenia pożaru do użycia poprzez wybranie odpowiednich
zakresów pracy na pulpicie sterowania systemem przeciwpożarowym.
Zarówno w rozwiązaniach zachodnich (m.in. USA, Francja, Szwecja), jak i wschodnich

(ZSRR/Rosja) system przeciwpożarowy składa się z dwóch układów funkcjonalnych: układu
wykrywania i sygnalizacji wystąpienia pożaru (czujniki pożaru i bloki sterowania) oraz układu
gaszenia pożaru (magistrale, zawory, butle gaśnicze). Wykrycie pożaru może być realizowane
przy wykorzystaniu różnych zasad [50, 55, 57]: zjawiska termoelektrycznego, polegającego
na generacji siły termoelektrycznej w warunkach zmiany temperatury w nadzorowanym
przedziale (m.in. czujniki termoelektryczne DPS i DTBG, śmigłowce Mi-8, Mi-17, Mi-24) lub
na pojawieniu się warunków przewodzenia prądu elektrycznego na zasilanej części
sygnalizatora (m.in. czujniki jonizacyjne IS-5, samoloty MiG-29, Su-22).
Na samolotach cywilnych lekkich (awionetkach) wyposażenie przeciwpożarowe stanowi
butla gaśnicza, uruchamiana ręcznie przez pilota w przypadku pojawienia się ogniska pożaru
[17, 22, 26, 145]. Tego typu rozwiązanie stosowane jest m.in. na samolotach PZL-104 Wilga
(wielozadaniowy samolot przeznaczony przede wszystkim dla lotnictwa sportowego) oraz
PZL-106 Kruk (jednomiejscowy samolot przeznaczony dla rolnictwa).
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Na dużych samolotach cywilnych (pasażerskich lub transportowych) stosowany jest
system przeciwpożarowy obejmujący układ wykrywania pożaru i instalację gaśniczą. Dla
przykładu, na pokładzie samolotu Boeing 737 system przeciwpożarowy obejmuje: czujniki
przegrzania (w przypadku podwyższenia temperatury), czujniki pożaru (w przypadku ogniska
pożaru), bloki sterujące, monitor systemu oraz pulpit sterowania dla załogi [80].
Na samolotach wojskowych wykorzystywana jest instalacja przeciwpożarowa, działająca
tylko w trybie ręcznym, lub system przeciwpożarowy posiadający tryb automatyczny jako
priorytetowy. Przykładem mogą być układy jonizacyjne, zabudowane na samolotach Su-22
i MiG-29 lub termoelektryczne, stosowane na śmigłowcach Mi-8, Mi-17 i Mi-24 [50, 55, 57].
Lotniczy system przeciwpożarowy, jak wszystkie systemy pokładowe, podlega nadzorowi
w procesie eksploatacji w zakresie jego poprawnego działania i usuwaniu wykrytych
niesprawności. Na świecie do zabezpieczenia eksploatacji systemów pokładowych statków
powietrznych powołane są specjalistyczne instytucje i organizacje. Jedną z głównych jest
Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Amerykańska Agencja
Lotnictwa Cywilnego (AFTA), Rosyjska Służba Lotnictwa Cywilnego (RSLC). W Polsce rolę
taką pełni Urząd Lotnictwa Cywilnego, który koordynuje działania pod względem prawnym
oraz odpowiada za: nadzór nad lotnictwem cywilnym, wydawanie koncesji, zezwoleń,
licencji, certyfikatów, świadectw, zaświadczeń, zapewnienie bezpieczeństwa [17].
Do pełnienia funkcji określania przyczyn niesprawności systemów pokładowych,
powodujących incydenty lub wypadki lotnicze, powołane są specjalistyczne instytucje
państwowe np. amerykańska Agencja Badań Wypadków Lotniczych (AFTA), rosyjski
Międzypaństwowy Komitet Lotniczy (MAK). W Polsce rolę taką pełni Komisja Badania
Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWL LP), która prowadzi badania
okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków i incydentów lotniczych [17, 26, 29, 30, 31].
Organizacje te nadzorują proces eksploatacji i wydają dokumenty normatywne,
określające wymagania w zakresie właściwości statku powietrznego i jego systemów
pokładowych, które musi spełnić producent lub instytucja modernizująca wyposażenie
pokładowe. Przykładem dokumentów opisujących wymagania dla systemów pokładowych są
amerykańskie normy FAR-27 oraz opracowane na ich bazie europejskie normy JAR-27.
W polskim lotnictwie wojskowym dokumentami odniesienia są normy obronne m.in. NO-15A200:2007 [102] (w zakresie pokładowych układów zasilania elektrycznego), NO-06A200:2008 [111] (w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej) oraz NO-06-A104:2005
[106] (w zakresie wymagań jakości energii w zasilaniu elektroenergetycznym).
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W polskim lotnictwie cywilnym i wojskowym także prowadzone są okresowe analizy
[163, 164], które umożliwiają ocenę bezpieczeństwa lotów i wskazują źródła jego zagrożenia.
W lotnictwie wojskowym, do realizacji tych zadań, powołany jest Inspektorat MON do spraw
bezpieczeństwa lotów. Do wspomagania tego procesu służy Instytut Techniczny Wojsk
Lotniczych (ITWL), którego misją jest naukowo-techniczne wsparcie eksploatacji techniki
lotniczej, w tym prowadzenie analiz statystycznych i wykonywanie ekspertyz badawczych.
W ITWL funkcjonuje informatyczny system SI SAMANTA (administrowany przez
Zakład Informatycznego Wsparcia Logistyki ITWL) przeznaczony do gromadzenia wiedzy
o zdarzeniach lotniczych. Jego baza danych, uaktualniana na bieżąco przez odpowiednio
wykwalifikowany personel w jednostkach lotniczych, umożliwia bieżącą kontrolę i wsparcie
zarządzania gotowością operacyjną statków powietrznych Sił Zbrojnych RP [113, 163].
Z kolei w Zakładzie Awioniki ITWL wykonywane były prace badawcze (realizowane
w ramach ekspertyz) w zakresie analizy przyczyn wybranych przypadków niesprawności
lotniczego systemu przeciwpożarowego SSP-FK [97, 121, 136], występujących w jego
eksploatacji (prace realizowane na zlecenie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP).
Opracowania specjalistyczne ITWL, opisujące zagadnienia z eksploatacji lotniczych
systemów przeciwpożarowych jako głównych elementów wyposażenia współczesnych
wojskowych statków powietrznych m.in. [140], świadczą o tym, że główne właściwości
tego systemu (podobnie jak innych systemów pokładowych) są na bieżąco określane
i analizowane. Opracowania przeglądowe [139] oraz coroczne analizy [78] umożliwiają
wyznaczenie lub zawierają wyznaczone wartości parametrów określających podstawowe,
istotne dla bezpieczeństwa lotów własności i właściwości systemów pokładowych.
Analizując dostępną literaturę, zarówno ogólną jak i specjalistyczną m.in. [145], można
stwierdzić, że brak jest w nich szczegółowych informacji charakteryzujących właściwości
lotniczych systemów przeciwpożarowych. Z uwagi na informacje zastrzeżone dla danej
firmy lub instytucji, brak jest w tych opracowaniach wartości parametrów w zakresie
systemów zaawansowanych technologicznie, systemów uzbrojenia oraz systemów ochrony.
Stanowi to ograniczenie dla prowadzonych analiz, w tym pracy podjętej w niniejszej
rozprawie, choć w zakresie lotniczego systemu przeciwpożarowego ograniczenia powyższe
powinny być jak najmniejsze z uwagi na jego znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa lotu
zarówno cywilnych i wojskowych statków powietrznych. W celu uporządkowania dostępnej
wiedzy dokonano przeglądu wybranych typów lotniczych systemów przeciwpożarowych
i ich podstawowych właściwości.
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W polskim lotnictwie wojskowym eksploatowane są głównie dwa typy systemów
przeciwpożarowych (instalacji) produkcji ZSRR: system SSP-FK (śmigłowce z rodziny Mi8/14/17/24 i W-3/A/WA/PL oraz samoloty An-28) [50, 52, 89] i system IS-5MG1 (samoloty
z rodziny MiG-29 i Su-22) [54, 55, 57]. Oddzielną grupę stanowią systemy zabudowane na
nowo wprowadzonych statkach powietrznych (samoloty F-16, C-130 i C-295M) [86].
System przeciwpożarowy IS-5MG1 służy do wykrywania i gaszenia pożaru silników
odrzutowych. Na pokładzie samolotu MiG-29 system IS-5MG1 dozoruje przedziały prawego
i lewego silnika oraz skrzynki napędu agregatów KSA. Układ sygnalizacji pożaru składa się
z 6 jonizacyjnych czujników pożaru wykonanych w postaci metalowych rurek mocowanych
do płatowca i silnika za pomocą izolatorów ceramicznych. Do wypracowania sygnału pożaru
i uruchomienia układu gaszenia pożaru system wykorzystuje bloki wykonawcze, które
rozpoznają sygnał pożaru, wzmacniają go i uruchamiają proces sygnalizacji [57].
Zasada pracy systemu przeciwpożarowego IS-5MG1 opiera się na wykorzystaniu
zjawiska jonizacji powietrza otaczającego czujnik w dozorowanym przedziale (rys.1.2) pod
wpływem ognia, z sygnalizacją na tabliczce kontroli umieszczonej w kabinie samolotu
(rys.1.3). Pojawienie się płomieni między czujnikiem a poszyciem płatowca powoduje, że
powietrze między nimi staje się elektrycznie przewodzące [57].

Rys. 1.2. Przedział silnika odrzutowego RD-33
z czujnikami pożaru systemu IS-5MG1
Źródło: Materiały własne ITWL

Rys. 1.3. Pulpit sygnalizacji i kontroli działania
systemu przeciwpożarowego IS-5MG1
Źródło: Materiały własne ITWL

Układ wykrywania pożaru sygnalizuje wystąpienie tego zjawiska po czasie około
1 sekundy od chwili pojawienia się płomienia. Zastosowanie czujników jonizacyjnych
zabezpiecza system przed fałszywą sygnalizacją pożaru w przypadku wzrostu temperatury bez
wystąpienia płomienia, zwarcia czujnika do poszycia płatowca lub zmniejszenia rezystancji
izolacji czujnika z powodu nagrzewania lub wpływu wilgoci [57].
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Z kolei system przeciwpożarowy SSP-FK [50, 52] służy do wykrywania oraz gaszenia
pożaru silników turbośmigłowych. Pod względem przeznaczenia można go podzielić na dwie
części: układ wykrywania pożaru i układ gaszenia pożaru.
Na pokładzie śmigłowców Mi-8 i Mi-17 w skład układu wykrywania pożaru wchodzi
12 grup termoelektrycznych czujników pożaru DPS, umieszczonych w 4 kontrolowanych
przedziałach, oraz 2 elektroniczne bloki wykonawcze SSP-FK-BI [50, 52]. Dozorowane są
następujące przedziały: lewego silnika, prawego silnika, przekładni głównej oraz przedział
naftowego pieca grzewczego KO-50 (rys. 1.4), z sygnalizacją pożaru na pulpicie kontroli
i sterowania (rys. 1.5).

Rys. 1.4. Przedział pieca grzewczego KO-50
z elementami składowymi systemu SSP-FK
Źródło: Materiały własne ITWL

Rys. 1.5. Pulpit kontroli i sterowania systemu
przeciwpożarowego SSP-FK śmigłowca Mi-8
Źródło: Materiały własne ITWL

Z uwagi na fakt, że butle gaśnicze wyposażone są w jedną pirogłowicę, magistrala
rozprowadzania środka gaśniczego podzielona została na dwie części: część wspólną dla
wszystkich nadzorowanych przedziałów i butli (zakończoną 4 odcinającymi zaworami
przeciwpożarowymi) oraz 4 magistrale doprowadzające mieszankę gaśniczą do konkretnego
przedziału, nadzorowanego przez system SSP-FK.
Warunkiem rozpoczęcia procesu gaszenia jest pojawienie się sygnału na wejściu bloku
wykonawczego, otwarcie właściwego zaworu przeciwpożarowego oraz podanie napięcia
zasilania na pirogłowicę butli gaśniczej. Głównym elementem generującym sygnał pożaru
i sterującym pracą systemu SSP-FK jest blok wykonawczy SSP-FK-BI, zawierający
6 elektronicznych płytek wzmacniaczy [50, 52, 97].
Wymienione systemy przeciwpożarowe są złożonymi układami automatyki, których
badania winny być wsparte odpowiednią metodologią naukową m.in. [60, 71, 125, 130, 134].
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1.2. Wybrane problemy eksploatacji systemów przeciwpożarowych w lotnictwie Sił
Zbrojnych RP na przykładzie systemu SSP-FK
Na podstawie analizy danych zawartych w systemie informatycznym SI SAMANTA
[78] stwierdzono, że jednym z głównych systemów pokładowych, generujących problemy
eksploatacyjne, jest lotniczy system przeciwpożarowy SSP-FK, eksploatowany m.in. na
samolotach An-28 i Tu-154M oraz śmigłowcach z rodziny W-3, W-3W, W-3WA, W-3PL
oraz Mi-8, Mi-14, Mi-17 i Mi-24. System ten wykorzystuje termoelektryczne czujniki pożaru
DPS (o standardowej czułości) lub bardziej czułe DTBG [50, 52, 89]. Analizy wykonywane
przez służbę inżynieryjno-lotniczą eksploatującą ten system wykazały, że czujniki pożaru
stanowią jedną z głównych przyczyn wystąpienia fałszywego zadziałania [78].
Prowadzone w ITWL badania systemu przeciwpożarowego SSP-FK w aspekcie jego
fałszywego zadziałania dotyczyły przypadków, gdy bez wystąpienia pożaru na pokładzie
statku powietrznego następowało jego uruchomienie, sygnalizacja w kabinie pilotów i zalanie
płynem gaśniczym jednego z dozorowanych przedziałów [97, 121, 136]. Zdarzenia te,
szczególnie gdy występowały w powietrzu, zagrażały bezpieczeństwu lotu, zmuszając załogę
do bezzwłocznego lądowania w najbliższym dogodnym miejscu (tzw. terenie przygodnym).
Szczególnie groźne były fałszywe zadziałania systemu SSP-FK w czasie lotów
wykonywanych podczas realizacji misji w Polskich Kontyngentach Wojskowych nad terenem
Iraku, Afganistanu oraz Czadu. Większość lotów w misjach poza granicami kraju była lotami
bojowymi realizowanymi nad terenem, gdzie przygodne lądowanie wiązało się z narażeniem
na niebezpieczeństwo utraty życia załogi, pasażerów lub utratą przewożonego ładunku.
Przykładem takiego zdarzenia było samoczynne (bez pożaru) zadziałanie lotniczego
systemu przeciwpożarowego SSP-FK, włącznie z uruchomieniem butli gaśniczych, wywołane
owianiem czujników pożaru zabudowanych w przedziale silników gorącymi strugami spalin
z rozpraszaczy gazów wylotowych EWU zabudowanych na śmigłowcu Mi-17 (rys. 1.6).
Zastosowanym rozwiązaniem, które istotnie zmniejszyło fałszywe zadziałania systemu
przeciwpożarowego dla lotów z wykorzystaniem rozpraszaczy gazów wylotowych, była
wymiana termoelektrycznych czujników pożaru DTBG na mniej czułe DPS [52]. Podobny
przypadek, powodujący fałszywe zadziałanie systemu przeciwpożarowego SSP-FK, dotyczył
wpływu zmiany temperatury powietrza w czasie gwałtownego obniżania lotu przez samolot
An-28.

Problemem badawczym było pytanie: „Czy nagłe obniżenie wysokości lotu

i włączenie instalacji przeciwoblodzeniowej może wywołać fałszywe zadziałanie systemu
przeciwpożarowego SSP-FK z termoelektrycznymi czujnikami pożaru?” [78].
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Rys. 1.6. Śmigłowiec Mi-17 z zabudowanymi rozpraszaczami gazów wylotowych EWU
Źródło: Materiały własne ITWL

Jeszcze innym przykładem fałszywego zadziałania systemu przeciwpożarowego SSP-FK
z termoelektrycznymi czujnikami pożaru było zdarzenie uruchomienia procesu gaszenia
w przedziale pieca grzewczego (rys. 1.7), zabudowanego na śmigłowcu Mi-8 [50].

Rys. 1.7. Przedział pieca grzewczego śmigłowca Mi-8 z zabudowanymi czujnikami pożaru
Źródło: Materiały własne ITWL

Ustalenie przyczyn fałszywej sygnalizacji pożaru lub braku sygnalizacji pożaru przez
system SSP-FK jest ważnym problemem, mającym wpływ na bezpieczną eksploatację
samolotów i śmigłowców wojskowych. System przeciwpożarowy jest bowiem jednocześnie
systemem prewencyjnym, ostrzegającym załogę o wystąpieniu pożaru, ale także systemem
ratowniczym, mającym ugasić pożar na wszystkich etapach lotu [50, 52, 89].
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1.2.1. Analiza statystyczna przypadków fałszywego zadziałania systemu przeciwpożarowego
SSP-FK wg danych SI SAMANTA
W systemach informatycznych gromadzących informacje o niesprawnościach statków
powietrznych w Siłach Zbrojnych RP [78], odnotowane są liczne przypadki fałszywego
zadziałania systemu przeciwpożarowego SSP-FK włącznie z uruchomieniem butli gaśniczych.
Szczegółowe analizy okoliczności i przyczyn tych zdarzeń wskazują na potrzebę naukowego
wsparcia

personelu

technicznego

jednostek

eksploatujących

ten

typ

systemu

przeciwpożarowego ze względu na jego kluczową rolę na pokładzie statku powietrznego.
Do oceny statystycznej przypadków fałszywego zadziałania systemu przeciwpożarowego
SSP-FK wykorzystano dane zawarte w systemie informatycznym SI SAMANTA, według
których sytuacje takie miały miejsce m.in. na samolotach An-28 oraz śmigłowcach z rodziny
W-3/3W/3WA/3PL i Mi/8/14/17/24 [50, 52, 89].
Jak wykazały wyniki analiz niesprawności systemu SSP-FK wykonane w ITWL [78],
udział przypadków fałszywego zadziałania tego systemu wynosi około 67%, zaś udział
niesprawności czujników DPS i DTBG wynosi około 18% (rys. 1.8).

Blok wykonawczy SSP-FK
Obwód elektryczny SSP-FK

Fałszywe spracowanie butli

Nadajniki DPS / DTBG

Fałszywa sygnalizacja pożaru

Przekaźnik TKJe-21PODG

Parametry bloku niezgodne

Przełącznik 11P5NPN

Brak sygnalizacji pożaru

Przekaźnik TWE-101W

Odpalenie pironaboju

Przekaźnik TKJe-54PODG

Brak możliwości gaszenia

Dioda D226A
Lampka SM-37

Rys. 1.8. Udział przypadków fałszywego zadziałania w niesprawnościach systemu SSP-FK (po lewej)
oraz udział w nich czujników pożaru DPS i DTBG (po prawej)
Źródło: Materiały własne ITWL

Rozwiązanie problemów z fałszywą sygnalizacją pożaru systemu SSP-FK jest
zagadnieniem ważnym dla bezpiecznej eksploatacji samolotów i śmigłowców wojskowych
[163, 164], gdyż jest on systemem prewencyjnym (ostrzegającym pilota o wystąpieniu pożaru)
i ratowniczym (w zakresie gaszenia pożaru) w każdej fazie lotu.
Dodatkowo system przeciwpożarowy SSP-FK jest eksploatowany na wielu typach
wojskowych statków powietrznych Sił Zbrojnych RP (m.in. na śmigłowcach W-3, Mi-8,
Mi-14, Mi-17, Mi-24 oraz samolotach An-28).
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Analiza statystyczna wykonana na podstawie dostępnych danych eksploatacyjnych [78]
wykazała, że udział niesprawności systemu przeciwpożarowego SSP-FK wynosi: 27% dla
śmigłowców Mi-24, 23% dla śmigłowców W-3, 20% dla śmigłowców Mi-17, 10% dla
śmigłowców Mi-8, 7% dla śmigłowców Mi-14 oraz 13% dla samolotów An-28.
Wśród niesprawności systemu SSP-FK w zakresie urządzeń mechanicznych (rys. 1.9)
przeważający udział miały uszkodzenia butli gaśniczej (ok. 56%) i jej głowicy (ok. 38%),
natomiast w zakresie urządzeń elektrycznych

(rys. 1.10) dominowały uszkodzenia bloku

wykonawczego SSP-FK-BI (ok. 54%), mniejszy udział miały niesprawności obwodów
elektrycznych systemu SSP-FK (ok. 19%) oraz czujników pożaru (ok. 16%).

Blok wykonawczy SSP-FK
Obwód elektryczny SSP-FK
Butla (gaśnica)

Nadajniki DPS / DTBG

Głowica zaworowa

Przekaźnik TKJe-21PODG

Blok zaworów 781100

Przełącznik 11P5NPN

Manometr MA-250

Przekaźnik TWE-101W

Pozostałe elementy

Przekaźnik TKJe-54PODG
Dioda D226A
Lampka SM-37

Rys. 1.9. Miejsce niesprawności systemu SSP-FK
w zakresie urządzeń mechanicznych
Źródło: Materiały własne ITWL

Głównymi

objawami

niesprawności

Rys. 1.10. Miejsce niesprawności systemu SSP-FK
w zakresie urządzeń elektrycznych
Źródło: Materiały własne ITWL

systemu

SSP-FK

w

zakresie

urządzeń

mechanicznych (rys. 1.11) były wskazania zbyt niskiego ciśnienia w butlach gaśniczych na
skutek nieszczelności instalacji (ok. 66%) oraz uszkodzenia mechaniczne czujników pożaru
(ok. 29%). Charakterystyczne są objawy niesprawności w zakresie urządzeń elektrycznych
(rys. 1.12), wśród których szczególne znaczenie mają: fałszywe spracowanie butli gaśniczych
(ok. 51%), fałszywa sygnalizacja pożaru (ok. 17%), parametry bloku wykonawczego
niezgodne z Warunkami Technicznymi (ok. 14%) oraz brak sygnalizacji pożaru (ok. 11%).
Do głównych przyczyn niesprawności systemu przeciwpożarowego SSP-FK w zakresie
urządzeń mechanicznych (rys. 1.13) służba inżynieryjno-lotnicza jednostek eksploatujących
ten system zakwalifikowała przede wszystkim uszkodzenia zaworu głowicy butli gaśniczej
(ok. 52%), znaczący jest udział braku możliwości ustalenia przyczyny niesprawności
(ok. 12%) oraz braku danych z analizy (ok. 10%).
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Rys. 1.11. Objawy niesprawności systemu SSP-FK
w zakresie urządzeń mechanicznych
Źródło: Materiały własne ITWL

Rys. 1.12. Objawy niesprawności systemu SSP-FK
w zakresie urządzeń elektrycznych
Źródło: Materiały własne ITWL

Podobnie, przy ustalaniu przyczyn niesprawności w zakresie urządzeń elektrycznych
(rys. 1.14) dominujący jest brak danych z analizy (ok. 64%) i brak możliwości ustalenia
przyczyny (ok. 11%). Świadczą one o trudnościach technicznych w ustaleniu przyczyn
niesprawności na poziomie jednostki eksploatującej system SSP-FK.
Na uwagę w analizie przyczyn niesprawności tego systemu zasługuje wpływ wilgoci
(ok. 16%) i spadek napięcia w sieci (ok. 1%), który stanowił jedną z głównych hipotez
badawczych w pracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych i badań wykonywanych
w ITWL [97, 121, 136].

Rys. 1.13. Przyczyny niesprawności systemu SSP-FK
w zakresie urządzeń mechanicznych
Źródło: Materiały własne ITWL

Rys. 1.14. Przyczyny niesprawności systemu SSP-FK
w zakresie urządzeń elektrycznych
Źródło: Materiały własne ITWL

Wnioski otrzymane z analizy statystycznej zostały wykorzystane do formułowania
hipotez w badaniach diagnostycznych przypadków fałszywego zadziałania systemu
przeciwpożarowego SSP-FK, realizowanych w ITWL [97, 121, 136, 138, 140].
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1.2.2. Omówienie

wybranych

przypadków

fałszywego

zadziałania

systemu

przeciwpożarowego SSP-FK wg danych JW
Genezą podjętych w ITWL badań lotniczych systemów przeciwpożarowych były liczne
przypadki ich fałszywego zadziałania [78, 97, 121, 136]. Zdarzenia te bezpośrednio zagrażały
bezpieczeństwu lotu, zmuszając załogę do bezzwłocznego lądowania w terenie przygodnym.
Szczególne zagrożenie występowało w czasie realizacji misji wojskowych w PKW Irak
i Afganistan, gdzie przygodne lądowanie wiązało się z możliwością wykrycia i ostrzału
śmigłowca przez nieprzyjaciela.
Przykładem takiego zdarzenia było fałszywe (samoczynne, bez pożaru) zadziałanie
lotniczego systemu przeciwpożarowego SSP-FK w dniu 27.01.2014 r. w JW Dęblin, włącznie
z uruchomieniem butli gaśniczych na śmigłowcu Mi-8 (rys.1.15).

Rys. 1.15. Śmigłowiec Mi-8 (po lewej) oraz przedział pieca grzewczego KO-50
dozorowanego przez system SSP-FK (po prawej)
Źródło: Materiały własne ITWL

System przeciwpożarowy SSP-FK na pokładzie śmigłowca Mi-8 działa w taki sposób, że
czujniki pożaru DPS wytwarzają siłę termoelektryczną, której wartość jest proporcjonalna
do różnicy pomiędzy temperaturą zewnętrznych spoin termoelementu (nagrzewanych
gorącym powietrzem podczas wystąpienia pożaru w dozorowanym przedziale), a temperaturą
wewnętrznych spoin umieszczonych w złączu czujnika. W blokach wykonawczych SSP-FKBI siła termoelektryczna (podawana z czujników DPS) porównywana jest z dopuszczalnym
poziomem napięcia i w razie przekroczenia tej wartości na wyjściu bloku pojawia się sygnał
uruchamiający układ sygnalizacji i gaszenia pożaru [97, 136].
Jednym z problemów w diagnozowaniu przyczyn fałszywego zadziałania systemu
przeciwpożarowego SSP-FK był przypadek błędnej sygnalizacji pożaru i uruchomienia butli
gaśniczych w przedziale pieca KO-50 (dozorowanym w trybie automatycznym).
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Zdarzenie to wystąpiło w końcowej fazie zimnego rozruchu silnika prawego (rys.1.16 ÷
1.17), podczas przygotowania śmigłowca Mi-8 do kolejnego lotu [136].

Rys. 1.16. Lotniskowe źródło zasilania do rozruchu
silników śmigłowca Mi-8
Źródło: Materiały własne ITWL

Rys. 1.17. Lotniskowe przewody zasilania
do rozruchu silników śmigłowca Mi-8
Źródło: Materiały własne ITWL

Na podstawie analizy działania systemu przeciwpożarowego SSP-FK oraz badań
wykonanych na pokładzie śmigłowca Mi-8 w realizowanej przez ITWL ekspertyzie [136]
jako możliwe przyczyny fałszywego zadziałania przyjęto następujące hipotezy badawcze:
•

generacja napięcia uruchamiającego w czujnikach DPS na skutek gwałtownych zmian
temperatury otoczenia (oddziaływanie mrozu, a następnie podmuch ciepłego powietrza
z uruchamianego pieca grzewczego KO-50);

•

generacja napięcia uruchamiającego w obwodzie sterowania przekaźnikiem wyjściowym
płytki wzmacniaczy bloku SSP-FK-BI na skutek oddziaływania elektrycznych impulsów
zakłócających w obwodach zasilania lub kontroli (np. wpływ włączania/wyłączania
odbiorników dużej mocy na pokładzie śmigłowca);

•

generacja napięcia uruchamiającego w obwodzie sterowania przekaźnikiem wyjściowym
płytki wzmacniaczy bloku SSP-FK-BI na skutek wewnętrznych zwarć lub uszkodzeń
elementów elektronicznych (np. wpływ wilgoci lub starzenia).
Jednym z ciekawszych, wyjaśnianych przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych,

przypadków fałszywego zadziałania systemu przeciwpożarowego SSP-FK było samoczynne
uruchomienie instalacji gaszenia silnika samolotu An-28 Bryza podczas gwałtownego zniżania
jego wysokości lotu i jednoczesnego włączenia instalacji przeciwoblodzeniowej (odbiornika
dużej mocy). Ustalenia Komisji wskazywały na czujniki DTBG, które jako bardziej czułe
generowały sygnał uruchamiający bloki wykonawcze systemu SSP-FK [78].
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1.2.3. Omówienie badań przypadków fałszywego zadziałania systemu przeciwpożarowego
SSP-FK wg danych ITWL
W ramach ekspertyz badawczych wykonywanych w Instytucie Technicznym Wojsk
Lotniczych w zakresie nieprawidłowej pracy lotniczego systemu przeciwpożarowego
prowadzone były badania diagnostyczne systemu SSP-FK (z termoelektrycznymi czujnikami
pożaru typu DPS i DTBG), które obejmowały następujące zdarzenia lotnicze:
•

fałszywa sygnalizacja pożaru i uruchomienie butli gaśniczych w przedziale przekładni
głównej śmigłowca Mi-17 w czasie lotu w dniu 04.11.1992 r. [78, 97];

•

fałszywa sygnalizacja pożaru i uruchomienie butli gaśniczych w przedziale silnikowym
samolotu Tu-154M po wyłączeniu silnika w dniu 12.01.1993 r. [78, 97];

•

fałszywa sygnalizacja pożaru i uruchomienie butli gaśniczych w przedziale silnikowym
śmigłowca W-3W w czasie rozruchu silnika w dniu 01.07.2009 r. [78, 121];

•

fałszywa sygnalizacja pożaru i uruchomienie butli gaśniczych w przedziale silnikowym
śmigłowca Mi-24W w czasie lotu w dniu 29.01.2010 r. [78, 121];

•

fałszywa sygnalizacja pożaru i uruchomienie butli gaśniczych w przedziale pieca
grzewczego śmigłowca Mi-8 w czasie rozruchu silnika w dniu 27.01.2014 r. [78, 136].
Były to przypadki nieprawidłowego funkcjonowania systemu przeciwpożarowego SSP-

FK, a ustaloną w trakcie badań przyczyną fałszywego zadziałania były zwarcia między
ścieżkami obwodów elektrycznych lub elementami elektronicznymi na płytkach wzmacniaczy
bloku SSP-FK-BI, spowodowane wpływem wilgoci [97, 121, 136].
Przykładem zdarzenia lotniczego, polegającego na fałszywym zadziałaniu systemu
przeciwpożarowego jest przypadek uruchomienia procesu gaszenia bez pojawienia się źródła
pożaru na pokładzie śmigłowca Mi-8. Jednym z podstawowych pytań podjętych przez
Komisję Badania Wypadków lotniczych w trakcie badań przygotowawczych, wynikających
z analizy materiałów w ramach Obiektywnej Kontroli Lotu było: „Czy zakłócenia elektryczne
w sieci zasilania pokładowego mogą wywołać fałszywe zadziałanie systemu?”.
Zdefiniowanym problemem badawczym dla zespołu badawczego ITWL było określenie
warunków generacji na pokładzie statku powietrznego zakłóceń elektrycznych mogących
wywołać fałszywe zadziałanie systemu przeciwpożarowego (w tym określenie parametrów
impulsów zakłócających generowanych podczas włączania i wyłączania odbiorników dużej
mocy m.in. prądorozrusznika GS-18TP do rozruchu silników śmigłowca Mi-8).
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Wyniki szeregu badań wykonanych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych
w zakresie określenia przyczyn fałszywego zadziałania systemu przeciwpożarowego SSP-FK
(m.in. ekspertyzy wykonane w latach 1992-1993, 2010 i 2014-2015 [97, 121, 136],
wskazujące wpływ wilgoci jako czynnik sprzyjający pojawieniu się fałszywego zadziałania
bloków wykonawczych) wykazały, że przyczyny powstania powyższych sytuacji można
ograniczyć do występowania trzech grup zakłóceń elektrycznych [140]:
•

chwilowych spadków napięcia zasilania bloków wykonawczych, przy jednoczesnym
występowaniu sygnałów z czujników pożaru o wartościach podprogowych (mniejszych
od napięcia uruchamiającego przy znamionowym napięciu zasilania);

•

chwilowych przepięć w napięciu zasilania bloków wykonawczych, przenoszonych do
obwodów sterowania wykazujących właściwości różniczkujące;

•

chwilowych zmian rezystancji izolacji pomiędzy obwodami elektrycznymi (płytek
drukowanych) bloków wykonawczych, występujących na skutek zawilgocenia.

Wszystkie zidentyfikowane w trakcie badań przyczyny fałszywego zadziałania systemu
przeciwpożarowego były zlokalizowane w obwodach elektrycznych bloków wykonawczych
SSP-FK-BI i wiązały się z oddziaływaniem zakłóceń elektrycznych i wilgoci [140].
Jednym z ciekawych problemów rozwiązywanych w ITWL, które wystąpiły w badaniach
termoelektrycznych czujników pożaru DPS i DTBG (stosowanych m.in. w systemach SSPFK) było oszacowanie charakteru przebiegu sygnału podczas dynamicznych zmian
ogrzewania czujnika (a szczególnie wartości maksymalnej sygnału i czasu jej trwania),
mającego bezpośredni wpływ na uruchomienie układu sygnalizacji pożaru podczas
wystąpienia tzw. sygnału podprogowego, uruchamiającego system przy obniżonym napięciu
zasilania [142]. Problem ten jest bardzo istotny, gdyż podczas włączenia do pracy urządzeń
i instalacji elektrycznych o dużym poborze prądu (np. w czasie uruchamiania silników
śmigłowca), powstają chwilowe zaburzenia napięcia zasilania z sieci pokładowej [136].
Na podstawie analizy działania systemu przeciwpożarowego SSP-FK oraz badań
wykonanych na pokładzie śmigłowca Mi-8 jako jedną z możliwych przyczyn jego
samoczynnego

zadziałania

przyjęto

hipotezę

generacji

napięcia

uruchamiającego

w czujnikach DPS na skutek gwałtownych zmian temperatury otoczenia w dozorowanym
przedziale (m.in. oddziaływanie mrozu, podmuch zimnego lub gorącego powietrza). W celu
weryfikacji powyższej hipotezy wykonano odpowiednie symulacje komputerowe, a ich
wyniki zweryfikowano w warunkach laboratoryjnych [136].
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1.3. Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że jednym z ważniejszych
systemów na pokładzie statku powietrznego jest system przeciwpożarowy. Głębsza analiza
podjętego obszaru badawczego wykazała, że nie wszystkie właściwości lotniczego systemu
przeciwpożarowego są tak samo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa lotu, a tylko wybrane.
Stąd w niniejszej rozprawie zakres wykonywanych badań ograniczono do najważniejszych
właściwości, sprawiających najwięcej problemów w eksploatacji lotniczego systemu
przeciwpożarowego i mających największy wpływ na bezpieczeństwo lotu.
W celu określenia tych właściwości dokonano analizy informacji zawartych w bazie
danych systemu informatycznego SI SAMANTA (administrowanego przez Zakład
Informatycznego Wsparcia Logistyki ITWL) oraz analizy wybranych przypadków
niesprawności lotniczego systemu przeciwpożarowego występujących w jego eksploatacji.
Prace te wsparto wynikami prac badawczych realizowanych w ramach ekspertyz wykonanych
w Zakładzie Awioniki ITWL (realizowanych na zlecenie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
RP). Na tej podstawie stwierdzono, że jedną z najważniejszych właściwości lotniczego
systemu przeciwpożarowego, bezpośrednio wpływającą na bezpieczeństwo lotu, jest fałszywe
zadziałanie, polegające na sygnalizacji wystąpienia pożaru i uruchomieniu procesu gaszenia
dozorowanego przedziału statku powietrznego, bez wystąpienia na nim ogniska pożaru. Cecha
ta stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu, gdyż sygnalizacja pożaru wymusza na załodze
statku powietrznego przerwanie wykonywanego zadania i lądowanie, a w przypadku
późniejszego wystąpienia prawdziwego pożaru pozbawia załogę możliwości przeciwdziałania
poprzez pozbycie środków gaśniczych.
Podjęte w niniejszej rozprawie badania lotniczego systemu przeciwpożarowego SSP-FK
mają na celu określenie, czy fałszywa sygnalizacja pożaru jako właściwość tego systemu
jest efektem jego samoczynnego zadziałania, czy też do jej wystąpienia wymagane są
dodatkowe warunki np. oddziaływanie podwyższonej wilgotności lub wystąpienie zakłócenia
w zasilaniu elektroenergetycznym systemu. Problem powyższy stanowi podstawę do
określenia celu, tezy naukowej oraz zakresu pracy prezentowanego w niniejszej rozprawie.
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Rozdział II
CEL, TEZA NAUKOWA I ZAKRES PRACY

Wykonane w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL) analizy statystyczne
przypadków fałszywego (samoczynnego) zadziałania lotniczego systemu przeciwpożarowego
SSP-FK wykazały, że wśród przyczyn wywołujących takie zachowanie systemu jako główne
wymieniane są niesprawności bloku wykonawczego, obwodów elektrycznych i czujników
pożaru [78, 97, 138144]. Brak jest jednak bezpośredniego powiązania pomiędzy objawami
w postaci fałszywego zadziałania systemu przeciwpożarowego SSP-FK, a zidentyfikowanymi
niesprawnościami elementów składowych tego systemu. Fakt ten może wskazywać na
zakłócenia w sieci elektroenergetycznej jako prawdopodobne przyczyny wywołania stanów
dynamicznych bloku wykonawczego, powodujących obserwowane efekty [97, 121, 136].
Na podstawie analizy działania systemu przeciwpożarowego SSP-FK oraz badań
wykonanych na pokładzie śmigłowca Mi-8 jako możliwą przyczynę jego fałszywego
zadziałania przyjęto zjawisko generacji sygnału pożaru w obwodzie wyjściowym płytki
wzmacniaczy bloku wykonawczego na skutek oddziaływania impulsów zakłócających w jej
obwodach zasilania, przy jednoczesnym występowaniu napięcia podprogowego z czujników
DPS, generowanego podczas zmian temperatury powietrza otoczenia [136].

2.1. Cel pracy
Analiza stanu wiedzy w zakresie możliwości badania właściwości wybranych lotniczych
systemów przeciwpożarowych, a w szczególności wyniki badań wykonanych w ITWL,
pozwoliły na sformułowanie następującego celu pracy:

Cel pracy:
a) naukowy (poznawczy):
pozyskanie informacji o specyficznych stanach działania systemu SSP-FK w nienaturalnych
warunkach jego pracy (warunkach środowiskowych i elektrycznych), przejawiających się
m.in. w zwarciach obwodów elektrycznych, lokalnych uszkodzeniach o charakterze
przejściowym, zakłóceniach w zasilaniu elektroenergetycznym).
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b) utylitarny (praktyczny):
określenie potencjalnych (możliwych) przyczyn fałszywego zadziałania systemu SSP-FK oraz
metod ich wykrywania i zapobiegania (w postaci działań profilaktycznych i wskazówek
diagnostycznych).

2.2. Teza naukowa pracy
Analiza możliwości osiągnięcia przyjętego w pracy celu naukowego i utylitarnego
w zakresie badania właściwości lotniczych systemów przeciwpożarowych pozwoliła na
sformułowanie następującej tezy naukowej pracy:

Teza naukowa pracy:
Zastosowanie narzędzi modelowania komputerowego stanów dynamicznych w obwodach
elektrycznych systemu przeciwpożarowego SSP-FK umożliwia określenie potencjalnych
przyczyn jego fałszywego zadziałania.

2.3. Zakres pracy
Przygotowana rozprawa obejmuje rozdział wprowadzający, sześć rozdziałów głównych
oraz rozdział końcowy. Dodatkowo praca zawiera wykaz literatury oraz załączniki,
zawierające opracowane przez autora metodyki badań bloku wykonawczego.
W rozdziale pierwszym „Wstęp”, na bazie przeglądu dostępnej literatury polskiej
i zagranicznej, określono stan wiedzy w zakresie zadań, funkcji, rozwiązań konstrukcyjnych
oraz przypadków fałszywego zadziałania lotniczego systemu przeciwpożarowego (ze
szczególnym uwzględnieniem potencjalnych przyczyn fałszywego zadziałania, metod
diagnostycznych i działań profilaktycznych). Na bazie analizy przypadków fałszywego
zadziałania systemu SSP-FK, opisanych w telegramach z JW oraz danych zawartych
w systemie informatycznym SI SAMANTA (ze szczególnym uwzględnieniem przypadków
fałszywego lub niewyjaśnionego zadziałania) określone zostały najważniejsze problemy
badawcze występujące w procesie jego eksploatacji. Wykonana analiza zakresu i wyników
badań wykonanych w ITWL dla przypadków fałszywego zadziałania systemu SSP-FK
pozwoliła na określenie kierunków badań przewidzianych do podjęcia w pracy.
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W rozdziale drugim „Określenie celu, tezy naukowej i zakresu pracy” został określony
główny problem badawczy, który został wybrany i przyjęty do rozprawy doktorskiej
w zakresie możliwości i przyczyn fałszywego zadziałania systemu przeciwpożarowego
SSP-FK. Szczegółowo został określony cel pracy w zakresie naukowym i utylitarnym.
Sformułowana została teza naukowa pracy przewidziana do badań w ramach pracy. Jako
wynik czynności przygotowawczych został sprecyzowany zakres pracy zmierzający do
udowodnienia przyjętej tezy naukowej pracy.
W rozdziale trzecim „Analiza funkcjonalna wybranych systemów przeciwpożarowych
typu SSP-FK” została wykonana analiza funkcjonalna systemu SSP-FK śmigłowca Mi-8
i samolotu An-28 Na tej podstawie zostały określone cechy charakterystyczne i wnioski
z analizy funkcjonalnej systemu SSP-FK śmigłowca Mi-8 i samolotu An-28 w zakresie
symptomów diagnostycznych i warunków badań.
W rozdziale czwartym „Analiza funkcjonalna bloków wykonawczych typu SSP-FK-BI
i BI-2A” została wykonana analiza funkcjonalna bloków SSP-FK-BI i BI-2A. Przedstawione
zostały wybrane dane o przeznaczeniu, zadaniach i funkcjach bloków SSP-FK-BI i BI-2A oraz
architekturze, głównych elementach składowych, trybach pracy i działaniu. Zostały określone
cechy charakterystyczne i wnioski z analizy funkcjonalnej bloków SSP-FK-BI i BI-2A
w zakresie symptomów diagnostycznych i warunków badań. Na tej podstawie zostały
określone wytyczne do budowy modelu symulacyjnego funkcjonowania bloku SSP-FK-BI.
W rozdziale piątym „Model symulacyjny funkcjonowania bloków wykonawczych typu
SSP-FK-BI i BI-2A” omówiony został zbudowany model symulacyjny czujników pożaru DPS
i DTBG oraz generatora nagłego ogrzania i nagłego schłodzenia czujników, opracowany
w programie Matlab-Simulink. Zaprezentowane zostały wyniki testowania poprawności
działania zbudowanego modelu symulacyjnego czujników pożaru DPS i DTBG oraz
określone cechy charakterystyczne modelu, które posłużyły do określenia wytycznych do
badań numerycznych jego właściwości. Następnie przedstawiony został model symulacyjny
płytek wzmacniaczy stanowiących główny element bloku wykonawczego SSP-FK-BI (oraz
model generatora impulsów zakłócających i układu wykonawczego z przekaźnikiem
samopodtrzymania zasilania), opracowany w programie Circuit-Maker. Przedstawiono wyniki
testowania poprawności działania zbudowanego modelu symulacyjnego i określono cechy
charakterystyczne modelu płytki wzmacniaczy i wytyczne do badań numerycznych
jego właściwości w zakresie sposobu modelowania zwarć między obwodami, wprowadzania
niesprawności wybranych elementów oraz generacji impulsów zakłócających.
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W rozdziale szóstym „Badania numeryczne modelu symulacyjnego funkcjonowania
bloków wykonawczych SSP-FK-BI i BI-2A” został przedstawiony zakres badań numerycznych
opracowanego modelu czujników DPS i DTBG oraz wyniki wykonanych badań (określono
przypadki fałszywego zadziałania bloku wykonawczego dla przyjętych czynników w postaci
nagłego ogrzania i nagłego schłodzenia czujników). Następnie został przedstawiony zakres
badań numerycznych opracowanego modelu płytek wzmacniaczy i wyniki wykonanych badań
(określono przypadki fałszywego zadziałania bloku wykonawczego dla przyjętych czynników
w postaci zwarć między obwodami oraz impulsów zakłócających w zasilaniu). Na podstawie
analizy wyników przeprowadzonych badań zostały określone najważniejsze

wnioski

i wytyczne do badań eksperymentalnych w celu ich weryfikacji (określono przypadki
fałszywego zadziałania modelu symulacyjnego płytki wzmacniaczy i jego przyczyny).
W rozdziale siódmym „Eksperymentalna weryfikacja wyników badań numerycznych
modelu symulacyjnego funkcjonowania bloków wykonawczych typu SSP-FK-BI i BI-2A”
zostały omówione układy laboratoryjne zbudowane do wykonania badań eksperymentalnych
(przygotowanie generatora impulsów zakłócających). Został przedstawiony zakres badań
eksperymentalnych oraz wyniki wykonanych badań weryfikacyjnych odniesione do wyników
otrzymanych w badaniach numerycznych modelu symulacyjnego (określenie przypadków
fałszywego zadziałania płytki wzmacniaczy w rzeczywistym układzie pomiarowym). Na tej
bazie zostały określone zalecenia profilaktyczne i opracowane metody badań diagnostycznych
do weryfikacji bloków SSP-FK-BI i BI-2A systemu SSP-FK (zweryfikowanie metodyk badań
diagnostycznych oraz sposobów zabezpieczających np. powłok ochronnych przeciw wilgoci).
W rozdziale końcowym „Podsumowanie i wnioski końcowe” określono wnioski końcowe
na bazie oceny wyników zrealizowanych zagadnień. Podsumowaniem jest ocena końcowa
pracy. Wykazano, że przyjęty zakres pracy został dobrany właściwie i wykonany
w pełni z założonym harmonogramem, a przyjęta teza pracy została udowodniona.
W rozdziale „Wykaz Literatury” została przedstawiona lista pozycji literaturowych
przytaczanych w pracy w kolejności alfabetycznej. Zestawiona lista publikacji zawiera m.in.
monografie i artykuły naukowe, instrukcje MON i opracowania wewnętrzne ITWL.
W rozdziale „Załączniki” umieszczone zostały dwie metodyki opracowane przez autora
w ramach ekspertyz wykonanych w ITWL w zakresie sprawdzania wartości progów czułości
płytek wzmacniaczy przy obniżonym napięciu zasilania oraz sprawdzania jakości stanu
powłoki ochronnej płytek wzmacniaczy przy oddziaływaniu wilgoci (wody), wdrożone
w Wojskowych Zakładach Lotniczych WZL-1 w Łodzi i wybranych JW Sił Zbrojnych RP.
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Rozdział III
ANALIZA FUNKCJONALNA WYBRANYCH SYSTEMÓW
PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU SSP-FK

3.1. Wprowadzenie
System przeciwpożarowy SSP-FK jest jednym z ważniejszych systemów pokładowych
śmigłowców z rodziny Mi-8/14/17/24 i W-3/A/WA/PL oraz samolotów An-28 i Tu-154M,
pełniącym zasadniczą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa lotu [23, 29, 30, 31, 78, 166, 167].
Jego zadaniem jest wykrywanie, sygnalizowanie i gaszenie (w trybie automatycznym lub
ręcznym) ognisk pożaru w wybranych przedziałach dozorowania. Najczęściej są nimi
przedziały silników, przekładni głównej, naftowego pieca grzewczego [5055, 57, 98, 117].
Niesprawności tego systemu, polegające na awarii układu sygnalizacji pożaru i nie
wykryciu w krótkim czasie pożaru na pokładzie statku powietrznego lub uszkodzeniu układu
gaszenia pożaru, stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu, kończące się
często incydentem lub wypadkiem lotniczym [78, 163, 164]. Szczególne niebezpieczne dla
załogi są przypadki fałszywego zadziałania systemu przeciwpożarowego, polegające na
sygnalizowaniu faktu wystąpienia pożaru lub nawet samoczynnym uruchomieniu procesu
gaszenia w dozorowanym przedziale, gdy pożaru na pokładzie nie ma, lub występuje brak
sygnalizacji w przypadku pojawienia się pożaru [78, 97, 121, 136, 137, 141143].

3.2. Charakterystyka systemu przeciwpożarowego śmigłowca Mi-8 z blokami
wykonawczymi typu SSP-FK-BI
System przeciwpożarowy SSP-FK z blokami wykonawczymi SSP-FK-BI na pokładzie
śmigłowca Mi-8 (rys. 3.1) służy do wykrywania ogniska pożaru w dozorowanych strefach
przy wykorzystaniu termoelektrycznych czujników pożaru typu DPS [50, 51].
W podstawowym trybie pracy [50, 51, 97, 121] działanie systemu przeciwpożarowego
SSP-FK z termoelektrycznymi czujnikami pożaru DPS polega na automatycznym wykryciu
ogniska pożaru w dozorowanych strefach na pokładzie śmigłowca oraz jego sygnalizacji.
Uruchomienie układu gaśniczego na wykryte ognisko pożaru może być realizowane w trybie
automatycznym (butle I kolejności gaszenia) lub ręcznym (butle II kolejności gaszenia).
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W przypadku pojawienia się pożaru w strefie dozorowanej czujniki pożaru wytwarzają
siłę termoelektryczną, której wielkość jest proporcjonalna do różnicy pomiędzy temperaturą
spoin odkrytych a temperaturą spoin zakrytych, mieszczonych w złączu czujnika pożaru.
Generowana w czujnikach pożaru siła termoelektryczna podawana jest do bloków
wykonawczych SSP-FK-BI, w których porównywana jest z dopuszczalnym poziomem
napięcia odniesienia i w przypadku przekroczenia tej wartości pojawia się sygnał wyjściowy
z bloku, uruchamiający układy sygnalizacji i gaszenia pożaru [50, 51].

Rys. 3.1. Śmigłowiec Mi-8 w czasie przygotowania systemów pokładowych do lotu
Źródło: Materiały własne ITWL

Głównymi przedziałami chronionymi przed powstaniem pożaru jest przedział silników
(rys. 3.2) i przedział reduktora w postaci przekładni głównej [50, 51]. Obszary te, z uwagi
na występowanie wysokich temperatur w komorach spalania silników, są narażone na
pojawienie się ogniska pożaru lub gwałtownej zmiany temperatury w przypadku uszkodzenia
obudowy silnika (pęknięcie korpusu) lub elementów odprowadzających spaliny [78, 121].
Uszkodzenie elementów przenoszących napęd w przekładni głównej także może być
przyczyną nagłego wzrostu temperatury w dozorowanym przedziale reduktora i wywołać
generację siły termoelektrycznej w czujniku pożaru o poziomie wystarczającym do
uruchomienia systemu przeciwpożarowego [78, 121, 138140].
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Rys. 3.2. Czujniki DPS zabudowane w przedziale silnikowym na śmigłowcu Mi-8
Źródło: Materiały własne Autora

Na śmigłowcach Mi-8 (a także Mi-17) obszarem szczególnie chronionym jest przedział
naftowego pieca grzewczego KO-50 (rys. 3.3). W przedziale tym zabudowane zostały dwie
grupy czujników (każda zawierająca 3 czujniki), rozmieszczone jedna przed a druga za
komorą spalania pieca grzewczego. Z komory spalania produkty spalania nafty odprowadzane
są oddzielnym przewodem. Podczas pracy pieca grzewczego na umieszczone tam czujniki
pożaru oddziałuje ciepłe powietrze podgrzewane od obudowy komory spalania [50, 136].

Rys. 3.3. Czujniki DPS zabudowane w przedziale pieca na śmigłowcu Mi-8
Źródło: Materiały własne Autora
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Uszkodzenie komory spalania pieca grzewczego lub elementów odprowadzających
spaliny może być przyczyną nagłego wzrostu temperatury w dozorowanym przedziale pieca
grzewczego i wywołać generację siły termoelektrycznej w czujniku pożaru o poziomie
wystarczającym do uruchomienia systemu przeciwpożarowego [136, 138142, 144].

3.2.1. Przeznaczenie, funkcje i zadania systemu przeciwpożarowego
System przeciwpożarowy SSP-FK [5053, 8789] przeznaczony jest do wykrywania oraz
gaszenia pożaru silników turbośmigłowych. Pod względem pełnionych funkcji można go
podzielić na dwie części: układ wykrywania pożaru i układ gaszenia pożaru.
Na śmigłowcu Mi-8 [50, 51, 97] w skład układu wykrywania pożaru wchodzi 12 grup
termoelektrycznych czujników pożaru DPS,

umieszczonych w 4 kontrolowanych

przedziałach, oraz 2 elektroniczne bloki wykonawcze SSP-FK-BI. Na pokładzie śmigłowca
Mi-8 dozorowane są następujące przedziały: lewego silnika, prawego silnika, przekładni
głównej oraz przedział naftowego pieca grzewczego KO-50, z sygnalizacją pożaru na
pulpicie kontroli i sterowania. Z uwagi na fakt, że butle gaśnicze wyposażone są w jedną
pirogłowicę, magistrala rozprowadzania środka gaśniczego podzielona została na dwie części:
część wspólną dla wszystkich kontrolowanych przedziałów i butli gaśniczych (zakończoną
4 odcinającymi zaworami przeciwpożarowymi) oraz 4 magistrale doprowadzające mieszankę
gaśniczą do konkretnego przedziału na pokładzie śmigłowca.
Warunkiem rozpoczęcia procesu gaszenia jest pojawienie się sygnału na wejściu bloku
wykonawczego, otwarcie właściwego zaworu przeciwpożarowego oraz podanie napięcia
zasilania na pirogłowicę butli gaśniczej. Głównym elementem generującym sygnał pożaru
i sterującym pracą systemu przeciwpożarowego jest blok wykonawczy SSP-FK-BI,
zawierający 6 płytek elektronicznych zwanych płytkami wzmacniaczy [50, 52, 53, 97].
Na pokładzie śmigłowca Mi-8 system SSP-FK działa w taki sposób, że czujniki pożaru
wytwarzają siłę termoelektryczną, której wielkość jest proporcjonalna do różnicy pomiędzy
temperaturą spoin odkrytych termoelementu czujnika (nagrzewanych lub chłodzonych
powietrzem otoczenia w dozorowanym przedziale śmigłowca), a temperaturą zakrytych spoin
umieszczonych w złączu czujnika. W blokach wykonawczych SSP-FK-BI podawana
z czujników pożaru siła termoelektryczna porównywana jest z dopuszczalnym poziomem
napięcia odniesienia [97, 121] i w przypadku przekroczenia tej wartości na wyjściu bloku
wykonawczego pojawia się sygnał uruchamiający układy sygnalizacji i gaszenia pożaru.
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3.2.2. Architektura i główne elementy systemu przeciwpożarowego
System przeciwpożarowy SSP-FK składa się z dwóch głównych układów: wykrywania
i sygnalizacji pożaru (czujniki termoelektryczne, bloki wykonawcze, przekaźniki, tabliczka
sygnalizacyjna) oraz gaszenia pożaru (zawory elektromechaniczne i butle gaśnicze).
Dodatkowo występują przewody magistrali rozprowadzającej ciecz (pomalowane na
czerwono) oraz elektryczne przewody zasilania i sygnałowe [50, 51].
Jednym z głównych przedziałów śmigłowca Mi-8, dozorowanych przez system
przeciwpożarowego SSP-FK jest przedział silnikowy – silnika lewego i prawego (rys. 3.4),
w którym została zabudowana grupa z trzema czujnikami pożaru połączonymi szeregowo
[50, 51, 97, 121]. Taki sposób pozwala na szybką reakcję układu wykrywania pożaru
w przypadku pojawienia się pierwszych oznak rozpoczynającego się pożaru (sumowanie sił
termoelektrycznych z trzech czujników) lub silnie rozwijającego się pożaru w wybranym
punkcie (silny sygnał z jednego czujnika).

Rys. 3.4. Rozmieszczenie elementów systemu przeciwpożarowego SSP-FK na śmigłowcu Mi-8
Źródło: Materiały własne Autora

Do sygnalizowania stanu zagrożenia pożarowego na pokładzie śmigłowca Mi-8
wykorzystywana jest tablica informacyjna systemu SSP-FK (rys. 3.5), która informuje
załogę

śmigłowca o wystąpieniu pożaru w nadzorowanym przedziale oraz umożliwia

przeprowadzenie kontroli sprawności układów pomiarowych w tych przedziałach [50, 51].
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Rys. 3.5. Tablica informacyjna systemu przeciwpożarowego SSP-FK na śmigłowcu Mi-8
Źródło: Materiały własne Autora

Do gaszenia pożaru, wykrytego w nadzorowanym przedziale, służą butle gaśnicze
(rys. 3.6), sterowane za pomocą pironabojów [50, 51].

Rys. 3.6. Butle gaśnicze zabudowane na pokładzie śmigłowca Mi-8
Źródło: Materiały własne Autora

Jednym z podstawowych elementów systemu SSP-FK są bloki wykonawcze SSP-FK-BI
(rys. 3.7), których zadaniem jest sterowanie procesem wykrywania i gaszenia pożaru.
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Rys. 3.7. Bloki wykonawcze SSP-FK-BI zabudowane na pokładzie śmigłowca Mi-8
Źródło: Materiały własne Autora

Elementem generującym sygnał pożaru, przekazywany do bloków wykonawczych są
termoelektryczne czujniki pożaru DPS (rys.3.8), które są typowym rozwiązaniem
wykorzystującym architekturę z pojedynczym układem spoin odkrytych, osłoniętych
mechanicznie, oraz spoin zakrytych, umieszczonych w złączu.

Rys. 3.8. Budowa czujnika DPS (po lewej) i jego spoin odkrytych (po prawej)
Źródło: Materiały własne ITWL

Sygnał napięciowy otrzymywany z czujnika DPS jest wypadkową sił termoelektrycznych
generowanych w spoinach odkrytych i zakrytych [50, 97, 121].
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3.2.3. Zakresy pracy i działanie systemu przeciwpożarowego
System przeciwpożarowy SSP-FK na śmigłowcu Mi-8 może pracować w dwóch trybach:
automatycznym lub ręcznym (z udziałem pilota) [50, 51, 97, 121].
Działanie systemu przeciwpożarowego SSP-FK na pokładzie śmigłowca Mi-8 w trybie
automatycznym można przedstawić za pomocą ogólnego schematu ideowego (rys. 3.9),
przedstawiającego elementy systemu biorące udział w automatycznym (bez wiedzy pilota)
wykrywaniu i sygnalizacji pożaru oraz uruchomieniu układu gaszenia. W trybie tym
elementem sterującym są bloki wykonawcze SSP-FK-BI, które w przypadku wykrycia pożaru
na pokładzie śmigłowca realizują uruchomienie butli I kolejności gaszenia [50, 51, 97, 121].

TRYB AUTOMATYCZNY

SSP-FK-BI
536

ZAWÓR

PIRONABOJE

PRZEKAŹNIK
POŻAR

DPS

URUCHOMIENIE BUTLI I KOLEJNOŚCI
Rys. 3.9. Schemat ideowy działania systemu SSP-FK w trybie automatycznym
Źródło: Materiały własne Autora

Działanie systemu przeciwpożarowego SSP-FK na pokładzie śmigłowca spełnia
oczekiwane funkcje w następujący sposób: termoelektryczne czujniki pożaru DPS generują
siłę termoelektryczną, która (w postaci napięcia) podawana jest na wejście komparatora na
płytce wzmacniaczy w bloku wykonawczego SSP-FK-BI [97]. Układ elektroniczny pełniący
funkcję komparatora sygnałów porównuje wartość napięcia generowanego z grupy czujników
DPS z wartością napięcia odniesienia generowanego w bloku wykonawczym. W przypadku
pojawienia się pożaru w dozorowanym przedziale na pokładzie śmigłowca, w momencie gdy
chwilowa wartość napięcia przychodzącego z grupy czujników DPS jest większa od wartości
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napięcia odniesienia, generowany jest sygnał wyjściowy „POŻAR” z bloku wykonawczego
i rozpoczyna się proces uruchamiający układ sygnalizacji pożaru w postaci informacji
obrazowanej dla załogi (zaświeci lampka „POŻAR” na tabliczce sygnalizacyjnej).
Jednocześnie, poprzez podanie zasilania do przekaźnika wykonawczego, zaworów
elektromechanicznych i pironabojów butli I kolejności gaszenia, uruchamiany jest układ
gaszenia pożaru w dozorowanym przedziale [50, 51, 97, 121].
Działanie systemu przeciwpożarowego SSP-FK w trybie ręcznym można przedstawić za
pomocą schematu ideowego (rys. 3.10), w którym bloki wykonawcze SSP-FK-BI nie biorą
udziału. W trybie tym procesem gaszenia steruje bezpośrednio pilot, który w przypadku
wykrycia pożaru realizuje uruchomienie butli II kolejności gaszenia [50, 51, 97, 121].

TRYB RĘCZNY

SSP-FK-BI
536

ZAWÓR
i
PIRONABOJE
PRZEKAŹNIK
POŻAR
URUCHOMIENIE BUTLI II KOLEJNOŚCI
Rys. 3.10. Schemat ideowy działania systemu SSP-FK w trybie ręcznym
Źródło: Materiały własne Autora

Wiedza o zasadach działania systemu przeciwpożarowego SSP-FK, zaprezentowana
w postaci przedstawionych schematów, była wykorzystana do ustalania przyczyn i postaci
jego trwałych niesprawności [97, 121, 136]. Jednak problemem w prawidłowej i bezpiecznej
eksploatacji systemu SSP-FK są jego fałszywe zadziałania. Przedstawione schematy posłużyły
do opracowania modeli symulacyjnych bloków wykonawczych SSP-FK-BI w celu określenia
poziomów i kształtu zakłóceń elektrycznych uruchamiających proces gaszenia oraz warunków
ich generacji w układzie zasilania tych bloków [44, 45, 138144].
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3.3. Charakterystyka systemu przeciwpożarowego samolotu An-28 z blokami
wykonawczymi typu BI-2A
System przeciwpożarowy SSP-FK, w wersji SSP-2A stosowanej na samolotach An-28
(rys. 3.11), jest przewidziany do wykrywania pożaru w dozorowanych strefach na pokładzie
przy wykorzystaniu termoelektrycznych czujników pożaru typu DTBG (lub DPS) [8789].

Rys. 3.11. Samolot An-28 w czasie przygotowania systemów pokładowych do lotu
Źródło: Materiały własne Autora

Na pokładzie samolotu An-28 strefami dozorowanymi w trybie automatycznym są
gondole silników (silnika lewego i silnika prawego) oraz w kabiny (pilotów i transportowa).
Załoga ma możliwość kontroli sprawności kanałów wykrywania pożaru za pomocą panelu
sterowania zabudowanego na tablicy przyrządów w kabinie pilotów [8789].

3.3.1. Przeznaczenie, funkcje i zadania systemu przeciwpożarowego
System przeciwpożarowy SSP-FK samolotu An-28 przeznaczony jest do sygnalizacji
i gaszenia pożaru w gondolach silników i w kabinach (pilotów i ładunkowej) [8789].
Gaszenie pożaru w gondolach silników odbywa się przy pomocy stacjonarnego układu
przeciwpożarowego, natomiast w kabinach – przy pomocy przenośnej gaśnicy ręcznej
umocowanej w kabinie pilotów i ładunkowej. System przeciwpożarowy zapewnia:
sygnalizację pojawienia się pożaru i jego zaniku, automatyczne i ręczne gaszenie pożaru,
sygnalizację rozładowania gaśnic oraz sprawdzenie gotowości instalacji gaszenia pożaru.
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3.3.2. Architektura i główne elementy systemu przeciwpożarowego
System przeciwpożarowy SSP-FK (rys. 3.12) składa się z układu sygnalizacji, sterowania
i gaszenia pożaru. Wykrywanie ognisk pożaru w gondolach silników lewego i prawego
zapewniają czujniki pożaru DTBG (lub DPS) oraz blok wykonawczy BI-2A, składający się
z 6-ciu płytek wzmacniaczy wykonywanych na obwodach drukowanych z jednostronnym
montażem. Do sterowania gaszeniem pożaru i sprawdzenia prawidłowości pracy systemu
wykorzystywany jest panel sterowania, zabudowany w kabinie załogi [8789].
Instalacja gaszenia pożaru składa się z dwóch gaśnic, przewodów rurowych i ich
połączeń, kolektorów rozpryskujących i elementów mocowania. Butle gaśnicze mocowane są
na wspornikach na ściankach tylnych wręg gondoli silników lewego i prawego. W każdej
gondoli montowana jest jedna butla z dwoma pirogłowicami oraz wskaźnikiem ciśnienia.
Od butli poprowadzone są przewody rurowe służące do odprowadzania na zewnątrz gondoli
środka gaszącego przy rozładowaniu gaśnicy [8789].

Rys. 3.12. Schemat funkcjonalny systemu przeciwpożarowego samolotu An-28
Źródło: Materiały PZL-Mielec S.A. [89]
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Z każdej pirogłowicy odprowadzony jest przewód, przy pomocy którego środek gaszący
skierowany jest do prawej lub lewej gondoli silnika. Gaśnice połączone są przewodami
rurowymi, przez które środek gaszący podawany jest do gondoli przeciwległego silnika
po włączeniu II kolejności gaszenia pożaru. Przedostawaniu się środka gaszącego do
rozładowanej wcześniej butli I kolejności w momencie zadziałania butli II kolejności
zapobiegają zawory jednokierunkowe. Przewody rurowe umieszczone są w skrzydle za
drugim dźwigarem. Dostęp do przewodów zapewniają luki, znajdujące się za tylnym
dźwigarem na dolnej powierzchni skrzydła. W gondoli silnika przewód rurowy służący do
doprowadzania środka gaszącego do kolektorów mocowany jest do ramy silnika. Przewody
rurowe podłączone są do czterech kolektorów pierścieniowych z otworami rozpylającymi,
skierowanymi na strefy grożące powstaniem pożaru. Gaszenie pożaru następuje po zadziałaniu
jednej z pirogłowic, przy czym butla z płynem gaśniczym rozładowuje się, a środek gaszący
przy pomocy przewodów rurowych kieruje się do gondoli tego silnika, w której wybuch pożar
i zostaje wyrzucony przez otwory w kolektorach [8789].
Układ sygnalizacji SSP-2A składa się z 18 termoelektrycznych czujników pożaru DTBG,
18 gniazd SSP-2I-RM oraz bloku wykonawczego BI-2A seria 2. W celu przeciwdziałania
występowaniu przypadków fałszywego zadziałania instalacji przeciwpożarowej czujniki
DTBG mogą być zastąpione czujnikami DPS, powodującymi zmniejszenie czułości kanału
wykrywania pożaru wykorzystującego blok wykonawczy BI-2A.
Termoelektryczne czujniki pożaru DTBG (rys. 3.13) posiadają podwójny układ spoin:
spoiny dolne (grubsze) tzw. I korony, oraz spoiny górne (drobniejsze) tzw. II korony, szybciej
przyjmujące i oddające ciepło. Sygnał napięciowy otrzymywany z czujnika DTBG jest
wypadkową sił termoelektrycznych generowanych w poszczególnych koronach spoin.

Rys. 3.13. Budowa czujnika DTBG (po lewej) i jego spoin odkrytych (po prawej)
Źródło: Materiały własne ITWL
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Zasada działania układu opiera się na wykorzystaniu zjawiska powstawania siły
elektromotorycznej w czujnikach pożaru w czasie zmian temperatury w normalnych
warunkach pracy. Sterowanie gaszeniem pożaru i sprawdzenie prawidłowości pracy systemu
przeprowadza się z kabiny załogi. Pożar gasi się płynem gaśniczym zgromadzonym w dwóch
butlach I i II kolejności użycia [8789].
Gaszenie pożaru w gondoli silnika w pierwszej kolejności realizowane jest z gaśnicy,
zamontowanej w gondoli danego silnika. Jeżeli pożar nie został ugaszony należy ręcznie
uruchomić butlę II-giej kolejności gaszenia pożaru zabudowaną w sąsiedniej komorze silnika,
poprzez naciśnięcie przycisku w kabinie pilotów.

3.3.3. Zakresy pracy i działanie systemu przeciwpożarowego
Czujniki sygnalizacji pożaru znajdują się w gondolach silników w strefach możliwych
ognisk pożaru. Elementem sterującym układem sygnalizacji jest blok BI-2A seria 2,
umieszczony na suficie kabiny pasażerskiej z prawej strony osi symetrii samolotu [8789].
Elementami wykonawczymi układu są pironaboje zabudowane po jednym w każdej z dwóch
pirogłowic butli z płynem gaśniczym. Sterowanie układem, jak również kontrolę jego stanu
i pracy realizuje się z kabiny załogi za pomocą panelu sterowania (rys. 3.14).

Rys. 3.14. Tablica sterowania systemem przeciwpożarowym samolotu An-28
Źródło: Materiały PZL-Mielec S.A. [89]
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Włączenie systemu przeciwpożarowego SSP-2A (rys. 3.15) dokonuje się przy pomocy
przełącznika 10-S1 na pulpicie lewym pionowym po przestawieniu go z położenia "WYŁ."
w położenie "GOTOWOŚĆ", po czym na górnym pulpicie gaśnie lampka 10-H1 "UKŁAD
P/POŻ. NIE WŁ." i przestają migać lampki "UWAGA AWARIA" na lewej i prawej tablicy
przyrządowej oraz zostaje odłączony przerywany sygnał dźwiękowy w słuchawkach pilotów.
Napięcie zasilania 28 V zostaje podane do bloku wykonawczego 10-E1 oraz do przycisków
10-S3, 10-S4, 10-S5 i 10-S6 GASZENIE POŻARU SILNIK LEWY, 1 KOL. 2 KOL [8789].
W przypadku wystąpienia pożaru w gondoli lewego silnika następuje nagrzanie grup
czujników pożaru 10-B1 – B9 powodujących zadziałanie bloku wykonawczego 10-E1, który
daje sygnał na blok sygnalizacji 19-E1 i zaczyna migać czerwona lampka 10-H2 "POŻAR
SILNIK LEWY" na pulpicie nad środkową tablicą przyrządów i w słuchawkach pilotów
pojawia się przerywany sygnał dźwiękowy. Dodatkowo sygnał z bloku wykonawczego 10-E1
przekazywany jest do wyświetlaczy wielofunkcyjnych na tablicy środkowej wyświetlając
napis „FIRE LH ENGINE”. Włączenie butli pierwszej kolejności gaszenia następuje
automatycznie i sygnalizowane jest zaświeceniem się przycisku świetlnego 10-S3
"GASZENIE POŻARU 1 KOL. SILNIK LEWY" [8789].

Rys. 3.15. Schemat sterowania systemem przeciwpożarowym samolotu An-28
Źródło: Materiały PZL-Mielec S.A. [89]
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W celu sprawdzenia, czy pożar został ugaszony, należy przełącznik 10-S1 "GASZENIE
POŻARU" przestawić w położenie neutralne "WYŁ.", a następnie w położenie
"GOTOWOŚĆ". Jeśli pożar został ugaszony, lampka sygnalizacyjna 10-H2 "POŻAR SILNIK
LEWY" przestaje migać i zanika w słuchawkach pilotów przerywany sygnał dźwiękowy,
nadal świeci przycisk świetlny 10-S3 " GASZENIE POŻARU 1 KOL. SILNIK LEWY".
Jeśli pożar nie został ugaszony, to lampka sygnalizacyjna 10-H2 "POŻAR SILNIK
LEWY" nadal miga i w słuchawkach pilotów słychać nadal przerywany sygnał dźwiękowy.
Wówczas przyciśnięciem przycisku świetlnego 10-S6 "GASZENIE POŻARU – 2 KOL. –
SILNIK LEWY" należy włączyć II kolejność gaszenia pożaru silnika lewego. Napięcie +28 V
podawane jest wtedy do pironaboju butli 10-R6 drugiej kolejności znajdującej się w gondoli
prawego silnika, powodując jej zadziałanie. Przycisk świetlny 10-S6 " GASZENIE POŻARU
2 KOL. – SILNIK LEWY" świeci się. Jeżeli pożar wystąpi w gondoli prawego silnika
układ działa analogicznie [8789].
Do gaszenia pożarów o małym nasileniu w kabinach samolotu An-28 (kabinie pilotów
lub ładunkowej) przewidziana jest ręczna gaśnica pokładowa (rys. 3.16). Służy ona do
gaszenia pożaru cieczy jak również pożaru instalacji elektrycznej pod napięciem.
Może być także stosowana do gaszenia pożaru materiałów stałych wykonanych z materiałów
tekstylnych, drewna i papieru [8789].

Rys. 3.16. Usytuowanie ręcznej gaśnicy pokładowej dla systemu przeciwpożarowego samolotu An-28
Źródło: Materiały własne Autora
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3.4. Cechy charakterystyczne systemu przeciwpożarowego SSP-FK i symptomy
diagnostyczne niesprawności wybrane do badań
Działanie systemu przeciwpożarowego SSP-FK z termoelektrycznymi czujnikami pożaru
DPS lub DTBG polega na wykryciu pożaru w dozorowanych strefach na pokładzie
eksploatowanego statku powietrznego (śmigłowca lub samolotu) oraz sygnalizacji jego
powstania w kabinie pilotów i uruchomienie układu gaszenia w trybie automatycznym
(rozładowanie butli I kolejności użycia).
Przeprowadzone analizy na przykładzie śmigłowca Mi-8 i samolotu An-28 wykazały, że
system SSP-FK w trybie automatycznym uruchamia się w następstwie wygenerowania
w czujnikach pożaru siły termoelektrycznej o odpowiedniej wartości [97, 121, 136].
W blokach wykonawczych SSP-FK-BI (dla śmigłowców Mi-8) lub BI-2A (dla samolotów
An-28) podawana z czujników pożaru siła termoelektryczna (w postaci napięcia
elektrycznego) porównywana jest z napięciem odniesienia i w przypadku przekroczenia tej
wartości na wyjściu bloku wykonawczego pojawia się sygnał pożaru, uruchamiający układy
sygnalizacji i gaszenia pożaru [8789].
Badania termalne wykonane w ITWL wykazały, że wartość siły termoelektrycznej
generowanej zarówno w czujniku DPS jak i DTBG, jest proporcjonalna do różnicy pomiędzy
chwilową temperaturą spoin odkrytych termoelementu czujnika (nagrzewanych lub
chłodzonych powietrzem otoczenia w dozorowanym przedziale śmigłowca), a chwilową
temperaturą zakrytych spoin umieszczonych w termoizolowanym złączu czujnika. Ważnym
jest więc dynamika zmian temperatury otoczenia w dozorowanym przedziale [136].
Drugim źródłem sygnałów, podejrzewanych o powodowanie fałszywego zadziałania
systemu przeciwpożarowego, są chwilowe zakłócenia w zasilaniu elektronicznych bloków
wykonawczych, powodujące zaburzenie parametrów ich pracy. Ważnym jest więc wykonanie
pomiaru jakości energii zasilania elektroenergetycznego podczas włączania i wyłączania
układu rozruchu silników oraz odbiorników dużej mocy [3842, 102112].
Wykonanie takich badań jest niezbędne dla określenia chwilowych warunków
pracy systemu przeciwpożarowego SSP-FK, a w szczególności elektronicznych bloków
wykonawczych SSP-FK-BI (dla śmigłowców Mi-8) oraz bloków BI-2A (dla samolotów
An-28), zawierających elementy półprzewodnikowe (układy scalone i tranzystory), których
parametry pracy zależą bezpośrednio od chwilowej wartości napięcia zasilania [136].
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3.5. Wnioski
System przeciwpożarowy SSP-FK jest jednym z głównych systemów zapewniających
bezpieczeństwo lotu, stosowanym na śmigłowcach z rodziny Mi-8/14/17/24 i W-3/A/WA/PL
oraz samolotach An-28 i Tu-154M. Jego najważniejszymi elementami, spełniającymi główną
rolę w automatycznym trybie pracy, są elektroniczne bloki wykonawcze SSP-FK-BI
i termoelektryczne czujniki pożaru typu DPS (stosowane na śmigłowcach Mi-8) oraz bloki
BI-2A i czujniki typu DTBG (stosowane na samolotach An-28).
Jednym z najważniejszych zadań, które pojawiły się w trakcie badań termoelektrycznych
czujników pożaru DPS i DTBG (stosowanych w systemach SSP-FK) było oszacowanie
charakteru przebiegu sygnału elektrycznego podczas szybkich zmian ogrzewania czujnika
(a szczególnie wartości maksymalnej generowanej siły termoelektrycznej oraz czasu jej
występowania), mającego bezpośredni wpływ na uruchomienie układu sygnalizacji pożaru
podczas wystąpienia tzw. sygnału podprogowego, uruchamiającego system przy obniżonym
napięciu zasilania. Problem ten jest bardzo istotny, gdyż podczas włączenia do pracy urządzeń
i instalacji elektrycznych o dużym poborze mocy (np. w czasie uruchamiania silników
śmigłowca), powstają chwilowe zaburzenia napięcia zasilania sieci pokładowej.
Na podstawie analizy działania systemu przeciwpożarowego SSP-FK oraz badań
wykonanych na pokładzie śmigłowca Mi-8 jako jedną z możliwych przyczyn jego fałszywego
zadziałania przyjęto hipotezę generacji napięcia uruchamiającego w czujnikach DPS na skutek
gwałtownych zmian temperatury otoczenia w dozorowanym przedziale (m.in. oddziaływanie
mrozu,

podmuch

zimnego

lub

gorącego

powietrza,

owianie

czujnika

spalinami

z rozpraszaczy gazów wylotowych) w warunkach występowania zakłóceń w zasilaniu bloków
wykonawczych SSP-FK-BI i BI-2A. Wśród zakładanych hipotez alternatywnych jest
uruchomienie bloku wykonawczego na skutek chwilowych zakłóceń w zasilaniu
elektrycznym, spowodowanych włączeniem lub wyłączeniem odbiorników dużej mocy
(m.in. rozruszników silników lotniczych, wentylatora pieca grzewczego, instalacji
przeciwoblodzeniowej) oraz zmiany rezystancji izolacji pomiędzy obwodami elektrycznymi
na płytkach elektronicznych bloku wykonawczego spowodowanych wpływem wilgoci.
W celu weryfikacji powyższych hipotez przyjęto, że należy opracować odpowiednie modele
matematyczne i wykonać odpowiednie symulacje komputerowe, a ich wyniki powinny być
następnie zweryfikowane w warunkach laboratoryjnych. Taki sposób postępowania powinien
zabezpieczyć badane elementy systemu (bloki wykonawcze) przed trwałym uszkodzeniem.
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Rozdział IV
ANALIZA FUNKCJONALNA BLOKÓW WYKONAWCZYCH TYPU
SSP-FK-BI I BI-2A

4.1. Wprowadzenie
Głównym elementem składowym lotniczego systemu przeciwpożarowego SSP-FK jest
elektroniczny blok wykonawczy SSP-FK-BI (dla śmigłowców z rodziny Mi-8/14/17/24
i W-3/A/WA/PL) oraz blok BI-2A (dla samolotów An-28 i Tu-154M) [5053, 8789].
Bloki wykonawcze są urządzeniami progowymi sterowanymi napięciowo z czujników
DPS lub DTBG. W przypadku podania na wejście bloku napięcia większego niż próg
zadziałania (odpowiadającego powstaniu pożaru) na wyjściu bloku pojawia się sygnał
+27 V uruchamiający instalację gaszenia pożaru. Sygnał ten trwa tak długo, póki napięcie
na wejściu bloku nie zmniejszy się do wartości progu zadziałania [97, 121, 136].

4.2. Analiza funkcjonalna bloku wykonawczego SSP-FK-BI
Blok wykonawczy SSP-FK-BI (rys. 4.1) stanowi 6 kanałowy wzmacniacz sygnału pożaru,
sterujący praca instalacji wykrywania i gaszenia pożaru. Generuje sygnał pożaru wyświetlany
na tabliczce pulpitu sterowania systemem SSP-FK [97].

Rys. 4.1. Elektroniczny blok wykonawczy SSP-FK-BI (serii 2)
Źródło: Materiały własne ITWL
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4.2.1. Przeznaczenie i funkcje bloku wykonawczego
Blok wykonawczy SSP-FK-BI na śmigłowcu Mi-8 jest przeznaczony do wykrywania
pożaru w dozorowanych strefach wydzielonych na pokładzie śmigłowca (przedział silnika
prawego i silnika lewego, reduktora przekładni głównej oraz pieca grzewczego KO-50),
sterowania gaszeniem oraz powiadamiania załogi o wystąpieniu pożaru [50, 51, 97].
Cechą charakterystyczną systemu przeciwpożarowego SSP-FK opartego na blokach
wykonawczych SSP-FK-BI jest to, że każdy kanał ma oddzielne wyjście z bloku
wykonawczego (wyjścia kanałów kontrolujących ten sam przedział silnika zwierane są
dopiero w skrzynce rozdzielającej systemu) i połączone z przekaźnikiem wykonawczym
systemu wykrywania pożaru [50, 51, 97].
System z blokiem wykonawczym SSP-FK-BI posiada również układ testowej kontroli
sprawności działania, realizowany za pomocą pulpitu sterowania [50, 51]. W trybie kontroli
istotnym jest sprawdzenie obwodu elektrycznego poszczególnych grup czujników pożaru.

4.2.2. Struktura i główne elementy bloku wykonawczego
Każdy blok wykonawczy (zarówno SSP-FK-BI jak i BI-2A) zawiera 6 identycznych
płytek wzmacniaczy (rys. 4.2) z elementami elektronicznymi, z których każda kontroluje
oddzielna grupę termoelektrycznych czujników pożaru (3 czujniki połączone szeregowo).
W bloku SSP-FK-BI każda płytka stanowi oddzielny kanał systemu wykrywania pożaru.

Rys. 4.2. Płytki wzmacniaczy z elementami elektronicznymi
Źródło: Materiały własne ITWL
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Każda płytka wzmacniaczy (rys. 4.3) bloku wykonawczego SSP-FK-BI wraz z grupą
czujników DPS stanowi oddzielny (niezależny od pozostałych) kanał wykrywania pożaru.

TEST
DPS

US1

US2

T3

PK – RES-52

POŻAR
T4

+ 28,5 V
SYGNAŁ
WEJŚCIOWY
+ 30 mV

SYGNAŁ
WYJŚCIOWY
+ 28,5 V

Rys. 4.3. Elementy toru pomiarowego dla płytki wzmacniaczy
Źródło: Materiały własne Autora

Według opracowanego w ITWL [97] schematu ideowego płytki wzmacniaczy (rys. 4.4)
bloku SSP-FK-BI serii 2 zasilanie z szyny akumulatorowej występującej na pokładzie
śmigłowca poprzez zaciski 1 i 2 złącza Sz4 bloku wykonawczego podawane jest do końcówek
zasilania każdej płytki wzmacniaczy – plus zasilania podawany jest na końcówki
1, 4 i 12 złącza płytki, natomiast minus zasilania na końcówkę 7.

Rys. 4.4. Schemat ideowy płytki wzmacniaczy z elementami elektronicznymi
Źródło: Materiały własne ITWL
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Napięcie zasilania poprzez końcówkę 1 podawane jest na styk 21-22 przekaźnika
wykonawczego RES-52 płytki i w ten sposób przygotowany zostaje obwód podawania
sygnału o pożarze [97]. W przypadku pożaru sygnał ten pojawi się na końcówce 2 płytki
wzmacniaczy, a następnie poprzez złącze Sz4 podawany jest do układów wykonawczych
instalacji sygnalizacji i gaszenia pożaru. Napięcie zasilania podawane jest poprzez końcówki
4 i 12 na styk A uzwojenia sterującego przekaźnika RES-52. Styk B tego uzwojenia połączony
jest z kolektorem tranzystora T4. Diody D18 i D20 zabezpieczają układ przed podaniem
napięcia zasilającego o odwrotnej polaryzacji. Diody D14 i D19 zabezpieczają obwody przed
impulsami przepięciowymi. Tranzystor T2 wraz z diodami Zenera D15 i D16 oraz D8
stanowi źródło stabilizowanego napięcia zasilającego wzmacniacze operacyjne: komparator
US1 i wzmacniacz różnicowy US2. Tranzystor T1 wraz z diodą Zenera D23 i diodą D7
stanowi źródło napięcia odniesienia podawanego na wejście odwracające 9 komparatora US1.
Napięcie stabilizowane przez diodę Zenera D25 jest podawane przez rezystory R1 i R4 na
końcówki 9 i 10 płytki wzmacniaczy. Podnosi ono potencjał wejść 9 i 10 układu czujników
DPS i w ten sposób zabezpiecza układ przed przypadkowym uruchomieniem. Gdyby potencjał
wejść 9 i 10 był zerowy, to układ mógłby zostać uruchomiony przypadkowym wzrostem
potencjałów tych wejść pochodzącym np. od części płatowcowej statku powietrznego (próg
zadziałania układu wynosi 26 mV).

4.2.3. Zakresy pracy i działanie bloku wykonawczego
Do zakresów pracy bloku wykonawczego SSP-FK-BI w systemie SSP-FK należą:
działanie układu w stanie gotowości do wykrywania pożaru, działanie układu w przypadku
wystąpienia pożaru oraz działanie układu w stanie kontroli [50, 51, 97, 121, 136].
W stanie gotowości systemu SSP-FK do wykrywania pożaru dla każdej płytki
wzmacniaczy w bloku wykonawczym SSP-FK-BI stabilizowane napięcie odniesienia
podawane jest na wejście odwracające 9 komparatora US1, a na wejście nieodwracalne
10 US1 podawane jest (poprzez rezystor R6) napięcie z końcówki 9 płytki (rys. 4.4).
Ponieważ w przypadku braku pożaru, siła termoelektryczna z grupy czujników DPS jest
zbyt mała aby uruchomić układ, stąd na wejście 10 komparatora US1 podawane jest napięcie
mniejsze niż na wejście 9. Na wyjściu komparatora US1 panuje niski poziom napięcia, które
następnie podawane jest na wejście odwracające 9 wzmacniacza US2. Ponieważ na wejście
nieodwracające 10 wzmacniacza US2 podawane jest napięcie odniesienia wyższe niż napięcie
na wejściu 9, stąd na wyjściu wzmacniacza US2 panuje wysoki poziom napięcia. Napięcie to
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podawane jest na bazę tranzystora T3, który cały czas pozostaje w stanie zamkniętym. Prąd
w obwodzie kolektora tranzystora T3 nie płynie, stąd brak jest spadku napięcia na rezystorze
R19, co powoduje, że tranzystor T4 znajduje się cały czas w stanie zamkniętym. Zamknięcie
tranzystora T4 powoduje przerwę w obwodzie minusowym przekaźnika RES-52. Układ
przygotowany jest do działania i znajduje się w stanie gotowości do wykrywania pożaru.
W przypadku wystąpienia pożaru w przedziale kontrolowanym przez system
przeciwpożarowy SSP-FK działanie płytek wzmacniaczy polega na tym, że pod wpływem
nagłego wzrostu temperatury rośnie siła termoelektryczna w grupie czujników DPS danego
kanału (np. przedziału pieca grzewczego KO-50) i powoduje wzrost napięcia podawanego
na wejście nieodwracające komparatora US1 (rys. 4.4) płytki wzmacniaczy. W chwili, gdy
napięcia podawane na wejścia sygnałowe komparatora US1 zrównają się, następuje skok
napięcia wyjściowego z komparatora US1 do poziomu wysokiego. Napięcie to podane na
wejście odwracające 9 wzmacniacza US2, będąc wyższym od napięcia odniesienia
podawanego na wejście nieodwracające 10 US2, powoduje skok napięcia do poziomu
niskiego. Sygnał ten podany na bazę tranzystora T3 powoduje jego otwarcie i w układzie
kolektora T3 płynie prąd. W efekcie powstaje spadek napięcia na rezystorze R19, które
podane na bazę tranzystora T4, powoduje jego otwarcie. Następuje jednocześnie zamknięcie
przez diodę D28 obwodu minusowego przekaźnika wyjściowego RES-52. Zadziałanie
przekaźnika powoduje podanie napięcia zasilania na końcówkę wyjściową 2 płytki
wzmacniaczy, z której otrzymywany jest sygnał o pożarze. Sygnał ten podawany jest do
obwodów wykonawczych, uruchamiających układ sygnalizacji i gaszenia pożaru dla
nadzorowanego przedziału (uruchamiany jest m.in. przekaźnik wykonawczy i blok zaworów).
W momencie ustania pożaru, gdy siła termoelektryczna obniży się na tyle, że napięcie
podawane na wejście 10 komparatora US1 będzie mniejsze od napięcia odniesienia
panującego na wejściu 9 US1, to wtedy na wyjściu US1 pojawi się niski poziom napięcia
wyjściowego. Spowoduje to zamknięcie tranzystorów T3 i T4, a tym samym przerwanie
zasilania przekaźnika RES-52. Na końcówce 2 płytki wzmacniaczy zaniknie sygnał o pożarze
i cały układ wróci do stanu gotowości do wykrywania pożaru [97].
W stanie kontroli sprawności bloku wykonawczego SSP-FK-BI układ kontroli sprawdza
zamknięcie obwodu grupy czujników pożaru DPS oraz płytki wzmacniaczy wybranego
kanału. Polega to na podaniu na końcówkę 8 wybranej płytki wzmacniaczy (rys. 4.4) poprzez
złącze Sz2 bloku wykonawczego napięcia zasilania, które poprzez rezystor R2 i zamknięte
obwody czujników DPS podawane jest jako sygnał imitujący sygnał pożaru z czujników na
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wejście 10 komparatora US1. Ponieważ napięcie to jest wyższe od napięcia odniesienia
podawanego na wejście 9 komparatora US1, to na wyjściu US1 pojawi się wysoki poziom
napięcia wyjściowego. Dalej układ działa analogicznie jak w przypadku wystąpienia pożaru.

4.3. Analiza funkcjonalna bloku wykonawczego BI-2A
Blok wykonawczy BI-2A (rys. 4.5) w lotniczym systemie przeciwpożarowym SSP-FK
spełnia identyczne funkcje co zabudowany na śmigłowcach Mi-8/14/17/24 blok SSP-FK-BI.
Różnica między nimi polega jedynie na tym, że w bloku BI-2A jeden kanał instalacji
wykrywania pożaru stanowią 3 płytki wzmacniaczy [97].

Rys. 4.5. Elektroniczny blok wykonawczy BI-2A (serii 2)
Źródło: Materiały własne Autora

Każda płytka współpracuje z własną grupą czujników DTBG natomiast wyjścia płytek
zwarte są po trzy wewnątrz bloku. Każdy z silników kontrolowany jest przez dwa w ten
sposób utworzone kanały. W celu zwiększenia niezawodności pracy systemu każdy silnik
kontrolowany jest przez płytki znajdujące się w dwóch różnych blokach wykonawczych.
W przypadku zadziałania jednego, dowolnego kanału dozorującego przedział silnika,
sygnalizowane jest „przegrzanie silnika”, natomiast zadziałanie dwóch kanałów powoduje
dodatkowo włączenie sygnalizacji pożaru. Bez względu na to, czy sygnalizowane jest
przegrzanie, czy pożar system przygotowany jest do uruchomienia gaszenia [97].
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4.3.1. Przeznaczenie i funkcje bloku wykonawczego
Blok wykonawczy BI-2A na samolocie An-28 jest przeznaczony do wykrywania ognisk
pożaru w dwóch dozorowanych strefach wydzielonych na pokładzie śmigłowca (przedział
silnika prawego i silnika lewego). Przy wzroście temperatury w przedziale silnika, w którym
znajdują się czujniki pożaru, powstająca siła termoelektryczna w spoinach czujnika wywołuje
zadziałanie bloku wykonawczego. Podczas zadziałania układu blok wykonawczy podaje do
systemu przeciwpożarowego sygnał napięcia sieci, który włącza sygnały świetlne i gaśnicę
pierwszej kolejności. Po ugaszeniu pożaru i gwałtownym spadku temperatury w przedziale do
temperatury otoczenia sygnał o pożarze zanika i układ wraca do stanu gotowości do działania.

4.3.2. Struktura i główne elementy bloku wykonawczego
Konstrukcja bloku wykonawczego BI-2A, podobnie jak bloku SSP-FK-BI, składa się
z 6 płytek wzmacniaczy wykonywanych na obwodach drukowanych z jednostronnym
montażem (rys. 4.6 i 4.7). Bloki BI-2A na pokładzie samolotu An-28 umocowane są na
podstawie montażowej. W celu uniknięcia możliwości samoczynnego zadziałania bloku
wykonawczego dokonuje się uziemienia jego obudowy z poszyciem samolotu An-28 [89].

Rys. 4.6. Płytka wzmacniaczy bloku BI-2A
od strony zabudowy elementów elektronicznych
Źródło: Materiały własne Autora

Rys. 4.7. Płytka wzmacniaczy bloku BI-2A
od strony połączeń elementów elektronicznych
Źródło: Materiały własne Autora

4.3.3. Zakresy pracy i działanie bloku wykonawczego
Do zakresów pracy bloku wykonawczego BI-2A, podobnie jak dla bloku SSP-FK-BI,
należą: działanie układu w stanie gotowości do wykrywania pożaru, działanie układu
w przypadku wystąpienia pożaru oraz działanie układu w stanie kontroli [89, 97].
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4.4. Cechy charakterystyczne w funkcjonowaniu bloków wykonawczych
SSP-FK-BI i BI-2A
Z analizy budowy i zasady działania bloków wykonawczych, zarówno SSP-FK-BI
jak i BI-2A, wynika, że zawierają one elementy półprzewodnikowe (układy scalone
i tranzystory), których parametry pracy zależą bezpośrednio od chwilowej wartości napięcia
zasilania [97]. Chwilowe zakłócenia w zasilaniu elektronicznych bloków wykonawczych,
podejrzewane są o powodowanie fałszywego zadziałania systemu przeciwpożarowego
poprzez zaburzenie parametrów ich pracy [44, 45, 97, 121, 136, 138144].
W celu określenia chwilowych warunków pracy elektronicznych bloków wykonawczych
SSP-FK-BI (dla śmigłowców Mi-8) oraz bloków BI-2A (dla samolotów An-28), wykonane
zostały badania jakości energii zasilania elektroenergetycznego podczas włączania
i wyłączania układu rozruchu silników oraz odbiorników dużej mocy [3842, 102, 106, 136].
Dla określenia warunków samoczynnego zadziałania systemu przeciwpożarowego
SSP-FK na pokładzie śmigłowca Mi-8 wykonano pomiary napięcia zasilania w czasie
wykonywania: „zimnego” i „gorącego” rozruchu silnika prawego i lewego przy napięciu
zasilania 28,5 V, „zimnego” i „gorącego” rozruchu silnika prawego i lewego przy obniżonym
napięciu zasilania 26,5 V, „zimnego” i „gorącego” rozruchu silnika prawego i lewego przy
zasilaniu z akumulatora o napięciu 24 V oraz podczas włączania i wyłączania pokładowych
odbiorników dużej mocy (m.in. wentylatora pieca grzewczego KO-50).
Do pomiaru i analizy przebiegów napięcia zasilającego system przeciwpożarowy,
podczas wykonywania „zimnych” i „gorących” rozruchów silników oraz w czasie włączania
i wyłączania odbiorników dużej mocy, wykorzystano cyfrowy rejestrator DL 750 (rys. 4.8)
umożliwiający pomiar w 10 kanałach z częstotliwością do 10 kHz [136, 137]. Do badań
wybrano 8 punktów pomiarowych: obwód zasilania bloku, dwa obwody kontroli, dwa obwody
czujników DPS z przedziału pieca grzewczego KO-50, dwa obwody zasilania przekaźnika
wykonawczego oraz obwód sygnalizacji pożaru (sygnał wyjściowy z bloku).
Dzięki zastosowaniu cyfrowego rejestratora DL 750 o dużej częstotliwości próbkowania
w procesie pomiaru napięcia elektrycznego w wybranych punktach kontrolnych systemu
przeciwpożarowego SSP-FK [136, 137] możliwe stało się określenie parametrów zakłóceń
przy uruchamianiu silników śmigłowca oraz w czasie włączania i wyłączania odbiorników
dużej mocy (m.in. wentylatora pieca grzewczego KO-50).
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Rys. 4.8. Rejestrator sygnałów elektrycznych DL 750 z funkcją analizy sygnałów
Źródło: Materiały własne ITWL

W pierwszej kolejności wykonane zostały pomiary zakłóceń napięcia zasilania bloku
SSP-FK-BI podczas zimnego rozruchu silnika śmigłowca dla trzech przypadków: przy
normatywnym zasilaniu lotniskowym 28,5 V (rys. 4.9), przy obniżonym napięciu zasilania
lotniskowego 26,5 V oraz przy zasilaniu z akumulatora o napięciu 24 V [136, 137].

Rys. 4.9. Przebiegi sygnałów napięciowych dla „zimnego” rozruchu silnika śmigłowca Mi-8
Źródło: Materiały własne ITWL
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Celem badania było sprawdzenie możliwości i określenie warunków samoczynnego
zadziałania systemu przeciwpożarowego SSP-FK śmigłowca Mi-8 w czasie wykonywania
„zimnego” rozruchu silnika przy napięciu zasilania z lotniskowego źródła zasilania
APA-5 oraz z akumulatora pokładowego. W celu zachowania bezpieczeństwa na pokładzie
śmigłowca badanie wykonano przy odłączonych pironabojach butli gaśniczych [136, 137].
W wyniku realizacji badania stwierdzono, że:
•

w obwodzie zasilania bloku SSP-FK-BI w chwili włączenia prądorozrusznika GS-18TP
pojawiały się impulsy zanikowe o wartości maksymalnej -16,22 V / 10 ms (chwilowe
napięcie zasilania bloku wynosiło 12,28 V) oraz -14,80 V / 200 ms (chwilowe napięcie
zasilania bloku wynosiło 13,70 V), zaś w chwili wyłączania prądorozrusznika – impulsy
przepięciowe o wartości maksymalnej +21,20 V / 200 ms (chwilowe napięcie zasilania
bloku wynosiło 49,70 V);

•

w obwodzie kontroli bloku SSP-FK-BI w chwili włączenia prąd rozrusznika GS-18TP
do pracy pojawiały się napięcia indukowane w postaci impulsów ujemnych
o wartości maksymalnej -1,53 V / 10 ms i -1,57 V / 300 ms, zaś w chwili wyłączania
prądorozrusznika – impulsów dodatnich o wartości maksymalnej +2,15 V / 30 ms.
System przeciwpożarowy SSP-FK w czasie wykonywania „zimnych” rozruchów silnika

śmigłowca prawego i lewego przy normalnym i obniżonym napięciu zasilania działał
poprawnie, a w zapisie z rejestratora pokładowego śmigłowca nie stwierdzono występowania
sygnału „Pożar w przedziale śmigłowca” (zapis parametru PwPS).
Następnie wykonane zostały pomiary zakłóceń napięcia zasilania bloku SSP-FK-BI
podczas „gorącego” rozruchu silnika śmigłowca dla trzech przypadków: przy normatywnym
zasilaniu lotniskowym 28,5 V (rys. 4.10), przy obniżonym napięciu zasilania lotniskowego
26,5 V oraz przy zasilaniu z akumulatora o napięciu 24 V [136, 137].
Celem badania było sprawdzenie możliwości i określenie warunków samoczynnego
zadziałania systemu przeciwpożarowego SSP-FK śmigłowca Mi-8 w czasie wykonywania
„gorącego” rozruchu silnika przy napięciu zasilania z lotniskowego źródła zasilania
APA-5 oraz z akumulatora pokładowego. W celu zachowania bezpieczeństwa na pokładzie
śmigłowca badanie wykonano przy odłączonych pironabojach butli gaśniczych [136, 137].
W wyniku realizacji badania stwierdzono, że:
•

w obwodzie zasilania bloku SSP-FK-BI w chwili włączenia prądorozrusznika GS-18TP
do pracy i przełączania jego obwodów w czasie „gorącego” rozruchu pojawiały się
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impulsy zanikowe o wartości maksymalnej -16,92 V / 100 ms

(chwilowe napięcie

zasilania bloku wynosiło 11,58 V) i -14,08 V / 500 ms (chwilowe napięcie zasilania bloku
wynosiło 14,42 V), zaś w chwili wyłączania prądorozrusznika – impulsy przepięciowe
o wartości maksymalnej +13,58 V / 300 ms (chwilowe napięcie zasilania bloku wynosiło
42,08 V);
•

w obwodzie kontroli bloku SSP-FK-BI w chwili włączenia prądorozrusznika GS-18TP
do pracy pojawiały się napięcia indukowane w postaci impulsów ujemnych
o wartości maksymalnej -1,13 V / 10 ms i -1,54 V / 300 ms, zaś w chwili wyłączania
prądorozrusznika – impulsów dodatnich o wartości maksymalnej +1,37 V / 30 ms.

Rys. 4.10. Przebiegi sygnałów napięciowych dla „gorącego” rozruchu silnika śmigłowca Mi-8
Źródło: Materiały własne ITWL

System przeciwpożarowy SSP-FK w czasie wykonywania „zimnych” rozruchów silnika
śmigłowca prawego i lewego przy normalnym i obniżonym napięciu zasilania działał
poprawnie, a w zapisie z rejestratora pokładowego śmigłowca nie stwierdzono występowania
sygnału „Pożar w przedziale śmigłowca” (PwPS).
W ostatniej kolejności wykonane zostały pomiary zakłóceń napięcia zasilania bloku SSPFK-BI podczas włączania i wyłączania wentylatora pieca grzewczego KO-50 jako odbiornika
dużej mocy na pokładzie śmigłowca Mi-8 dla trzech przypadków: przy normatywnym
zasilaniu lotniskowym 28,5 V (rys. 4.11), przy obniżonym napięciu zasilania lotniskowego
26,5 V oraz przy zasilaniu z akumulatora o napięciu 24 V [136, 137].
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Rys. 4.11. Przebiegi sygnałów napięciowych dla włączania i wyłączania wentylatora pieca grzewczego
Źródło: Materiały własne ITWL

W wyniku realizacji badania stwierdzono, że:
•

w obwodzie zasilania bloku SSP-FK-BI podczas włączenia wentylatora pieca
grzewczego KO-50 pojawiały się impulsy zanikowe o amplitudzie dochodzącej do
-12,30 V / 300 ms (chwilowe napięcie zasilania bloku wynosiło 16,20 V), zaś podczas
wyłączenia wentylatora pojawiały się impulsy przepięciowe o amplitudzie dochodzącej
do +12,06 V / 30 ms (chwilowe napięcie zasilania bloku wynosiło 40,56 V);

•

instalacja przeciwpożarowa SSP-FK przy włączaniu i przy wyłączaniu wentylatora
naftowego pieca grzewczego KO-50 działała poprawnie, a w zapisie z rejestratora
pokładowego nie stwierdzono w ramach analizy materiałów Obiektywnej Kontroli Lotu
występowania sygnału „Pożar w przedziale śmigłowca” (PwPS).
Dodatkowo przeprowadzone zostały badania przy obniżonym napięciu zasilania

(m.in. przy napięciu zasilania 28,5 V podawanym z lotniskowego źródła zasilania APA-5
oraz przy napięciu zasilania 24 V podawanym z akumulatora pokładowego). W żadnym
z powyższych przypadków nie stwierdzono fałszywego zadziałania systemu SSP-FK [136].
Przeprowadzone badania wykonane były dla bloku suchego. W celu wykonania badań dla
bloku mokrego (po oddziaływaniu wilgoci) przeprowadzono symulacje komputerowe
w celu określenia właściwości i sposobu działania bloków wykonawczych w warunkach
jego zawilgocenia, powodującego lokalne zwarcia. Badania eksperymentalne bez symulacji
wiązały się z dużym ryzykiem uszkodzenia bloku [97, 121, 136].
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4.5. Wnioski
Bloki wykonawcze SSP-FK-BI i BI-2A są tzw. urządzeniami progowymi, sterowanymi
napięciowo z czujników DPS lub DTBG. W normalnym stanie pracy blok wykonawczy
generuje sygnał pożaru uruchamiający instalację gaśniczą tylko w przypadku, gdy na jego
wejście zostanie podane napięcie większe niż próg zadziałania (odpowiadającego powstaniu
pożaru). Sygnał ten trwa tak długo, póki napięcie na wejściu bloku nie zmniejszy się do
wartości progu zadziałania.
Analiza działania bloku wykonawczego, zarówno SSP-FK-BI jak i BI-2A, pozwoliła
określić możliwości generacji sygnału pożaru dla bloku sprawnego także w przypadku, gdy
w zasilaniu pojawią się chwilowe zakłócenia powodujące obniżenie się napięcia odniesienia
na wejściu komparatora US1 (przy napięciu podprogowym generowanym przez czujniki) lub
zwiększenie napięcia na wyjściu wzmacniacza US2 (przy chwilowych przepięciach w sieci
zasilania lub lokalnych zwarciach na płytce wzmacniaczy).
Badania eksperymentalne wykonane na pokładzie śmigłowca Mi-8 pozwoliły na
określenie chwilowych wartości zakłóceń napięcia w sieci pokładowej zasilającej blok
wykonawczy SSP-FK-BI, występujących podczas włączania i wyłączania odbiorników dużej
mocy (m.in. rozruszników silników lotniczych i wentylatora pieca grzewczego). Stanowią
one wartości wykorzystywane w badaniach symulacyjnych opracowanego modelu płytki
wzmacniaczy bloku wykonawczego.
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Rozdział V
MODEL SYMULACYJNY FUNKCJONOWANIA BLOKÓW
WYKONAWCZYCH TYPU SSP-FK-BI I BI-2A

5.1. Wprowadzenie
Zadanie opracowania modelu symulacyjnego bloków wykonawczych typu SSP-FK-BI
i BI-2A obejmowało dodatkowo opracowanie modelu symulacyjnego termoelektrycznych
czujników pożaru, stanowiących elementy pomiarowe, generujące sygnały w zależności od
warunków środowiskowych (m.in. zmiany temperatury powietrza otaczającego czujniki).
Do badania właściwości torów sygnałowych systemu SSP-FK opracowano modele
numeryczne dla dwóch typów czujników: DPS (z pojedynczym układem spoin) stosowanych
dla bloków wykonawczych SSP-FK-BI i bardziej czułych DTBG (z podwójnym układem
spoin) stosowanych dla bloków wykonawczych BI-2A [97, 121, 126, 128, 129, 136].
Modele numeryczne funkcjonowania wybranych czujników DPS i DTBG opracowano
z wykorzystaniem pakietu obliczeniowego Matlab-Simulink [100, 114, 162]. Do badania
właściwości

torów

sygnałowych

wykorzystano

standardowe

generatory

sygnałów,

charakteryzujące wybrane warunki termiczne występującego w strefach dozorowanych przez
czujniki pożaru [46, 136, 142, 144]. Dla określonych w procesie identyfikacji parametrów
czujników pożaru testowano różne postacie wymuszeń termicznych (m.in. narastające liniowo
i skokowe zmiany temperatury) [1, 6, 7, 10, 11, 20, 116].
Do badania właściwości torów przetwarzania sygnałów systemu SSP-FK opracowano
modele numeryczne płytki wzmacniaczy dla bloku wykonawczego SSP-FK-BI oraz BI-2A.
Z uwagi na podobieństwo funkcji i parametrów elementów elektronicznych płytki
wzmacniaczy bloku SSP-FK-BI i bloku BI-2A, w opracowanych modelach wykorzystano
te same symbole i schematy połączeń dla elementów i ścieżek obwodów elektrycznych [143].
W opracowanym modelu płytki wzmacniaczy wykorzystano standardowe moduły pakietu
Circuit-Maker [33, 48, 94, 95, 152] oraz ustawiono parametry charakteryzujące elementy
elektroniczne występujące na płytce wzmacniaczy [97, 136, 143]. Pozwoliło to na badanie
wpływu spadku napięcia zasilania na wartości sygnału z czujników pożaru, wymagane do
zadziałania systemu SSP-FK w symulowanych warunkach skokowego wzrostu temperatury
(np. podczas włączenia wentylatora pieca grzewczego KO-50).
63

5.2. Model symulacyjny termoelektrycznych czujników pożaru
Na podstawie analizy i badań wstępnych czujników pożaru DPS i DTBG opracowano
modele symulacyjne działania ich elementów termicznych. Przyjęto, że na obecnym etapie
teoretycznych badań tego systemu do modelowania działania termoelektrycznych czujników
pożaru DPS i DTBG wystarczy uwzględnienie stałych czasowych charakteryzujących
opóźnienia w nagrzewaniu i chłodzeniu spoin odkrytych i zakrytych w złączu czujnika [2, 18,
19, 60, 65, 76, 115]. Analiza połączeń elektrycznych między spoinami odkrytymi (rys. 5.1)
umożliwiła określenie powiązań między spoinami w obszarze detekcji.

Rys. 5.1. Spoiny odkryte w czujniku DPS (po lewej) i DTBG (po prawej)
Źródło: Materiały własne ITWL

Do identyfikacji budowy wewnętrznej oraz parametrów elektrycznych czujników
termoelektrycznych DPS i DTBG wykorzystano komorę rentgenowską (rys. 5.2).

Rys. 5.2. Czujnik DPS w czasie badań struktury wewnętrznej w komorze rentgenowskiej
Źródło: Materiały własne ITWL
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Mniej czułe termoelektryczne czujniki pożaru DPS (rys. 5.3) są typowym rozwiązaniem
wykorzystującym architekturę termometru elektrycznego z pojedynczym układem spoin
odkrytych, osłoniętych mechanicznie, oraz spoin zakrytych, umieszczonych w złączu.

Rys. 5.3. Budowa wewnętrzna (po lewej) i przekrój czujnika DPS (po prawej)
Źródło: Materiały własne Autora

Bardziej czułe termoelektryczne czujniki pożaru DTBG (rys. 5.4) posiadają podwójny
układ spoin: grubsze spoiny dolne (tzw. I korony), oraz cieńsze spoiny górne (tzw. II korony),
szybciej przyjmujące i oddające ciepło. Poziom napięcia otrzymywany z czujnika DTBG jest
wypadkową sił termoelektrycznych generowanych w poszczególnych koronach spoin.

Rys. 5.4. Budowa wewnętrzna (po lewej) i przekrój czujnika DTBG (po prawej)
Źródło: Materiały własne Autora

Analiza budowy wewnętrznej złącza czujnika termoelektrycznego ze spoinami zakrytymi
umożliwiła określenie powiązań między spoinami w złączu. Przeprowadzone badania
strukturalne ich budowy pozwoliły na sformułowanie opisu i opracowanie modelu
matematycznego działania czujników DPS i DTBG [142, 144].

65

Określenie parametrów termicznych bazowało na komorze termicznej i kamerze FLIR
(rys. 5.5), która umożliwiła analizę rozkładu temperatury na powierzchni spoin czujnika.

Rys. 5.5. Stanowisko pomiarowe z kamerą FLIR do badań czujników termoelektrycznych
Źródło: Materiały własne ITWL

Badania termalne czujnika DPS poddanego gwałtownemu nagrzewaniu i stygnięciu
pozwoliły na określenie rozkładu temperatury na powierzchni spoin czujnika (rys. 5.6).

Rys. 5.6. Termogram dla nagrzewanego (po lewej) i stygnącego czujnika DPS (po prawej)
Źródło: Materiały własne Autora

Pomiary generowanej siły termoelektrycznej w czasie nagrzewania i stygnięcia czujnika
DPS umożliwiły określenie parametrów do modelowania w postaci członu inercyjnego
o współczynniku wzmocnienia 0,1 mV/C i stałej czasowej 3,4 s [136, 142, 144].
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Badania termalne czujnika DTBG poddanego gwałtownemu nagrzewaniu i stygnięciu
pozwoliły na określenie rozkładu temperatury na powierzchni spoin czujnika (rys. 5.7).

Rys. 5.7. Termogram dla nagrzewanego (po lewej) i stygnącego czujnika DTBG (po prawej)
Źródło: Materiały własne Autora

Otrzymane rozkłady temperaturowe pozwoliły na analizę przewodnictwa cieplnego
elementów badanych czujników termoelektrycznych DPS i DTBG i określenie ich
właściwości dynamicznych w zakresie generowanej siły termoelektrycznej [142, 144].
Pomiary generowanej siły termoelektrycznej w czasie nagrzewania i stygnięcia czujnika
DTBG umożliwiły określenie parametrów do modelowania w postaci podwójnego członu
inercyjnego o współczynnikach wzmocnienia odpowiednio 0,1 mV/C i 0,1 mV/C oraz
stałych czasowych odpowiednio 3,4 s i 0,6 s. Stałą czasową transmisji ciepła przez złącze
do spoin zakrytych oszacowano na wartość 100 s [136, 142, 144].

5.2.1. Założenia do modelowania działania czujnika DPS
Pełny opis modelu matematycznego działania termoelektrycznego czujnika pożaru typu
DPS wymaga analizy chwilowych rozkładów temperatury poszczególnych spoin odkrytych
i zakrytych w złączu (oraz przewodów elektrycznych i materiałów izolacyjnych łączących
spoiny umieszczone wewnątrz złącza) z wykorzystaniem równań przewodnictwa cieplnego,
uwzględniających opóźnienia w nagrzewaniu i chłodzeniu spoin (rys. 5.8).
Przyjętą w pracy metodą jest wykorzystanie podejścia stosowanego w automatyce [49, 60,
61, 99, 153] i opisanie działania czujnika termoelektrycznego DPS jako elementu inercyjnego
I rzędu o znanej wartości stałej czasowej, warunkującej szybkość narastania generowanej siły
termoelektrycznej w warunkach nagrzewania spoin odkrytych czujnika.
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Rys. 5.8. Opis elementów pomiarowych i sygnałowych dla czujnika DPS
Źródło: materiały własne Autora

Uproszczony model matematyczny opisujący działanie termoelektrycznego czujnika
pożaru DPS, z jedną koroną spoin odkrytych, można przedstawić przy wykorzystaniu
zależności [140]:

U DPS ( s ) =  K DPS



 
1
1
 TOTOCZ ( s ) −
 TZLACZA ( s ) 

 SZ  s + 1
 SO  s + 1
 

(5.1)

gdzie: UDPS(s) – transformata operatorowa Laplace’a siły termoelektrycznej generowanej
w czujniku DPS z pojedynczą koroną spoin;
KDPS – współczynnik skalowania czujnika DPS;
TOTOCZ(s) – transformata operatorowa Laplace’a temperatury powietrza otaczającego
czujnik DPS i oddziałującego bezpośrednio na spoiny odkryte poprzez ich nagrzewanie
lub chłodzenie;
TZLACZA(s) – transformata operatorowa Laplace’a temperatury złącza elektrycznego
czujnika DPS i oddziałującego pośrednio na spoiny zakryte i opóźniającego ich
nagrzewanie lub chłodzenie;
SO – stała czasowa spoin odkrytych;
SZ – stała czasowa spoin zakrytych (zabudowanych w złączu).
Model ten umożliwia m.in. badania wpływu opóźnień w nagrzewaniu i chłodzeniu
poszczególnych spoin czujnika DPS na charakter przebiegu oraz wartość maksymalną siły
termoelektrycznej w nim generowanej dla wybranych przypadków zmiany temperatury
powietrza otaczającego spoiny odkryte. Wyniki takich badań pozwalają ocenić możliwości
generacji sygnału podprogowego z czujnika pożaru, powodującego fałszywe zadziałanie
i uruchomienie systemu przeciwpożarowego SSP-FK przy obniżonym napięciu zasilania.
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5.2.2. Założenia do modelowania działania czujnika DTBG
Podobnie jak dla czujnika DPS, pełny opis modelu matematycznego działania
termoelektrycznego czujnika pożaru typu DTBG wymaga analizy chwilowych rozkładów
temperatury poszczególnych spoin z wykorzystaniem równań przewodnictwa cieplnego.
Jego złożoność komplikują dodatkowo różne wartości opóźnień spoin odkrytych I i II korony
(rys. 5.9), mające wpływ na generowaną siłę termoelektryczną w złożonych stanach
dynamicznych np. podczas chwilowego schłodzenia, a następnie ogrzania spoin czujnika
z rozpraszaczy gazów wylotowych EWU [136, 142, 144].

Rys. 5.9. Opis elementów pomiarowych i sygnałowych dla czujnika DTBG
Źródło: materiały własne Autora

Uproszczony model matematyczny opisujący działanie termoelektrycznego czujnika
pożaru DTBG, z dwoma koronami spoin odkrytych, można przedstawić przy wykorzystaniu
zależności [140]:
 
 
1
1
 TOTOCZ ( s ) −
 TZLACZA ( s ) + 
 K1 
 SZ 1 s + 1
  SO1  s + 1
 
U DTBG ( s ) = 

 
1
1
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 SO1 s + 1
 SO 2  s + 1
 


(5.2)

gdzie: UDTBG(s) – transformata operatorowa Laplace’a siły termoelektrycznej generowanej
w czujniku DTBG z podwójną koroną spoin odkrytych;
K1 – współczynnik skalowania czujnika DTBG dla I korony spoin odkrytych;
K2 – współczynnik skalowania czujnika DTBG dla II korony spoin odkrytych;
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TOTOCZ(s) – transformata operatorowa Laplace’a temperatury powietrza otaczającego
czujnik DTBG i oddziałującego bezpośrednio na spoiny odkryte I korony i II korony
poprzez ich nagrzewanie lub chłodzenie;
TZLACZA(s) – transformata operatorowa Laplace’a temperatury złącza elektrycznego
czujnika DPS i oddziałującego pośrednio na spoiny zakryte i opóźniającego ich
nagrzewanie lub chłodzenie;
SO1 – stała czasowa spoin odkrytych I korony;
SO2 – stała czasowa spoin odkrytych II korony;
SZ1 – stała czasowa spoin zakrytych (zabudowanych w złączu).
Model ten, podobnie jak dla czujnika DPS, umożliwia m.in. badania wpływu opóźnień
w nagrzewaniu i chłodzeniu poszczególnych spoin czujnika na charakter przebiegu i wartość
maksymalną siły termoelektrycznej w nim generowanej. Z uwagi na posiadanie dwóch
układów spoin odkrytych (korony górnej i dolnej) wypadkowa siła termoelektryczna zależy od
chwilowych rozkładów temperatury spoin I korony (charakteryzujących się dużą
bezwładnością cieplną, jak w czujniku DPS) oraz spoin II korony (charakteryzujących się
małą bezwładnością cieplną). Wyniki takich badań pozwalają ocenić możliwości generacji
sygnału podprogowego z czujnika typu DTBG, powodującego fałszywe zadziałanie
i uruchomienie systemu przeciwpożarowego SSP-FK przy obniżonym napięciu zasilania.

5.2.3. Schemat modelu symulacyjnego termoelektrycznych czujników pożaru
Przykładowy model symulacyjny (rys. 5.10), opracowany w pakiecie Matlab-Simulink,
obejmuje działanie czujnika DPS z pojedynczą koroną spoin odkrytych (I korona) oraz
działanie czujnika DTBG z podwójną koroną spoin odkrytych (II korona).
Do ustawienia właściwości statycznych czujnika służą elementy opisujące wzmocnienia
(wartości 0,1 mV/C), natomiast do ustawienia właściwości dynamicznych – elementy
opisujące transmitancje spoin ze stałymi czasowymi (3,4 s dla I korony oraz 0,6 s dla
II korony). Dodatkowo występuje człon opisujący transmitancję spoin zakrytych,
umieszczonych w złączu czujnika (o wartości 100 s).
Model ten pozwala na wprowadzanie zadanych przebiegów temperatury otoczenia
(charakteryzujących warunki temperaturowe wybranej pory roku), temperatury nagrzewania
(narastania temperatury po włączeniu pieca grzewczego KO-50 lub rozpraszaczy gazów
wylotowych EWU) oraz temperatury chłodzenia (spadku temperatury wraz ze wzrostem
wysokości lotu podczas realizacji lotu przez statek powietrzny).
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Rys. 5.10. Schemat modelu symulacyjnego do badań czujników DPS i DTBG
Źródło: materiały własne Autora

Do modelowania elementów charakteryzujących opóźnienia w nagrzewaniu i chłodzeniu
spoin odkrytych i zakrytych w złączu czujnika wykorzystano człony inercyjne I rzędu,
umożliwiające wprowadzanie wybranych wartości stałych czasowych dla spoin odkrytych
i zakrytych w złączu. Bardziej złożone modele działania czujników termoelektrycznych DPS
i DTBG mogą bazować na wykorzystaniu elementów modelujących równania przewodnictwa
cieplnego, uwzględniających opóźnienia w nagrzewaniu i chłodzeniu poszczególnych spoin.
Badania porównawcze dla przebiegu sygnału generowanego przez czujnik DPS i DTBG
(rys. 5.11) w warunkach skokowej zmiany temperatury otoczenia (nagłe umieszczenie spoin
odkrytych czujnika w płomieniu) wykazały wystarczającą zgodność z przebiegami idealnymi,
modelowanymi dla członów inercyjnych I rzędu w pakiecie Matlab-Simulink [142, 144].

Rys. 5.11. Przebiegi napięcia dla nagrzewanego czujnika DPS (po lewej) i czujnika DTBG (po prawej)
Źródło: Materiały własne Autora
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5.3. Model symulacyjny elektronicznych płytek wzmacniaczy
Celem badań symulacyjnych modeli wybranych obwodów elektrycznych bloków
wykonawczych SSP-FK-BI (opracowanych w pakiecie obliczeniowym Circuit-Maker) było
zweryfikowanie hipotezy o możliwości ich fałszywego zadziałania na skutek wpływu
impulsów zakłócających występujących w obwodach zasilania i kontroli płytek wzmacniaczy
lub wystąpienia zwarć między ich wewnętrznymi obwodami elektrycznymi [97, 121, 136].

5.3.1. Założenia do modelowania działania płytek wzmacniaczy
Podstawowym

elementem,

niezbędnym

do

modelowania

właściwości

bloków

wykonawczych SSP-FK-BI systemu przeciwpożarowego zabudowanego na pokładzie
śmigłowca Mi-8 była identyfikacja struktury płytek wzmacniaczy [97]. Określenie wartości
parametrów elektrycznych (m.in. rezystancji, pojemności i indukcyjności) elementów
składowych płytek wzmacniaczy bloku wykonawczego wymagało wykonania szeregu
dodatkowych badań z uwagi na brak katalogów części elektronicznych wykorzystanych do
budowy obwodów elektrycznych (konstrukcja systemu SSP-FK pochodzi sprzed pół wieku).
Każda z sześciu płytek wzmacniaczy (rys. 5.12) bloku wykonawczego SSP-FK-BI wraz
z grupą 3 czujników DPS stanowi oddzielny (niezależny od pozostałych) kanał wykrywania
pożaru. Zasilanie z szyny akumulatorowej poprzez piny złącza bloku wykonawczego SSP-FKBI podawane jest na końcówki każdej z płytek wzmacniaczy [97, 121, 136, 143].

Rys. 5.12. Płytka wzmacniaczy bloku SSP-FK-BI od strony zabudowy elementów
elektronicznych (po lewej) i od strony połączeń elementów elektronicznych (po prawej)
Źródło: Materiały własne Autora
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Do identyfikacji struktury płytek wzmacniaczy bloków wykonawczych SSP-FK-BI
(rys. 5.13) i parametrów ich elementów składowych wykorzystano metodę bezpośrednią,
polegającą na demontażu elementu i odczycie wartości jego parametrów elektrycznych.
Wartości te posłużyły jako dane wejściowe do modelowania działania bloku wykonawczego
SSP-FK-BI i badania jego właściwości podczas występowania zakłóceń w zasilaniu
elektrycznym w postaci chwilowych przepięć i zaników napięcia zasilania [97, 121, 136].

Rys. 5.13. Elementy elektroniczne zabudowane na płytce wzmacniaczy
Źródło: Materiały własne Autora

Następnym krokiem była identyfikacja struktury i odtworzenie schematu elektrycznego
płytki wzmacniaczy, określającego wzajemne powiązania elementów elektrycznych oraz
umożliwiającego zdefiniowanie funkcji pełnionych przez poszczególne obwody elektryczne
na płytce wzmacniaczy w bloku wykonawczym SSP-FK-BI [97, 121, 136, 143].

5.3.2. Schemat modelu symulacyjnego elektronicznych płytek wzmacniaczy
Wyniki analizy budowy i funkcjonowania płytki wzmacniaczy pozwoliły na określenie
schematu elektrycznego (wraz z identyfikacją wartości elementów elektronicznych) oraz
opracowanie jego odpowiednika numerycznego w pakiecie obliczeniowym Circuit-Maker
(umożliwiającym projektowanie i testowanie obwodów elektrycznych, w tym obrazowanie
przebiegu napięć i prądów w stanach dynamicznych). W pracy wykorzystane zostały wyniki
badań wykonanych w ITWL, otrzymane w ramach wykonanych ekspertyz [97, 121, 136].
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Na podstawie przeprowadzonej identyfikacji elementów składowych i struktury ich
połączeń wyróżniono cztery moduły funkcjonalne, występujące na płytce wzmacniaczy:
moduł zasilania (oparty na tranzystorach mocy T1 i T2), moduł sygnałów wejściowych
(przetwarzanie sygnału z czujników DPS lub sygnału kontroli), moduł porównania
i wzmocnienia sygnałów (wykorzystujący komparator US1 i wzmacniacz US2) oraz moduł
generacji sygnału wyjściowego (tranzystory T3 i T4 oraz przekaźnik wykonawczy RES-52
zabudowany na płytce wzmacniaczy bloku wykonawczego).
Wyróżnione moduły funkcjonalne zamodelowano w pakiecie Circuit-Maker (rys. 5.14)
przy wykorzystaniu elementów ze standardowych bibliotek, dla których zdefiniowano
wartości parametrów elektrycznych określonych w procesie identyfikacji elementów
składowych i struktury połączeń w bloku wykonawczego SSP-FK-BI [48, 49, 62, 94, 95, 97].
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Rys. 5.14. Schemat ideowy płytki wzmacniaczy bloku wykonawczego SSP-FK- BI
Źródło: Materiały własne Autora

Do badań symulacyjnych zostały wybrane dwa obszary oddziaływania sygnałów
zakłócających na obwody elektryczne płytki wzmacniaczy: kanał porównywania sygnałów
wejściowych komparatora US1 oraz kanał sterowania bazą tranzystora T4 [97, 121, 136].
Wykonana analiza funkcjonalna płytki wzmacniaczy wykazała, że w warunkach
normalnych (bez zakłóceń w zasilaniu elektrycznym) zadziałanie układu jest wywołane
ogrzaniem czujnika DPS lub podaniem sygnału KONTROLA. Sygnał pożaru podany na
wejście komparatora US1 powoduje pojawienie się dodatniego napięcia na bazie tranzystora
T4, co z kolei uruchamia przekaźnik wyjściowy RES-52 na płytce wzmacniaczy [97, 143].
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5.3.3. Schemat modelu symulacyjnego układu generującego zakłócenia w zasilaniu
Jak wykazały badania eksperymentalne jakości energii elektrycznej na śmigłowcu Mi-8
w ramach wykonanej ekspertyzy ITWL [136, 137, 143], zakłócenia zasilania systemu
przeciwpożarowego SSP-FK w naturalnych warunkach pracy mogą być generowane podczas
występowania stanów nieustalonych pokładowej sieci elektroenergetycznej prądu stałego.
Stany nieustalone pojawiają się m.in. podczas załączania lub odłączania odbiorników dużej
mocy (np. prądorozrusznika GS-18TP stosowanego podczas uruchamiania silników).
Wygenerowanie tego typu zakłóceń na pokładzie statku powietrznego, przy różnych
kombinacjach zmiany obciążenia jest kłopotliwe i grozi wywołaniem uszkodzeń urządzeń
pokładowych zawierających elementy elektroniczne. Lepszym rozwiązaniem jest zbudowanie
modelu symulacyjnego dla generacji tych zakłóceń i przebadanie ich wpływu na możliwość
pojawiania się stanów fałszywego zadziałania systemu przeciwpożarowego.
Znając właściwości pokładowego systemu elektroenergetycznego prądu stałego oraz
wartości i przebieg napięcia zasilania na pokładzie śmigłowca Mi-8 [136, 137] zbudowano
w środowisku Circuit-Maker model symulacyjny generatora zakłóceń (rys. 5.15). Model ten
pozwala na generację impulsów o przebiegu prostokątnym i trójkątnym, normalnym
i wygaszanym (charakteryzujących zakłócenia w sieci elektroenergetycznej śmigłowca Mi-8).
Dodatkowo model umożliwia generację zakłóceń o przebiegu harmonicznym, dogodnych do
badań właściwości dynamicznych modelowanego bloku wykonawczego SSP-FK-BI.

Rys. 5.15. Schemat ideowy modelu generatora zakłóceń w zasilaniu bloku wykonawczego SSP-FK- BI
Źródło: Materiały własne Autora
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5.4. Cechy charakterystyczne w funkcjonowaniu modelu symulacyjnego płytki
wzmacniaczy i zakres badań
Celem badań symulacyjnych modeli wybranych obwodów elektrycznych bloków
wykonawczych SSP-FK-BI (opracowanych w pakiecie obliczeniowym Circuit-Maker) było
zweryfikowanie hipotezy o możliwości ich fałszywego zadziałania na skutek wpływu
impulsów zakłócających występujących w obwodach zasilania i kontroli płytek wzmacniaczy
lub wystąpienia zwarć między ich wewnętrznymi obwodami elektrycznymi [136, 137].
Do modelowania warunków zadziałania systemu od zakłóceń w zasilaniu elektrycznym
przyjęto przypadek [136] dotyczący badania możliwości fałszywego zadziałania systemu
w warunkach nagłego spadku napięcia zasilania. Badania wpływu chwilowych spadków
napięcia zasilania, z uwagi na właściwości kanału porównywania sygnałów wejściowych
komparatora US1, wymagały dodatkowego modelowania działania czujników pożaru DPS
i DTBG, w tym określenia przebiegu sygnału pożaru w warunkach nagłego ogrzania czujnika.
Kolejne dwa przypadki obejmują: występowanie chwilowych przepięć (dla bloku suchego, dla
którego rezystancja izolacji między obwodami elektrycznymi na płytce wzmacniaczy spełnia
wymagania normy NO-06-A104:2005 [106]) oraz występowanie chwilowych zwarć (dla
bloku mokrego, o zmniejszonej rezystancji izolacji pod wpływem wilgoci [97, 121]).
Pierwszym przypadkiem w modelowaniu działania systemu SSP-FK, w którym występuje
fałszywe jego zadziałanie, jest pojawienie się chwilowych spadków napięcia zasilania podczas
występowania sygnału z czujnika DPS o wartości podprogowej (rys. 5.16).

Rys. 5.16. Schemat ideowy modelu wzmacniacza US1 w bloku wykonawczym SSP-FK- BI
Źródło: Materiały własne Autora
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Działanie toru wejściowego płytki wzmacniaczy bloku SSP-FK-BI w takim stanie polega
na tym, że sygnał na wejściu odwracającym wzmacniacza US1 pracującego w układzie
komparatora (stanowiący napięcie odniesienia) zostaje przekroczony przez napięcie
wejściowe z obwodu czujników DPS, podawane na wejście nieodwracające komparatora.
Napięcie na wyjściu komparatora US1 w warunkach występowania chwilowych spadków
napięcia zasilania płytki wzmacniaczy i jednoczesnym występowaniu sygnału z czujnika
pożaru DPS o wartości podprogowej można przedstawić w następującej postaci [140]:
UUS1 ( s) = K ZAST  K DPS  U DPS ( s ) − GZAST ( s)  U ZASIL ( s) 

(5.3)

gdzie: UUS1 – transformata Laplace’a napięcia na wyjściu sterującym komparatora US1 powodującego fałszywe
zadziałanie systemu podczas trwania sygnału z czujnika pożaru DPS o wartości podprogowej;
KZAST – zastępcze wzmocnienie komparatora US1;
KDPS – zastępcze wzmocnienie sygnału z czujnika pożaru DPS;
UDPS – transformata Laplace’a napięcia generowanego w czujniku pożaru DPS;
GZAST – zastępcza transmitancja toru przetwarzania sygnałów od punktu zasilania płytki wzmacniaczy
do wejścia komparatora US1;
UZASIL – transformata Laplace’a napięcia zasilania płytki wzmacniaczy z chwilowymi spadkami napięcia.

Drugim przypadkiem w modelowaniu działania systemu SSP-FK, w którym może
wystąpić fałszywe jego zadziałanie, jest pojawienie się przepięć w przebiegu napięcia
zasilania (rys. 5.17) o charakterystycznych cechach amplitudowo-czasowych (głównie
kształcie impulsu) określonych w pomiarach [136, 137]. Działanie toru transmisji przepięć
w obwodach elektrycznych płytki wzmacniaczy polega na tym, że sygnał na bazie tranzystora
T4 pracującego w układzie bramki (uruchamiającego przekaźnik wykonawczy RES-52
zamykający końcowy obwód sygnalizacji pożaru) jest wynikiem przejścia impulsu
zakłócającego przez elementy elektroniczne, które mogą być charakteryzowane, przy
wykorzystaniu podejścia stosowanego w radioelektronice i automatyce, jako człony
transmisyjne o właściwościach inercyjnych i różniczkujących, np. tranzystor T3 [61, 77].
Chwilowe przepięcie w napięciu zasilania w obwodzie zasilania płytki wzmacniaczy
(spowodowane wyłączeniem odbiornika dużej mocy np. prądorozrusznika GS-18TP)
powoduje, że sygnał na bazie tranzystora T4 będzie przekraczał minimalne napięcie
otwierające tranzystor. Stwierdzono, że od czasu trwania tego zakłócenia zależy, czy
przekaźnik RES-52 zdąży zamknąć obwód zasilania przekaźnika wykonawczego TKE-
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54PODG na okres wystarczający do osiągnięcia stanu jego zadziałania i podania zasilania do
układu gaszenia pożaru (zaworów przeciwpożarowych i pirogłowicy butli gaśniczych).

Rys. 5.17. Schemat ideowy modelu tranzystora T3 w bloku wykonawczym SSP-FK- BI
Źródło: Materiały własne Autora

Napięcie na bazie tranzystora T4 w warunkach występowania chwilowych przepięć
napięcia zasilania płytki wzmacniaczy można przedstawić w następującej postaci [140]:
 

s
U BT 4 ( s ) = K ZAST  ROZN
 U ZASIL ( s )
 ZAST  s + 1


(5.4)

gdzie: UBT4 – transformata Laplace’a napięcia generowanego na bazie tranzystora T4, powodującego fałszywe
zadziałanie systemu;
KZAST – zastępcze wzmocnienie toru transmisji sygnału zakłócenia do obwodu bazy tranzystora T4;

ROZN – stała czasowa różniczkowania sygnału zakłócenia w obwodzie zawierającym rezystancje
i pojemności;

ZAST – stała czasowa członu inercyjnego charakteryzującego właściwości inercyjne w obwodzie
zawierającym rezystancje i pojemności;
UZASIL – transformata Laplace’a napięcia zasilania z chwilowymi przepięciami.

Trzecim przypadkiem w modelowaniu działania systemu SSP-FK, w którym zachodzi
fałszywe jego zadziałanie, jest występowanie lokalnych zwarć pomiędzy wybranymi
obwodami elektrycznymi na płytce wzmacniaczy, nie powodujących trwałego uszkodzenia
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elementów elektronicznych. Fałszywe zadziałanie systemu w stanie lokalnego zwarcia
ograniczono do napięcia znamionowego lub jego przepięć.
W stanie wystąpienia lokalnego zwarcia (rys. 5.18), działanie toru podania zasilania płytki
wzmacniaczy bloku wykonawczego SSP-FK-BI do obwodu sterowania tranzystora T4
pracującego w układzie bramki (uruchamiającego przekaźnik RES-52 zamykający końcowy
obwód sygnalizacji pożaru) polega na tym, że sygnał na jego bazie jest wynikiem transmisji
zasilania przez zmniejszoną na skutek wilgoci rezystancję izolacji oraz elementy elektroniczne
(rezystancyjne i pojemnościowe) występujące w obwodzie zwarcia [136, 143].

Uwe(t)

Model Zwarcia

Uwy(t)

Rys. 5.18. Schemat ideowy modelu zwarcia wybranych obwodów w bloku wykonawczym SSP-FK-BI
Źródło: Materiały własne Autora

W stanie wystąpienia lokalnego zwarcia, działanie toru podania zasilania płytki
wzmacniaczy bloku SSP-FK-BI do obwodu sterowania tranzystora T4 pracującego
w układzie bramki (uruchamiającego przekaźnik wykonawczy RES-52 zamykający końcowy
obwód sygnalizacji pożaru) polega na tym, że sygnał na jego bazie jest wynikiem transmisji
zasilania przez zmniejszoną na skutek wilgoci rezystancję izolacji oraz elementy elektroniczne
(rezystancyjne i pojemnościowe) występujące w obwodzie zwarcia.
Napięcie na bazie tranzystora T4 w warunkach występowania chwilowych zakłóceń
napięcia zasilania płytki wzmacniaczy dla wybranych punktów obwodu zwarcia można
przedstawić w następującej postaci [140]:


RZAST
1
U BT 4 ( s ) = K ZAST 

 U ZASIL ( s )
 ZAST  s + 1 RZAST + RZWARCIA
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(5.5)

gdzie: UBT4 – transformata Laplace’a napięcia generowanego na bazie tranzystora T4, powodującego fałszywe
zadziałanie systemu;
KZAST – zastępcze wzmocnienie toru transmisji sygnału zakłócenia dla wybranych punktów zwarcia;

ZAST – stała czasowa członu inercyjnego charakteryzującego właściwości w obwodzie zawierającym
rezystancje i pojemności;
RZAST – rezystancja zastępcza w obwodzie zawierającym rezystancje;
RZWARCIA – rezystancja izolacji stanowiąca drogę dla prądu zwarcia dla wybranych punktów;
UZASIL – transformata Laplace’a napięcia zasilania zawierającego chwilowe zakłócenia w obwodzie
zasilania płytki wzmacniaczy.

W stanie ustalonym zależność powyższą można przedstawić w postaci uproszczonej,
dogodnej do wykonywania rzeczywistych pomiarów weryfikujących wyniki symulacji [140]:


RZAST
U BT 4 = K ZAST 
 U ZASIL 
 RZAST + RZWARCIA


(5.6)

Warunkiem fałszywego zadziałania układu sygnalizacji pożaru jest, aby sygnał na bazie
tranzystora T4 posiadał odpowiednią wartość chwilową. Warunek ten dla impulsu
prostokątnego jest spełniony podobnie jak w przypadku zakłóceń przepięciowych, natomiast
dla zakłóceń o innym kształcie określenie ich parametrów wywołujących zadziałanie układu
wymaga wykonania odpowiednich badań teoretycznych i eksperymentalnych [49, 60, 143].
Celem badań symulacyjnych jest określenie, jakiego rodzaju zwarcia (tj. o jakiej
rezystancji izolacji i pomiędzy jakimi punktami obwodów elektrycznych płytki wzmacniaczy)
wywołują fałszywe zadziałanie systemu, oraz jakiego rodzaju rozwiązań konstrukcyjnych
(w zakresie rozmieszczenia ścieżek drukowanych lub zastosowania powłok lakierniczych)
należy użyć, aby zabezpieczyć płytkę przed powstaniem tych zwarć [136, 137].
Podczas wykonywania badań symulacyjnych w aspekcie skutków zwarcia obwodów
elektrycznych z wykorzystaniem opracowanego modelu należy wziąć pod uwagę, że przy
powstawaniu lokalnych zwarć nie wszystkie punkty pomiarowe na płytce wzmacniaczy
charakteryzuje wystąpienie fałszywego zadziałania systemu [97, 121, 136, 137]. Część z tych
zwarć może powodować tylko zmianę wartości natężenia prądów i potencjałów elektrycznych
(bez wystąpienia fałszywej sygnalizacji pożaru), a część może powodować trwałe uszkodzenie
elementów elektronicznych. Dlatego przy ocenie skutków zwarcia należy określić moc
wydzielaną na badanym elemencie elektronicznym i porównać z jego wartością normatywną
(stanowiącą zabezpieczenie przed trwałym uszkodzeniem elementu).
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5.5. Sprawdzenie poprawności funkcjonowania modelu symulacyjnego płytki
wzmacniaczy przy znamionowym, obniżonym i podwyższonym napięciu zasilania
Jednym z podstawowych etapów wykonanej walidacji opracowanego modelu
symulacyjnego bloku wykonawczego systemu przeciwpożarowego SSP-FK było badanie
wrażliwości tego modelu. Badanie to miało na celu sprawdzenie, czy zmiany wartości
wybranych parametrów elementów elektronicznych nie spowodują otrzymania wyników
symulacji rozbieżnych z wynikami badań elementów rzeczywistego bloku zdemontowanego
ze statku powietrznego [49, 61, 77, 95, 97, 143].
Przed wykonaniem badania wrażliwości modelu sprawdzono poprawność odwzorowania
napięć elektrycznych w wybranych punktach pomiarowych. Wartości napięcia otrzymane
w badanach symulacyjnych nie różniły się od wartości napięć zmierzonych w badaniach
układów elektronicznych bloku zdemontowanego ze statku powietrznego o więcej niż 10%
[97, 121, 136, 137].
Badanie wrażliwości
wprowadzanie

zmian

opracowanego modelu symulacyjnego wykonano poprzez

wartości

parametrów

elementów

elektronicznych

na

płytce

wzmacniaczy bloku wykonawczego SSP-FK-BI. Badanie, z uwagi na możliwości
wykorzystywanego oprogramowania Circuit-Maker, objęło tylko rezystory i kondensatory,
co uznano za wystarczające [95, 97]. Wprowadzone zmiany parametrów były realizowane
w zakresie ±10% wartości znamionowej [97, 121, 136, 137].
Wartości minimalnego (progowego) napięcia z modelowanego czujnika, powodującego
zadziałanie modelowanej płytki wzmacniacza bloku wykonawczego SSP-FK-BI dla
znamionowego napięcia zasilania o wartości 28,5 V zostały przedstawione w tabeli 5.1.,
dla obniżonego napięcia zasilania o wartości 24 V – w tabeli 5.2., dla podwyższonego napięcia
zasilania o wartości 32 V – w tabeli 5.3.
Jako warunek poprawnego modelowania przyjęto, że minimalne napięcia zadziałania
płytki wzmacniacza dla znamionowego napięcia zasilania bloku powinny mieścić się
w przedziale od 26 mV do 34 mV, a dla napięcia obniżonego i podwyższonego – w przedziale
od 23 mV do 37 mV [97, 121, 136, 137].
Badania w zakresie sprawdzenia poprawności funkcjonowania modelu symulacyjnego
płytki wzmacniaczy wykonano w warunkach statycznych, poprzez pomiar wartości
minimalnej napięcia powodującego zadziałanie modelowej płytki wzmacniacza bloku
wykonawczego SSP-FK-BI, i otrzymano zgodność z przyjętymi warunkami oceny.
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Tabela 5.1. Wartości minimalne napięcia z czujnika DPS powodującego zadziałanie modelowej płytki
wzmacniacza bloku wykonawczego SSP-FK-BI dla znamionowego napięcia zasilania 28,5 V.

Wartość Napięcie
Wartość
Napięcie
Oznaczenie nominalna
DPS
podwyższona
DPS
L.p.
elementu
[Ω]
[mV]
[Ω]
[mV]

Wartość
obniżona

Napięcie
DPS

[Ω]

[mV]

1.

R1

8,2

29

9

28

7,38

28

2.

R2

1,5

29

1,65

28

1,35

29

3.

R3

54,9

29

60,39

30

49,41

26

4.

R4

20 k

29

22 k

30

18 k

30

5.

R5

100 k

29

110 k

31

90 k

30

6.

R6

150

29

165

33

135

33

7.

R7

360

29

396

32

324

33

8.

R8

150

29

165

32

135

30

9.

R9

39 k

29

42,9 k

31

31,5 k

32

10.

R10

8,25 k

29

9,075 k

29

7,425 k

35

11.

R11

4,7 k

29

5,17 k

32

4,23 k

32

12.

R12

4,7 k

29

5,17 k

32

4,23 k

32

13.

R13

1M

29

1,1 M

30

0,9 M

33

14.

R14

82 k

29

90,2 k

30

73,8 k

30

15.

R15

4,7 k

29

5,17 k

32

4,23 k

32

16.

R16

30 k

29

33 k

32

27 k

33

17.

R17

1,5 k

29

1,65 k

32

1,35 k

32

18.

R18

820

29

902

31

738

30

19.

R19

4,7 k

29

5,17 k

32

4,23 k

32

20.

R20

220

29

242

33

198

30

21.

R21

68 k

29

74,8 k

33

61,2 k

30

22.

R22

10 k

29

11 k

30

9k

30

23.

R23

5,6 k

29

6,16 k

31

5,04 k

32

Wartość Napięcie
Oznaczenie nominalna
DPS
elementu
[nF]
[mV]

Wartość
nominalna

Napięcie Wartość Napięcie
DPS
nominalna
DPS

[nF]

[mV]

[nF]

[mV]

24.

C5

1

29

11

32

0,9

32

25.

C10

10

29

11

32

9

32

26.

C11

10

29

11

32

9

32
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Tabela 5.2. Wartości minimalne napięcia z czujnika DPS powodującego zadziałanie modelowej płytki
wzmacniacza bloku wykonawczego SSP-FK-BI dla obniżonego napięcia zasilania 24 V.

Wartość Napięcie
Wartość
Napięcie
Oznaczenie nominalna
DPS
podwyższona
DPS
L.p.
elementu
[Ω]
[mV]
[Ω]
[mV]

Wartość
obniżona

Napięcie
DPS

[Ω]

[mV]

1.

R1

8,2

30

9

28

7,38

30

2.

R2

1,5

30

1,65

29

1,35

30

3.

R3

54,9

30

60,39

29

49,41

27

4.

R4

20 k

30

22 k

30

18 k

26

5.

R5

100 k

30

110 k

30

90 k

30

6.

R6

150

30

165

30

135

30

7.

R7

360

30

396

27

324

26

8.

R8

150

30

165

26

135

26

9.

R9

39 k

30

42,9 k

27

31,5 k

26

10.

R10

8,25 k

30

9,075 k

27

7,425 k

30

11.

R11

4,7 k

30

5,17 k

26

4,23 k

27

12.

R12

4,7 k

30

5,17 k

29

4,23 k

30

13.

R13

1M

30

1,1 M

30

0,9 M

26

14.

R14

82 k

30

90,2 k

29

73,8 k

30

15.

R15

4,7 k

30

5,17 k

30

4,23 k

30

16.

R16

30 k

30

33 k

26

27 k

26

17.

R17

1,5 k

30

1,65 k

30

1,35 k

30

18.

R18

820

30

902

27

738

26

19.

R19

4,7 k

30

5,17 k

26

4,23 k

27

20.

R20

220

30

242

26

198

26

21.

R21

68 k

30

74,8 k

26

61,2 k

27

22.

R22

10 k

30

11 k

30

9k

26

23.

R23

5,6 k

30

6,16 k

26

5,04 k

27

Wartość Napięcie
Oznaczenie nominalna
DPS
elementu
[nF]
[mV]

Wartość
nominalna

Napięcie Wartość Napięcie
DPS
nominalna
DPS

[nF]

[mV]

[nF]

[mV]

24.

C5

1

30

11

30

0,9

30

25.

C10

10

30

11

30

9

30

26.

C11

10

30

11

30

9

30
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Tabela 5.3. Wartości minimalne napięcia z czujnika DPS powodującego zadziałanie modelowej płytki
wzmacniacza bloku wykonawczego SSP-FK-BI dla podwyższonego napięcia zasilania 32 V.

Wartość Napięcie
Wartość
Napięcie
Oznaczenie nominalna
DPS
podwyższona
DPS
L.p.
elementu
[Ω]
[mV]
[Ω]
[mV]

Wartość
obniżona

Napięcie
DPS

[Ω]

[mV]

1.

R1

8,2

28

9

28

7,38

28

2.

R2

1,5

28

1,65

28

1,35

28

3.

R3

54,9

28

60,39

31

49,41

25

4.

R4

20 k

28

22 k

28

18 k

28

5.

R5

100 k

28

110 k

28

90 k

28

6.

R6

150

28

165

28

135

28

7.

R7

360

28

396

28

324

28

8.

R8

150

28

165

28

135

28

9.

R9

39 k

28

42,9 k

28

31,5 k

28

10.

R10

8,25 k

28

9,075 k

25

7,425 k

32

11.

R11

4,7 k

28

5,17 k

28

4,23 k

28

12.

R12

4,7 k

28

5,17 k

28

4,23 k

28

13.

R13

1M

28

1,1 M

28

0,9 M

28

14.

R14

82 k

28

90,2 k

28

73,8 k

28

15.

R15

4,7 k

28

5,17 k

28

4,23 k

28

16.

R16

30 k

28

33 k

28

27 k

28

17.

R17

1,5 k

28

1,65 k

28

1,35 k

28

18.

R18

820

28

902

28

738

28

19.

R19

4,7 k

28

5,17 k

28

4,23 k

28

20.

R20

220

28

242

28

198

28

21.

R21

68 k

28

74,8 k

28

61,2 k

29

22.

R22

10 k

28

11 k

28

9k

28

23.

R23

5,6 k

28

6,16 k

28

5,04 k

28

Wartość Napięcie
Oznaczenie nominalna
DPS
elementu
[nF]
[mV]

Wartość
nominalna

Napięcie Wartość Napięcie
DPS
nominalna
DPS

[nF]

[mV]

[nF]

[mV]

24.

C5

1

29

11

28

0,9

28

25.

C10

10

29

11

28

9

28

26.

C11

10

29

11

28

9

28
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5.6. Wnioski
Modelowanie matematyczne właściwości dynamicznych czujników pożaru pozwala
na ocenę hipotezy o możliwości generacji napięcia uruchamiającego system SSP-FK na skutek
gwałtownych zmian temperatury otoczenia w dozorowanym przedziale. Do badań przyjęto
dwa typy termoelektrycznych czujników pożaru: DPS z pojedynczym układem spoin
i bardziej czułych DTBG z podwójnym układem spoin.
Na podstawie analizy działania czujników pożaru DPS i DTBG opracowano ich modele
symulacyjne przy wykorzystaniu pakietu obliczeniowego Matlab-Simulink, umożliwiającego
określanie ich właściwości dynamicznych dla zakłóceń termicznych. Do modelowania
opóźnień w osiąganiu przez spoiny odkryte i zakryte temperatury powietrza nagrzewającego
czujnik pożaru, wprowadzono człony inercyjne o stałych czasowych zidentyfikowanych
w badaniach laboratoryjnych. Modele te umożliwiają badania stanu nagrzewania lub
chłodzenia zarówno spoin odkrytych jak i złącza elektrycznego czujnika.
Zadaniem badań numerycznych opracowanego w pakiecie Matlab-Simulink modelu
symulacyjnego termoelektrycznych czujników pożaru typu DPS i DTBG jest potwierdzenie
poprawności jego działania poprzez wykazanie, że wystarczające jest, aby napięcie w nim
generowane w warunkach zmian temperatury otaczającego powietrza można było określić
w postaci członu inercyjnego I rzędu.
Zadaniem badań numerycznych opracowanego w pakiecie Circuit-Maker modelu
symulacyjnego bloku wykonawczego zawierającego płytki wzmacniaczy jest potwierdzenie
poprawności jego działania poprzez wykazanie, że wystarczające jest, aby napięcie progowe
z czujników pożaru

wywołujące zadziałanie bloku w warunkach zmian rezystancji

elementów elektronicznych (m.in. rezystorów i kondensatorów), można było określić
w zakresie dopuszczonym przez warunki techniczne podane przez producenta w metryce
bloku wykonawczego SSP-FK-BI.
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Rozdział VI
BADANIA NUMERYCZNE MODELU SYMULACYJNEGO
FUNKCJONOWANIA BLOKÓW WYKONAWCZYCH TYPU
SSP-FK-BI I BI-2A

6.1. Wprowadzenie
Celem badań numerycznych opracowanych modeli symulacyjnych działania bloków
wykonawczych SSP-FK-BI i BI-2A było zweryfikowanie hipotezy o możliwości fałszywego
zadziałania systemu przeciwpożarowego SSP-FK [97, 121, 136, 137].
Wykonane badania dotyczyły określenia możliwości fałszywego zadziałania systemu
przeciwpożarowego SSP-FK od wybranych czynników elektrycznych i środowiskowych:
•

zbyt czułych termoelektrycznych czujników pożaru oraz ich uszkodzeń;

•

wpływu impulsów zakłócających występujących w sieci elektroenergetycznej;

•

wpływu wilgoci powodującej zwarcia między obwodami elektrycznymi na płytce
elektronicznej bloków wykonawczych lub obwodów zasilania w złączach elektrycznych.
Efektem badań numerycznych opracowanych modeli symulacyjnych było pozyskanie

informacji o specyficznych stanach działania systemu przeciwpożarowego SSP-FK [44, 45,
138144] w nienaturalnych warunkach jego pracy (wybranych warunkach środowiskowych
i elektrycznych, przejawiających się m.in. zakłóceniach w zasilaniu elektroenergetycznym,
zwarciach wybranych obwodów elektrycznych oraz lokalnych uszkodzeniach).
W wykonanych badaniach numerycznych nie uwzględniono przypadku wpływu pól
elektromagnetycznych, generowanych na pokładzie rzeczywistego statku powietrznego, na
możliwości fałszywego zadziałania systemu przeciwpożarowego SSP-FK. Według [121]
badania eksperymentalne ITWL wykonane według procedury PRS-02 normy obronnej
NO-06-A500 (dotyczącej odporności na narażenia promieniowane, pole elektromagnetyczne
o przebiegu sinusoidalnym w zakresie częstotliwości od 2 MHz do 40 GHz), wykazały
możliwość fałszywego zadziałania bloku wykonawczego SSP-FK-BI dla składowej
elektrycznej pola o natężeniu 60 V/m w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 4,2 GHz
oraz 200 V/m w całym zakresie częstotliwości do 18 GHz. Oceniono jednak, że wystąpienie
takiego przypadku jest mało prawdopodobne na pokładzie statku powietrznego.
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6.2. Badania modelu w zakresie możliwości fałszywego zadziałania bloku
wykonawczego od zwiększonej czułości czujników pożaru
Celem badań opracowanych w Matlab-Simulink modeli działania termoelektrycznych
czujników pożaru DPS i DTBG było zweryfikowanie hipotezy o możliwości fałszywego
zadziałania systemu SSP-FK (przy obniżonym napięciu zasilania) na skutek generacji
w czujnikach napięcia podprogowego podczas gwałtownych zmian temperatury otoczenia
(m.in. oddziaływania mrozu, podmuchów zimnego lub gorącego powietrza).
Badania sprawdzające wykonane przez ITWL na śmigłowcu Mi-8 (rys. 6.1) wykazały, że
maksymalna temperatura w przedziale pieca grzewczego KO-50 podczas jego pracy
w warunkach zimowych (dla temperatury otoczenia rzędu -20C) nie przekracza +60C,
a tempo przyrostu temperatury nie przekracza +10C /min [136, 137].

Rys. 6.1. Pomiar temperatury w przedziale pieca grzewczego na śmigłowcu Mi-8 w czasie jego pracy
Źródło: Materiały własne ITWL

Zmierzone parametry stały się podstawą do określenia warunków cieplnych modelowania
temperatury powietrza otaczającego czujniki umieszczone w przedziale pieca grzewczego
KO-50. Badania numeryczne wykonano dla opracowanego modelu czujników typu DPS
i DTBG (rys. 5.10) w celu porównania wartości i kształtu generowanych sygnałów
w warunkach nagłej zmiany temperatury otoczenia oraz oceny możliwości fałszywego
zadziałania systemu przeciwpożarowego SSP-FK w zależności od typu czujnika pożaru.
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6.2.1. Określenie charakterystyki statycznej i dynamicznej czujników pożaru
Do określenia właściwości statycznych i dynamicznych termoelektrycznych czujników
pożaru DPS i DTBG wykorzystano opracowany model symulacyjny ich działania (rys. 5.10).
Opracowany w pakiecie Matlab-Simulink model symulacyjny czujników pożaru pozwala na
wyznaczanie chwilowej temperatury spoin zakrytych i odkrytych I korony (dla czujników
DPS) oraz spoin odkrytych II korony (dla czujników DTBG). Model ten umożliwia
wprowadzanie zmian temperatury otoczenia (charakteryzującej warunki termiczne wybranej
pory doby lub roku), temperatury nagrzewania (narastania temperatury po włączeniu pieca
grzewczego KO-50 lub rozpraszaczy gazów wylotowych EWU) oraz temperatury chłodzenia
(spadku temperatury wraz z naborem wysokości przez statek powietrzny).
W ustalonym stanie cieplnym, kiedy temperatura spoin odkrytych czujnika pożaru jest
taka sama jak temperatura spoin zakrytych (umieszczonych w złączu czujnika), generowana
siła termoelektryczna z czujnika przyjmuje wartość zerową, czyli charakterystyka statyczna
czujnika pożaru w funkcji czasu jest opisywana przez linię prostą o wartości zerowej.
Charakterystyka dynamiczna może być opisana dla wymuszenia o charakterze skokowym.
W trakcie badań symulacyjnych w pakiecie Matlab-Simulink stwierdzono, że dla
przypadku wymuszenia temperaturowego w postaci skoku jednostkowego (modelowanie
badania nagłego podmuchu ciepłego powietrza po włączeniu wentylatora pieca grzewczego
KO-50 na pokładzie śmigłowca Mi-8 w warunkach zimowych o założonym przebiegu procesu
zmian temperatury powietrza otaczającego spoiny odkryte czujnika DPS (rys. 6.2, widok po
lewej): -20C, +60C, -20C generowana w czujniku siła termoelektryczna wynosi
odpowiednio: 0 mV, +7,2 mV, 0 mV [142, 144].

Rys. 6.2. Przebiegi modelowanego sygnału z czujnika termoelektrycznego po jego nagłym ogrzaniu,
a następnie stygnięciu dla czujnika DPS (po lewej) oraz dla czujnika DTBG (po prawej)
Źródło: materiały własne Autora
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Badania te wykazały, że nagłe podgrzanie jednego czujnika DPS nie powoduje
znaczącego wzrostu siły termoelektrycznej generowanej w czujniku i nie może ono być
przyczyną samoczynnego zadziałania systemu SSP-FK dla przyjętych warunków cieplnych
(tj. włączenia pieca grzewczego KO-50).
Podobnie jak dla badań symulacyjnych czujnika DPS stwierdzono, że dla przypadku
wymuszenia temperaturowego w postaci skoku jednostkowego (modelowanie badania nagłego
podmuchu ciepłego powietrza po włączeniu wentylatora pieca grzewczego KO-50 na
pokładzie śmigłowca Mi-8 w warunkach zimowych) o założonym przebiegu procesu zmian
temperatury powietrza otaczającego spoiny odkryte czujnika DTBG (rys. 6.2, widok
po prawej): -20C, +60C, -20C generowana w czujniku siła termoelektryczna wynosi
odpowiednio: 0 mV, +18,2 mV / +14 mV, -4,5 mV / 0 mV [142, 144].
Badania te wykazały, że nagłe podgrzanie jednego czujnika DTBG nie powoduje
wystarczającego wzrostu generowanej w nim siły termoelektrycznej (do wartości progowej)
i nie może ono być przyczyną samoczynnego zadziałania systemu SSP-FK dla przyjętych
warunków cieplnych (tj. włączenia pieca grzewczego KO-50).
W trakcie badań symulacyjnych modelu trzech, połączonych w grupę, czujników pożaru
stwierdzono, że dla przyjętego skoku temperatury powietrza otaczającego spoiny zewnętrzne
czujnika w przypadku modelowania włączenia pieca KO-50 na pokładzie śmigłowca
w warunkach zimowych, o założonym przebiegu zmian w kolejności: -20C, +60C, -20C,
generowana przez grupę 3 czujników siła termoelektryczna wynosi odpowiednio: 0 mV,
+21,6 mV, 0 mV (dla 3 czujników DPS) oraz 0 mV, +54,6 mV / +42 mV, -13,5 mV / 0 mV
(dla 3 czujników DTBG). Ponieważ minimalna wartość siły termoelektrycznej, wymaganej do
uruchomienia układu sygnalizacji pożaru, wynosi 26 mV [97], zatem 3 czujniki DTBG mogą
być przyczyną fałszywego zadziałania systemu SSP-FK na skutek nagłego podania ciepłego
powietrza podczas włączenia pieca grzewczego KO-50 (3 czujniki DPS generują sygnał
podprogowy 21,6 mV, co może być istotne w warunkach zakłóceń napięcia zasilania).

6.2.2. Modelowanie wpływu nagłego ogrzania i schłodzenia czujników pożaru
Modelowanie wpływu nagłego ogrzania, a następnie nagłego schłodzenia i ponownego
nagłego ogrzania spoin odkrytych czujników pożaru DPS i DTBG ma na celu zasymulowanie
przypadku nagłego powiewu zimnego powietrza w czasie pracy pieca grzewczego KO-50
(lub zmian temperatury w czasie owiania spoin przez gazy wylotowe z rozpraszaczy EWU).
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Przeprowadzone badania symulacyjne powyższego przypadku wykazały, że gwałtowne
schłodzenie powietrza otaczającego czujnik DPS poddawany ogrzewaniu z pieca KO-50
o założonym przebiegu zmian temperatury: -20C, +60C / -50C / +60C, -20C wywołuje
generowanie siły termoelektrycznej odpowiednio (rys. 6.3, widok po lewej): 0 mV, 7,2 mV
/ -2,6 mV / +7,2 mV, 0 mV [142, 144].
Badania te wykazały, że nagłe ogrzanie, schłodzenie a następnie ponowne ogrzanie
jednego czujnika DPS nie powoduje znaczącego wzrostu siły termoelektrycznej generowanej
w czujniku i nie może ono być przyczyną samoczynnego zadziałania systemu SSP-FK dla
przyjętych warunków cieplnych (tj. włączenia pieca grzewczego KO-50).

Rys. 6.3. Przebiegi modelowanego sygnału z czujnika termoelektrycznego po jego nagłym ogrzaniu
i schłodzeniu w czasie ogrzewania dla czujnika DPS (po lewej) oraz dla czujnika DTBG (po prawej)
Źródło: materiały własne Autora

Podobne badania, przeprowadzone dla jednego czujnika DTBG, wykazały (rys. 6.3, widok
po prawej), że gwałtowne schłodzenie powietrza otaczającego spoiny odkryte poddawane
ogrzewaniu z pieca KO-50 o założonym przebiegu zmian temperatury: -20C, +60C
/ -50C / +60C, -20C wywołuje generowanie siły termoelektrycznej odpowiednio: 0 mV,
18,2 mV / +14 mV, -12 mV / -5,1 mV, +21 mV / +14 mV, -4,5 mV / 0 mV [142, 144].
Wyniki tych badań wykazały, że nagłe ogrzanie, schłodzenie i ponowne ogrzanie jednego
czujnika DTBG nie powoduje znaczącego wzrostu generowanej siły termoelektrycznej i nie
może być ono przyczyną fałszywego zadziałania systemu SSP-FK dla przyjętych warunków
cieplnych. Jednocześnie należy stwierdzić, że generowana siła termoelektryczna, otrzymana
w badaniach symulacyjnych dla przyjętych warunków cieplnych, może osiągać wartości
podprogowe 21 mV dla bloku wykonawczego SSP-FK-BI, dla którego minimalna wartość
zadziałania w normalnych warunkach zasilania 28,5 V wynosi 26 mV [97].
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6.3. Badania modelu w zakresie możliwości fałszywego zadziałania bloku
wykonawczego od impulsów zakłócających występujących w obwodach zasilania
Celem badań symulacyjnych było określenie, jakie rodzaje zakłóceń napięcia zasilania
i przy jakich sygnałach podprogowych z czujnika pożaru wywołują fałszywe zadziałanie
systemu. Pozwala to na określenie, jakiego rodzaju stabilizatorów napięcia lub czujników
pożaru należy użyć, aby zabezpieczyć system przed wpływem tych zakłóceń. Parametry
zakłóceń występujących w sieci elektroenergetycznej na śmigłowcu Mi-8 zostały określone
w badaniach eksperymentalnych, wykonanych w ramach ekspertyzy ITWL [1].

6.3.1. Modelowanie wpływu spadków napięcia w obwodach zasilania
Podstawowym przypadkiem w modelowaniu działania systemu SSP-FK, w którym
założono fałszywe jego zadziałanie, jest pojawienie się chwilowych spadków napięcia
zasilania podczas występowania sygnału z czujnika pożaru o wartości podprogowej. Działanie
toru wejściowego płytki wzmacniaczy bloku SSP-FK-BI w takim stanie polega
na tym, że sygnał na wejściu odwracającym wzmacniacza US1 pracującego w układzie
komparatora (stanowiący napięcie odniesienia) zostaje przekroczony przez napięcie
wejściowe z obwodu czujników, podawane na wejście nieodwracające komparatora [97].
Warunkiem zadziałania układu sygnalizacji pożaru jest, aby sygnał z czujnika pożaru
posiadał wartość chwilową większą niż sygnał odniesienia, zmniejszony w momencie
występowania spadku napięcia zasilania. Warunek ten jest spełniony, gdy sygnał z czujnika
pożaru będzie posiadał wartość podprogową tj. będzie większy od minimalnej wartości
startowej, ale nie będzie przekraczał wartości uruchamiającej układ dla zasilania
znamionowego. Sytuacja taka może wystąpić podczas chwilowego „owiania” czujników
pożaru strumieniem powietrza z np. rozpraszaczy gazów wylotowych EWU lub podczas
zmiany temperatury powietrza otaczającego śmigłowiec przy nagłej zmianie wysokości lotu.
W układzie rzeczywistym systemu na śmigłowcu Mi-8 zasilanie pokładowe z szyny
akumulatorowej poprzez zaciski złącza Sz4 bloku wykonawczego SSP-FK-BI podawane jest
do końcówek zasilania każdej z 6 płytek wzmacniaczy. Dla każdej płytki „plus” zasilania
podawany jest na końcówki zasilania 1, 4 i 12 złącza płytki, natomiast „minus” zasilania
podawany jest na końcówkę 7 złącza płytki [97]. Badania modelowe warunków przekroczenia
przez sygnał z czujnika pożaru wartości napięcia odniesienia podawanego na wejście
komparatora US1 wykonano dla zasilania z chwilowymi spadkami napięcia (rys. 6.4).
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+ 0,2 V
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Rys. 6.4. Spadek napięcia zasilania podejrzany o fałszywe zadziałanie płytki wzmacniaczy (po lewej)
oraz odpowiadający mu impuls zakłócenia indukowany w obwodzie kontroli (po prawej)
Źródło: materiały własne ITWL

Na podstawie analizy wyników pomiarów [136] wykonanych podczas badań systemu
przeciwpożarowego SSP-FK na pokładzie śmigłowca Mi-8 przy napięciu zasilania 28,5 V
z lotniskowego źródła zasilania APA-5 w czasie wykonywania „zimnego” rozruchu silnika
śmigłowca w obwodzie zasilania bloku SSP-FK-BI w chwili włączenia prądorozrusznika
GS-18TP do pracy stwierdzono występowanie impulsów zanikowych o wartości maksymalnej
-16,22 V / 10 ms

(chwilowe

napięcie

zasilania

bloku

wynosiło

12,28 V)

oraz

-14,80 V / 200 ms (chwilowe napięcie zasilania bloku wynosiło 13,70 V). W czasie
wykonywania „gorącego” rozruchu silnika śmigłowca w obwodzie zasilania bloku SSP-FK-BI
w chwili włączenia prądorozrusznika GS-18TP i przełączania jego obwodów stwierdzono
występowanie impulsów zanikowych o wartości maksymalnej -16,92 V / 100 ms (chwilowe
napięcie zasilania bloku wynosiło 11,58 V) i -14,08 V / 500 ms (chwilowe napięcie zasilania
bloku wynosiło 14,42 V). Natomiast w czasie badań włączania wentylatora pieca KO-50
stwierdzono, że w obwodzie zasilania bloku SSP-FK-BI pojawiały się impulsy zanikowe
o wartości -12,30 V / 300 ms (chwilowe napięcie zasilania bloku wynosiło 16,20 V).
Do prezentacji możliwości modelowania działania płytki wzmacniaczy w warunkach
zakłóceń zastosowano przebiegi okresowe charakteryzujące spadki napięcia w zasilaniu płytki
o wartości impulsu -14,80 V i czasie trwania 200 ms (rys. 6.4). Powyższe wartości stały się
podstawowymi danymi przyjętymi w programie Circuit-Maker do określenia warunków
zadziałania systemu przeciwpożarowego SSP-FK przy spadkach napięcia i występowaniu
siły termoelektrycznej generowanej z czujników pożaru. W zbudowanym schemacie
symulacyjnym działania płytki wzmacniaczy do modelowania sygnału z czujników DPS
wykorzystano gotowy element w postaci modelu źródła napięciowego z nastawianą wartością
napięcia stałego 24 mV [95]. Do modelowania zmian napięcia zasilania bloku wykonawczego
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z płytkami wzmacniaczy wykorzystano gotowy element programu w postaci modelu źródła
napięciowego o przebiegu trójkątnym i nastawianej amplitudzie sygnału [136, 137].

6.3.1.1. Modelowanie przebiegu napięcia na wyjściu komparatora sygnałów
Celem badania w zakresie modelowania przebiegu napięcia na wyjściu komparatora
sygnałów US1 było określenie wartości sygnału z czujnika pożaru i parametrów chwilowych
spadków napięcia zasilania pokładowego koniecznych do przejścia sygnału wyjściowego ze
wzmacniacza sygnałów US2 do poziomu niskiego, powodującego otwarcie tranzystora mocy
T3 i samoczynne zadziałanie płytki wzmacniaczy bloku wykonawczego SSP-FK-BI [97].
Dla przypadku, gdy w badanym modelu symulacyjnym czujnik pożaru nie generował
siły termoelektrycznej (brak pożaru), chwilowy spadek napięcia zasilania nie powodował
wystąpienia fałszywego zadziałania systemu (rys. 6.5), niezależnie od kształtu i amplitudy
impulsu zakłócenia pojawiającego się w zasilaniu pokładowym.

Rys. 6.5. Przebieg napięcia na wyjściu komparatora sygnałów US1 (niebieski) dla 0 mV
Źródło: Materiały własne Autora

Dla przypadku symulacji nagłego wzrostu siły termoelektrycznej do wartości
podprogowej 24 mV (np. przy chwilowym podgrzaniu czujnika pożaru w przedziale silników
na skutek owiania go ciepłym powietrzem z rozpraszaczy gazów EWU), następuje wzrost
napięcia podawanego na wejście nieodwracające komparatora US1 płytki wzmacniaczy tego
kanału (rys. 6.6), co powoduje wystąpienie fałszywego zadziałania systemu.
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Rys. 6.6. Przebieg napięcia na wyjściu komparatora sygnałów US1 (niebieski) dla 24 mV
Źródło: Materiały własne Autora

Badania symulacyjne wykazały, że w chwili, gdy napięcie z obwodu czujnika pożaru,
podawane na wejście sygnałowe nieodwracające komparatora US1, przekroczy napięcie
odniesienia, następuje wzrost napięcia wyjściowego z komparatora US1 do poziomu
wysokiego. Analiza otrzymanych przebiegów napięcia wykazała, że w normalnych warunkach
zasilania 28,5 V napięcie wyjściowe z komparatora US1 w chwili jego zadziałania zmienia
swoją wartość z poziomu niskiego 1,34 V do poziomu wysokiego 7,18 V, gdy z czujnika
pożaru zostanie wygenerowana siła termoelektryczna o wartości 30 mV.
Wyniki badań potwierdziły założoną hipotezę, że w przypadku obniżenia napięcia
z czujnika pożaru wywołanie zadziałania komparatora US1 wymaga obniżenia napięcia
zasilania pokładowego. Dla przyjętej wartości siły termoelektrycznej wynoszącej 24 mV,
występującej podczas nagłej zmiany napięcia zasilania pokładowego wywołanej włączeniem
odbiornika dużej mocy, napięcie wyjściowe z komparatora zmienia swą wartość z poziomu
niskiego 1,34 V do poziomu wysokiego 6,44 V, ale zadziałanie bloku wykonawczego
występuje tylko dla napięcia zasilania będącego pomiędzy 14,60 V a 20,80 V.

6.3.1.2. Modelowanie przebiegu napięcia na wyjściu wzmacniacza sygnałów
Celem badania w zakresie modelowania przebiegu napięcia na wyjściu wzmacniacza
sygnałów US2 było określenie parametrów sygnału z czujnika pożaru oraz chwilowych
spadków napięcia zasilania pokładowego koniecznych do przejścia sygnału wyjściowego ze
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wzmacniacza sygnałów US2 do poziomu niskiego, powodującego otwarcie tranzystora mocy
T3 i samoczynne zadziałanie płytki wzmacniaczy bloku wykonawczego SSP-FK-BI [97].
Dla przypadku, gdy w badanym modelu symulacyjnym czujnik pożaru nie generował
siły termoelektrycznej (brak pożaru), chwilowy spadek napięcia zasilania (rys. 6.7) nie
powodował wystąpienia fałszywego zadziałania systemu, niezależnie od kształtu i amplitudy
impulsu zakłócenia pojawiającego się w zasilaniu pokładowym.

Rys. 6.7. Przebieg napięcia na wyjściu wzmacniacza sygnałów US2 (niebieski) dla 0 mV
Źródło: Materiały własne Autora

Dla przypadku symulacji nagłego wzrostu siły termoelektrycznej do wartości
podprogowej 24 mV, następuje wzrost napięcia podawanego na wejście nieodwracające
komparatora US1 płytki wzmacniaczy tego kanału, co zmienia napięcie wyjściowe
z komparatora US1, a dalej zmienia napięcie wyjściowe ze wzmacniacza sygnałów US2
(rys. 6.8) i powoduje wystąpienie fałszywego zadziałania systemu.
Badania symulacyjne wykazały, że napięcie wyjściowe z komparatora US1 podane na
wejście odwracające wzmacniacza sygnałów US2, będąc wyższym od napięcia odniesienia
podawanego na wejście nieodwracające wzmacniacza, powoduje skok napięcia wyjściowego
do poziomu niskiego. Analiza otrzymanych przebiegów napięcia wykazała, że w normalnych
warunkach zasilania pokładowego 28,5 V wartość napięcia wyjściowego ze wzmacniacza
sygnałów US2 w chwili jego zadziałania zmienia swoją wartość z poziomu wysokiego
7,32 V do poziomu niskiego 0,95 V, gdy z czujnika pożaru zostanie wygenerowana siła
termoelektryczna o wartości 30 mV.
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Rys. 6.8. Przebieg napięcia na wyjściu wzmacniacza sygnałów US2 (niebieski) dla 24 mV
Źródło: Materiały własne Autora

Podczas nagłej zmiany napięcia zasilania pokładowego i przy występowaniu siły
termoelektrycznej z czujnika wynoszącej 24 mV, napięcie wyjściowe ze wzmacniacza
sygnałów US2, podane poprzez rezystor R15 na bazę tranzystora mocy T3, zmienia swą
wartość z poziomu wysokiego 7,32 V do poziomu niskiego 0,86 V, ale zadziałanie bloku
wykonawczego występuje tylko dla napięcia zasilania będącego pomiędzy 14,60 V a 20,80 V.
Badania symulacyjne wykazały, że zmiana napięcia wyjściowego ze wzmacniacza US2
ma przebieg prostokątny niezależnie od kształtu impulsu zakłóceniowego występującego
w obwodzie zasilania bloku wykonawczego SSP-FK-BI.

6.3.1.3. Modelowanie przebiegu napięcia na wejściu tranzystora mocy
Celem badania w zakresie modelowania przebiegu napięcia na wejściu tranzystora mocy
T4 było określenie parametrów sygnału z czujnika pożaru oraz chwilowych spadków napięcia
zasilania pokładowego koniecznych do otwarcia tranzystora T4, powodującego zamknięcie
obwodu minusowego cewki przekaźnika wyjściowego RES-52 i samoczynne zadziałanie
płytki wzmacniaczy bloku wykonawczego SSP-FK-BI [97].
Dla przypadku, gdy w badanym modelu symulacyjnym czujnik pożaru nie generował
siły termoelektrycznej (brak pożaru), chwilowy spadek napięcia zasilania nie powodował
wystąpienia fałszywego zadziałania systemu (rys. 6.9), niezależnie od kształtu i amplitudy
impulsu zakłócenia pojawiającego się w zasilaniu pokładowym.
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Rys. 6.9. Przebieg napięcia na bazie tranzystora T4 (niebieski) dla 0 mV
Źródło: Materiały własne Autora

Dla przypadku symulacji nagłego wzrostu siły termoelektrycznej do wartości
podprogowej 24 mV, następuje skokowa zmiana napięcia wyjściowego ze wzmacniacza US2,
a dalej po otwarciu tranzystora T3 następuje zmiana napięcia w obwodzie bazy tranzystora T4
(rys. 6.10), co powoduje wystąpienie fałszywego zadziałania systemu.

Rys. 6.10. Przebieg napięcia na bazie tranzystora T4 (niebieski) dla 24 mV
Źródło: Materiały własne Autora

Badania symulacyjne wykazały, że niski poziom napięcia wyjściowego ze wzmacniacza
US2 podany na bazę tranzystora mocy T3 powoduje jego otwarcie i wywołuje przepływ prądu
w układzie kolektorowym tranzystora T3. W efekcie pojawia się spadek napięcia
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na rezystorze R19, które podane na bazę tranzystora T4 powoduje jego otwarcie. Analiza
otrzymanych przebiegów napięcia wykazała, że w normalnych warunkach zasilania
pokładowego 28,5 V wartość napięcia podawanego na bazę tranzystora T4 w chwili jego
otwarcia zmienia swoją wartość z poziomu niskiego 0,00 V do poziomu wysokiego 1,62 V,
gdy z czujnika pożaru zostanie wygenerowana siła termoelektryczna o wartości 30 mV.
Przy obniżonym napięciu zasilania, podczas generacji siły termoelektrycznej o wartości
24 mV, napięcie podawane na bazę tranzystora T4 w chwili jego otwarcia zmienia swoją
wartość z poziomu niskiego 0,00 V do poziomu wysokiego 1,56 V, ale zadziałanie bloku
wykonawczego występuje tylko dla napięcia zasilania będącego pomiędzy 14,60 V a 20,80 V.

6.3.1.4. Modelowanie przebiegu napięcia na wyjściu przekaźnika wykonawczego
Celem badania w zakresie modelowania przebiegu napięcia na wyjściu przekaźnika
wykonawczego RES-52 zabudowanego na płytce wzmacniaczy było określenie parametrów
sygnału z czujnika pożaru oraz chwilowych spadków napięcia zasilania pokładowego
koniecznych do zamknięcia obwodu minusowego cewki przekaźnika wyjściowego RES-52
i samoczynne zadziałanie płytki wzmacniaczy bloku wykonawczego SSP-FK-BI [97].
Dla przypadku, gdy w badanym modelu symulacyjnym czujnik pożaru nie generował
siły termoelektrycznej (brak pożaru), chwilowy spadek napięcia zasilania nie powodował
wystąpienia fałszywego zadziałania systemu (rys. 6.11), niezależnie od kształtu i amplitudy
impulsu zakłócenia pojawiającego się w zasilaniu pokładowym.

Rys. 6.11. Przebieg napięcia na wyjściu przekaźnika RES-52 (niebieski) dla 0 mV
Źródło: Materiały własne Autora
98

Dla przypadku symulacji nagłego wzrostu siły termoelektrycznej z czujnika do wartości
podprogowej 24 mV, następuje wzrost napięcia podawanego na bazę tranzystora T4, a dalej
zamknięcie obwodu minusowego cewki przekaźnika wyjściowego RES-52, co powoduje
w nim przepływ prądu i zamknięcie zestyków dla obwodu sygnalizacji pożaru (rys. 6.12),
a w efekcie wystąpienie fałszywego zadziałania systemu.

Rys. 6.12. Przebieg napięcia na wyjściu przekaźnika RES-52 (niebieski) dla 24 mV
Źródło: Materiały własne Autora

Badania symulacyjne wykazały, że zadziałanie tranzystora T4 powoduje zamknięcie
przez diodę D28 obwodu minusowego przekaźnika wyjściowego RES-52, który pod wpływem
podanego napięcia zasilania powoduje zamknięcie obwodu i generację sygnału pożaru.
Zadziałanie przekaźnika RES-52 powoduje podanie napięcia zasilania na końcówkę
2 płytki wzmacniaczy wybranego kanału bloku wykonawczego SSP-FK-BI, z którego
otrzymywany jest sygnał o pożarze w nadzorowanym przedziale. Sygnał ten podawany jest
dalej do obwodów wykonawczych, uruchamiających układ sygnalizacji i gaszenia pożaru.
Analiza otrzymanych przebiegów napięcia wykazała, że w normalnych warunkach
zasilania pokładowego 28,5 V, gdy siła termoelektryczna wyniesie 30 mV, wartość napięcia
na kolektorze tranzystora T4 zmienia się z poziomu wysokiego 27,80 V do poziomu niskiego
1,20 V, co powoduje przepływ prądu przez cewkę przekaźnika RES-52 i zamknięcie jego
zestyków. Przy obniżonym napięciu zasilania, podczas generacji siły termoelektrycznej
z czujnika o wartości 24 mV, napięcie w obwodzie minusowym cewki przekaźnika RES-52
podczas jego włączenia osiąga wartości w przedziale od 1,20 V do 1,18 V, ale zadziałanie
bloku występuje tylko dla napięcia zasilania będącego pomiędzy 14,60 V a 20,80 V.
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W celu określenia napięcia zasilania bloku wykonawczego podczas jego zadziałania
w zależności od wartości siły termoelektrycznej generowanej z czujnika pożaru, wykonano
badania symulacyjne dla zasilania o przebiegu harmonicznym 0,1 Hz i amplitudzie 32 V.
Dla przypadku, gdy siła termoelektryczna wynosi 27 mV (tuż ponad wartość progową
26 mV) zadziałanie bloku następuje dla napięcia zasilania od 14,60 V do 32 V (rys. 6.13).

Rys. 6.13. Przebieg napięcia na wyjściu przekaźnika RES-52 (niebieski) dla 27 mV
Źródło: Materiały własne Autora

Dla przypadku, gdy siła termoelektryczna wynosi 25 mV (tuż poniżej wartości progowej
26 mV) zadziałanie bloku następuje dla napięcia zasilania od 14,60 V a 20,80 V (rys. 6.14).

Rys. 6.14. Przebieg napięcia na wyjściu przekaźnika RES-52 (niebieski) dla 25 mV
Źródło: Materiały własne Autora
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Dla przypadku, gdy siła termoelektryczna wynosi 23 mV (poniżej wartości progowej
26 mV) zadziałanie bloku następuje dla napięcia zasilania od 14,60 V do 14,90 V (rys. 6.15).

Rys. 6.15. Przebieg napięcia na wyjściu przekaźnika RES-52 (niebieski) dla 23 mV
Źródło: Materiały własne Autora

Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów w zakresie wartości sygnału z czujnika
pożaru wymaganego do zadziałania bloku wykonawczego SSP-FK-BI przy spadku napięcia
w jego obwodzie zasilania, opracowano zbiorczy wykres (rys. 6.16), przedstawiający obszar
zadziałania bloku oraz obszar podtrzymania jego zadziałania, przy napięciu zasilania 28,5 V.

Rys. 6.16. Teoretyczna charakterystyka zadziałania i podtrzymania zadziałania bloku SSP-FK-BI
Źródło: Materiały własne Autora
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6.3.2. Modelowanie wpływu przepięć napięcia w obwodach zasilania
Drugim przypadkiem w modelowaniu działania systemu SSP-FK, w którym podejrzewa
się, że może wystąpić fałszywe jego zadziałanie, jest pojawienie się przepięć w przebiegu
napięcia zasilania (rys. 6.17) o charakterystycznych cechach amplitudowo-czasowych [136].
Działanie toru transmisji przepięć w obwodach elektrycznych płytki wzmacniaczy polega na
tym, że sygnał na bazie tranzystora T4 pracującego w układzie bramki (uruchamiającego
przekaźnik wykonawczy RES-52 zamykający końcowy obwód sygnalizacji pożaru) jest
wynikiem przejścia impulsu zakłócającego przez elementy elektroniczne obwodów, które
mogą być charakteryzowane jako człony transmisyjne o właściwościach inercyjnych
i różniczkujących [77]. Dotyczy to m.in. obwodów tranzystora T3 (rys. 5.16), którego model
zastępczy opracowany według [33] zawiera rezystancje i pojemności mogące mieć wpływ
na właściwości transmisyjne sygnałów zakłócających do obwodu bazy tranzystora T4.

+ 21,2 V / 0,2 s

+ 2,1 V / 0,02 s

Rys. 6.17. Wzrost napięcia zasilania podejrzany o fałszywe zadziałanie płytki wzmacniaczy (po lewej)
oraz odpowiadający mu impuls zakłócenia indukowany w obwodzie kontroli (po prawej)
Źródło: materiały własne ITWL

Badania wykonane w ramach ekspertyzy ITWL [136] wykazały, że chwilowe przepięcie
w napięciu zasilania płytki wzmacniaczy (spowodowane wyłączeniem odbiornika dużej mocy
np. prądorozrusznika GS-18TP) powoduje, że sygnał na bazie tranzystora T4 będzie
przekraczał minimalne napięcie otwierające tranzystor T4 (rys. 5.16).
Stwierdzono, że od czasu trwania tego zakłócenia zależy, czy przekaźnik wyjściowy
RES-52 będzie zwarty na tyle długo, że zdąży zamknąć obwód zasilania przekaźnika
wykonawczego TKE-54PODG na okres wystarczający do przejścia w stan podtrzymania
i podania napięcia do układu gaszenia pożaru (zaworów przeciwpożarowych i pironabojów
butli gaśniczych oraz zaświecenie czerwonej lampki „pożar” w kabinie pilotów).
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Warunkiem zadziałania układu sygnalizacji pożaru jest, aby sygnał na bazie tranzystora
T4 posiadał odpowiednią wartość chwilową. Dla zasilania 28,5 V warunek ten jest spełniony
wtedy, gdy minimalna amplituda impulsu prostokątnego jest nie mniejsza niż 1,5 V, a czas
jego trwania nie mniejszy niż 10 ms [136]. Dla zakłóceń o innym kształcie minimalne
parametry wywołujące uruchomienie układu sygnalizacji pożaru należy określić poprzez
wykonanie badań teoretycznych i eksperymentalnych. Badania takie powinny wskazać, jakie
rodzaje przepięć w zasilaniu wywołują fałszywe zadziałanie systemu, a także jakiego rodzaju
filtrów przepięciowych należy użyć, aby zabezpieczyć system przed wpływem tych zakłóceń.
Na podstawie analizy wyników pomiarów [136] wykonanych podczas badań systemu
przeciwpożarowego SSP-FK na pokładzie śmigłowca Mi-8 przy napięciu zasilania 28,5 V
z lotniskowego źródła zasilania APA-5 w czasie wykonywania „zimnego” rozruchu silnika
śmigłowca w obwodzie zasilania bloku SSP-FK-BI w chwili wyłączenia prądorozrusznika
GS-18TP stwierdzono występowanie przepięć zanikowych („gasnących”) o wartości
maksymalnej +21,20 V / 200 ms (chwilowe napięcie zasilania bloku wynosiło 49,70 V)
i szpilkowych +4,92 V / 1 ms (chwilowe napięcie zasilania bloku wynosiło 33,42 V).
W czasie wykonywania „gorącego” rozruchu silnika śmigłowca w obwodzie zasilania bloku
SSP-FK-BI w chwili wyłączenia prądorozrusznika GS-18TP stwierdzono występowanie
przepięć zanikowych o wartości maksymalnej +13,58 V / 300 ms (chwilowe napięcie zasilania
bloku wynosiło 42,08 V) i +17,46 V / 1 ms (chwilowe napięcie zasilania bloku wynosiło
45,96 V). Natomiast w czasie badań włączania i wyłączania wentylatora pieca grzewczego
KO-50 stwierdzono, że w obwodzie zasilania bloku SSP-FK-BI podczas wyłączenia
wentylatora pieca pojawiały się impulsy o amplitudzie dochodzącej do +12,06 V / 30 ms
(chwilowe napięcie zasilania bloku wynosiło 40,56 V).
Do prezentacji możliwości modelowania działania płytki wzmacniaczy w warunkach
zakłóceń zastosowano przebiegi okresowe charakteryzujące przepięcia w napięciu zasilania
o wartości impulsu +21,20 V i czasie trwania 200 ms (rys. 6.17). Powyższe wartości stały się
podstawowymi danymi przyjętymi w programie Circuit-Maker do określenia warunków
zadziałania systemu przeciwpożarowego SSP-FK w warunkach przepięć. W zbudowanym
schemacie symulacyjnym działania płytki wzmacniaczy do modelowania sygnału z czujników
DPS wykorzystano gotowy element w postaci modelu źródła napięciowego z nastawianą
wartością napięcia stałego 24 mV [95]. Do modelowania zmian napięcia zasilania bloku
wykonawczego z płytkami wzmacniaczy wykorzystano gotowy element programu w postaci
modelu źródła napięciowego o przebiegu trójkątnym i nastawianej amplitudzie sygnału [95].
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6.3.2.1. Modelowanie przebiegu napięcia na wyjściu komparatora sygnałów
Celem badania w zakresie modelowania przebiegu napięcia na wyjściu komparatora
sygnałów US1 było określenie wartości sygnału z czujnika pożaru i parametrów chwilowych
przepięć w zasilaniu pokładowym koniecznych do przejścia sygnału wyjściowego ze
wzmacniacza sygnałów US2 do poziomu niskiego, powodującego otwarcie tranzystora mocy
T3 i samoczynne zadziałanie płytki wzmacniaczy bloku wykonawczego SSP-FK-BI [97].
Dla przypadku, gdy w badanym modelu symulacyjnym czujnik pożaru nie generował
siły termoelektrycznej (brak pożaru), chwilowy wzrost napięcia zasilania nie powodował
wystąpienia fałszywego zadziałania systemu (rys. 6.18), niezależnie od kształtu i amplitudy
impulsu zakłócenia pojawiającego się w zasilaniu pokładowym.

Rys. 6.18. Przebieg napięcia na wyjściu komparatora sygnałów US1 (niebieski) dla 0 mV
Źródło: Materiały własne Autora

Podobnie dla przypadku symulacji nagłego wzrostu siły termoelektrycznej do wartości
podprogowej 24 mV (np. przy chwilowym podgrzaniu czujnika pożaru w przedziale silników
na skutek owiania go ciepłym powietrzem z rozpraszaczy gazów wylotowych EWU lub
włączenia wentylatora w czasie pracy pieca grzewczego KO-50 w okresie zimowym),
pomimo, że następuje wzrost napięcia podawanego na wejście nieodwracające komparatora
sygnałów US1 płytki wzmacniaczy tego kanału, to jednak chwilowe przepięcie w obwodzie
zasilania pokładowego nie powoduje zmian sygnału na wyjściu komparatora US1 (rys. 6.19)
i nie ma wystąpienia fałszywego zadziałania systemu.
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Rys. 6.19. Przebieg napięcia na wyjściu komparatora sygnałów US1 (niebieski) dla 24 mV
Źródło: Materiały własne Autora

Badania symulacyjne wykazały, że w chwili wystąpienia przepięcia w obwodzie zasilania
płytki wzmacniaczy, napięcie podawane na wejście nieodwracające komparatora US1 nie
zwiększa się względem napięcia z obwodu sygnałowego czujnika pożaru, i nie powoduje, że
następuje skok napięcia wyjściowego z komparatora US1 do poziomu wysokiego. W efekcie
nie pojawia się fałszywe zadziałanie bloku wykonawczego.
Stwierdzono, że chwilowy wzrost napięcia zasilania w postaci impulsu przepięciowego
nie powodował wystąpienia fałszywego zadziałania systemu, niezależnie od kształtu
i amplitudy impulsu zakłócenia pojawiającego się w zasilaniu pokładowym.

6.3.2.2. Modelowanie przebiegu napięcia na wyjściu wzmacniacza sygnałów
Celem badania w zakresie modelowania przebiegu napięcia na wyjściu wzmacniacza
sygnałów US2 było określenie parametrów sygnału z czujnika pożaru oraz chwilowych
przepięć w zasilaniu pokładowym koniecznych do przejścia sygnału wyjściowego ze
wzmacniacza sygnałów US2 do poziomu niskiego, powodującego otwarcie tranzystora mocy
T3 i samoczynne zadziałanie płytki wzmacniaczy bloku wykonawczego SSP-FK-BI [97].
Dla przypadku, gdy w badanym modelu symulacyjnym czujnik pożaru nie generował
siły termoelektrycznej (brak pożaru), chwilowy wzrost napięcia zasilania nie powodował
wystąpienia fałszywego zadziałania systemu (rys. 6.20), niezależnie od kształtu i amplitudy
impulsu zakłócenia pojawiającego się w zasilaniu pokładowym.
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Rys. 6.20. Przebieg napięcia na wyjściu wzmacniacza sygnałów US2 (niebieski) dla 0 mV
Źródło: Materiały własne Autora

Podobnie dla przypadku symulacji nagłego wzrostu siły termoelektrycznej do wartości
podprogowej 24 mV, chwilowe przepięcie w obwodzie zasilania nie powoduje zmian sygnału
na wyjściu wzmacniacza US2 (rys. 6.21) i nie ma fałszywego zadziałania systemu.

Rys. 6.21. Przebieg napięcia na wyjściu wzmacniacza sygnałów US2 (niebieski) dla 24 mV
Źródło: Materiały własne Autora

Badania symulacyjne wykazały, że w przypadku przepięcia w zasilaniu napięcie
wyjściowe z komparatora US1 podane na wejście odwracające wzmacniacza sygnałów US2,
nie będąc wyższym od stabilizowanego przez diodę Zenera D25 napięcia odniesienia
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podawanego na wejście nieodwracające wzmacniacza US2, nie powoduje skoku napięcia
wyjściowego do poziomu niskiego. Chwilowy wzrost napięcia zasilania nie powodował
wystąpienia fałszywego zadziałania systemu, niezależnie od kształtu i amplitudy impulsu
zakłócenia pojawiającego się w zasilaniu pokładowym.

6.3.2.3. Modelowanie przebiegu napięcia na wejściu tranzystora mocy
Celem badania w zakresie modelowania przebiegu napięcia na wejściu tranzystora mocy
T4 było określenie parametrów sygnału z czujnika pożaru oraz chwilowych przepięć
w zasilaniu pokładowym koniecznych do otwarcia tranzystora T4, powodującego zamknięcie
obwodu minusowego cewki przekaźnika wyjściowego RES-52 i samoczynne zadziałanie
płytki wzmacniaczy bloku wykonawczego SSP-FK-BI [97].
Dla przypadku, gdy w badanym modelu symulacyjnym czujnik pożaru nie generował
siły termoelektrycznej (brak pożaru), chwilowy wzrost napięcia zasilania nie powodował
wystąpienia fałszywego zadziałania systemu (rys. 6.22), niezależnie od kształtu i amplitudy
impulsu zakłócenia pojawiającego się w zasilaniu pokładowym.

Rys. 6.22. Przebieg napięcia na bazie tranzystora T4 (niebieski) dla 0 mV
Źródło: Materiały własne Autora

Podobnie dla przypadku symulacji nagłego wzrostu siły termoelektrycznej do wartości
podprogowej 24 mV, chwilowe przepięcie w obwodzie zasilania nie powoduje zmian sygnału
na wyjściu wzmacniacza US2, a dalej nie powoduje otwarcia tranzystora T3, wobec czego
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nie następuje zmiana napięcia w obwodzie bazy tranzystora T4 (rys. 6.23) i brak
jest wystąpienia fałszywego zadziałania systemu. Chwilowy wzrost napięcia zasilania nie
powodował wystąpienia fałszywego zadziałania systemu, niezależnie od kształtu i amplitudy
impulsu zakłócenia pojawiającego się w zasilaniu pokładowym.

Rys. 6.23. Przebieg napięcia na bazie tranzystora T4 (niebieski) dla 24 mV
Źródło: Materiały własne Autora

Badania symulacyjne wykazały, że w chwili wystąpienia przepięcia w obwodzie zasilania
płytki wzmacniaczy, napięcie podawane na wejście odwracające komparatora US1 nie
zwiększa się względem napięcia z obwodu sygnałowego czujnika pożaru, i nie powoduje, że
następuje skok napięcia wyjściowego z komparatora US1 do poziomu wysokiego, a stąd
sygnał na wyjściu wzmacniacza US2 pozostaje na wysokim poziomie. Taki efekt dają
diody D14 i D19, które zabezpieczają obwody wewnętrzne płytki wzmacniaczy przed
impulsami przepięciowymi. Tranzystor T2 wraz z diodami Zenera D15 i D16 oraz D8 stanowi
źródło stabilizowanego napięcia zasilającego wzmacniacze operacyjne: komparator sygnałów
US1 i wzmacniacz różnicowy US2. Tranzystor T1 wraz z diodą Zenera D23
i diodą D7 stanowi źródło napięcia odniesienia podawanego na wejście odwracające
9 komparatora US1 oraz wejście nieodwracające 10 wzmacniacza US2. Wysoki poziom
napięcia wyjściowego ze wzmacniacza US2 podany na bazę tranzystora mocy T3 nie
powoduje jego otwarcie i nie wywołuje przepływu prądu w układzie kolektorowym T3.
W efekcie nie pojawia się spadek napięcia na rezystorze R19, które nie powoduje otwarcia
tranzystora T4. W efekcie nie pojawia się fałszywe zadziałanie bloku wykonawczego.
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6.3.2.4. Modelowanie przebiegu napięcia na wyjściu przekaźnika wykonawczego
Celem badania w zakresie modelowania przebiegu napięcia na wyjściu przekaźnika
wykonawczego RES-52 zabudowanego na płytce wzmacniaczy bloku było określenie
parametrów sygnału z czujnika pożaru oraz chwilowych przepięć w zasilaniu pokładowym
koniecznych do zamknięcia obwodu minusowego cewki przekaźnika wyjściowego RES-52
i samoczynnego zadziałania płytki wzmacniaczy bloku wykonawczego SSP-FK-BI [97].
Dla przypadku, gdy w badanym modelu symulacyjnym czujnik pożaru nie generował
siły termoelektrycznej (brak pożaru), chwilowy wzrost napięcia zasilania nie powodował
wystąpienia fałszywego zadziałania systemu (rys. 6.24), niezależnie od kształtu i amplitudy
impulsu zakłócenia pojawiającego się w zasilaniu pokładowym.

Rys. 6.24. Przebieg napięcia na wyjściu przekaźnika RES-52 (niebieski) dla 0 mV
Źródło: Materiały własne Autora

Podobnie dla przypadku symulacji nagłego wzrostu siły termoelektrycznej do wartości
podprogowej 24 mV, chwilowe przepięcie w obwodzie zasilania nie powoduje zmian sygnału
na wyjściu wzmacniacza US2, a dalej nie powoduje otwarcia tranzystora T3, wobec czego
nie następuje zmiana napięcia w obwodzie bazy tranzystora T4, a dalej zamknięcie obwodu
minusowego cewki przekaźnika wyjściowego RES-52, co powoduje brak przepływu prądu
w cewce tego przekaźnika i zamknięcia zestyków dla obwodu sygnalizacji pożaru (rys. 6.25)
oraz brak jest wystąpienia fałszywego zadziałania systemu. Chwilowy wzrost napięcia
zasilania nie powodował wystąpienia fałszywego zadziałania systemu, niezależnie od kształtu
i amplitudy impulsu zakłócenia pojawiającego się w zasilaniu pokładowym.
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Rys. 6.25. Przebieg napięcia na wyjściu przekaźnika RES-52 (niebieski) dla 24 mV
Źródło: Materiały własne Autora

Badania symulacyjne wykazały, że brak otwarcia tranzystora T4 powoduje pozostawanie
obwodu minusowego przekaźnika wyjściowego RES-52 z diodą D19 w stanie otwartym.
W efekcie, bez zadziałania przekaźnika RES-52 i zamknięcia poprzez jego zestyki obwodu
wyjściowego, nie następuje podanie napięcia zasilania na końcówkę 2 płytki wzmacniaczy
i brak jest generacji sygnału pożaru z bloku wykonawczego SSP-FK-BI.
Jednak należy zaznaczyć, że brak fałszywego zadziałania systemu przeciwpożarowego
SSP-FK w warunkach występowania przepięć w zasilaniu pokładowym dotyczy tylko
przypadków, gdy ich wartości mieszczą się w zakresie dopuszczalnym przez normę NO-15A200:2007 [102]. Wprowadzenie do obwodu zasilania pokładowego przepięć o większej
amplitudzie może stanowić zagrożenie dla poprawnej pracy bloku wykonawczego SSP-FKBI, co wykazano w ekspertyzie ITWL [136]. Według tej ekspertyzy przepięcia w sieci mogły
być jedną z przyczyn fałszywego zadziałania płytki wzmacniaczy poddanej oddziaływaniu
wilgoci (zmniejszona rezystancja izolacji pomiędzy wybranymi obwodami elektrycznymi).
Z uwagi na różniczkujące właściwości elementów elektronicznych płytki wzmacniaczy
wykonano dodatkową analizę przebiegów sygnału na bazie tranzystora T4 w zależności od
czasu trwania impulsu zakłócającego (rys. 6.26  6.29). Do badań wybrano przebieg trójkątny
jako najbardziej przypominający zakłócenia zarejestrowane na pokładzie śmigłowca [136].
Otrzymane wyniki wykazały, że generowane sygnały na bazie tranzystora T4 są
tysiąckrotnie mniejsze niż wartości wymagane do fałszywego zadziałania systemu SSP-FK.
Pozwoliły one także określić amplitudę zakłóceń w zasilaniu pokładowym wymaganą do
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wygenerowania na bazie tranzystora T4 sygnału o amplitudzie 1,50 V, której wartość
oszacowano na poziomie 5,15 kV (powoduje trwałe uszkodzenie płytki wzmacniaczy).
Impuls przepięciowy o amplitudzie 21,2 V i czasie trwania 200 ms wywołuje na bazie
tranzystora T4 generację sygnału szpilkowego o amplitudzie 3,98 mV (rys. 6.26).

Rys. 6.26. Przebieg napięcia na bazie tranzystora T4 dla przepięcia 21,2 V / 200 ms
Źródło: Materiały własne Autora

Impuls przepięciowy o amplitudzie 21,2 V i czasie trwania 20 ms wywołuje na bazie
tranzystora T4 generację sygnału szpilkowego o amplitudzie 3,98 mV (rys. 6.27).

Rys. 6.27. Przebieg napięcia na bazie tranzystora T4 dla przepięcia 21,2 V / 20 ms
Źródło: Materiały własne Autora
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Impuls przepięciowy o amplitudzie 21,2 V i czasie trwania 2 ms wywołuje na bazie
tranzystora T4 generację sygnału szpilkowego o amplitudzie 6,18 mV (rys. 6.28).

Rys. 6.28. Przebieg napięcia na bazie tranzystora T4 dla przepięcia 21,2 V / 2 ms
Źródło: Materiały własne Autora

Impuls przepięciowy o amplitudzie 21,2 V i czasie trwania 0,2 ms wywołuje na bazie
tranzystora T4 generację sygnału szpilkowego o amplitudzie 6,18 mV (rys. 6.29).

Rys. 6.29. Przebieg napięcia na bazie tranzystora T4 dla przepięcia 21,2 V / 0,2 ms
Źródło: Materiały własne Autora

Przenoszone zakłócenie o czasie trwania 0,2 ms daje wypełnienie zbliżone do prostokąta,
przenoszącego najwięcej energii. Wykonane badania symulacyjne pomogły określić rodzaje
filtrów, które należy użyć aby zabezpieczyć system przed wpływem tych zakłóceń.
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6.4. Badania

modelu

w

zakresie

możliwości

fałszywego

zadziałania

bloku

wykonawczego od zwarć między obwodami wywołanych wpływem wilgoci
Trzecim przypadkiem w modelowaniu działania systemu SSP-FK, w którym zachodzi
fałszywe jego zadziałanie, jest występowanie lokalnych zwarć napięcia zasilania pomiędzy
wybranymi obwodami elektrycznymi na płytce wzmacniaczy, nie powodujących trwałego
uszkodzenia elementów elektronicznych. Fałszywe zadziałanie systemu w stanie lokalnego
zwarcia ograniczono do napięcia znamionowego 28,5 V (pominięto wpływ przepięć).
Wykonane badania symulacyjne wykazały, że przy powstaniu lokalnych zwarć nie
wszystkie punkty pomiarowe na płytce wzmacniaczy charakteryzuje wystąpienie fałszywego
zadziałania systemu. Część z tych zwarć może powodować tylko zmianę wartości natężenia
prądów i potencjałów elektrycznych (bez wystąpienia fałszywej sygnalizacji pożaru), a część
może powodować trwałe (kosztowne) uszkodzenie elementów elektronicznych.

6.4.1. Modelowanie wpływu zwarć do obwodów zasilania (tranzystory T1 i T2)
Badania wpływu zwarć na fałszywe zadziałanie bloku wykonawczego rozpoczęto od
modelowania zwarć pomiędzy wybranymi punktami płytki wzmacniaczy a obwodami
stabilizowanego napięcia zasilania zbudowanymi na tranzystorach T1 i T2 (rys. 6.30). Wyniki
badań (tabela 6.1) wykazały wiele możliwości wystąpienia fałszywego zadziałania.

Rys. 6.30. Model symulacyjny wpływu rezystancji izolacji wybranych obwodów elektrycznych
zbudowanych na tranzystorach T1 i T2 na fałszywe zadziałanie bloku wykonawczego
Źródło: Materiały własne Autora
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Tabela 6.1. Wartości maksymalne rezystancji zwarcia wybranych obwodów zasilania powodujące fałszywe
zadziałanie bloku wykonawczego SSP-FK-BI
Punkty
zwarcia

BT1

CT1

ET1

BT2

CT2

ET2

7US1

7US2

MASA

X

12 k

X

X

X

X

X

X

ZASIL

X

X

X

X

X

X

X

X

BT1

X

X

X

80 k

X

7 k

X

X

CT1

X

X

X

X

X

X

X

X

ET1

X

X

X

X

X

X

X

X

BT2

80 k

X

X

X

X

X

X

X

CT2

X

X

X

X

X

X

X

X

ET2

7 k

X

X

X

X

X

X

X

7US1

X

X

X

X

X

X

X

X

7US2

X

X

X

X

X

X

X

X

WE9

390 

X

4,5 k

X

X

X

X

X

WE10

32 k

4 k

360 k

X

X

360 k

X

X

9US1

665 k

650 

1 M

X

X

3 M

X

X

10US1

X

X

X

X

X

X

X

X

5US1

98 k

35 k

345 k

X

X

345 k

X

X

9US2

98 k

X

480 k

X

X

480 k

X

X

10US2

X

19 k

213 k

X

X

X

X

X

5US2

X

X

1 k

X

X

X

X

X

12US1

X

X

X

X

X

X

X

X

12US2

X

X

X

X

X

X

X

X

BT3

X

X

606 k

X

X

X

X

X

CT3

14 k

225 k

500 k

X

X

14 k

X

X

ET3

X

200 k

505 k

X

X

310 

X

X

BT4

14 k

805 k

1 M

X

X

25 k

X

X

CT4

170 

29 k

785 k

180 k

X

915 

X

X

ET4

X

845 

1 M

X

X

X

X

X
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Sprawdzenie rozmieszczenia punktów zwarcia na płytce wzmacniaczy potwierdziło
możliwość fałszywego zadziałania w 3 przypadkach (zaznaczonych kolorem żółtym):
1.

Zwarcie (01) w obwodach zasilania polegające na połączeniu obwodu wejścia WE9
do emitera ET1 tranzystora T1, stanowiącego stabilizowane źródło napięcia odniesienia
dla komparatora sygnałów US1 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 4,5 k).

2.

Zwarcie (02) w obwodach zasilania polegające na połączeniu obwodu wejścia WE9
do bazy BT1 tranzystora T1, stanowiącego stabilizowane źródło napięcia odniesienia dla
komparatora sygnałów US1 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 390 ).

3.

Zwarcie (03) w obwodach zasilania polegające na połączeniu obwodu masy płytki
do kolektora CT1 tranzystora T1, stanowiącego stabilizowane źródło napięcia odniesienia
dla wzmacniacza US1 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 12 k).
Analiza funkcjonalna schematu ideowego płytki wzmacniaczy (rys. 4.4) wykazała, że

zwarcie (01) w obwodach zasilania polegające na połączeniu obwodu wejścia WE9 do emitera
ET1 tranzystora T1 powoduje podanie z emitera ET1 napięcia o wartości 8,68 V (wyższej niż
obecne na wejściu WE9 napięcie 6,71 V) na wejście nieodwracające 10US1. Powoduje to
zmianę sygnału wyjściowego z komparatora US1 z poziomu niskiego 1,34 V na wysoki
6,53 V, co w konsekwencji wywołuje zadziałanie płytki wzmacniaczy.
Analiza funkcjonalna schematu ideowego płytki wzmacniaczy (rys. 4.4) wykazała, że
zwarcie (02) w obwodach zasilania polegające na połączeniu obwodu wejścia WE9
do bazy BT1 tranzystora T1 powoduje podanie z bazy BT1 napięcia o wartości 7,85 V
(wyższej niż obecne na wejściu WE9 napięcie 6,71 V) na wejście nieodwracające 10US1.
Powoduje to zmianę sygnału wyjściowego z komparatora US1 z poziomu niskiego 1,34 V
na wysoki 6,46 V, co w konsekwencji wywołuje zadziałanie płytki wzmacniaczy.
Analiza funkcjonalna schematu ideowego płytki wzmacniaczy (rys. 4.4) wykazała, że
zwarcie (03) w obwodach zasilania polegające na połączeniu obwodu masy płytki do
kolektora CT1 tranzystora T1, stanowiącego stabilizowane źródło napięcia odniesienia dla
komparatora sygnałów US1, powoduje zmianę wartości napięcia CT1 z obecnej wartości
6,72 V na 6,70 V. Wywołuje to zmianę napięcia odniesienia dla wejścia odwracającego 9US1
z wartości 6,71 V na 6,70 V, mniejszej niż napięcie na wejściu nieodwracającym 10US1.
Powoduje to zmianę sygnału wyjściowego z komparatora US1 z poziomu niskiego 1,34 V na
wysoki 7,06 V, co w konsekwencji wywołuje zadziałanie płytki wzmacniaczy.
Przypadki te zostały wytypowane do weryfikacji w badaniach eksperymentalnych.
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6.4.2. Modelowanie wpływu zwarć do obwodów sterowania (wzmacniacze US1 i US2)
Następnie wykonano badania wpływu modelowanych zwarć na fałszywe zadziałanie
bloku wykonawczego dla zwarć pomiędzy wybranymi punktami płytki wzmacniaczy
a obwodami sterowania zawierającymi wzmacniacze operacyjne US1 i US2 (rys. 6.31).
Wyniki badań (tabela 6.2) wykazały wiele możliwości wystąpienia fałszywego zadziałania.

Rys. 6.31. Model symulacyjny wpływu rezystancji izolacji wybranych obwodów elektrycznych
zbudowanych na wzmacniaczach US1 i US2 na fałszywe zadziałanie bloku wykonawczego
Źródło: Materiały własne Autora

Sprawdzenie rozmieszczenia punktów zwarcia na płytce wzmacniaczy potwierdziło
możliwość fałszywego zadziałania w 3 przypadkach (zaznaczonych kolorem żółtym):
1.

Zwarcie (04) w obwodach sterowania polegające na połączeniu obwodu zasilania 7US1
do wyjścia 5US1 komparatora sygnałów US1, stanowiącego układ sterowania dla
wzmacniacza sygnałów US2 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 310 ).

2.

Zwarcie (05) w obwodach sterowania polegające na połączeniu obwodu masy 1US2
do wyjścia 5US2 wzmacniacza sygnałów US2, stanowiącego układ sterowania dla
tranzystora T3 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 50 ).

3.

Zwarcie (06) w obwodach sterowania polegające na połączeniu obwodu masy 1US2
do wejścia 10US2 wzmacniacza sygnałów US2, stanowiącego układ sterowania dla
tranzystora T3 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 10 ).
Przypadki te zostały wytypowane do weryfikacji w badaniach eksperymentalnych.
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Tabela 6.2. Wartości maksymalne rezystancji zwarcia wybranych obwodów sterowania powodujące fałszywe
zadziałanie bloku wykonawczego SSP-FK-BI
Punkty
zwarcia

WE9

WE10

9US1

10US1

5US1

9US2

10US2

5US2

MASA

X

142 

X

4 M

X

X

10 

50 

ZASIL

X

585 k

1 M

X

1 k

2 M

990 

X

BT1

35 k

32 k

665 k

X

98 k

98 k

X

X

CT1

190 

4 k

650 

X

35 k

X

19 k

X

ET1

365 k

360 k

1 M

X

345 k

480 k

213 k

1 k

BT2

X

X

X

X

X

X

X

X

CT2

X

X

X

X

X

X

X

X

ET2

X

360 k

3 M

X

345 k

480 k

X

X

7US1

X

X

X

X

310 

X

X

X

7US2

X

X

X

X

X

X

X

X

WE9

X

X

X

X

X

X

X

X

WE10

X

X

X

X

X

X

X

X

9US1

X

X

X

X

X

X

X

X

10US1

X

X

X

X

135 k

150 k

950 

11 k

5US1

X

X

X

135 k

X

X

X

X

9US2

X

X

X

150 k

X

X

X

X

10US2

X

X

X

950 

X

X

X

400 k

5US2

X

X

X

11 k

X

X

400 k

X

12US1

X

X

X

X

X

X

X

X

12US2

X

X

X

X

X

X

X

X

BT3

X

X

X

1 M

X

X

75 k

X

CT3

570 k

10 k

10 k

765 k

10 k

X

75 k

20 k

ET3

X

48 

X

795 k

X

X

50 k

X

BT4

11 k

11 k

11 k

3 M

10 k

8 k

400 k

21 k

CT4

125 

325 

X

135 k

1 k

18 

267 k

1 k

ET4

70 

48 

X

500 k

X

X

300 k

120 
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Analiza funkcjonalna schematu ideowego płytki wzmacniaczy (rys. 4.4) wykazała, że
zwarcie (04) w obwodach sterowania polegające na połączeniu obwodu zasilania 7US1
do wyjścia 5US1 komparatora sygnałów US1, powoduje zmianę wartości napięcia
wyjściowego 5US2 wzmacniacza sygnałów US2 z poziomu wysokiego 7,33 V na niski
0,83 V, co w konsekwencji wywołuje zadziałanie płytki wzmacniaczy.
Analiza funkcjonalna schematu ideowego płytki wzmacniaczy (rys. 4.4) wykazała, że
zwarcie (05) w obwodach sterowania polegające na połączeniu obwodu masy 1US2
do wyjścia 5US2 wzmacniacza US2, powoduje zmianę napięcia 5US2 z poziomu wysokiego
7,33 V na niski 0,76 V, co w konsekwencji wywołuje zadziałanie płytki wzmacniaczy.
Analiza funkcjonalna schematu ideowego płytki wzmacniaczy (rys. 4.4) wykazała, że
zwarcie (06) w obwodach sterowania polegające na połączeniu obwodu masy 1US2 do
wejścia 10US2 wzmacniacza US2, powoduje zmianę napięcia 5US2 z poziomu wysokiego
7,33 V na niski 0,93 V, co w konsekwencji wywołuje zadziałanie płytki wzmacniaczy.

6.4.3. Modelowanie wpływu zwarć do obwodów wyjściowych (tranzystory T3 i T4)
Badania wpływu modelowanych zwarć na fałszywe zadziałanie bloku wykonawczego
zakończono dla zwarć pomiędzy wybranymi punktami płytki wzmacniaczy a obwodami
wyjściowymi zbudowanymi na tranzystorach T3 i T4 (rys. 6.32). Wyniki badań (tabela 6.3)
wykazały wiele możliwości wystąpienia fałszywego zadziałania.

Rys. 6.32. Model symulacyjny wpływu rezystancji izolacji wybranych obwodów elektrycznych
zbudowanych na tranzystorach T3 i T4 na fałszywe zadziałanie bloku wykonawczego
Źródło: Materiały własne Autora
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Sprawdzenie rozmieszczenia punktów zwarcia na płytce wzmacniaczy potwierdziło
możliwość fałszywego zadziałania w 5 przypadkach (zaznaczonych kolorem żółtym).
1.

Zwarcie (07) w obwodach wyjściowych polegające na połączeniu obwodu kolektora
CT3 do bazy BT3 tranzystora T3, stanowiącego układ sterowania dla tranzystora T4
(maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 6 k).

2.

Zwarcie (08) w obwodach wyjściowych polegające na połączeniu obwodu kolektora
CT3 do emitera ET3 tranzystora T3, stanowiącego układ sterowania dla tranzystora T4
(maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 6 k).

3.

Zwarcie (09) w obwodach wyjściowych polegające na połączeniu obwodu kolektora
CT4 do bazy BT4 tranzystora T4, stanowiącego układ sterowania zasilaniem dla
przekaźnika RES-52 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 42 k).

4.

Zwarcie (10) w obwodach wyjściowych polegające na połączeniu obwodu kolektora
CT4 do emitera ET4 tranzystora T4, stanowiącego układ sterowania zasilaniem dla
przekaźnika RES-52 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 2,8 k).

5.

Zwarcie (11) w obwodach wyjściowych polegające na połączeniu obwodu zasilania za
diodami D18 i D20 do bazy BT4 tranzystora T4, stanowiącego układ sterowania
zasilaniem dla przekaźnika RES-52 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 49 k).
Analiza funkcjonalna schematu ideowego płytki wzmacniaczy (rys. 4.4) wykazała, że

zwarcie (07 i 08) w obwodach wyjściowych polegające na połączeniu obwodu kolektora
CT3 do bazy BT3 (lub do emitera ET3) tranzystora T3, stanowiącego układ sterowania dla
tranzystora T4, powoduje zmianę wartości napięcia na bazie BT3 z poziomu wysokiego
6,20 V na niższy 5,12 V, co w konsekwencji wywołuje zadziałanie płytki wzmacniaczy.
Analiza funkcjonalna schematu ideowego płytki wzmacniaczy (rys. 4.4) wykazała, że
zwarcie (09 i 11) w obwodach wyjściowych polegające na połączeniu obwodu kolektora
CT4 (lub obwodu zasilania płytki) do bazy BT4 tranzystora T4, stanowiącego układ
sterowania zasilaniem dla przekaźnika RES-52, powoduje zmianę wartości napięcia na bazie
BT4 z poziomu niskiego 0,00 V na wysoki 1,47 V, co w konsekwencji wywołuje zadziałanie
płytki wzmacniaczy. Zwarcie (10) jako bezpośrednie połączenie (przez rezystancję zwarcia)
obwodu kolektora CT4 do obwodu emitera ET4 powoduje uruchomienie przekaźnika RES-52
i zadziałanie płytki wzmacniaczy bez udziału tranzystora T4.
Przypadki te zostały wytypowane do weryfikacji w badaniach eksperymentalnych.
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Tabela 6.3. Wartości maksymalne rezystancji zwarcia wybranych obwodów wyjściowych powodujące fałszywe
zadziałanie bloku wykonawczego SSP-FK-BI
Punkty
zwarcia

12US1

12US2

BT3

CT3

ET3

BT4

CT4

ET4

MASA

X

X

X

X

X

X

2K

X

ZASIL

X

X

X

X

1 k

49 k

X

X

BT1

X

X

X

14 k

X

14 k

170 

X

CT1

X

X

X

225 k

200 k

805 k

29 k

845 

ET1

X

X

606 k

500 k

505 k

1 M

785 k

1 M

BT2

X

X

X

X

X

X

180 k

X

CT2

X

X

X

X

X

X

X

X

ET2

X

X

X

14 k

310 

25 k

915 

X

7US1

X

X

X

X

X

X

X

X

7US2

X

X

X

X

X

X

X

X

WE9

X

X

X

570 k

X

11 k

125 

70 

WE10

X

X

X

10 k

48 

11 k

325 

48 

9US1

X

X

X
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Na

podstawie

analizy

parametrów

energetycznych

poszczególnych

elementów

elektronicznych (dopuszczalne natężenie prądu w obwodach elektrycznych i napięcia na
elementach elektronicznych) oraz przy założeniu, że zwierane punkty obwodów nie mogą być
oddalone od siebie o więcej niż 1 cm (maksymalna średnica kropli wody przewodzącej)
określono następujące przypadki zwarć symulowanych na płytce wzmacniaczy, mogące
powodować fałszywe zadziałanie bloku wykonawczego w warunkach zasilania 28,5 V:
1.

Zwarcie (01) w obwodach zasilania polegające na połączeniu obwodu wejścia WE9
do emitera ET1 tranzystora T1, stanowiącego stabilizowane źródło napięcia odniesienia
dla komparatora sygnałów US1 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 4,5 k).

2.

Zwarcie (02) w obwodach zasilania polegające na połączeniu obwodu wejścia WE9
do bazy BT1 tranzystora T1, stanowiącego stabilizowane źródło napięcia odniesienia dla
komparatora sygnałów US1 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 390 ).

3.

Zwarcie (03) w obwodach zasilania polegające na połączeniu obwodu masy płytki do
kolektora CT1 tranzystora T1, stanowiącego stabilizowane źródło napięcia odniesienia dla
wzmacniacza US1 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 12 k).

4.

Zwarcie (04) w obwodach sterowania polegające na połączeniu obwodu zasilania 7US1
do wyjścia 5US1 komparatora sygnałów US1, stanowiącego układ sterowania dla
tranzystora T3 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 310 ).

5.

Zwarcie (05) w obwodach sterowania polegające na połączeniu obwodu masy 1US2
do wyjścia 5US2 wzmacniacza sygnałów US2, stanowiącego układ sterowania dla
tranzystora T3 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 50 ).

6.

Zwarcie (06) w obwodach sterowania polegające na połączeniu obwodu masy 1US2
do wejścia 10US2 wzmacniacza sygnałów US2, stanowiącego układ sterowania dla
tranzystora T3 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 10 ).

7.

Zwarcie (07) w obwodach wyjściowych polegające na połączeniu obwodu kolektora
CT3 do bazy BT3 tranzystora T3, stanowiącego układ sterowania dla tranzystora T4
(maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 6 k).

8.

Zwarcie (08) w obwodach wyjściowych polegające na połączeniu obwodu kolektora
CT3 do emitera ET3 tranzystora T3, stanowiącego układ sterowania dla tranzystora T4
(maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 6 k).
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9.

Zwarcie (09) w obwodach wyjściowych polegające na połączeniu obwodu kolektora
CT4 do bazy BT4 tranzystora T4, stanowiącego układ sterowania zasilaniem dla
przekaźnika RES-52 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 42 k).

10. Zwarcie (10) w obwodach wyjściowych polegające na połączeniu obwodu kolektora
CT4 do emitera ET4 tranzystora T4, stanowiącego układ sterowania zasilaniem dla
przekaźnika RES-52 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 2,8 k).
11. Zwarcie (11) w obwodach wyjściowych polegające na połączeniu obwodu zasilania za
diodami D18 i D20 do bazy BT4 tranzystora T4, stanowiącego układ sterowania
zasilaniem dla przekaźnika RES-52 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 49 k).
Zidentyfikowane w badaniach symulacyjnych punkty zwarcia o ww. numerach,
powodujące fałszywe zadziałanie systemu, przedstawiono na tle płytki wzmacniaczy
prezentowanej od strony ścieżek obwodów drukowanych (rys. 6.33).

Rys. 6.33. Lokalizacja punktów zwarcia dla wybranych obwodów elektrycznych płytki wzmacniaczy
powodujących fałszywe zadziałanie bloku wykonawczego (kolor żółty)
Źródło: Materiały własne Autora

Przypadkiem dodatkowym, nie poddanym badaniom symulacyjnym ze względu na
jego oczywistość, jest bezpośrednie zwarcie (00) obwodu zasilania (końcówka 1) do obwodu
wyjściowego sygnału o pożarze (końcówka 2) na płytce wzmacniaczy.
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Wyniki wykonanych badań symulacyjnych wpływu zmniejszenia rezystancji izolacji
wybranych obwodów elektrycznych płytki wzmacniaczy na możliwość powstawania
warunków do fałszywego zadziałania systemu przeciwpożarowego stanowią materiał
wyjściowy do weryfikacji w ramach badań eksperymentalnych. Do ich realizacji można
wykorzystać model zwarcia wykorzystywany w modelu symulacyjnym płytki wzmacniaczy,
który podłączany jest pomiędzy wybrane punkty obwodów elektrycznych (rys. 6.30  6.32).
Model zwarcia zawiera włączaną skokowo rezystancję izolacji (R13) pomiędzy wybranymi
punktami obwodów. Zmieniając wartość rezystancji obwodu zwarcia należy wykonać
sprawdzenia

czy

zmniejszenie

rezystancji

spowoduje

fałszywe

zadziałanie

bloku

wykonawczego. Do oceny wyników badań należy wybrać szczególnie te obwody elektryczne,
które na płytce wzmacniaczy bezpośrednio sąsiadują ze sobą i są narażone na zwarcia.
Wpływ lokalnego zwarcia należy badać w wybranych punktach pomiarowych na płytce
wzmacniaczy. Przykładowy przebieg (rys. 6.34) ilustruje sposób generowania impulsu
fałszywego zadziałania systemu przeciwpożarowego oraz zmiany napięcia na bazie
tranzystora T4 po przekroczeniu granicznej wartości rezystancji izolacji w obwodzie zwarcia.

30.00 V

A: rly1_3
B: r13_ 2

25.00 V

Napięcie bazy tranzystora T4
20.00 V

Napięcie

Impuls fałszywego zadziałania
15.00 V

10.00 V

5.000 V

0.000 V

-5.000 V

-10.00 V
0.000 s

0.50 0 s

1.0 00 s

1.500 s

2.000 s

2.500 s

3 .000 s

3.50 0 s

4.0 00 s

4.500 s

5.000 s

Czas
Rys. 6.34. Przebieg zmiany napięcia na bazie tranzystora T4 oraz impulsu fałszywego zadziałania
przy przekroczeniu granicznej rezystancji izolacji obwodu zwarcia
Źródło: Materiały własne Autora

W odróżnieniu od zakłóceń występujących w obwodach zasilania bloku wykonawczego,
w przypadku symulowania pogorszenia rezystancji izolacji nie zawsze występuje zjawisko
propagacji zakłócenia i impulsu fałszywego zadziałania w stronę czujnika pożaru, co
wykazano dla obwodu wyjściowego wzmacniacza US2 (rys. 6.35), obwodu wyjściowego
komparatora US1 (rys. 6.36) oraz obwodu wyjściowego czujnika pożaru (rys. 6.37).
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Sygnał fałszywego zadziałania układu
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A: d19_k
B: us2_6

Napięcie

Sygnał na wyjściu wzmacniacza US2
20.00 V

10.00 V

0.000 V
0.000 s

1.000 s

2.000 s

3.000 s

4.000 s

5.000 s

Czas

Rys. 6.35. Brak propagacji impulsów zakłócających do wyjścia wzmacniacza US2 przy przekroczeniu
granicznej rezystancji izolacji obwodu zwarcia wywołującej fałszywe zadziałanie
Źródło: Materiały własne Autora
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Rys. 6.36. Brak propagacji impulsów zakłócających do wyjścia komparatora US1 przy przekroczeniu
granicznej rezystancji izolacji obwodu zwarcia wywołującej fałszywe zadziałanie
Źródło: Materiały własne Autora

Sygnał fałszywego zadziałania układu
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Rys. 6.37. Brak propagacji impulsów zakłócających do wyjścia czujnika pożaru DPS przy przekroczeniu
granicznej rezystancji izolacji obwodu zwarcia wywołującej fałszywe zadziałanie
Źródło: Materiały własne Autora
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6.5. Badania wpływu kształtu impulsów zakłócających w obwodach zasilania bloku
wykonawczego na możliwości ich propagacji w obwodach płytki wzmacniaczy
Zagadnieniem dodatkowym, podjętym w badaniach symulacyjnych, były analizy
charakteru propagacji zakłóceń napięcia zasilającego w postaci impulsów o amplitudzie 10 V
i częstotliwości 10 kHz w wybranych obwodach płytki wzmacniaczy. Ich celem było
określenie wpływu kształtu impulsów zakłócających na możliwości fałszywego zadziałania
bloku wykonawczego dla czujnika pożaru nie generującego siły termoelektrycznej.

6.5.1. Modelowanie wpływu impulsów o kształcie trójkątnym
Jako pierwsze zostały wykonane badania wpływu dla impulsów o kształcie trójkątnym,
najbardziej zbliżonym do kształtu zakłóceń występujących w rzeczywistej sieci pokładowej
śmigłowca Mi-8 wykorzystywanej do zasilania bloku wykonawczego SSP-FK-BI [136].
Modelowane zakłócenia o kształcie trójkątnym podawane od strony napięcia zasilającego
(rys. 6.38) nakładane były na napięcie pokładowej sieci elektroenergetycznej prądu stałego.
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Rys. 6.38. Przebieg zakłóceń o kształcie trójkątnym względem napięcia sieci pokładowej 28,5 V
Źródło: Materiały własne Autora

Zakłócenia te pojawiają się na bazie tranzystora T4 w postaci quasi prostokątnej
(rys. 6.39) i mają charakter zróżniczkowanych przez obwody tranzystora T3 przebiegów
sygnałów zakłócających trójkątnych podanych w zasilaniu płytki wzmacniaczy. Czas trwania
tych sygnałów na bazie tranzystora T4 jest na tyle krótki, a amplituda zbyt mała, że nie
powoduje fałszywego zadziałania bloku wykonawczego. Takie zachowanie spowodowane jest
także charakterystyką dynamiczną przekaźnika RS-52 w postaci członu inercyjnego, którego
stała czasowa wynika głównie z rezystancji oraz indukcyjności uzwojenia cewki. Dodatkowo
w procesach dynamicznych zadziałania przekaźnika należy uwzględnić zwłokę czasową
wynikającą z bezwładności jego elementów ruchomych (ruchomych zestyków).
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Rys. 6.39. Propagacja zakłóceń trójkątnych mierzonych na bazie tranzystora T4
Źródło: Materiały własne Autora

Impulsy zakłócające w formie zniekształconej pojawiają się także w pozostałych
charakterystycznych punktach pomiarowych – komparatora US1 (rys. 6.40), wzmacniacza
US2 (rys. 6.41) i czujnika pożaru (rys. 6.42). Poziom tych sygnałów oraz czas ich trwania
nie powoduje jednak wystarczająco dużej zmiany sygnału wyjściowego ze wzmacniaczy,
wymaganej do zadziałania przekaźnika RS-52 na płytce wzmacniaczy.

A: d9_a

6.400 V
6.300 V

Napięcie

6.200 V
6.100 V
6.000 V
5.900 V
5.800 V
5.700 V
5.600 V
0.000us

50.00us

100.0us

150.0us

200.0us

250.0us

300.0us

350.0us

Czas

Rys. 6.40. Propagacja zakłóceń trójkątnych mierzonych na wyjściu wzmacniacza US2
Źródło: Materiały własne Autora
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Rys. 6.41. Propagacja zakłóceń trójkątnych mierzonych na wyjściu komparatora US1
Źródło: Materiały własne Autora
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Rys. 6.42. Propagacja zakłóceń trójkątnych mierzonych na wyjściu czujnika pożaru DPS
Źródło: Materiały własne Autora

6.5.2. Modelowanie wpływu impulsów o kształcie prostokątnym
Kolejnym badaniem było określenie wpływu impulsów o kształcie prostokątnym,
przenoszących więcej energii w porównaniu do impulsów trójkątnych. Charakter tego wpływu
określono dla krótkotrwałych impulsów zakłócających o kształcie prostokątnym podawanych
od strony napięcia pokładowej sieci elektroenergetycznej prądu stałego.
Modelowane zakłócenia o kształcie prostokątnym podawane od strony zasilania
(rys. 6.43) nakładane były na napięcie pokładowej sieci elektroenergetycznej prądu stałego.
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Rys. 6.43. Przebieg zakłóceń o kształcie prostokątnym względem napięcia sieci pokładowej 28,5 V
Źródło: Materiały własne Autora

Zakłócenia prostokątne, podawane od strony zasilania, również są widoczne w formie
zniekształconej na bazie tranzystora T4 (rys. 6.44). Pojawiają się w postaci impulsów
z oscylacjami szybko gasnącymi. Potwierdza to przyjęty w modelu matematycznym charakter
toru transmisji sygnałów w obwodach tranzystora T3 w postaci różniczkowania impulsów
zakłócających podawanych od strony napięcia zasilającego. Dodatkowo uwidaczniające się
oscylacje pokazują, że proces ten powinien być opisywany równaniem różniczkowym co
najmniej drugiego rzędu z elementami członów różniczkujących i oscylacyjnych.
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Rys. 6.44. Propagacja zakłóceń prostokątnych mierzonych na bazie tranzystora T4
Źródło: Materiały własne Autora

Podobnie jak w poprzednim przypadku, prostokątne impulsy zakłócające nie są w stanie
wygenerować impulsów fałszywego zadziałania bloku wykonawczego SSP-FK-BI ze względu
na niski poziom sygnału i jego krótkotrwałość. W związku z tym energia impulsu
zakłócającego w obwodzie zasilania cewki przekaźnika RES-52 jest na tyle mała, że nie
powoduje jego zadziałania i uruchomienia systemu przeciwpożarowego.
Impulsy zakłócające w formie zniekształconej pojawiają się także w pozostałych
charakterystycznych punktach pomiarowych – komparatora US1 (rys. 6.45), wzmacniacza
US2 (rys. 6.46) i czujnika pożaru (rys. 6.47).
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Rys. 6.45. Propagacja zakłóceń prostokątnych mierzonych na wyjściu wzmacniacza US2
Źródło: Materiały własne Autora
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Rys. 6.46. Propagacja zakłóceń prostokątnych mierzonych na wyjściu komparatora US1
Źródło: Materiały własne Autora
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Rys. 6.47. Propagacja zakłóceń trójkątnych mierzonych na wyjściu czujnika pożaru DPS
Źródło: Materiały własne Autora

Badania wykazały, że poziom tych sygnałów oraz czas ich trwania nie powoduje
jednak wystarczająco dużej zmiany sygnału wyjściowego ze wzmacniaczy, wymaganej do
zadziałania przekaźnika RES-52 na płytce wzmacniaczy.

6.5.3. Modelowanie wpływu impulsów o kształcie sinusoidalnym
Ostatnim badaniem było określenie wpływu impulsów o kształcie sinusoidalnym,
dogodnym do identyfikacji właściwości dynamicznych w zakresie amplitudy i częstotliwości
przenoszonych zakłóceń harmonicznych. Badanie takie pozwoliło także na potwierdzenie
charakteru toru transmisji w obwodach tranzystora T3 jako członu różniczkującego dla
impulsów zakłócających podawanych od strony napięcia zasilającego. Charakter tego wpływu
określono dla krótkotrwałych impulsów zakłócających o kształcie sinusoidalnym podawanych
od strony napięcia pokładowej sieci elektroenergetycznej prądu stałego.
Modelowane zakłócenia o kształcie sinusoidalnym podawane od strony zasilania
(rys. 6.48) nakładane były na napięcie pokładowej sieci elektroenergetycznej prądu stałego.

55.00 V

A: rly1_1

Napięcie

45.00 V

35.00 V

25.00 V

15.00 V

5.000 V
0.000us

25.00us

50.00us

75.00us

Czas

100.0us

125.0us

150.0us

175.0us

Rys. 6.48. Przebieg zakłóceń o kształcie sinusoidalnym względem napięcia sieci pokładowej 28,5 V
Źródło: Materiały własne Autora
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Zakłócenia sinusoidalne, podawane od strony zasilania, również są widoczne w formie
lekko zniekształconej na bazie tranzystora T4 (rys. 6.49). Przebieg napięcia na bazie
tranzystora T4 ma postać zbliżoną do funkcji cosinusoidalnej, co potwierdza przyjęte
założenie o różniczkowaniu napięcia zakłócającego w torze transmisji sygnału dla tego punktu
pomiarowego.
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występowanie wyższych harmonicznych w przebiegu sygnału zakłócenia. Zniekształcenia te
są wynikiem wpływu nieliniowych charakterystyk dynamicznych obwodów tranzystora T3
występujących w układzie płytki wzmacniaczy bloku wykonawczego SSP-FK-BI.
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Rys. 6.49. Propagacja zakłóceń sinusoidalnych mierzonych na bazie tranzystora T4
Źródło: Materiały własne Autora

Analiza poziomu sygnału w postaci napięcia na bazie tranzystora T4 wykazała, że dla
częstotliwości zakłócenia rzędu 10 kHz (okres impulsu 100 s) tłumienie toru transmisji
sygnału z obwodu zasilania do obwodu bazy tranzystora T4 wynosi ok. -60 dB (0,001). Dla
częstotliwości zakłócenia rzędu 100 Hz (okres impulsu 10 ms) tłumienie wynosi ok. -46 dB
(0,005), a do fałszywego zadziałania tłumienie nie może być większe niż ok. -20 dB (0,1).
Impulsy zakłócające w formie zniekształconej pojawiają się także w pozostałych
charakterystycznych punktach pomiarowych – komparatora US1 (rys. 6.50), wzmacniacza
US2 (rys. 6.51) i czujnika pożaru (rys. 6.52).
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Rys. 6.50. Propagacja zakłóceń sinusoidalnych mierzonych na wyjściu wzmacniacza US2
Źródło: Materiały własne Autora
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Rys. 6.51. Propagacja zakłóceń sinusoidalnych mierzonych na wyjściu komparatora US1
Źródło: Materiały własne Autora
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Rys. 6.52. Propagacja zakłóceń sinusoidalnych mierzonych na wyjściu czujnika pożaru DPS
Źródło: Materiały własne Autora

Przeprowadzone badania wykazały, że sinusoidalne sygnały zakłócające w formie bardzo
zniekształconej pojawiają się w charakterystycznych punktach pomiarowych aż do czujnika
pożaru. Ze względu na niski poziom tych sygnałów oraz dużą częstotliwość, nie powodują one
jednak zadziałania przekaźnika RES-52 uruchamiającego system przeciwpożarowy.
Do wystąpienia stanu fałszywego zadziałania systemu przeciwpożarowego w wyniku
zakłóceń od strony napięcia zasilającego, konieczny jest odpowiedni poziom sygnałów
zakłócających oraz czas ich trwania. Sygnały zakłócające pojawiają się w wyniku propagacji
wstecznej w poszczególnych punktach charakterystycznych aż do czujnika pożaru. Sygnał
zakłócający na bazie tranzystora T4 ma największy wpływ na występowanie impulsów
fałszywego zadziałania systemu przeciwpożarowego.
Poziom i charakter tego sygnału jest zależny nie tylko od poziomu i charakteru zakłóceń
podawanych od strony napięcia zasilania, lecz również od charakterystyki przekaźnika RES52 uruchamiającego system przeciwpożarowy. Propagacja wsteczna sygnału zakłócającego
podawanego od strony zasilania w kierunku układu pomiarowego czujnika pożaru jest jedną
z głównych wad fabrycznego rozwiązania w postaci badanego systemu przeciwpożarowego
typu SSP-FK. Istnieje ewidentna potrzeba modernizacji zaprezentowanego rozwiązania
fabrycznego umożliwiającej eliminację głównych jego wad w postaci fałszywego zadziałania.
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6.6. Wnioski
Na podstawie badań numerycznych modeli torów sygnałowych (w czujnikach pożaru)
i torów przetwarzania (w bloku wykonawczym) stwierdzono, że pojawienie się spadku
napięcia zasilania (np. przy włączeniu prądorozrusznika GS-18TP lub wentylatora pieca
KO-50 na śmigłowcu Mi-8) podczas występowania napięcia w obwodzie czujników pożaru
DPS lub DTBG o wartości podprogowej (spowodowanego zmianą temperatury powietrza
w przedziale pieca KO-50) może być przyczyną fałszywego zadziałania systemu SSP-FK.
Stwierdzono również, że dla warunków normalnej pracy pieca grzewczego KO-50
skokowe ochłodzenie czujników pożaru w przedziale pieca grzewczego (np. od podmuchu
zimnego wiatru) nie powinno powodować wzrostu generowanej w nich siły termoelektrycznej
do wartości progowej i bez wystąpienia zakłóceń w zasilaniu bloku wykonawczego nie może
być przyczyną samoczynnego zadziałania systemu SSP-FK.
Przeprowadzone badania wykazały, że system przeciwpożarowy SSP-FK, z uwagi
na wykorzystywane w nim bloki wykonawcze zawierające wzmacniacze operacyjne,
stanowi złożony obiekt dynamiczny charakteryzujący się specyficznymi właściwościami
w swoim funkcjonowaniu w zależności od rodzaju zakłóceń w jego zasilaniu. Jednymi
z zakłóceń, wywołującymi jego fałszywe zadziałanie są spadki napięcia zasilania,
spowodowane włączaniem do sieci elektroenergetycznej odbiorników dużej mocy, przy
napięciu podprogowym z czujników pożaru. Badania numeryczne pozwoliły określić
parametry napięcia zasilania, dla którego może wystąpić fałszywe zadziałanie systemu SSPFK poprzez włączenie takich instalacji, jak: obwodu zasilania prądorozrusznika GS-18TP,
przeciwoblodzeniowych elementów grzewczych oraz wentylatora pieca grzewczego KO-50.
W badaniach numerycznych dodatkowo stwierdzono, że bloki wykonawcze SSP-FK-BI
posiadają progi sygnałowe wymagane dla ich zadziałania. Progi te tworzą obszar
uruchomienia bloku SSP-FK-BI, oraz obszar podtrzymania jego uruchomienia, i są
odpowiedzialne za fałszywe zadziałanie bloku podczas jednoczesnego występowania spadków
napięcia zasilania w sieci elektroenergetycznej i sygnału z czujników pożaru. Otrzymane
wyniki badań umożliwiły również sprecyzowanie wymagań na wprowadzenie dodatkowych
układów stabilizacji napięcia zasilania systemu przeciwpożarowego SSP-FK (np. poprzez
wykorzystanie przetwornic DC/DC zapewniających separację galwaniczną pokładowego
źródła zasilania od zasilania systemu przeciwpożarowego), zalecanych jako jeden
z możliwych sposobów zabezpieczenia systemu przed wystąpieniem jego fałszywego
zadziałania na skutek zakłóceń występujących w zasilaniu pokładowym.
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Rozdział VII
EKSPERYMENTALNA WERYFIKACJA WYNIKÓW BADAŃ
NUMERYCZNYCH MODELU SYMULACYJNEGO
FUNKCJONOWANIA BLOKÓW WYKONAWCZYCH TYPU
SSP-FK-BI I BI-2A

7.1. Wprowadzenie
Liczne przypadki nieprawidłowej pracy systemu przeciwpożarowego SSP-FK (m.in.
zdarzenie analizowane w ramach Komisji Badania Wypadków Lotniczych powołanej dla
ustalenia przyczyn samoczynnego uruchomienia butli gaśniczej samolotu An-28 w czasie
zmiany wysokości lotu), wymusiły opracowanie komputerowych metod analizy właściwości
i badania warunków fałszywego zadziałania jego wybranych elementów.
Na potrzeby badań numerycznych opracowane zostały modele symulacyjne obwodów
elektrycznych płytek wzmacniaczy bloków wykonawczych SSP-FK-BI i BI-2A, przy
wykorzystaniu pakietu obliczeniowego Circuit-Maker. Badania rozpoczęto od modelowania
właściwości torów sygnałowych bloku wykonawczego, a następnie dokonano określenia
warunków jego fałszywego zadziałania m.in. podczas występowania zakłóceń w zasilaniu
[136, 137]. Wykonano także badania modeli symulacyjnych czujników pożaru, przy
wykorzystaniu pakietu Matlab-Simulink. Badania te miały na celu sprawdzenie możliwości
generacji napięcia uruchamiającego system SSP-FK na skutek zmian temperatury otoczenia.
Umożliwiły one określenie wartości sygnału wyjściowego z czujników DPS i DTBG dla
założonych warunków termicznych (oddziaływanie mrozu, podmuch zimnego lub gorącego
powietrza z rozpraszaczy gazów wylotowych EWU lub pieca grzewczego KO-50).
Eksperymentalna weryfikacja wyników badań numerycznych modelu symulacyjnego
funkcjonowania bloków wykonawczych typu SSP-FK-BI i BI-2A z termoelektrycznymi
czujnikami pożaru typu DPS i DTBG miała na celu potwierdzenie wyników modelowania
fałszywego zadziałania bloku w warunkach spadków napięcia zasilania (przy występowaniu
sygnału podprogowego z czujników pożaru) oraz podczas zwarcia pomiędzy wybranymi
obwodami na płytce wzmacniaczy bloku wykonawczego (dla rezystancji zwarcia utworzonej
z kropli wody przewodzącej powstałej na skutek zjawiska kondensacji w obudowie bloku).
Jednym z jej celów praktycznych było także określenie sposobu wykrywania możliwości
fałszywego zadziałania systemu SSP-FK i wprowadzenie działań profilaktycznych.
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Do weryfikacji wyników pracy uzyskanych w badaniach numerycznych wykorzystano
informacje z wcześniejszych ekspertyz wykonanych przez ITWL [97, 121, 136], w ramach
których przeprowadzono sprawdzenie wartości siły termoelektrycznej generowanej na wyjściu
czujników pożaru podczas pracy pieca grzewczego KO-50. Następnie wykonano badania
wrażliwości bloku wykonawczego SSP-FK-BI na chwilowe spadki napięcia zasilania podczas
„zimnego” i „gorącego” rozruchu silników śmigłowca Mi-8 (rys. 7.1).

Rys. 7.1. Badania możliwości fałszywego zadziałania systemu SSP-FK na śmigłowcu Mi-8
Źródło: Materiały własne ITWL

Prace weryfikacyjne zrealizowane w ramach ekspertyzy wykonanej przez ITWL [136]
na badanym śmigłowcu Mi-8 objęły m.in.:
•

określenie stanu technicznego i parametrów zadziałania czujników pożaru DPS
w poszczególnych strefach nadzorowanych przez system przeciwpożarowy SSP-FK
(silników, przekładni reduktora, pieca grzewczego KO-50);

•

określenie stanu technicznego i parametrów zadziałania bloków wykonawczych SSP-FKBI (np. wpływ włączania/wyłączania odbiorników dużej mocy na śmigłowcu);

•

dodatkowe sprawdzenia m.in. rezystancji izolacji wiązek zasilających i sygnałowych
(np. wpływ zawilgocenia okablowania i złącz elektrycznych na pokładzie śmigłowca).
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7.2. Badania bloku wykonawczego w zakresie możliwości fałszywego zadziałania od
zwiększonej czułości czujników przy wykorzystaniu dwóch typów DPS i DTBG
Weryfikację wyników uzyskanych w badaniach numerycznych i wcześniejszych
ekspertyzach wykonanych przez ITWL [97, 121, 136] przeprowadzono poprzez sprawdzenie
wartości siły termoelektrycznej generowanej na wyjściu czujników typu DPS i DTBG
umieszczonych w komorze termicznej (identyfikacja parametrów statycznych) oraz w strefie
roboczej wytwornicy strumienia gorącego powietrza o zadanej temperaturze (identyfikacja
parametrów dynamicznych). Następnie wykonano badania wrażliwości płytek wzmacniaczy
bloku wykonawczego SSP-FK-BI na chwilowe spadki napięcia zasilania w warunkach
występowania sygnału podprogowego z czujników pożaru. Umożliwiły one określenie
możliwości generacji sygnałów podprogowych m.in. w czasie pracy rozpraszaczy gazów
wylotowych EWU oraz pieca grzewczego KO-50 na pokładzie śmigłowca Mi-8 [136].

7.2.1. Opis stanowiska badawczego do sprawdzenia charakterystyki statycznej
i dynamicznej czujników pożaru w komorze termicznej
W celu wstępnej weryfikacji wyników uzyskanych w badaniach symulacyjnych dokonano
sprawdzenia wartości siły termoelektrycznej (rys. 7.2) generowanej dla czujników typu DPS
i DTBG umieszczonych nagle w płomieniu zapalniczki o temperaturze około +800C.

Rys. 7.2. Przebiegi sygnału z czujników pożaru typu DPS (po lewej) i DTBG (po prawej)
Źródło: Materiały własne ITWL
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Badania bloku wykonawczego w zakresie możliwości fałszywego jego zadziałania od
zwiększonej czułości stosowanych czujników pożaru (dla dwóch typów DPS i DTBG)
zostały przeprowadzone w Laboratorium Narażeń Mechanicznych i Klimatycznych ITWL
z wykorzystaniem komory termicznej (rys. 7.3), o cyfrowo nastawianej temperaturze oraz
z układem termostabilizatora umożliwiającym kontrolę procesu stabilizacji temperatury.
Umożliwiły one ocenę możliwości generacji sygnałów podprogowych z termoelektrycznych
czujników pożaru w czasie symulowanej pracy pieca grzewczego KO-50.

Rys. 7.3. Komora termiczna ITWL do badań czujników termoelektrycznych
Źródło: Materiały własne ITWL

7.2.2. Sprawdzenie charakterystyki statycznej i dynamicznej czujników pożaru w komorze
termicznej
Sprawdzenie charakterystyki statycznej termoelektrycznych czujników pożaru DPS
i DTBG obejmowało określenie wartości generowanej siły termoelektrycznej dla ustalonych
warunków temperaturowych w piecu termicznym (wybrano wartości ustalone co 50C).
Sprawdzenie charakterystyki dynamicznej tych czujników polegało na pomiarze siły
termoelektrycznej w czasie zmian warunków termicznych zgodnie z zadanym gradientem
temperaturowym (wybrano wartość maksymalną 5C /min).
W czasie badań termoelektrycznych czujników pożaru DPS wykonanych w komorze
termicznej ITWL stwierdzono, że generowały one napięcie elektryczne tylko podczas zmiany
temperatury otaczającego ich powietrza (rys. 7.4).
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Rys. 7.4. Przebiegi rzeczywiste sygnału z czujnika DPS w czasie okresowej zmiany
temperatury powietrza w komorze termicznej
Źródło: Materiały własne ITWL

Chwilowa wartość siły termoelektrycznej otrzymywanej z czujnika DPS (rys. 7.5),
określonej podczas okresowej zmiany temperatury powietrza w komorze termicznej ITWL,
zależała od charakteru przebiegu zmian temperatury otaczającego powietrza oraz wpływu
stałych czasowych charakteryzujących opóźnienie w przewodnictwie cieplnym dla spoin
odkrytych i spoin zakrytych, umieszczonych w złączu czujnika i osłoniętych materiałem
izolacyjnym. Wartość współczynnika skali termoelektrycznego czujnika pożaru DPS przy
zadawanych zmianach temperatury powietrza w czasie badań w komorze termicznej ITWL,
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oszacowano na około 10 mV / C/s [136].
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Rys. 7.5. Przebiegi rzeczywiste sygnału z czujnika DPS w czasie okresowej
zmiany temperatury powietrza w komorze termicznej
Źródło: Materiały własne ITWL
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Na tej podstawie oszacowano możliwe wartości chwilowe siły termoelektrycznej
z czujników DPS na śmigłowcu Mi-8 (które w czasie badań wykonanych przez ITWL
nie zostały określone z uwagi na zbyt wysoki poziom szumów). Stwierdzono, że w czasie
włączenia do pracy pieca grzewczego KO-50 3 czujniki pożaru DPS, połączone w jedną grupę
i zabudowane w przedziale pieca, generowały napięcie elektryczne tylko podczas zmiany
temperatury powietrza otaczającego, a jego wartość maksymalna zależała od szybkości zmian
temperatury powietrza i nie przekraczała +11 mV (rys. 7.6).
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Rys. 7.6. Przebiegi oszacowane sygnału z grupy 3 czujników DPS w czasie zmiany
temperatury powietrza w obszarze pieca KO-50 na śmigłowcu Mi-8
Źródło: Materiały własne ITWL

Otrzymane wyniki wykazały, że określone w badaniach eksperymentalnych minimalne
wartości napięć występujących w obwodach czujników pożaru DPS dla bloku wykonawczego
SSP-FK-BI, wymagane do jego uruchomienia (o wartości minimalnej około 24 mV i czasie
trwania około 6070 ms dla impulsów prostokątnych), są dwukrotnie wyższe niż oszacowane
wartości napięć generowanych z czujników pożaru z przedziału pieca grzewczego KO-50
na pokładzie śmigłowca Mi-8 w czasie jego włączenia i ciągłej pracy (impulsy dodatnie
o wartości dochodzącej do +11 mV).
Na tej podstawie oceniono, że nie jest możliwe wywołanie fałszywego zadziałania bloku
wykonawczego SSP-FK-BI na skutek równoczesnego występowania sygnałów sterujących
z termoelektrycznych czujników pożaru DPS o wartościach podprogowych rzędu +11 mV
i chwilowych spadków napięcia w obwodzie zasilania bloku.
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7.2.3. Sprawdzenie wpływu nagłego ogrzania i ochłodzenia czujników pożaru
Sprawdzenie wpływu nagłego ogrzania i oziębienia czujników pożaru wykonano
z wykorzystaniem płomienia zapalniczki oraz zmrożonego powietrza z zamrażacza.
Wartość maksymalna generowanego napięcia z termoelektrycznego czujnika pożaru DPS,
umieszczonego nagle w płomieniu zapalniczki o temperaturze około +800C, dochodzi do
+130 mV. Nagłe ochłodzenie spoin odkrytych czujnika do temperatury ok. -50C (za pomocą
wtrysku zmrożonego powietrza) powoduje zmniejszenie wartości siły termoelektrycznej,
a nawet przyjęcie przez nią wartości ujemnej (podobnie jak w badaniach symulacyjnych).
Otrzymane wyniki wykluczyły założenie, aby nagłe ochłodzenie spoin zewnętrznych
czujnika DPS powodowało fałszywe zadziałanie systemu SSP-FK dla przyjętych warunków
cieplnych (tj. podczas włączenia lub wyłączenia pieca grzewczego KO-50).
Wartość maksymalna generowanego napięcia z czujnika pożaru DTBG, umieszczonego
w płomieniu zapalniczki, dochodzi do +270 mV. Podobnie jak dla czujnika DPS, nagłe
ochłodzenie spoin zewnętrznych czujnika DTBG powoduje zmniejszenie wartości siły
termoelektrycznej, a nawet przyjęcie przez nią wartości ujemnej (jak w badaniach
symulacyjnych). Wynika stąd, że czujniki DTBG w stanach dynamicznych są dwa razy
„wrażliwsze” w stosunku do czujników DPS. Dla warunków temperaturowych, panujących na
pokładzie śmigłowca Mi-8 w przedziale pieca KO-50 w czasie jego włączenia
i ciągłej pracy, oszacowane maksymalne wartości napięć generowanych z czujników DTBG
dochodzą do +22 mV i stanowią wartości podprogowe w porównaniu z napięciami
wymaganymi do uruchomienia i sygnalizacji bloku wykonawczego SSP-FK-BI (o wartości
minimalnej około +24 mV i czasie trwania około 6070 ms dla impulsów prostokątnych).
Oceniono zatem, że jest możliwe wywołanie samoczynnego fałszywego zadziałania bloku
wykonawczego SSP-FK-BI na skutek równoczesnego występowania sygnałów sterujących
z termoelektrycznych czujników pożaru DTBG o wartościach podprogowych rzędu +22 mV
i chwilowych spadków napięcia w obwodzie zasilania bloku.
Otrzymane wyniki potwierdziły hipotezę, że czujniki typu DTBG mogą być przyczyną
fałszywego zadziałania systemu SSP-FK na skutek nagłego nagrzania spoin przez ciepłe
powietrze dla przyjętych warunków cieplnych (tj. włączenia lub wyłączenia pieca grzewczego
KO-50) z uwagi na ich dużą czułość. Właściwość ta tłumaczy zrealizowaną już w Siłach
Zbrojnych RP wymianę czujników typu DTBG na czujniki typu DPS w systemach
przeciwpożarowych SSP-FK wykorzystujących bloki wykonawcze typu SSP-FK-BI.
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7.3. Badania bloku wykonawczego w zakresie możliwości fałszywego zadziałania
od impulsów zakłócających występujących w obwodach zasilania
W celu weryfikacji wyników otrzymanych w badaniach symulacyjnych opracowanych
modeli numerycznych bloku wykonawczego SSP-FK-BI, wykonano pomiary wartości napięć
uruchomienia i podtrzymania zadziałania badanego bloku wykonawczego dla wybranych
wartości sygnału otrzymywanego z grupy nadajników pożaru DPS, przy jednoczesnym
wytwarzaniu spadku napięcia zasilania bloku wykonawczego [136, 137].
Zakres badań eksperymentalnych systemu SSP-FK został dobrany indywidualnie, po
wykonaniu analizy przypadków fałszywego zadziałania systemu przeciwpożarowego SSP-FK
i sformułowaniu wstępnych hipotez w zakresie jego potencjalnych przyczyn. Pozwoliło to na
optymalizację procesu badawczego w ramach prowadzonych ekspertyz [136, 137].
W trakcie badań poziomu zakłóceń występujących w obwodach zasilania bloku
wykonawczego SSP-FK-BI stwierdzono, że w chwili włączania i wyłączania źródeł zasilania
(np. prądorozrusznika GS-18TP) oraz odbiorników dużej mocy (np. wentylatora pieca
grzewczego KO-50) pojawiają się impulsy zakłócające. Parametry tych impulsów [136]
mogą

dochodzić

do

wartości:

-14,8 V / 200 ms

(przy

włączaniu

GS-18TP)

oraz

+21,2 V / 200 ms (przy wyłączaniu GS-18TP). W obwodach kontroli systemu stwierdzono
występowanie zakłóceń o poziomach około 10-krotnie niższych tj. -1,4 V / 100 ms (przy
włączaniu GS-18TP) oraz +2,1 V / 100 ms (przy wyłączaniu GS-18TP).

7.3.1. Opis stanowiska badawczego do generacji impulsów zakłócających w obwodach
zasilania
Do modelowania określonych w badaniach parametrów (m.in. amplitudy i kształtu)
rzeczywistych zakłóceń elektrycznych generowanych na pokładzie statku powietrznego
zbudowano w środowisku Circuit Maker model symulacyjny generatora zakłóceń, którego
schemat i przykładowe przebiegi impulsów zakłócających przedstawiono poniżej (rys. 7.7).
Źródłem sygnałów napięciowych w zbudowanym modelu symulacyjnym są dwa
generatory z możliwością odpowiedniej komutacji sygnałów podawanych na dwa układy
kształtowania przebiegów realizowanych z pomocą wzmacniaczy operacyjnych U1 i U2.
Odpowiednia kombinacja przełączeń sygnałów realizowana za pomocą komutatorów
S1 do S4 pozwala na skierowanie generowanych sygnałów odpowiednio do obwodów
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wzmacniających lub różniczkujących te sygnały. Rezystory regulowane R3 i R8 dają
możliwość zmiany stałych czasowych układu różniczkującego sygnały. Wzmacniacz
operacyjny U3 jest elementem sumującym sygnały. Stopień końcowy, wykonany w oparciu
o wzmacniacz operacyjny dużej mocy U4, spełnia zadanie odpowiedniego wzmocnienia
napięciowego i prądowego dla zasilania systemu przeciwpożarowego SSP-FK. Za pomocą
rezystora regulowanego R16 zmieniana jest wartość napięcia wyjściowego, względem którego
będą występowały dodatkowe impulsy zakłócające.

Rys. 7.7. Model symulacyjny generatora zakłóceń w obwodzie zasilania systemu SSP-FK
Źródło: Materiały własne Autora

Model symulacyjny generatora zakłóceń daje możliwość generowania różnego rodzaju
impulsów zakłócających napięcie zasilania, zarówno w zakresie kształtu impulsu, jego
parametrów amplitudowo-częstotliwościowych, jak i polaryzacji względem ustalonej wartości
napięcia stałego dla pokładowej sieci elektroenergetycznej.
Model ten pozwala na wygenerowanie następujących impulsów zakłócających:
•

impulsy prostokątne o zadanym czasie trwania, amplitudzie, stromości zbocza oraz
polaryzacji względem napięcia stałego pokładowej sieci elektroenergetycznej;

•

impulsy trójkątne o zadanym czasie narastania i opadania, amplitudzie oraz polaryzacji
względem napięcia stałego pokładowej sieci elektroenergetycznej;

•

impulsy ekspotencjalne o zadanej stałej czasowej, amplitudzie oraz polaryzacji względem
napięcia stałego pokładowej sieci elektroenergetycznej;

•

impulsy sinusoidalne o zadanym czasie trwania i amplitudzie oraz polaryzacji względem
napięcia stałego pokładowej sieci elektroenergetycznej.
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Na podstawie modelu symulacyjnego zbudowany został jego model fizyczny w postaci
wysokoprądowego generatora impulsów zakłócających (rys. 7.8), który wykorzystano do
badania w warunkach laboratoryjnych wpływu wytwarzanych zakłóceń w zasilaniu bloku
wykonawczego na możliwość występowania jego fałszywego zadziałania.

Rys. 7.8. Model fizyczny generatora zakłóceń do badań zadziałania systemu SSP-FK
Źródło: Materiały własne Autora

Generator zakłóceń wchodził w skład układu pomiarowego (rys. 7.9), zawierającego
3 czujniki pożaru DPS połączone w grupę, badaną płytkę wzmacniaczy bloku wykonawczego
SSP-FK-BI, przekaźnik wykonawczy TKE-54PODG i lampkę sygnalizacyjną.

Rys. 7.9. Układ pomiarowy z generatorem zakłóceń do badań zadziałania systemu SSP-FK
Źródło: Materiały własne Autora
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Wystąpienie stanu zadziałania płytki wzmacniaczy bloku wykonawczego (rys. 7.10)
w warunkach kontroli poprawności działania lub oddziaływania zakłóceń w zasilaniu
było potwierdzane zaświeceniem lampki sygnalizacyjnej.

Rys. 7.10. Układ pomiarowy z generatorem zakłóceń do badań zadziałania systemu SSP-FK
Źródło: Materiały własne Autora

Określenie właściwości dynamicznych bloku wykonawczego SSP-FK-BI w zakresie jego
zadziałania podczas jednoczesnego wystąpienia spadku napięcia zasilania i sygnału
z czujników pożaru o wartości podprogowej (nie wywołującej zadziałania bloku przy
znamionowym napięciu zasilania) było możliwe na stanowisku badawczym (rys. 7.11)
wykorzystywanym w Wojskowych Zakładach Lotniczych WZL-1 S.A. w Łodzi.

Rys. 7.11. Stanowisko badawcze z generatorem zakłóceń do badań zadziałania systemu SSP-FK
Źródło: Materiały własne Autora
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7.3.2. Sprawdzenie wpływu impulsów zanikowych w obwodach zasilania
Badania wpływu impulsów zanikowych w obwodach zasilania na możliwość fałszywego
zadziałania systemu SSP-FK przeprowadzono dla bloku wykonawczego SSP-FK-BI
„suchego” oraz „mokrego”, poddanego oddziaływaniu wilgoci (wody). Założono, że pod
wpływem wilgoci zmianie mogą ulec wartości parametrów torów pomiarowych tworzonych
przez elementy elektroniczne występujące na płytce wzmacniaczy bloku wykonawczego
(m.in. wartości parametrów kondensatorów, tranzystorów i układów scalonych). Badania
weryfikacyjne rozpoczęto od oszacowania maksymalnych wartości sygnału podprogowego
z czujników pożaru stosowanych na śmigłowcu Mi-8 [136, 137].
Na podstawie analizy otrzymanych wyników pomiaru rzeczywistej temperatury powietrza
w przedziale pieca grzewczego KO-50 na śmigłowcu Mi-8 [136] stwierdzono, że maksymalna
wartość temperatury powietrza podczas ciągłej pracy pieca osiągnęła wartość +60C,
a jej gradient narastania po uruchomieniu pieca wynosił +10C/min. Oznacza to, że
z grupy czujników pożaru może być generowany w powyższych warunkach termicznych
sygnał napięciowy w postaci siły termoelektrycznej o wartości nie przekraczającej 1 mV
(nie powodującej otwarcia tranzystora T4). Jednak w warunkach zimowych lub w czasie lotu
z przewyższeniem, powiew zimnego powietrza w przedziale pracującego pieca grzewczego
KO-50 powodujący chwilowe oziębienie spoin odkrytych w czujnikach pożaru DPS, może
być przyczyną wygenerowania siły termoelektrycznej o wartości chwilowej nawet do 24 mV.
Wartość ta w warunkach wystąpienia chwilowych spadków napięcia zasilania (wywołanych
włączeniem odbiorników dużej mocy, np. wentylatora pieca grzewczego) może być
wystarczająca do uruchomienia tranzystora T4 na płytce wzmacniaczy bloku wykonawczego
SSP-FK-BI w przypadku zastosowania komparatora sygnałów US1 o dużej histerezie.
Jako pierwsze wykonano badania dla bloku „suchego”. Celem badania określenie
wartości i czasu trwania spadku napięcia zasilania bloku wykonawczego SSP-FK-BI
wywołującego zadziałanie płytek wzmacniaczy przy występowaniu sygnału „podprogowego”
z czujników DPS. Pozwoliło to na określenie warunków fałszywego uruchomienia systemu
przeciwpożarowego na skutek chwilowych spadków napięcia zasilania przy występowaniu
sygnału z czujników DPS o wartości „podprogowej”.
Maksymalne wartości parametrów spadku napięcia zasilania bloku wykonawczego były
zgodne z wartościami zawartymi w tabeli 7.1. i nie przekraczały wartości dopuszczalnych
przewidzianych przez normę NO-15-A200:2007 [102].
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Tabela 7.1. Wartości amplitudy impulsu zanikowego w zasilaniu bloku w zależności od czasu trwania zakłócenia
– wg rys. 12. i 13. normy NO-15-A200:2007

Czas trwania
impulsu
zakłócenia

Wartość amplitudy dla zakłócającego impulsu prostokątnego
Krzywa 6
znamionowe

Krzywa 6
dopuszczalne

Krzywa 4
znamionowe

Krzywa 4
dopuszczalne

Krzywa 2
znamionowe

Krzywa 2
dopuszczalne

[ms]

[V]

[V]

[V]

[V]

[V]

[V]

1

-10,5

-17,5

-16,5

-21,5

-28,5

-28,5

10

-10,5

-17,5

-16,5

-21,5

-28,5

-28,5

30

-8,5

-16,5

-16,5

-21,5

-28,5

-28,5

50

-6,5

-14,5

-15,5

-20,5

-28,5

-28,5

100

-4,5

-9,5

-11,5

-18,5

-28,5

-28,5

300

-4,5

-4,5

-6,5

-10,5

-28,5

-28,5

500

-4,5

-4,5

-4,5

-5,5

-28,5

-28,5

Przykładowe wartości napięcia dla sygnału uruchamiającego z czujnika pożaru DPS
przy spadku napięcia zasilania [136] dla bloku wykonawczego SSP-FK-BI w stanie suchym
(bez oddziaływania wilgoci) podano w tabeli 7.2.
Tabela 7.2. Wartości napięcia z czujnika pożaru powodującego zadziałanie bloku wykonawczego (bez wilgoci)
Napięcie
zasilania bloku

Napięcie zadziałania i odpuszczenia bloku
wykonawczego - płytka najbardziej czuła

Napięcie zadziałania i odpuszczenia bloku
wykonawczego - płytka najmniej czuła

[V]

[mV]

[mV]

[mV]

[mV]

12

23,5

21,6

25,5

23,7

16

28,1

25,0

29,6

26,6

20

29,8

26,8

30,4

27,7

24

30,0

26,9

30,5

27,8

28

30,0

27,0

30,7

27,9

32

30,2

27,1

30,8

28,1

Otrzymane wyniki wykazały, że obszar napięcia zadziałania bloku występuje już
dla sygnałów z czujników pożaru o wartości 23 mV. Wymagane napięcie zasilania bloku
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wykonawczego, mogące spowodować jego fałszywe zadziałanie, powinno osiągać wartości na
poziomie 12 V [136]. Występowanie obszaru zadziałania związane jest z właściwościami
torów pomiarowych bloku wykonawczego SSP-FK-BI i powoduje, że podczas spadku
napięcia zasilania sygnał z czujników pożaru jest wyższy niż napięcie odniesienia na
komparatorze wzmacniacza operacyjnego wybranej płytki wzmacniaczy.
W wyniku realizacji badania stwierdzono, że w warunkach jednoczesnego występowania
spadku napięcia w zasilaniu bloku wykonawczego SSP-FK-BI i napięcia „podprogowego”
z czujników pożaru DPS:
•

minimalne napięcie z czujników pożaru, powodujące zadziałanie płytek wzmacniaczy
i stanowiące próg zadziałania bloku wykonawczego SSP-FK-BI, zależy od „głębokości”
i „charakteru” chwilowego spadku napięcia zasilania bloku;

•

dla płytek wzmacniaczy minimalne stałe napięcie w obwodzie czujników pożaru DPS
powodujące ich zadziałanie podczas spadku napięcia zasilania, wynosi około 24 mV (przy
chwilowym napięciu zasilania równym 12 V);

•

dla płytek wzmacniaczy minimalne chwilowe napięcie w obwodzie zasilania, powodujące
ich zadziałanie wywołane spadkiem w postaci impulsu prostokątnego, wynosi około
12 V (przy napięciu „podprogowym” równym 24 mV), a maksymalne napięcie zasilania
wynosi około 16 V (przy napięciu „podprogowym” równym 30 mV);

•

czas zadziałania płytek wzmacniaczy bloku wzmacniaczy SSP-FK-BI zależy zarówno od
wartości napięcia „podprogowego” z czujników pożaru DPS, jak i chwilowego napięcia
zasilania bloku przy jego zaniku.
Następnie wykonano badania dla bloku „mokrego”. Celem badania było określenie

wartości i czasu trwania spadku napięcia zasilania bloku wykonawczego SSP-FK-BI
wywołującego zadziałanie wybranych płytek wzmacniaczy przy występowaniu sygnału
„podprogowego” z czujników DPS w warunkach oddziaływania wilgoci na płytki
wzmacniaczy. Pozwoliło to na określenie warunków fałszywego uruchomienia systemu
przeciwpożarowego na skutek chwilowych spadków napięcia zasilania przy występowaniu
sygnału z czujników DPS o wartości „podprogowej” (zbliżonej do wartości „progów”
zadziałania bloku wykonawczego SSP-FK-BI).
Przykładowe wartości napięcia dla sygnału uruchamiającego z czujnika pożaru DPS
przy spadku napięcia zasilania [136] dla bloku wykonawczego SSP-FK-BI w stanie mokrym
(po przetrzymaniu w warunkach wilgoci) podano w tabeli 7.3.
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Tabela 7.3. Wartości napięcia z czujnika pożaru powodującego zadziałanie bloku wykonawczego (z wilgocią)
Napięcie
zasilania bloku

Napięcie zadziałania i odpuszczenia bloku
wykonawczego - płytka najbardziej czuła

Napięcie zadziałania i odpuszczenia bloku
wykonawczego - płytka najmniej czuła

[V]

[mV]

[mV]

[mV]

[mV]

12

22,8

22,0

25,1

24,3

16

27,8

25,2

29,2

26,9

20

29,4

27,0

30,3

27,9

24

29,6

27,2

30,4

28,2

28

29,7

27,2

30,5

28,3

32

29,8

27,3

30,6

28,4

Otrzymane wyniki wykazały nieznaczne obniżenie wartości sygnału z czujników pożaru
wymaganej do uruchomienia bloku wykonawczego.
W wyniku realizacji badania stwierdzono, że w warunkach jednoczesnego występowania
spadku napięcia zasilania bloku wykonawczego SSP-FK-BI i napięcia „podprogowego”
z czujników pożaru DPS:
•

minimalne napięcie z czujników pożaru powodujące zadziałanie płytek wzmacniaczy,
stanowiące próg zadziałania bloku wykonawczego SSP-FK-BI, zależy od „głębokości”
i „charakteru” chwilowego spadku napięcia zasilania bloku (jak dla bloku suchego);

•

dla płytek wzmacniaczy minimalne stałe napięcie w obwodzie czujników pożaru DPS
powodujące ich zadziałanie podczas spadku napięcia zasilania, wynosi około 22 mV
(przy chwilowym napięciu zasilania równym 12 V);

•

dla płytek wzmacniaczy minimalne chwilowe napięcie w obwodzie zasilania, powodujące
ich zadziałanie wywołane spadkiem w postaci impulsu prostokątnego, wynosi około
12 V (przy napięciu „podprogowym” równym 22 mV), a maksymalne napięcie zasilania
wynosi około 16 V (przy napięciu „podprogowym” równym 30 mV);

•

czas zadziałania płytek wzmacniaczy zależy od wartości napięcia „podprogowego”
z czujników pożaru DPS oraz chwilowego napięcia zasilania bloku przy jego zaniku.
Badania wrażliwości bloku wykonawczego SSP-FK-BI na chwilowe spadki napięcia

zasilania w warunkach występowania sygnału podprogowego z czujników pożaru wykonano
na specjalizowanym stanowisku pomiarowym w WZL-1 Łódź. Stanowisko to (rys. 7.12)
umożliwiło jednoczesne ustawienie napięcia charakteryzującego siłę termoelektryczną
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stanowiącą sygnał z czujników pożaru w dozorowanym przedziale oraz chwilowe spadki
napięcia zasilania pokładowego modelowane z generatora sygnału harmonicznego [136].

Rys. 7.12. Stanowisko do badań bloku SSP-FK-BI w warunkach chwilowego spadku napięcia zasilania
Źródło: Materiały własne Autora

Wyniki badań wykazały, że w normalnych warunkach zasilania pokładowego 28,5 V blok
wykonawczy SSP-FK-BI generuje sygnał wyjściowy, uruchamiający układ gaszenia pożaru,
dla

napięcia

wejściowego

z

czujnika

pożaru

o

wartości

progowej

30 mV.

Jednocześnie potwierdziły one możliwość fałszywego zadziałania bloku wykonawczego
w przypadku chwilowych spadków napięcia zasilania pokładowego, przy występowaniu siły
termoelektrycznej z czujników pożaru o wartości podprogowej (mniejszej niż 30 mV).
Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów w zakresie wartości sygnału z czujnika
pożaru wymaganego do zadziałania bloku wykonawczego SSP-FK-BI przy spadku napięcia
w jego obwodzie zasilania, opracowano zbiorczy wykres (rys. 7.13), przedstawiający obszar
zadziałania bloku oraz obszar podtrzymania jego zadziałania [136]. Określona w badaniach
charakterystyka (rys. 7.13) pozwala na potwierdzenie możliwości i określenie warunków
samoczynnego zadziałania systemu przeciwpożarowego SSP-FK w czasie wykonywania
„zimnego” lub „gorącego” rozruchu silnika śmigłowca Mi-8, a także w momencie włączenia
do pracy odbiorników dużej mocy [136].
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Rys. 7.13. Rzeczywista charakterystyka zadziałania i podtrzymania zadziałania bloku SSP-FK-BI
Źródło: Materiały własne Autora

Wykres ten pokazuje, że uruchomienie bloku wykonawczego może nastąpić dla sygnałów
z czujników pożaru mniejszych niż wartości podawane przez producenta dla znamionowego
napięcia zasilania (28÷32 mV). Pozwala też zrozumieć, dlaczego nie każdy spadek napięcia
w zasilaniu elektrycznym wywołuje zadziałanie bloku.
Dla wywołania fałszywego zadziałania bloku spadek napięcia musi posiadać wartości
mieszczące się w obszarze zadziałania, a po przejściu w obszar podtrzymania zadziałania musi
on trwać wystarczająco długo, aż nastąpi przełączenie układów samopodtrzymania zasilania
bloku. Obszar podtrzymania zadziałania umożliwia uruchomienie bloku dla czasów spadku
napięcia zasilania krótszych niż wymagane w obszarze zadziałania [136].
Otrzymane wyniki wykazały, że istnienie obszaru podtrzymania zadziałania bloku
wykonawczego występuje jako rozszerzenie obszaru uruchomienia zadziałania i rozpoczyna
się dla sygnałów z czujników pożaru o wartości ok. 23 mV.
Parametrem determinującym wystąpienie fałszywego zadziałania bloku wykonawczego
jest też czas trwania spadku napięcia zasilania. Badania wykazały, że im mniejsze jest napięcie
zasilania podczas spadku, tym wymagany jest dłuższy czas trwania spadku napięcia zasilania
[136]. Otrzymane wyniki badań mogą być istotne przy analizach dotychczasowych rozwiązań
konstrukcyjnych m.in. [73, 74, 83÷85, 86, 90÷92, 96, 122] oraz projektowaniu nowych
systemów zasilania elektroenergetycznego [58, 75, 81, 93, 119, 123, 127, 133, 151].
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7.3.3. Sprawdzenie wpływu impulsów przepięciowych w obwodach zasilania
Impulsy przepięciowe stanowiły drugą grupę zakłóceń, które były wprowadzane do
badanego układu jako chwilowe zmiany napięcia zasilającego płytki wzmacniaczy [136].
Celem badania było określenie wartości i czasu trwania przepięcia w zasilaniu bloku
wykonawczego SSP-FK-BI wywołującego fałszywe zadziałanie płytek wzmacniaczy przy
występowaniu sygnału „podprogowego” z czujników DPS. Pozwoliło to na określenie
warunków fałszywego uruchomienia systemu przeciwpożarowego na skutek chwilowych
przepięć w napięciu zasilania przy występowaniu sygnału z czujników DPS o wartości
„podprogowej” (zbliżonej do wartości progów zadziałania bloku wykonawczego SSP-FK-BI).
Maksymalne wartości parametrów przepięć w zasilaniu bloku wykonawczego były
zgodne z wartościami zawartymi w tabeli 7.4. i nie przekraczały wartości dopuszczalnych
przewidzianych przez normę NO-15-A200:2007 [102].

Tabela 7.4. Wartości amplitudy impulsu przepięciowego w zasilaniu bloku w zależności od czasu trwania
zakłócenia – wg rys. 12. i 13. normy NO-15-A200:2007

Czas trwania
impulsu
zakłócenia

Wartość amplitudy dla zakłócającego impulsu prostokątnego
Krzywa 5
znamionowe

Krzywa 5
dopuszczalne

Krzywa 3
znamionowe

Krzywa 3
dopuszczalne

Krzywa 1
znamionowe

Krzywa 1
dopuszczalne

[ms]

[V]

[V]

[V]

[V]

[V]

[V]

1

+11,5

+31,5

+21,5

+41,5

+31,5

+51,5

10

+11,5

+31,5

+21,5

+41,5

+31,5

+51,5

30

+7,5

+25,5

+21,5

+39,5

+31,5

+51,5

50

+4,5

+17,5

+15,5

+35,5

+31,5

+51,5

100

+0,5

+6,5

+7,5

+25,5

+24,5

+49,5

300

+0,5

+0,5

+1,5

+8,5

+15,5

+40,5

500

+0,5

+0,5

+1,5

+4,5

+9,5

+32,5

Badania laboratoryjne wykazały, że impulsy przepięciowe generowane w zasilaniu
o parametrach spełniających warunki podane w normie NO-15-A200:2007, o wartości do
+50 V i czasie trwania do 10 µs, wytwarzają na bazie tranzystora T4 sygnały o amplitudzie do
150 mV, ale są one zbyt małe i zbyt krótkie, aby zdążyły otworzyć tranzystor T4 i uruchomić
przekaźnik RES-52 na płytce wzmacniaczy. Dla dłużej trwającego impulsu zakłócającego
150

(o okresie rzędu 10 ms i więcej) nie stwierdzono wymaganej wartości napięcia na bazie
tranzystora T4, mogącej uruchomić przekaźnik RES-52 i wygenerować sygnał pożaru [136].
W wyniku realizacji badania, bez oddziaływania wilgoci, nie stwierdzono fałszywego
zadziałania bloku wykonawczego w warunkach jednoczesnego występowania przepięć
w zasilaniu i podawania napięcia „podprogowego” z czujników pożaru DPS.
Następnie wykonano badania dla płytek wzmacniaczy poddanych wpływowi wody.
Celem badania było określenie parametrów przepięć w zasilaniu bloku wykonawczego
w stanie zawilgocenia, przy których nastąpi jego samoczynne zadziałanie. Pozwoliło to na
określenie warunków fałszywego uruchomienia systemu przeciwpożarowego SSP-FK na
skutek chwilowych przepięć w zasilaniu przy oddziaływaniu wilgoci na płytki wzmacniaczy.
W czasie badań zawilgoconych płytek wzmacniaczy bloku wykonawczego SSP-FK-BI,
poddanych oddziaływaniu przepięć w obwodach zasilania, stwierdzono jego samoczynne
zadziałanie. Ustalono, że po podaniu impulsu zakłócającego w zasilaniu o wartości +31,5 V
i czasie trwania 30 ms, nastąpiło samoczynne zadziałanie płytki wzmacniaczy. Stan
zadziałania płytki wzmacniaczy utrzymywał się przez kilkanaście godzin, aż do momentu jej
wyschnięcia w normalnych warunkach termicznych (+25C).
Na podstawie wykonanego sprawdzenia jakości wykonania powłoki lakierniczej na płytce
wzmacniaczy

powodującej

fałszywe

zadziałanie

bloku

wykonawczego

SSP-FK-BI

stwierdzono, że przyczyną jej uruchomienia jest zbyt cienka warstwa powłoki ochronnej na
kilku „wystających” końcówkach montażowych elementów elektronicznych w obszarach
obwodów elektrycznych płytki wzmacniaczy stanowiących punkty „wrażliwe” [136].
Powłoka lakiernicza wszystkich sześciu płytek wzmacniaczy od strony montażu elementów
elektronicznych i ich obwodów elektrycznych (w postaci ścieżek drukowanych) nie wykazała
oznak uszkodzeń mechanicznych (zadrapań, pęknięć itp.), które mogłyby stanowić przyczynę
wnikania wilgoci do elementów elektronicznych i umożliwiać powstawanie lokalnych zwarć
powodujących fałszywe zadziałanie płytek (występuje dość gruba warstwa zabezpieczającego
lakieru silikonowego z grupy SCC-3). Uzgodnione z WZL-1 Łódź S.A. sposoby badania
płytek wzmacniaczy bloku wykonawczego SSP-FK-BI w zakresie ich fałszywego zadziałania
w warunkach nakładania kropel wody na punkty „wrażliwe” obwodów elektrycznych zostały
wykorzystane do opracowania efektywnej metody sprawdzania stanu powłoki ochronnej
poszczególnych płytek i jej odporności na oddziaływanie wilgoci [136].
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7.4. Badania bloku wykonawczego w zakresie możliwości fałszywego zadziałania
od zwarć między obwodami wywołanych wpływem wilgoci
Badania eksperymentalne w zakresie możliwości fałszywego zadziałania bloku
wykonawczego SSP-FK-BI od zwarć wywołanych wpływem wilgoci (wody), przy zasilaniu
napięciem znamionowym 28,5 V, miały na celu określenie maksymalnej rezystancji między
obwodami na płytce wzmacniaczy, przy której nastąpi zamknięcie styków przekaźnika RES52, a przekaźnik wykonawczy TKE-54PODG przejdzie w stan samopodtrzymania zasilania.
Weryfikacja objęła tylko przypadki wybrane w badaniach numerycznych, uwzględniające
ograniczenie parametrów energetycznych poszczególnych elementów elektronicznych
(dopuszczalne natężenie prądu w obwodach elektrycznych i napięcia na elementach
elektronicznych) oraz założenie, że zwierane punkty obwodów nie mogą być oddalone od
siebie o więcej niż 1 cm (maksymalna średnica kropli wody przewodzącej).

7.4.1. Sprawdzenie wpływu zwarć do obwodów zasilania
Dla przyjętych warunków potwierdzono następujące przypadki zwarć do obwodów
zasilania z tranzystorami T1 i T2 na płytce wzmacniaczy, symulowanych poprzez nałożenie
kropli wody, mogące powodować fałszywe zadziałanie bloku wykonawczego:
1.

Zwarcie (01) w obwodach zasilania polegające na połączeniu obwodu wejścia WE9
do emitera ET1 tranzystora T1, stanowiącego stabilizowane źródło napięcia odniesienia
dla komparatora sygnałów US1 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 6,8 k).

2.

Zwarcie (02) w obwodach zasilania polegające na połączeniu obwodu wejścia WE9
do bazy BT1 tranzystora T1, stanowiącego stabilizowane źródło napięcia odniesienia dla
komparatora sygnałów US1 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 470 ).

3.

Zwarcie (03) w obwodach zasilania polegające na połączeniu obwodu masy do kolektora
CT1 tranzystora T1, stanowiącego stabilizowane źródło napięcia odniesienia dla
wzmacniacza US1 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 9,1 k).
Zjawisko fałszywego zadziałania bloku wykonawczego SSP-FK-BI (w warunkach

zmiany rezystancji izolacji obwodów lub parametrów elementów elektronicznych wywołanej
zawilgoceniem) zachodzi nie tylko dla chwilowych przepięć spowodowanych zmianą
obciążenia w sieci elektroenergetycznej, ale także przy znamionowym napięciu zasilania
systemu przeciwpożarowego SSP-FK, co jest zgodne z wynikami ekspertyz ITWL [97, 136].

152

7.4.2. Sprawdzenie wpływu zwarć do obwodów sterowania
Dla przyjętych warunków potwierdzono następujące przypadki zwarć do obwodów
sterowania z układami US1 i US2 na płytce wzmacniaczy, symulowanych poprzez nałożenie
kropli wody, mogące powodować fałszywe zadziałanie bloku wykonawczego:
1.

Zwarcie (04) w obwodach sterowania polegające na połączeniu obwodu zasilania 7US1
do wyjścia 5US1 komparatora sygnałów US1, stanowiącego układ sterowania dla
tranzystora T3 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 4,6 k).
Dodatkowo stwierdzono fałszywe zadziałanie bloku dla zwarcia (12) między 9US1

a obwodem masy (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 31,7 k) oraz dla zwarcia (13)
między 12US2 a obwodem masy (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 13,3 k).
Nie potwierdzono fałszywego zadziałania bloku wykonawczego dla następujących
przypadków zwarć do obwodów sterowania z układami US1 i US2:
1.

Zwarcie (05) w obwodach sterowania polegające na połączeniu obwodu masy 1US2
do wyjścia 5US2 wzmacniacza sygnałów US2, stanowiącego układ sterowania dla
tranzystora T3 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 50 ).

2.

Zwarcie (06) w obwodach sterowania polegające na połączeniu obwodu masy 1US2
do wejścia 10US2 wzmacniacza sygnałów US2, stanowiącego układ sterowania dla
tranzystora T3 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 10 ).
Zjawisko fałszywego zadziałania bloku wykonawczego SSP-FK-BI (w warunkach

zmiany rezystancji izolacji obwodów lub parametrów elementów elektronicznych wywołanej
zawilgoceniem) zachodzi nie tylko dla chwilowych przepięć spowodowanych zmianą
obciążenia w sieci elektroenergetycznej, ale także przy znamionowym napięciu zasilania
systemu przeciwpożarowego SSP-FK, co jest zgodne z wynikami ekspertyz ITWL [97, 136].

7.4.3. Sprawdzenie wpływu zwarć do obwodów wyjściowych
Dla przyjętych warunków potwierdzono następujące przypadki zwarć do obwodów
wyjściowych z tranzystorami T3 i T4 na płytce wzmacniaczy, symulowanych poprzez
nałożenie kropli wody, mogących powodować fałszywe zadziałanie bloku wykonawczego:
1.

Zwarcie (07) w obwodach wyjściowych polegające na połączeniu obwodu kolektora
CT3 do bazy BT3 tranzystora T3, stanowiącego układ sterowania dla tranzystora T4
(maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 10,3 k).
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2.

Zwarcie (08) w obwodach wyjściowych polegające na połączeniu obwodu kolektora
CT3 do emitera ET3 tranzystora T3, stanowiącego układ sterowania dla tranzystora T4
(maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 9,9 k).

3.

Zwarcie (09) w obwodach wyjściowych polegające na połączeniu obwodu kolektora
CT4 do bazy BT4 tranzystora T4, stanowiącego układ sterowania zasilaniem dla
przekaźnika RES-52 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 36,1 k).

4.

Zwarcie (10) w obwodach wyjściowych polegające na połączeniu obwodu kolektora
CT4 do emitera ET4 tranzystora T4, stanowiącego układ sterowania zasilaniem dla
przekaźnika RES-52 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 1,6 k).

5.

Zwarcie (11) w obwodach wyjściowych polegające na połączeniu obwodu zasilania za
diodami D18 i D20 do bazy BT4 tranzystora T4, stanowiącego układ sterowania
zasilaniem dla przekaźnika RES-52 (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 60,4 k).
Dodatkowo stwierdzono fałszywe zadziałanie bloku dla zwarcia (14) między bazą BT3

tranzystora T3 a obwodem masy (maksymalna rezystancja zwarcia wynosi 3,8 k).
Zjawisko fałszywego zadziałania bloku wykonawczego SSP-FK-BI (w warunkach
zmiany rezystancji izolacji obwodów lub parametrów elementów elektronicznych wywołanej
zawilgoceniem)

zachodzi nie tylko dla chwilowych przepięć spowodowanych zmianą

obciążenia w sieci elektroenergetycznej, ale także przy znamionowym napięciu zasilania
systemu przeciwpożarowego SSP-FK, co jest zgodne z wynikami ekspertyz ITWL [97, 136].
W wykonanych badaniach eksperymentalnych potwierdzono, że fałszywe zadziałanie
systemu przeciwpożarowego SSP-FK może wystąpić we wszystkich rozpatrywanych
obwodach: zasilania, sterowania i wyjściowych płytki wzmacniaczy. Otrzymane wyniki
wspomagały przyjętą w czasie prac Komisji Badania Wypadków Lotniczych hipotezę
o możliwości fałszywego zadziałania systemu SSP-FK na skutek zwarć wywołanych
zawilgoceniem płytek wzmacniaczy bloku wykonawczego SSP-FK-BI i chwilowych przepięć
występujących w pokładowej sieci elektroenergetycznej [136, 137].
Dodatkowe badania eksperymentalne mokrego bloku wykonawczego SSP-FK-BI
wykonane na stanowisku badawczym (rys. 7.14) w Wojskowych Zakładach Lotniczych WZL1 Łódź wykazały, że możliwe zwarcia elektryczne między wybranymi elementami
elektronicznymi w obwodach płytek wzmacniaczy (m.in. zwarcie obwodu kolektora i bazy lub
obwodu kolektora i emitera tranzystora T4) powodują uruchomienie przekaźnika RES-52 na
płytce wzmacniaczy i fałszywe zadziałanie układu sygnalizacji pożaru [136].
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Rys. 7.14. Stanowisko do badań bloku SSP-FK-BI w warunkach oddziaływania wilgoci (wody)
Źródło: Materiały własne Autora

Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji ustalone zostały połączenia zwarciowe
(rys. 7.15), które powodują fałszywe zadziałanie systemu przeciwpożarowego SSP-FK na
pokładzie śmigłowca Mi-8, wywołane wpływem wilgoci i przepięciami w zasilaniu bloku
wykonawczego [136]. Wyniki symulacji komputerowych i badań weryfikacyjnych zostały
wykorzystane do diagnostyki systemu SSP-FK w trakcie badania wybranych przypadków jego
samoczynnego zadziałania (m.in. ekspertyzy realizowane w ITWL).

Rys. 7.15. Połączenia zwarciowe powodujące fałszywe zadziałanie systemu SSP-FK (kolor czerwony)
Źródło: Materiały własne Autora
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7.5. Możliwości ograniczenia przypadków fałszywego zadziałania bloku wykonawczego
od impulsów zakłócających występujących w obwodach zasilania
W trakcie badań poziomu zakłóceń występujących w obwodach zasilania systemu SSPFK wykonanych na śmigłowcu Mi-8 [136] stwierdzono, że w czasie włączania i wyłączania
źródeł zasilania (np. prądorozrusznika GS-18TP) oraz odbiorników dużej mocy (np. pieca
grzewczego KO-50) pojawiają się impulsy zakłócające. Na podstawie otrzymanych wyników
badań na pokładzie śmigłowca Mi-8 opracowano i zbudowano wysokoprądowy generator
impulsów zakłócających oraz wykonano badania

systemu przeciwpożarowego SSP-FK

w warunkach laboratoryjnych [143]. Stwierdzono, że chwilowe spadki napięcia zasilania
płytki wzmacniaczy o wartości rzędu -14,8 V, przy występowaniu napięcia podprogowego
z czujnika pożaru o wartości rzędu 24 mV, mogą być przyczyną fałszywego zadziałania,
a w charakterystyce wzmacniaczy występują strefy podtrzymania zadziałania.
Badania eksperymentalne, weryfikujące wyniki symulacji, wykazały, że warunkiem
koniecznym do wystąpienia fałszywego zadziałania systemu przeciwpożarowego SSP-FK jest
odpowiednio długi stan trwania zakłócenia w obwodach sygnałowych i zasilania. Elementem
kluczowym jest zadziałanie przekaźnika wykonawczego TKE54PODG oraz jego przejście
w stan podtrzymania zasilania. Zbyt krótkie sygnały sterujące, otrzymywane z bloku
wykonawczego SSP-FK-BI po zadziałaniu przekaźnika RES-52 na płytce wzmacniaczy, nie
powodują uruchomienia układu gaszenia pożaru przez system SSP-FK [97, 121, 136].
Minimalne wartości czasu trwania i rodzaju sygnału sterującego z bloku wykonawczego,
powodującego zadziałanie przekaźnika TKE54PODG, przedstawiono w tabeli 7.5. Wartości te
zależą od kształtu sygnału (zasilanie ciągłe, sygnały prostokątne, trójkątne) oraz rezystora
(o rezystancji R= 470 ) występującego w obwodzie gasikowym [50]. Dodatkowo wykazano,
że minimalna wartość napięcia powodującego zadziałanie przekaźnika TKE54PODG wynosi
10,20 V (przy pobieranym prądzie 0,160 A), a minimalna wartość napięcia powodującego
zadziałanie bloku zaworów przeciwpożarowych 781100 wynosi 5,10 V (przy pobieranym
prądzie 1,40 A) i są one zgodne z wymaganiami [136].
Otrzymane wyniki badań wskazały na potrzebę zastosowania dodatkowych układów
filtrujących zakłócenia w celu stabilizacji napięcia zasilania systemu SSP-FK [136] oraz
przeprowadzenia dodatkowych prac badawczych w zakresie warunków generacji zakłóceń,
podobnie jak dla samolotów Su-22 [13, 3842, 146150]. Przy prowadzeniu takich badań
pomocne mogą być wyniki prac [3, 5, 8, 9, 12, 21, 28, 43, 56, 64, 6671, 156158, 161, 169].
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Tabela 7.5. Minimalne wartości czasu zadziałania przekaźnika TKE54PODG w zależności od rodzaju zasilania
Rodzaj zasilania elektroenergetycznego (ciągłe, prostokątne i trójkątne)
Napięcie zasilania
przekaźnika

Ciągłe
bez R=470

Ciągłe
z R=470

Prostokąty
bez R=470

Prostokąty
z R=470

Trójkąty
bez R=470

Trójkąty
z R=470

[V]

[ms]

[ms]

[ms]

[ms]

[ms]

[ms]

11

42

43

40

41

63

90

15

19

20

17

18

26

39

20

12

12

10

11

15

26

24

10

10

7

8

11

23

28,5

9

9

6

7

9

22

32

7

7

5

6

7

20

Impulsy przepięciowe stanowią kolejną grupę zakłóceń, które były wprowadzane
do układu jako chwilowe zmiany napięcia zasilającego płytki wzmacniaczy [136]. Badania
laboratoryjne wykazały, że impulsy przepięciowe generowane w zasilaniu o parametrach
spełniających warunki podane w normie NO-15-A200:2007, o wartości do +50 V i czasie
trwania do 10 µs, wytwarzają na bazie tranzystora T4 sygnały o amplitudzie do 150 mV,
ale są one zbyt małe i zbyt krótkie, aby zdążyły otworzyć tranzystor T4 i uruchomić
przekaźnik RES-52 na płytce wzmacniaczy. Dla dłużej trwającego impulsu zakłócającego
(o okresie rzędu 10 ms i więcej) nie stwierdzono wymaganej wartości napięcia na bazie
tranzystora T4, mogącej uruchomić przekaźnik RES-52 i wygenerować sygnał pożaru.
W badaniach eksperymentalnych potwierdzono też wnioski wynikające z wykonanych
badań numerycznych, że jedną z możliwych przyczyn fałszywego zadziałania systemu
przeciwpożarowego SSP-FK jest wystąpienie lokalnych zwarć między obwodami na płytce
wzmacniaczy [136]. Zwarcia te mogą być skutkiem zmniejszenia rezystancji izolacji
pomiędzy obwodami elektrycznymi na płytce wzmacniaczy poddanej oddziaływaniu wilgoci
(wody). Wartość podprogowa do fałszywego zadziałania płytki wzmacniaczy przy zasilaniu
28,5 V, może okazać się wystarczająca w chwili wystąpienia przepięcia w sieci zasilania.
Przykładem jest obwód „zasilanie płytki – baza tranzystora T4”, który zawiera elementy
elektroniczne (m.in. kondensatory) stanowiące układy filtrujące. Na skutek ich zwarcia
spowodowanego zawilgoceniem, następuje utrata właściwości filtrujących, a przepięcia
w obwodach zasilania płytek wzmacniaczy mogą uruchomić układ sygnalizacji pożaru.
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Badania laboratoryjne wykazały, że przy obniżonej rezystancji izolacji obwodów
tranzystora T4 oraz dla amplitudy impulsu zakłócającego rzędu +30 V i czasie trwania 10 ms
na bazie tranzystora T4 występuje napięcie otwierające, które uruchamia przekaźnik RES-52.
Potwierdza to kolejną przyjętą hipotezę badawczą o możliwości fałszywego zadziałania
systemu SSP-FK na skutek zwarć i chwilowych przepięć występujących w sieci pokładowej.
Na podstawie przeprowadzonych symulacji stwierdzono, że badania układu wykrywania
i sygnalizacji pożaru (zawierającego w torze pomiarowym termoelektryczne czujniki pożaru
oraz blok wykonawczy z przekaźnikiem podtrzymującym stan zadziałania i lampką
sygnalizującą o pożarze) można sprowadzić do dwóch głównych zagadnień:
•

określenia warunków wygenerowania fałszywego sygnału przez czujniki pożaru
(np. od podwyższonej temperatury spalin z rozpraszaczy gazów wylotowych EWU);

•

określenia warunków wygenerowania fałszywego sygnału przez płytkę wzmacniaczy
(np. na skutek jej zawilgocenia i zakłóceń elektrycznych).
Posiadana w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych baza naukowo-badawcza

i specjalizowane stanowiska badawcze w Wojskowych Zakładach Lotniczych WZL-1 S.A.
umożliwiają wykonanie badań diagnostycznych systemu SSP-FK w zakresie określenia:
•

wpływu czynników klimatycznych na okoliczność wywołania fałszywego zadziałania
spowodowanego zbyt małą wartością rezystancji izolacji, zmniejszonej pod wpływem
oddziaływania wilgoci;

•

wpływu czynników elektrycznych na okoliczność wywołania fałszywego zadziałania
spowodowanego przepięciami lub spadkami napięcia zasilania.
Stwierdzono, że zakres badań diagnostycznych powinien być dobierany indywidualnie, po

wykonaniu analizy przypadków fałszywego zadziałania systemu przeciwpożarowego SSP-FK
i sformułowaniu wstępnych hipotez w zakresie jego potencjalnych przyczyn. Pozwala to na
optymalizację procesu badawczego w ramach prowadzonych ekspertyz [97, 121, 136].
W celu usprawnienia procesu wykrywania bloków ze wzmacniaczami o zbyt czułej
charakterystyce w ITWL z udziałem Autora opracowano metodykę sprawdzania wartości
progów czułości płytek wzmacniaczy bloku wykonawczego SSP-FK-BI s. 2 przy obniżonym
napięciu zasilania (Załącznik nr 1), zaś dla wykrywania wadliwych powłok opracowano
metodykę sprawdzania stanu powłoki ochronnej płytek wzmacniaczy bloku wykonawczego
SSP-FK-BI s. 2 przy oddziaływaniu wilgoci (wody) (Załącznik nr 2). Metodyki te zostały
wdrożone do stosowania w ramach realizowanych biuletynów eksploatacyjnych [1416].
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7.6. Wnioski
Badania eksperymentalne systemu przeciwpożarowego SSP-FK potwierdziły większość
wyników badań numerycznych opracowanych modeli symulacyjnych sposobu przetwarzania
sygnałów w systemie SSP-FK. Nieznaczne różnice w otrzymanych wartościach parametrów
jego fałszywego zadziałania wynikają z ograniczeń modelowania w pakiecie Circuit-Maker.
Badania te umożliwiły doprecyzowanie warunków powstawania oraz parametrów sygnału
napięciowego otrzymywanego z termoelektrycznych czujników pożaru DPS i DTBG dla
czynników temperaturowych wywołujących fałszywe zadziałanie systemu SSP-FK (m.in.
kształt, wartość maksymalna i czas trwania sygnału pożaru). Wykazały one, że w warunkach
normalnych zasilania pokładowego 28,5 V fałszywe zadziałanie bloku wykonawczego SSPFK-BI wywołuje sygnał napięciowy na wejściu tranzystora mocy T4 o napięciu nie niższym
niż 1,5 V i czasie trwania nie krótszym niż 10 ms. W badaniach tych stwierdzono, że taki
sygnał może powstać podczas chwilowych spadków napięcia zasilania do poziomu 12 V i sile
termoelektrycznej generowanej z czujników pożaru o wartości podprogowej 24 mV. Jednak
przy obniżonym napięciu zasilania bloku rzędu 12 V, wymagana minimalna wartość czasu
trwania sygnału napięciowego wynosi od 40 ms dla wymuszenia ciągłego (lub impulsu
prostokątnego) do 90 ms dla impulsu trójkątnego (przy sprawnym rezystorze gasikowym).
Weryfikacja eksperymentalna potwierdziła również, że możliwe zwarcia elektryczne
między wybranymi obwodami płytek wzmacniaczy (m.in. zwarcie obwodu kolektora i bazy
lub obwodu kolektora i emitera tranzystora T4) powodują uruchomienie przekaźnika RES-52
na płytce wzmacniaczy i fałszywe zadziałanie układu sygnalizacji pożaru.
W badaniach eksperymentalnych wykonanych na śmigłowcu Mi-8 wykazano, że
zadziałanie przekaźnika RES-52 w bloku wykonawczym SSP-FK-BI i pojawienie się sygnału
pożaru może być wywołane przez chwilowe impulsy zakłócające, występujące w obwodach
zasilania płytki wzmacniaczy przy włączaniu / wyłączaniu odbiorników dużej mocy.
Potwierdzono, że przyczyną fałszywego zadziałania może być oddziaływanie chwilowego
spadku napięcia (przy sygnale podprogowym z czujnika pożaru) oraz chwilowych przepięć
(przy wpływie wilgoci na obwody sterowania tranzystorem T4). Ważnym zadaniem było
opracowanie metod badań profilaktycznych i rozwiązań korygujących, które w postaci
biuletynów eksploatacyjnych zostały wdrożone do stosowania w JW i WZL-1 S.A.

159

Rozdział VIII
PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

Przedmiotem badań był lotniczy system przeciwpożarowy SSP-FK, który jest jednym
z ważniejszych systemów pokładowych wielu statków powietrznych eksploatowanych
w Siłach Zbrojnych RP. Głównym obszarem badań podjętych w pracy były jego właściwości
warunkujące fałszywe zadziałania systemu, ale bez trwałego uszkodzenia jego elementów
składowych. W ramach analiz statystycznych badane też były wybrane stany niesprawności
tego systemu, polegające na uszkodzeniu układu sygnalizacji pożaru i nie wykryciu ogniska
pożaru lub uszkodzeniu układu gaszenia pożaru. Ważność podjętych w pracy badań wynika
z faktu, że niesprawności systemu przeciwpożarowego stanowią bezpośrednie zagrożenie
dla bezpieczeństwa lotu, kończące się często incydentem lub nawet katastrofą lotniczą.
Szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa lotu i sposobu działania załogi mają stany
fałszywego zadziałania systemu przeciwpożarowego, polegające na sygnalizowaniu
wystąpienia pożaru na pokładzie lub nawet samoczynnego uruchomienia procesu gaszenia
w dozorowanym przez system przedziale, gdy brak jest jego rzeczywistego jego źródła.
Jak wykazały wyniki badań wykonanych w ITWL i WZL-1 w zakresie określenia
przyczyn fałszywego zadziałania systemu przeciwpożarowego SSP-FK (zabudowanego
m.in. na śmigłowcach Mi-8, Mi-17, Mi-24 i W-3), warunki pojawienia się takich stanów
można sprowadzić do trzech grup zakłóceń elektrycznych:
•

chwilowych spadków napięcia zasilania bloków wykonawczych, przy jednoczesnym
występowaniu sygnałów z czujników pożaru o wartościach podprogowych (mniejszych
od napięcia uruchamiającego przy zasilaniu znamionowym);

•

chwilowych przepięć w napięciu zasilania bloków wykonawczych, przenoszonych do
obwodów sterowania wykazujących właściwości różniczkujące;

•

chwilowych zmian rezystancji izolacji pomiędzy obwodami elektrycznymi bloków
wykonawczych, występujących pod wpływem wilgoci.
Wszystkie zidentyfikowane w trakcie badań przyczyny fałszywego zadziałania systemu

przeciwpożarowego były zlokalizowane w obwodach elektrycznych bloków wykonawczych
SSP-FK-BI i wiązały się z oddziaływaniem zakłóceń elektrycznych i wilgoci na elementy
elektroniczne płytek wzmacniaczy tych bloków.
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Podstawą badań numerycznych i eksperymentalnych były wykonane w pracy analizy
funkcjonowania systemu przeciwpożarowego SSP-FK. Objęły one system eksploatowany na
pokładzie śmigłowców z rodziny Mi-8, Mi-17, Mi-24 i W-3 (wykorzystujący blok
wykonawczy SSP-FK-BI) oraz samolotów An-28 (wykorzystujący blok wykonawczy BI-2A).
Wyniki analizy pozwoliły na określenie cech charakterystycznych w zakresie architektury,
zakresów pracy i sposobu działania systemu SSP-FK, a przez to symptomów diagnostycznych
wybranych do badań symulacyjnych i eksperymentalnych.
Analiza wyników pomiaru jakości zasilania elektroenergetycznego podczas włączania
i wyłączania odbiorników dużej mocy na pokładzie śmigłowca Mi-8 wykazała występowanie
spadków napięcia (podczas włączania odbiorników) i przepięć (podczas ich wyłączania),
a jednocześnie pozwoliła na określenie możliwości budowy i badań numerycznych
modelu symulacyjnego działania bloków wykonawczych SSP-FK-BI i BI-2A oraz ocenę
otrzymanych wyników badań w zakresie określenia warunków ich fałszywego zadziałania.
Szczegółowe badania numeryczne wykazały, że chwilowy spadek lub zanik napięcia
zasilania w obwodzie zasilania płytki wzmacniaczy bloku wykonawczego nie może
spowodować, aby napięcie na wejściu wzmacniacza US1 przekroczyło napięcie odniesienia,
a wzmacniacz US1 jako komparator sygnałów mógł uruchomić obwód sygnalizacji pożaru.
Dopiero jednoczesne pojawienie się sygnału z czujnika pożaru o wartości podprogowej
i wystąpienie spadku napięcia zasilania o wystarczająco długim czasie trwania umożliwia
powstanie warunków do fałszywego zadziałania systemu przeciwpożarowego SSP-FK.
Analiza wyników badań numerycznych pozwoliła na określenie bezpiecznego sposobu
badań eksperymentalnych bloków wykonawczych typu SSP-FK-BI i BI-2A (bez uszkodzenia
ich elementów) w zakresie zastosowanych czynników środowiskowych (klimatycznych
i elektrycznych) oraz sposobu oceny otrzymanych wyników badań w zakresie warunków ich
fałszywego zadziałania (wartości progów zadziałania i dopuszczalnych rezystancji zwarcia).
Przeprowadzone badania eksperymentalne na stanowiskach badawczych ITWL i WZL-1
wykazały możliwość fałszywego zadziałania systemu przeciwpożarowego SSP-FK na skutek
generacji sygnału pożaru przez termoelektryczne czujniki DPS i DTBG w warunkach
owiania ciepłym powietrzem z rozpraszaczy gazów wylotowych EWU zabudowanych na
śmigłowcach Mi-8 i Mi-17, biorących udział m.in. w misjach PKW Irak i PKW Afganistan.
Otrzymane wyniki potwierdziły hipotezę, że czujniki typu DTBG mogą być przyczyną
fałszywego zadziałania systemu SSP-FK na skutek nagłego nagrzania spoin przez ciepłe
powietrze z uwagi na ich dużą czułość. Wykluczyły one jednak założenie, aby nagłe
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ochłodzenie czujnika DPS powodowało fałszywe zadziałanie systemu SSP-FK dla przyjętych
warunków cieplnych (włączenia pieca grzewczego KO-50 na śmigłowcu Mi-8).
Przeprowadzone badania numeryczne i eksperymentalne umożliwiły uzyskanie nowej
wiedzy o działaniu systemu przeciwpożarowego SSP-FK w specyficznych warunkach
środowiskowych i zasilania elektroenergetycznego, co stanowi aspekt naukowy pracy.
Badania przeprowadzone na stanowisku pomiarowym w WZL-1 Łódź pozwoliły na określenie
charakterystyki płytki wzmacniaczy bloku wykonawczego SSP-FK-BI w zakresie możliwości
jego fałszywego zadziałania w przypadku pojawienia się napięcia podprogowego z czujników
pożaru. Charakterystyka ta obejmuje dwa obszary fałszywego zadziałania bloku: obszar
zadziałania (gdy napięcie zasilania spadnie poniżej wartości granicznej dla zadziałania
komparatora US1) oraz obszar podtrzymania zadziałania (gdy napięcie zasilania podtrzymuje
zadziałanie komparatora US1 z uwagi na jego histerezę).
Wyniki badań symulacyjnych, zweryfikowanych eksperymentalnie na stanowiskach
badawczych, stały się podstawą do określenia zaleceń profilaktycznych i metod
diagnostycznych dla systemu SSP-FK, co stanowi ważny aspekt praktyczny podjętej pracy.
Uzyskanie nowej wiedzy o właściwościach systemu przeciwpożarowego SSP-FK oraz
określenie dla niego zaleceń profilaktycznych i metod diagnostycznych, w postaci
opracowanych metodyk sprawdzania stanu powłoki ochronnej płytek wzmacniaczy
i wykrywania bloków wzmacniaczy o zbyt czułej charakterystyce przy obniżonym napięciu
zasilania, świadczy o osiągnięciu celu naukowego i utylitarnego podjętego w pracy.
Osiągnięcie nowej wiedzy o właściwościach lotniczego systemu przeciwpożarowego było
możliwe poprzez wykorzystanie wyników badań zrealizowanych w oparciu o narzędzia
modelowania komputerowego stanów dynamicznych w obwodach elektrycznych systemu
przeciwpożarowego SSP-FK, które umożliwiły określenie potencjalnych przyczyn jego
fałszywego zadziałania, tym samym przyjęta naukowa teza pracy została udowodniona
w stopniu wystarczającym do pozytywnej oceny jej poprawności.
Opracowane modele symulacyjne działania bloku wykonawczego stanowią demonstrator
technologii, który był wykorzystywany do celów edukacyjnych (do szkolenia personelu
latającego, służby inżynieryjno-lotniczej oraz studentów wyższych szkół technicznych
w trakcie praktyk studenckich w ITWL). Aspekty diagnostyczne tego demonstratora mogą być
wykorzystane jako narzędzie wspomagające prace badawcze związane z weryfikacją hipotez
dotyczących właściwości i sposobu działania systemu przeciwpożarowego SSP-FK
w specyficznych warunkach pracy (zakłóceń w zasilaniu i środowiskowych).
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W podsumowaniu zrealizowanej pracy należy zwrócić szczególną uwagę na to, że system
przeciwpożarowy, zabudowany na statkach powietrznych, pełni bardzo ważną rolę dla
zapewnienia bezpieczeństwa lotu. Fałszywe zadziałanie tego systemu za każdym razem
powoduje niebezpieczną i stresową sytuację dla załogi, przerwanie wykonywanego zadania
i lądowanie najczęściej w terenie przygodnym. Wypracowanie środka gaśniczego, na skutek
fałszywego zadziałania systemu, może być przyczyną poważnej awarii lub katastrofy
w przypadku wystąpienia prawdziwego pożaru na pokładzie statku powietrznego.
Wykonane w pracy badania numeryczne i eksperymentalne opracowanych modeli
symulacyjnych systemu przeciwpożarowego SSP-FK w zakresie termoelektrycznych
czujników pożaru DPS i DTBG umożliwiają określenie zarówno warunków powstawania, jak
i wartości chwilowych parametrów sygnału napięciowego otrzymywanego z czujnika pożaru
dla czynników temperaturowych wywołujących samoczynne zadziałanie systemu SSP-FK
(m.in. kształt, wartość maksymalna i czas trwania sygnału).
Zaproponowane przez Autora metody numerycznych badań właściwości systemu
przeciwpożarowego SSP-FK wspomagają proces diagnozowania w zakresie określania
przyczyn jego fałszywego (bez ogniska pożaru) zadziałania. Stanowią narzędzie badawcze,
przewidziane do zastosowania przy określaniu przyczyn jego nieprawidłowej pracy. Na ich
podstawie wyznaczone zostały wartości progów zadziałania i podtrzymania zadziałania
systemu oraz wartości rezystancji zwarć obwodów elektrycznych powodujących fałszywe
zadziałanie stanowiące specyficzną właściwość systemu przeciwpożarowego SSP-FK.
Wyniki wykonanych symulacji komputerowych zostały wykorzystane do diagnostyki
systemu przeciwpożarowego SSP-FK w trakcie badania wybranych przypadków jego
samoczynnego zadziałania (m.in. wybrane ekspertyzy realizowane przez ITWL podczas badań
systemów przeciwpożarowych zabudowanych na pokładach śmigłowców Mi-8, Mi-17, Mi-24
i W-3 oraz samolotów An-28). Wyniki przeprowadzonych w ITWL badań były podstawą do
stosowania lakierowej warstwy zabezpieczającej płytki wzmacniaczy przed wpływem wilgoci
(powodującej zwarcia obwodów). Wymusiły też zmianę dotychczas stosowanych w WZL-1
metodyk kontroli bloku wykonawczego SSP-FK-BI.
Opracowane modele symulacyjne systemu przeciwpożarowego SSP-FK mogą również
stanowić dodatkowe narzędzie badawcze, przewidziane do określania przyczyn i skutków jego
nieprawidłowej pracy w ramach Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

163

WYKAZ LITERATURY

1.

Abu-Rub H., Malinowski M., Al-Haddad K.: Power Electronics for Renewable Energy
Systems, Transportation and Industrial Applications, First Edition, John Wiley
& Sons Ltd., 2014

2.

Adamiec M.: Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla studentów
Mechanicznego. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin, 2018

3.

Amin Muhammad K., Rehmani Mubashir Husain M.: Principle of DC Generator, January
2015, DOI: 10.4018/978-1-4666-8441-6.ch002, 2015

4.

Anceliowicz L.: Niezawodność, bezpieczeństwo i żywotność samolotu, Wyd. ITWL, 2002

5.

Attard P.: Nested commutator expansion for the commutation function. November 2021,
DOI: 10.1088/978-0-7503-4055-7ch9. In book: „Quantum Statistical Mechanics in
Classical Phase Space”, 2021

6.

Arias C., Garay Rairan F., Calderón I., Vargas Ó.: Design of a Troubleshooting Digital
Test Bench for the Beechcraft King C-90, 200, B200, 300 and 350 Aircraft GCU.
Ingeniería, 25, 393-409, doi:10.14483/23448393.16903, 2020

7.

Aurell J., Gullett B., Holder A., Kiros F., Mitchell W., Watts A., Ottmar R.: Wildland Fire
Emission Sampling at Fishlake National Forest, Utah Using an Unmanned Aircraft
System. Atmos. Environ., 247, 118193, doi:10.1016/j.atmosenv.2021.118193, 2021

8.

Bajorek Z.: Maszyny Elektryczne, Wyd. WNT, Warszawa, 1980

9.

Bajorek Z.: Teoria maszyn elektrycznych, PNN, ISBN 83-01-04451-9, Warszawa, 1982

Wydziału

10. Bajorek J., Gołębiowski L., Posiewała W.: Obwody elektryczne. Laboratorium minikomputerowe, Rzeszów, 1996
11. Baranowski K., Welo A.: Symulacja układów elektronicznych, Spice Design Center,
Warszawa, Mikom, 1996
12. Będkowski L.: Lotnicze urządzenia elektryczne, Zeszyt 4, Regulacja napięcia prądnic
pokładowych, Wyd. WAT, Warszawa, 1977
13. Biuletyn MON: Biuletyn eksploatacyjny P/O/U/R/5608/E/2014, aneks nr 3, dotyczący
zasad eksploatacji i resursu samolotów Su-22M4 i Su-22UM3K po wykonanym remoncie
weryfikacyjnym, obejmuje samoloty Su-22M4 i Su-22UM3K wszystkich wersji
eksploatowanych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP, 2014
14. Biuletyn MON: Biuletyn eksploatacyjny P/O/UR/4889/E/230/06, aneks nr 10, dotyczący
resursów i zasad eksploatacji śmigłowców W-3, W-3WA i W-3PL, obejmuje śmigłowce
Mi-17 wszystkich wersji eksploatowanych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP, 2018
15. Biuletyn MON: Biuletyn eksploatacyjny P/O/U/R/4831/E/2006, aneks nr 2, dotyczący
przedłużenia kalendarzowego resursu technicznego śmigłowców Mi-8, obejmuje
śmigłowce Mi-17 wszystkich wersji eksploatowanych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP, 2017
16. Biuletyn MON: Biuletyn eksploatacyjny Mi-17/5849/E/2016, dotyczący aktualizacji
dokumentacji technicznej, obejmuje śmigłowce Mi-17 wszystkich wersji eksploatowanych
w lotnictwie Sił Zbrojnych RP, 2016
164

17. Bobak B.P.: Bezpieczeństwo lotnictwa, ISBN 966-575-171-9, Kijów, 2004
18. Bolkowski S.: Elektrotechnika, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, ISBN 978-83-02,
Warszawa, 2005
19. Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych, Warszawa, 1995
20. Brombach J., Lucken A., Nya B., Johannsen M. and Schulz D.: Comparison of different
electrical HVDC-architectures for aircraft application, Electrical Systems for Aircraft,
Railway and Ship Propulsion (ESARS), pp. 1-6, 2012
21. Brożek D.: Uszkodzenia sieci elektrycznych statków powietrznych, Przegląd WLOP, 2003
22. Cadwallader L.C.: Fire Protection System Operating Experience, Review For Fusion
Applications, 62, 2001
23. Craig P.A.: Strefa Śmierci. Jak i dlaczego giną piloci?, Wyd. Ford Professional
& Personal Development, p. 362, 2013
24. Chaltiel P.Y., Trouche J.M., BernardGuelle C.: SPECTRA: Protection and avoidance
system for the Rafale fighter aircraft fire control, Nouv. Rev. Aeronaut. Astronaut.,
23-33, 1997
25. Chen S.J., Hovde D.C., Peterson K.A., Marshall A.W.: Fire Detection Using Smoke and
Gas Sensors, Fire Saf. J., 42, 507–515, doi:10.1016/j.firesaf.2007.01.006, 2007
26. Danielecki S., Tkaczuk S.: Eksploatowanie samolotów jako dyscyplina wiedzy po 100
latach doświadczeń, Biuletyn WAT, Vol. LXIV, nr 4, 2015
27. Davis R.: Concorde Power Plant Fire Protection System, Aircraft Engineering, 43,
26-37, doi:10.1108/eb034768, 1971
28. De Abreu J.P., De Sa J.S., Prado C.C.: Harmonic voltage distortion in isolated electric
systems, 7th International Conference „Electrical Power Quality and Utilization”,
Kraków, 469-472, 2003
29. Drozdowski Z., Siewodnik R., Wójcik W., Zieliński J.: Katastrofy lotnicze w latach 19452010, Rozdział w „Polskie lotnictwo wojskowe 1945-2010. Rozwój, Organizacja,
Katastrofy lotnicze”, Bellona, ISBN 978-83-11121-40-9, Warszawa, 2011
30. Drozdowski Z., Macander M.: Działalność instytucji Inspektora i Inspektoratu MON
ds. Bezpieczeństwa Lotów. Wypadki ciężkie badane w latach 1972-2012, Warszawa, 2021
31. Dzik M.: Bezpieczeństwo lotów w lotnictwie wojskowym – czynniki i okoliczności
wpływające na powstawanie wypadków i incydentów lotniczych, Obronność, Zeszyty
Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej nr 1(5),
s. 73-91, 2013
32. Festag S.: False Alarm Ratio of Fire Detection and Fire Alarm Systems in Germany
- A Meta Analysis, Fire Saf. J., 79, 119-126, doi:10.1016/j.firesaf.2015.11.010, 2016
33. Fijolek R.: Collaboration in Circuit-Maker extends to real time concurrency editing!,
CircuitMaker, Blog Altium, 2016
34. Foo S.Y.: A Fuzzy Logic Approach to Fire Detection in Aircraft Dry Bays and Engine
Compartments, IEEE Trans. Ind. Electron, 47, 1161-1171, doi:10.1109/41.873226, 2000
35. Foo S.Y.: A Machine Vision Approach to Detect and Categorize Hydrocarbon Fires in
Aircraft Dry Bays and Engine Compartments, IEEE Trans. Ind. Appl., 36, pp. 459-466,
doi:10.1109/28.833762, 2000
165

36. Foo S.Y.: A Rule-Based Machine Vision System for Fire Detection in Aircraft Dry Bays
and Engine Compartments, Knowledge-Based Syst., 9, pp. 531-540, doi:10.1016/S09507051(96)00005-6, 1996
37. Gerard C., Fontaine G., Bellayer S., Bourbigot S.: Reaction to Fire of an Intumescent
Epoxy Resin: Protection Mechanisms and Synergy, Polym. Degrad. Stabil., 97, pp. 13661386, doi:10.1016/j.polymdegradstab.2012.05.025, 2012
38. Gębura A.: Cechy diagnostyczne składowej pulsacji prądnic prądu stałego, Prace
Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Z.16: 33-53, ISSN 1234-3544,
str. 10-15, Warszawa, 2003
39. Gębura A.: Pulsacje napięcia wyjściowego prądnicy pokładowej prądu stałego źródłem
informacji diagnostycznej o stanie układu napędowego, Scientific Problems of Machines
Operation And Maintenance, p. 187-201, 2003
40. Gębura A., Radoń T.: Pulsacje napięcia wyjściowego jako źródło informacji
diagnostycznych o komutatorowych prądnicach prądu stałego, Prace Naukowe Instytutu
Technicznego Wojsk Lotniczych, 2013, 33.33: 57÷74. ISSN 1234-3544, Warszawa, 2013
41. Gębura A., Tokarski T.: Wybrane problemy sterowania pokładowymi systemami prądu
stałego i przemiennego, Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, ISSN
1234-3544, 2015, Vol. 36, Issue 36: str. 87-108, Warszawa, 2015
42. Gębura A., Tokarski T.: Cechy diagnostyczne parametrów napięcia wyjściowego
lotniczych prądnic pokładowych prądu stałego, Zeszyty Naukowe Politechniki
Rzeszowskiej nr 213, Mechanika z. 63, Awionika, tom 2, s. 239-340, Rzeszów, 2004
43. Glinka T.: Maszyny elektryczne i transformatory. Podstawy teoretyczne, eksploatacja
i diagnostyka, Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych, Katowice, 2015
44. Głyda K., Szelmanowski A.: Badanie właściwości lotniczego systemu przeciwpożarowego
SSP-FK w aspekcie fałszywego zadziałania, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej
295, Mechanika nr 89, ISSN 0209-2689, Rzeszów, 2017
45. Głyda K., Szelmanowski A., Borowski J.: Możliwości diagnozowania lotniczego systemu
przeciwpożarowego SSP-FK w aspekcie określania przyczyn fałszywego sygnalizowania
pożaru, Materiały konferencyjne, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Konferencja
Bezpieczeństwa i Niezawodności KONBiN’2015”, Uniejów, 19-21.10.2015
46. Głyda K., Michałowski P.: AADL – język i narzędzia modelowania architektury
zintegrowanych systemów awionicznych, Konferencja Naukowo-Techniczna „Rozwój
Techniki, Technologii i Transportu w Lotnictwie, RTL’2012”, Materiały konferencyjne,
Poznań, 17-18.09.2012
47. Grenda B., Turzańska H.: Czynnik ludzki i jego wpływ na bezpieczeństwo lotów, Wyd.
Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa, 2016
48. Graves G.: Altium Gives Away The Farm With New Circuit-Maker Software, Altium,
Hackaday. 2015
49. Horowitz P., Hill W.: Sztuka elektroniki, cz. 1. i cz. 2., wyd. WKŁ, ISBN 83-206-1128-8,
Warszawa, 2003
50. Instrukcja MON/DWL: Śmigłowiec Mi-8. Opis osprzętu, Lot. 1236/69, Poznań, 1971
51. Instrukcja MON/DWL: Śmigłowiec Mi-8. Eksploatacja i obsługa osprzętu, Lot. 1263/69,
Poznań, 1970

166

52. Instrukcja MON/DWL: Śmigłowiec Mi-17. Opis techniczny i technologia obsług
technicznych. Instalacje płatowca, Lot. 2790/89, Poznań, 1991
53. Instrukcja MON/DWL: Śmigłowce Mi-24. Płatowiec i silnik. Eksploatacja, Lot. 2710/88,
Poznań, 1991
54. Instrukcja MON/DWL: Samolot 52UM3K, Książka 8, Osprzęt, Wyposażenie elektryczne,
urządzenia oświetleniowe, Opis techniczny i działanie, Lot. 2729/88, Poznań, 1990
55. Instrukcja MON/DWL: Samolot 54K, Osprzęt, Wyposażenie elektryczne, urządzenia
oświetleniowe, Opis techniczny i działanie, Lot. 2458/85, Poznań 1987
56. Instrukcja MON/DWL: Riegulator naprazienija ugolnyj RN-180M – Rukowodstvo po
tiechnicieskoi ekspluatacii 015.429 RE, Moskwa, 1975
57. Instrukcja MON/DWLOP: Samolot MiG-29, Książka 4, Osprzęt, Część I, Wyposażenie
elektryczne, Opis techniczny i działanie (z kompletu dokumentacji technicznej nr
GK-473A), Wydanie II. sygn. WLOP 4/90, Warszawa, 2004
58. Jia Y., Rajashekara K.: Induction Machine for More Electric Aircraft: Enabling New
Electrical Power System Architectures, IEEE Electrification Magazine, vol. 5, 2017
59. Kabatek M., Kulczyński R.: Samoloty OAW w lotnictwie polskim, Wyd. Gretza - Robert
Gretzyngier, ISBN 9788364424700, s. 226, 2021
60. Kaczorek T., Dzieliński A., Dąbrowski W., Łopatka R.: Podstawy teorii sterowania,
Wyd. WNT, ISBN 83-204-2967-6, Warszawa, 2005
61. Kozłowski J.: Laboratorium elektrotechniki teoretycznej, Praca zbiorowa, Wydawnictwo
Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1998
62. Król A., Mroczko J.: Spice. Symulacja i optymalizacja układów elektronicznych,
Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2000
63. Kruell W., Willms I., Zakrzewski R.R., Sadok M., Shirer J., Zeliff B.: Design and Test
Methods for a Video-Based Cargo Fire Verification System for Commercial Aircraft, Fire
Safety Journal, 41/2006, pp. 290-300, doi:10.1016/j.firesaf.2005.07.009, 2006
64. Kulebakin W., Morozowski W., Sindiejew J.: Lotnicze elektroenergetyczne urządzenia
pokładowe, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 1958
65. Kurdziel R.: Podstawy elektrotechniki, Warszawa, 1972
66. Lewitowicz J.: Podstawy eksploatacji statków powietrznych, Systemy eksploatacji statków
powietrznych, Tom 3, Wyd. ITWL, Warszawa, 2006
67. Lewitowicz J.: Podstawy eksploatacji statków powietrznych, Badanie eksploatacyjne
statków powietrznych, Tom 4, Wyd. ITWL, Warszawa, 2008
68. Lewitowicz J., Żyluk A.: Podstawy eksploatacji statków powietrznych. Techniczna
eksploatacja statków powietrznych, Tom 5, Wyd. ITWL, Warszawa, 2009
69. Lewitowicz J.: Podstawy eksploatacji statków powietrznych. Eksploatacyjne problemy
w projektowaniu i modernizacji statków powietrznych, Tom 6, Wyd. ITWL, Warszawa,
2012
70. Lewitowicz J., Szelmanowski A., Gębura A., Pazur A., Franczuk E., Tokarski T.: Badanie
zjawiska zniekształceń stref magnetycznie obojętnych w lotniczych komutatorowych
prądnicach prądu stałego, Przegląd elektrotechniczny, R 95 nr 11/2019, str. 78-81, 2019

167

71. Lindstedt P.: Praktyczna diagnostyka maszyn i jej teoretyczne podstawy, Wydawnictwo
Naukowe AKSON, Warszawa, 2002
72. Liu J.H., Liao G.X., Li P.D., Fan W.C., Lu Q.: Progress in Research and Application
of Water Mist Fire Suppression Technology, Chin. Sci. Bull., 48, pp. 718-725, 2003
73. Liwschitz-Garik M.: Direct-current machines, Van Nostand Company, New York, 1962
74. Lukin I., Liubimov W.W.: Sistiemy eliektrosnabzienija samolietov i viertalietov,
Wydawnictwo Transport, Moskwa, 1970
75. Madonna V., Giangrande P., Galea M.: Electrical Power Generation in Aircraft: review,
challenges and opportunities, IEEE, DOI: 10.1109/TTE.2018.2834142, 2018
76. Masewicz T., Paul St.: Podstawy elektrotechniki. Część I, Wyd. PWSZ, Warszawa, 1971
77. Masewicz T.: Radioelektronika da praktyków, Wyd. WKŁ, Warszawa, 1986
78. Materiały analityczne ITWL: Zestawienie przypadków fałszywego zadziałania instalacji
przeciwpożarowej SSP-FK, System Informatyczny SI SAMANTA, 2021
79. Materiały firmy Airbus: WRC-15 Agenda Item 1.17, Industry’s Motivation, EC, CEPT
Workshop on World Radiocommunication Conference, 2015
80. Materiały firmy Boeing: B737NG, Systems, Fire protection, smartcockpit.com, 2020
81. Materiały firmy Thales: DC Starter-Generator Solutions, Thales Group, 2014
82. Materiały internetowe: http://www.nowastrategia.org.pl/wypadek-polskiego-smiglowcawojskowego-we-wloszech-foto/, Fot. Twitter via @vvfveneto, Aktualności, 22.06.2017
83. Materiały ITWL: Metodyka 57/43/2014, Pomiary jakości energii elektrycznej
pokładowych źródeł prądu w czasie próby silnika, ITWL, Warszawa, 2015
84. Materiały ITWL: Metodyka 245/OP/43/18, Pomiary jakości energii elektrycznej
pokładowych źródeł prądu samolotu Su-22M4, ITWL, Warszawa, 2018
85. Materiały ITWL: Metodyka 236/OP/43/18, Sprawdzenia i regulacja położenia szczotek
względem strefy neutralnej prądnicy prądu stałego GS-12T 3s, ITWL, Warszawa, 2018
86. Materiały MON/WLOP: Samolot CASA C-295M, C-295 Electrical System Description
and Operation, MI-295-3-056-I. 10 July, Presentation, 2012
87. Materiały PZL-Mielec S.A.: Samolot M-28B „Bryza”. Technologia wykonywania obsług
bieżących samolotu, Część 2. Osprzęt/Uzbrojenie, KT 201-300/351-400, Mielec, 2001
88. Materiały PZL-Mielec S.A.: Samolot M-28B „Bryza”. Technologia wykonywania obsług
okresowych i specjalnych samolotu. Część 2. Osprzęt/Uzbrojenie, KT 601-850/960-1000,
Mielec, 2001
89. Materiały PZL-Mielec S.A.: Samolot M-28B „Bryza”. Opis techniczny samolotu. Część 2.
Osprzęt/Uzbrojenie, Mielec, 2001
90. Materiały WZL-2 S.A.: Karta kontrolna remont weryfikacyjny. Sprawdzenie i regulacja
węzła energetycznego podczas próby silnika, WZL-2 S.A. 0355H nr instrukcji 1063,
Bydgoszcz, 2014
91. Materiały WZL-2 S.A.: Karta technologiczna nr TK4/2016/157. Regulator napięcia
RN-180M – regulacje i sprawdzenia, Bydgoszcz, 2016
92. Materiały WZL-2 S.A.: Warunki techniczne remontu skrzynek RK i aparatury
komutacyjnej samolotu Su-22, Bydgoszcz, 2014
168

93. Materiały normatywne: MIL-STD-704F (W/CHANGE-1), Department of Defense
Interface Standard: Aircraft Electric Power Characteristics (05-Dec-2016), 2016
94. Materiały opisowe Altium Limited: ALTIUM DESIGNER. Przewodnik po programie,
podręcznik + uzupełnienia na stronach www.altium.com, www. ccontrols.pl, 2019
95. Materiały opisowe Altium Limited: CIRCUITMAKER SIMULATOR. Przewodnik po
programie, Open Source Hardware, www.altium.com, www. ccontrols.pl, 2019
96. Matsuda T.: Generalized commutation theory of large DC machines, Electrical
Engineering in Japan 94(5):82-9, Follow journal, DOI: 10.1002/eej.4390940513, 1974
97. Michalak S., Szelmanowski A., Skoczylas D.: Sprawozdanie z pracy, Badanie przyczyn
fałszywego zadziaływania instalacji przeciwpożarowych, BT ITWL nr 10514/I,
Warszawa, 1993
98. Milewski Z.: Aerodynamika, konstrukcja i systemy statku powietrznego, Wyd. WAT,
ISBN 978-83-89399-82-3, Warszawa, 2008
99. Moir I., Seabridge A.: Design and Development of Aircraft Systems, Second Edition. John
Wiley & Sons Ltd., 2013
100.Mrozek B., Mrozek Z.: MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika, Wyd. Helion, ISBN
83-7361-486-9, Gliwice, 2004
101.Nakau K.: An Improved Wildfire Detection Algorithm for Sgli and Modis, In Proceedings
of the Networking the World with Remote Sensing; Kajiwara K., Muramatsu K.,
Soyama N., Endo T., Ono A., Akatsuka S., Eds., Copernicus Gesellschaft Mmbh, Vol. 38,
pp. 626–627, Gottingen, 2010
102.Norma Obronna MON: Wojskowe statki powietrzne. Pokładowe układy zasilania
elektrycznego. Podstawowe parametry, wymagania i badania, NO-15-A200:2007
103.Norma Obronna MON: Uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Ogólne wymagania techniczne,
metody kontroli i badań. Postanowienia ogólne, NO-06-A101:2005, 2020
104.Norma obronna MON: Uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Ogólne wymagania techniczne,
metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe, NO-06-A102:2005, 2020
105.Norma obronna MON: Uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Ogólne wymagania techniczne,
metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe, NO-06-A103:2005, 2020
106.Norma obronna MON: Uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Ogólne wymagania techniczne,
metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne, NO-06-A104:2005, 2020
107.Norma obronna MON: Uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Ogólne wymagania techniczne,
metody kontroli i badań. Ogólne zasady badania prototypów i urządzeń produkowanych
seryjnie, NO-06-A105:2005, 2020
108.Norma obronna MON: Uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Ogólne wymagania techniczne,
metody kontroli i badań. Metody badania niezawodności, NO-06-A106:2005, 2020
109.Norma obronna MON: Uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Ogólne wymagania techniczne,
metody kontroli i badań. Metody badania odporności całkowitej na działanie czynników
środowiskowych, NO-06-A107:2005, 2020
110.Norma obronna MON: Uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Ogólne wymagania techniczne,
metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi,
NO-06-A108:2005, 2020

169

111. Norma obronna MON: Kompatybilność elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy
emisji ubocznych i odporność na narażenia elektromagnetyczne, NO-06-A200:2008
112. Norma obronna MON: Kompatybilność elektromagnetyczna. Procedury badań zakłóceń
elektromagnetycznych i odporności na narażenia elektromagnetyczne, NO-06-A500:2012
113. Nowakowski M., Zieja M., Ewertowski T., Żyluk A.: Badanie udziału czynnika ludzkiego
z wykorzystaniem modelu taksonomii przyczyn zdarzeń lotniczych, Autobusy, Technika,
Eksploatacja, Systemy Transportowe, Zeszyt nr 12/2016, s. 339-347, 2016
114. Osowski S., Cichocki A., Siwek K.: MATLAB w zastosowaniu do obliczeń obwodowych
i przetwarzania sygnałów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN
83-7207-557-3, Warszawa, 2006
115. Parsons M., Tseng V.: Thermal Monitoring-System for Aircraft Cargo Bay Fire Safety,
Opt. Eng., 30, pp. 1668-1673, doi:10.1117/12.56002, 1991
116. Pathak A., Norrefeldt V., Pschirer M.: Validation of a Simulation Tool for an
Environmentally Friendly Aircraft Cargo Fire Protection System, Aerospace, 8, 35,
doi:10.3390/aerospace8020035, 2021
117. Polak Z., Rypulak A.: Awionika, przyrządy i systemy pokładowe, Wyd. Instytutu
Technologii Eksploatacji, ISBN 83-912861-6-9, Radom, 2002
118. Roese-Koerner I., Schuh B., Bachmann J., Wierach P.: Fire Protected Carbon Fibre
Reinforced Plastics for Structural Aircraft Components, In Proceedings of the
20th International Conference on Composite Materials; Thomsen O.T., Berggreen C.,
Sorensen B.F., Eds., Aalborg Univ Press: Aalborg, 2015
119. Ronkowski M., Michna M., Kostro G, Kutt F.: Maszyny elektryczne wokół nas,
Politechnika Gdańska, 2010
120. Sadok M., Zakrzewski R., Zeliff B.: Video-Based Cargo Fire Verification System with
Fuzzy Inference Engine for Commercial Aircraft, In Proceedings of the Machine Vision
Applications in Industrial Inspection XIII; Price J.R., Meriaudeau F., Eds., Spie-Int Soc
Optical Engineering, Vol. 5679, pp. 99–107, Bellingham, 2005
121. Sajda K., Borowski J., Szelmanowski A., Pietnoczko B., Gajewski T., Sekuła A.: Protokół
z pracy: Badania przyczyn nieprawidłowego działania bloków wzmacniaczy instalacji
przeciwpożarowej SSP-FK-BI, BT ITWL nr 5984/50, Warszawa, 2010.
122. Sapiro D.N.: Elektroaborudowanije somolietov, Wyd. Maszinostrojenie, Moskwa, 1977
123. Sarlioglu B., Morris C.T.: More Electric Aircraft: Review, Challenges, and Opportunities
for Commercial Transport Aircraft, IEEE Transactions on Transportation Electrification,
vol. 1, pp. 54-64, 2015
124. Scheffey J., Darwin R., Leonard J.: Evaluating Firefighting Foams for Aviation Fire
Protection, Fire Technol., 31, pp. 224-243, doi:10.1007/BF01039193, 1995
125. Schmid D., Baumann A., Kaufmann H., Paetzold H., Zippel B.: Steuem und Regein fur
Maschinenbau und Mechatronik, Verlag Europa-Lehmittel, Nourney, 2001
126. Sciascera C., Giangrande P., Brunson C., et al.: Optimal design of an electro-mechanical
actuator for aerospace application, Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics
Society, Japan, 2015
127. Setlak L., Ruda E.: Przegląd, analiza i symulacja wybranych komponentów
elektroenergetycznego systemu zasilania EPS samolotu zgodnych z trendem samolotu
170

zelektryfikowanego MEA, Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Maszyny
Elektryczne, Zeszyty Problemowe, nr 3/2015 (107), str. 139-144, Katowice, 2015
128.Setlak L., Ruda E.: Review, Analysis and Simulation of Advanced Technology Solutions in
Power Electronics Systems (PES) of More Electric Aircraft, World Academy of Science,
Engineering and Technology, Vol: 9, No: 10, 2015
129.Setlak L., Ruda E.: Współczesne rozwiązania technologiczne, analiza i symulacja
wybranych komponentów architektury HVDC samolotów zgodnych z koncepcją MEA/
AEA, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 93 NR 2/2017, 2017
130.Skvarenina T.L.: The power electronics handbook, CRC Press LLC, 2002
131.Slenski G., Kuźniar J.: Wire Integrity Field Survey of USAF Legacy Aircraft, NATO R&T
Organization Symposium on Aging Mechanisms & Control, Manchester, 2001
132.Snyder B.L., Anderson K.J., Renken C.H., Socha D.M., Miller M.S.: Multi-Sensor Cargo
Bay Fire Detection System, In Proceedings of the Enabling Photonic Technologies for
Aerospace Applications Vi; Pirich, A.R., Hayduk, M.J., Donkor, E., Eds.; Spie-Int Soc
Optical Engineering, Vol. 5435, pp. 102-113, Bellingham, 2004
133.Sołbut A.: Maszyny elektryczne, część 2. Maszyny prądu stałego, maszyny synchroniczne,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 2019
134.Stein Z.: Maszyny i napęd elektryczny, Wyd. WSiP, Warszawa, 1985
135.Svensson S.: Fire ventilation, Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), ISBN 97891-7927-036-0, Swedish edition: MSB1477, 2020
136.Szelmanowski A., Tokarski T., Gajewski T., Głyda K., Kalisiak M., Sekuła A.:
Sprawozdanie z pracy pt.: Badania możliwości samoczynnego zadziałania instalacji
przeciwpożarowej SSP-FK śmigłowca Mi-8 nr 660 przy zaniku/spadku napięcia zasilania,
Archiwum Z-43 nr 68/43/15, BT ITWL nr 10951/I, Warszawa, 2015
137.Szelmanowski A., Gajewski T., Głyda K.: Program badań pt.: Badania możliwości
samoczynnego zadziałania instalacji przeciwpożarowej SSP-FK przy spadku / zaniku
napięcia zasilania, Archiwum Z-43 nr 67/43/15, BT ITWL nr 10952/I, Warszawa, 2015
138.Szelmanowski A., Borowski J., Głyda K.: Diagnozowanie lotniczego systemu
przeciwpożarowego SSP-FK w aspekcie określania przyczyn fałszywego sygnalizowania
pożaru, Materiały konferencyjne, str. 23-28, Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Naukowe aspekty eksploatacji załogowych i bezzałogowych statków powietrznych
BSP2015”, WSOSP, Dęblin, 20-22.05.2015, 2015
139.Szelmanowski, A., Borowski, J., Głyda, K.: Possibilities concerning diagnosis of the SSPFK aircraft fire suppression system in terms of determination of reason for false fire
alarms, Journal of KONBiN, Zeszyt nr 1, ISSN 1895-8281, Warszawa, 2015
140.Szelmanowski, A., Pazur, A., Głyda, K.: Badania diagnostyczne lotniczych systemów
przeciwpożarowych w aspekcie ich samoczynnego zadziałania, rozdział w monografii
„Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej”, tom 10, Wydawnictwo ITWL, ISBN
978-83-61021-85-8, Warszawa, 2016
141.Szelmanowski A., Zieja M., Głyda K., Tokarski T.: Research method of dynamic
capability of an actuating block of the SSP-FK aircraft fire suppression system in false
alarm aspect, Journal of KONES, Vol. 23, pp. 525-532, 2016

171

142. Szelmanowski A., Zieja M., Głyda K.: Dynamic properties modeling of the thermoelectric
fire sensors in the aircraft fire suppression system, Journal of KONBiN, Zeszyt nr 44,
ISSN 1895-8281, Warszawa, 2017
143. Szelmanowski A., Zieja M., Pazur A., Głyda K.: Studying the Dynamic Properties of an
Amplifier Board Execution Block in Terms of False Tripping of an Aircraft Fire
Suppression System, In Proceedings of the Engineer of the XXI Century, Zawiślak S.,
Rysiński J., Eds., Springer International Publishing: Cham, pp. 121-137, 2020
144. Szelmanowski A., Zieja M., Pazur A., Głyda K.: Dobór właściwości termoelektrycznych
czujników pożaru na statkach powietrznych gwarantem bezpiecznego lotu, Materiały
konferencyjne: AirSHOW 2017, Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie, Rozwój
lotnictwa w regionach, Bezpieczne lata 2011-2017, str. 195-213, Radom, 2017
145. Szymczak M.: Pożary - kompendium wiedzy, Wyd. Elamed, ISBN 978-83-65883-92-6,
s. 268, 2021
146. Tokarski T.: Evaluation of direct current electric power systems of the aircraft based on
characteristics of a transient state, Diagnostyka (2019),Vol. 20, No 1, 81-91, 2019
147. Tokarski T., Gębura A.: Analiza możliwości doprowadzenia układu zasilania
elektrycznego prądu stałego samolotów Su-22 do samoregulacji napięcia zgodnie
z wymaganiami Normy Obronnej NO-15-A200:2007 z uwzględnieniem wyników badań
wykonanych w czasie remontu weryfikacyjnego, BT ITWL 8623/50, Warszawa, 2016
148. Tokarski T., Kalisiak M.: Opracowanie projektów stanowiska i metodyki do sprawdzenia
położenia szczotek prądnicy prądu stałego GS-12T względem strefy neutralnej, BT ITWL
8863/51, Warszawa, 2017
149. Tokarski T., Kalisiak M.: Opis techniczny i instrukcja eksploatacji stanowiska ze
zmodernizowanym goniometrem do sprawdzenia i regulacji położenia szczotek prądnicy
prądu stałego GS-12T 3s względem strefy neutralnej, Sprawozdanie 238/OP/43/18,
Załącznik nr 2, BT ITWL 10624/50, Warszawa, 2018
150. Tokarski T., Kalisiak M.: Metodyka sprawdzenia i regulacja położenia szczotek względem
strefy neutralnej prądnicy prądu stałego GS-12T 3s, Sprawozdanie 238/OP/43/18 Załącznik nr 3, BT ITWL 10624/50, Warszawa, 2018
151. Tooley M.H., Wyatt D.: Aircraft Electrical and Electronic Systems: Principles, Operation
and Maintenance, Routledge: London, ISBN 978-0-7506-8695-2, 2011
152. Verbelen Y.: Rapid Prototyping PCBs: etching your own boards with CircuitMaker,
CircuitMaker Blog, 2019
153. Wang Q., Zhan J., Ouyang X., Ren Y.: SPS and DPS: Two New Grid-Based Source
Location Privacy Protection Schemes in Wireless Sensor Networks, Sensors, 19, 2074,
doi:10.3390/s19092074, 2019
154. Wang R., Bai C., Gao L., Sun H.: A 3-D Deployment and Coverage Fire Algorithm for
Aircraft Cargo, In Proceedings of the 11th International Conference on Modelling,
Identification and Control (icmic2019); Wang R., Chen Z., Zhang W., Zhu Q., Eds.,
Springer-Verlag Singapore Pte Ltd, Vol. 582, pp. 1335-1343, Singapore, 2020
155. Wang Y., Yu C., Tu R., Zhang Y.: Fire Detection Model in Tibet Based on Grey-Fuzzy
Neural Network Algorithm, Expert System Application Journal, 38/2011, 9580-9586,
doi:10.1016/j.eswa.2011.01.163, 2011

172

156.Witos M., Zieja M., Dragan K.: Structural health monitoring of turbomachinery using
TOA signal and expert software, Structural Health Monitoring 2017: Real-Time Material
State Awareness and Data-Driven Safety Assurance, Proceedings of the 11th International
Workshop on Structural Health Monitoring, IWSHM 2017 Volume 1, 2017, Pages 138144, 2017
157.Witos M., Zieja M., Kozdra J.: Non-Contact Structural Health Monitoring of Rotating
Components Using Inductive Sensor and Time of Arrival Signal, Studies in Applied
Electromagnetics and Mechanics Volume 42, 2017, pp. 265-272, 2017
158.Wróbel T.: Studium teoretyczne i eksperymentalne zagadnienia pulsacji napięcia prądnic
tachometrycznych prądu stałego, dodatek do biuletynu WAT nr 3 (259), Warszawa, 1974
159.Yuan Z., Liu M.: Fire Detection and Precautions for CFM56-7B Engine, IOP Conference
Series: Materials Science and Engineering, 392, 042011, doi:10.1088/1757899X/392/4/042011, 2018
160.Yue N., Li Y., Bai M., Hou S.: Flammable Fluid Fire Protection Airworthiness Design
and Verification Method of Civil Transport Aircraft, In Proceedings of the 3rd
International Symposium on Aircraft Airworthiness, Gizardin M., Zhang S., Ding S.,
Eds., Elsevier Science Bv, Amsterdam, Vol. 80, pp. 110-118, 2014
161.Zadencki R.: Analiza uszkodzeń samolotów wielozadaniowych F-16 Block 52+ podczas
ich eksploatacji, Rozprawa doktorska, Politechnika Poznańska, 2020
162.Zalewski A., Cegieła R.: Matlab – obliczenia numeryczne i ich zastosowania, Wyd.
Nakom, ISBN 83-85060-85-5, Poznań, 1996
163.Zieja M., Gołda P.: Wybrane aspekty systemu zarządzania bezpieczeństwem, Logistyka
4/2014, s. 2600-2008, 2014
164.Zieja M., Gołda P.: Risk analysis in Air Transport, Transport Means 2015, PST I and II,
pp. 620-623, 2015
165.Zieja M., Zyluk A., Adamski M., Kawka K.: Maintaining a continuous readiness for
military pilot flights by using mobile technology, Journal of Konbin 49 (4), pp. 511-519,
Warszawa, 2019
166.Zieliński J., Mikołajczuk M.: Historia polskiego lotnictwa wojskowego 1945-1962, ZP
Grupa, ISBN 978-83-61529-78-1, Warszawa, 2010
167.Zieliński J.: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-2010. Rozwój, Organizacja, Katastrofy
lotnicze, Bellona, ISBN 978-83-11121-40-9, Warszawa, 2011
168.Zhang Q., Wang Y.C., Soutis C., Gresil M.: Development of a Fire Detection and
Suppression System for a Smart Air Cargo Container, Aeronautical Journal, 125/2021, pp.
205-222, doi:10.1017/aer.2020.89, 2021
169.Zhao X., Guerrero J.M., Wu Xiaohao X.: Review of Aircraft Electric Power Systems and
Architectures, IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), 2014
170.Zheng R., Cheng Y., Lu S., Zhang H.: Improved Simulation Method for Optimizing
Optical Chamber of Photoelectric Smoke Detectors, In Proceedings of the 2016
IEEE/CSAA International Conference on Aircraft Utility Systems, IEEE: New York,
pp. 414-418, 2016
171.Zobel H., Thakaa Alkhafaji X., Golubińska A., Lipińska A., Karwowski W.: Pożary
mostów, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 302, Warszawa, 2020

173

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1
Metodyka sprawdzania wartości progów czułości płytek wzmacniaczy bloku
wykonawczego SSP-FK-BI s. 2 przy obniżonym napięciu zasilania
Załącznik 2
Metodyka sprawdzania stanu powłoki ochronnej płytek wzmacniaczy bloku
wykonawczego SSP-FK-BI s. 2 przy oddziaływaniu wilgoci (wody)
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ZAŁĄCZNIK NR 1

METODYKA SPRAWDZANIA WARTOŚCI PROGÓW
CZUŁOŚCI PŁYTEK WZMACNIACZY
BLOKU WYKONAWCZEGO SSP-FK-BI S.2.
PRZY OBNIŻONYM NAPIĘCIU ZASILANIA

(DLA STANOWISKA KONTROLNEGO WZL-1 S.A.)
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METODYKA SPRAWDZANIA WARTOŚCI PROGÓW CZUŁOŚCI PŁYTEK
WZMACNIACZY BLOKU WYKONAWCZEGO SSP-FK-BI S.2.
PRZY OBNIŻONYM NAPIĘCIU ZASILANIA
(DLA STANOWISKA KONTROLNEGO WZL-1 S.A.)

1.

Przygotować układ pomiarowy dla stanowiska kontrolnego w WZL-1 S.A. (rys. Z1-1).
Na stanowisku kontrolnym ustawić zakres pracy bloku w położeniu „PRACA”.

Rys. Z1-1. Stanowisko kontrolne WZL-1 do sprawdzenia poprawności działania
bloku wykonawczego SSP-FK-BI s.2. na zakresie „PRACA”

2.

Włączyć zasilanie bloku wykonawczego SSP-FK-BI s.2. prądem stałym o napięciu
28,5 V (żadna z lampek stanowiska nie powinna się zaświecić).

3.

Sprawdzić zadziałanie bloku wykonawczego przy podaniu napięcia symulującego sygnał
z nadajnika DPS. Zadziałanie odpowiedniego kanału bloku wykonawczego powinno
wystąpić dla napięcia mieszczącego się w granicach 2832 mV (rys. Z1-2).
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Rys. Z1-2. Stanowisko kontrolne WZL-1 do sprawdzenia poprawności działania
bloku wykonawczego SSP-FK-BI s.2. na zakresie „PRACA”

4.

Przełączyć przełącznik dwupozycyjny na pulpicie sterowania stanowiska kontrolnego
w pozycję „KONTROLA”.

5.

Sprawdzić poprawność funkcjonowania bloku w trybie „KONTROLA”. Poszczególne
kanały pomiarowe bloku wykonawczego (grupy IVI) powinny zadziałać po przełączeniu
w kolejne położenia przełącznika pakietowego.

6.

Przełączyć przełącznik dwupozycyjny na pulpicie sterowania stanowiska kontrolnego
w pozycję „PRACA”.

7.

Za pomocą pokrętła „REGULACJA 100 mV” (rys. Z1-3) ustawiać napięcie progowe
symulujące sygnał z nadajnika DPS kolejno dla wartości z przedziału od 0 mV do 20 mV
co 5 mV (dla wartości od 20 mV do 32 mV co 2 mV), wykonując sprawdzenia kolejno
według pkt. 9., a następnie według pkt. 10.
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Rys. Z1-3. Stanowisko kontrolne WZL-1 do sprawdzenia progów zadziałania
bloku wykonawczego SSP-FK-BI s.2. na zakresie „PRACA”

Uwaga: za każdym razem wartość napięcia symulującego sygnał z nadajnika DPS
ustawiać od położenia zerowego (w celu eliminacji wpływu histerezy układów
wykonawczych na płytkach wzmacniaczy).
8.

W przypadku stwierdzenia zadziałania bloku przy napięciu z nadajnika DPS mniejszym
niż 20 mV dokonać sprawdzenia z krokiem 2 mV, wyznaczając minimalną wartość
napięcia z nadajnika DPS, przy której następuje zadziałanie bloku.

9.

Dla każdej płytki wzmacniaczy bloku SSP-FK-BI s.2. określić progi zadziałania
i wyłączenia bloku powodujące załączenia i odpuszczenia styków przekaźnika RES-52
przy obniżaniu napięcia zasilania w następujący sposób:
9.1. Za pomocą pokrętła „REGULACJA 27 V” ustawiać napięcie zasilania od 28,5 V
do 0 V (płynnie, ale powoli zmniejszając jego wartość);
9.2. Przy zadziałaniu bloku (zaświeceniu lampki dla danego kanału) odczytać wartość
napięcia zasilania, przy którym następuje załączenie styków przekaźnika (jest to
określenie progu zadziałania bloku przy zanikaniu napięcia zasilania);
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9.3. Kontynuować zmniejszanie napięcia zasilania aż do zgaśnięcia lampki (odpuszczenia
styków przekaźnika RES-52);
9.4. Przy wyłączeniu bloku (zgaśnięciu lampki dla danego kanału) odczytać wartość
napięcia zasilania, przy którym następuje odpuszczenie styków przekaźnika (jest to
określenie progu wyłączenia bloku przy zanikaniu napięcia zasilania);
9.5. W przypadku podania napięcia symulującego sygnał z nadajników DPS o wartości
zbliżonej do napięcia zadziałania (2832 mV) zaświecenie lampki może nastąpić
zaraz po podaniu zasilania 28,5 V.
10. Dla każdej płytki wzmacniaczy bloku SSP-FK-BI s.2. określić progi zadziałania
i wyłączenia bloku powodujące załączenia i odpuszczenia styków przekaźnika RES-52
przy narastaniu napięcia zasilania w następujący sposób:
10.1. Za pomocą pokrętła „REGULACJA 27 V” ustawiać napięcie zasilania od 0 V
do 28,5 V (płynnie, ale powoli zwiększając jego wartość);
10.2. Przy zadziałaniu bloku (zaświeceniu lampki dla danego kanału) odczytać wartość
napięcia zasilania, przy którym następuje załączenie styków przekaźnika (jest to
określenie progu zadziałania bloku przy narastaniu napięcia zasilania);
10.3. Kontynuować zmniejszanie napięcia zasilania aż do zgaśnięcia lampki (odpuszczenia
styków przekaźnika RES-52);
10.4. Przy wyłączeniu bloku (zgaśnięciu lampki dla danego kanału) odczytać wartość
napięcia zasilania, przy którym następuje odpuszczenie styków przekaźnika (jest to
określenie progu wyłączenia bloku przy narastaniu napięcia zasilania);
10.5. W przypadku podania napięcia symulującego sygnał z nadajników DPS o wartości
zbliżonej do napięcia zadziałania (2832 mV) może nastąpić zaświecenie lampki na
stałe po osiągnięciu zasilania o wartości 28,5 V.
11. Po wykonanym sprawdzeniu sporządzić wykres progów zadziałania i odpuszczenia
bloku wykonawczego i porównać z wynikami otrzymanymi w czasie badań w ITWL
(rys. Z1-4).
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Napięcie zasilania bloku SSP-FK-BI s.2 [V]
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Rys. Z1-4. Progi czułości płytki wzmacniaczy bloku wykonawczego SSP-FK-BI s.2.
powodujące fałszywe zadziałanie na skutek spadku (zaniku) napięcia zasilania

12. Wykonać ponownie sprawdzenie poprawności pracy bloku na zakresie „KONTROLA”.
13. W przypadku stwierdzenia zadziałania bloku spowodowanego obniżeniem napięcia
zasilania przy progu czułości poniżej 20 mV należy określić przyczynę zwiększonej
czułości bloku i wymienić tak działające płytki wzmacniaczy uznając je jako niesprawne.
14. W przypadku stwierdzenia zadziałania bloku spowodowanego obniżeniem napięcia
zasilania przy progu czułości w przedziale od 20 mV do 28 mV i paśmie zadziałania
znacznie odbiegającym od przedstawionego na rys. 4. (zmiana napięcia zasilania bloku
powodująca zadziałanie wynosi ponad 5 V) należy określić przyczynę zwiększonej
czułości bloku i wymienić tak działające płytki wzmacniaczy uznając je jako niesprawne.
15. Płytki uszkodzone należy wymienić na sprawne, a po wymianie wykonać ponownie
sprawdzenie poprawności pracy bloku na zakresie „KONTROLA”.
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ZAŁĄCZNIK NR 2

METODYKA SPRAWDZANIA STANU POWŁOKI
OCHRONNEJ PŁYTEK WZMACNIACZY
BLOKU WYKONAWCZEGO SSP-FK-BI S.2.
PRZY ODDZIAŁYWANIU WILGOCI (WODY)

(DLA STANOWISKA KONTROLNEGO WZL-1 S.A.)
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METODYKA SPRAWDZANIA STANU POWŁOKI OCHRONNEJ PŁYTEK
WZMACNIACZY BLOKU WYKONAWCZEGO SSP-FK-BI S.2.
PRZY ODDZIAŁYWANIU WILGOCI (WODY)
(DLA STANOWISKA KONTROLNEGO WZL-1 S.A.)

1. Przygotować układ pomiarowy dla stanowiska kontrolnego w WZL-1 S.A.(rys. Z2-1).
Na stanowisku kontrolnym ustawić zakres pracy bloku w położeniu „PRACA”.

Rys. Z2-1. Stanowisko kontrolne WZL-1 do sprawdzenia poprawności działania
bloku wykonawczego SSP-FK-BI s.2. na zakresie „PRACA”

2.

Włączyć zasilanie bloku wykonawczego SSP-FK-BI s.2. prądem stałym o napięciu
28,5 V (żadna z lampek stanowiska nie powinna się zaświecić).

3.

Sprawdzić zadziałanie bloku wykonawczego przy podaniu napięcia symulującego sygnał
z nadajnika DPS. Zadziałanie odpowiedniego kanału bloku wykonawczego powinno
wystąpić dla napięcia mieszczącego się w granicach 2832 mV (rys. Z2-2).
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Rys. Z2-2. Stanowisko kontrolne WZL-1 do sprawdzenia poprawności działania
bloku wykonawczego SSP-FK-BI s.2. na zakresie „KONTROLA”

4.

Przełączyć przełącznik dwupozycyjny na pulpicie sterowania stanowiska kontrolnego
w pozycję „KONTROLA”.

5.

Sprawdzić poprawność funkcjonowania bloku w trybie „KONTROLA”. Poszczególne
kanały pomiarowe bloku wykonawczego (grupy IVI) powinny zadziałać po przełączeniu
w kolejne położenia przełącznika pakietowego.

6.

Po wykonanym sprawdzeniu wyłączyć zasilanie bloku. Zdemontować pokrywę bloku
oraz mocowania poszczególnych płytek wzmacniaczy (umieścić elastyczne przegrody
pomiędzy płytkami bloku w celu ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem).

7.

Za pomocą szkła powiększającego lub mikroskopu optycznego (o powiększeniu co
najmniej x50) sprawdzić stan powłoki ochronnej płytek wzmacniaczy, zabezpieczającej
na okoliczność występowania uszkodzeń mechanicznych (m.in. rys, pęknięć i ubytków
lakieru, występowania odkrytych elementów montażowych, braków lakierowania).
Uwaga: w przypadku stwierdzenia pęknięć lub ubytków powłoki lakierniczej wykonać
ponowne jej zabezpieczenie. W razie potrzeby usunąć wcześniejszą warstwę lakieru.

183

8.

Kolejno na każdą płytkę wzmacniaczy bloku wykonawczego nałożyć ręcznik papierowy
i za pomocą strzykawki nanieść wodę w sposób zabezpieczający przed mechanicznym
uszkodzeniem warstwy lakieru (rys. Z2-3).

Rys. Z2-3. Stanowisko kontrolne WZL-1 do sprawdzenia zabezpieczenia przed wilgocią
bloku wykonawczego SSP-FK-BI s.2. na zakresie „PRACA”

9.

Przy nakładaniu wody na powierzchnię ręcznika zwrócić szczególną uwagę na obszary
płytki wzmacniaczy wykazane w czasie badań w ITWL (rys. Z2-4) jako powodujące
fałszywe zadziałanie bloku na skutek zwarcia pomiędzy obwodami elektrycznymi płytki
przy oddziaływaniu na nią wilgoci (wody).

10. Przełączyć przełącznik dwupozycyjny na pulpicie sterowania stanowiska kontrolnego
w pozycję „PRACA”.
11. Włączyć zasilanie bloku (poprzez ustawienie napięcia 28,5 V za pomocą pokrętła
„REGULACJA 27 V”) i przez minimum 1 minutę obserwować lampki stanowiska
kontrolnego dla poszczególnych grup nadajników IVI). Zaświecenie lampki świadczy
o fałszywym zadziałaniu bloku spowodowanym zwarciem pomiędzy obwodami
(oddziaływaniem wilgoci na płytki wzmacniaczy poprzez warstwę powłoki lakierniczej).
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Rys. Z2-4. Punkty kontrolne płytki wzmacniaczy bloku wykonawczego SSP-FK-BI s.2.
powodujące fałszywe zadziałanie na skutek zwarć pod pływem wilgoci (wody)

12. Po wykonanym sprawdzeniu wyłączyć zasilanie bloku. Następnie ostrożnie zdjąć
(bez gwałtownego pociągania lub odrywania) ręcznik papierowy z płytki wzmacniaczy
i osuszyć ją za pomocą suszarki powietrzem o temperaturze około +50C.
13. Zamontować poszczególne płytki wzmacniaczy oraz pokrywę bloku.
14. Wykonać ponownie sprawdzenie poprawności pracy bloku na zakresie „KONTROLA”.
15. W przypadku stwierdzenia fałszywego zadziałania bloku spowodowanego zwarciem
pomiędzy obwodami (oddziaływaniem wilgoci na płytki wzmacniaczy poprzez warstwę
powłoki lakierniczej) należy poprawić warstwę izolacyjną płytki wzmacniaczy.
16. Płytki uszkodzone należy wymienić na sprawne, a po wymianie wykonać ponownie
sprawdzenie poprawności pracy bloku na zakresie „KONTROLA”.
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