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PRZEGLĄD METOD POMIAROWYCH PARAMETRÓW 

ELEKTRYCZNYCH  PARALIZATORA 

Streszczenie. W pracy zdefiniowano parametry techniczne układu paralizatora oraz 

zaprezentowano metody ich pomiaru. Parametry te określono na podstawie 

charakterystyk czasowych i częstotliwościowych przebiegu napięcia oraz prądu genero-

wanego przez paralizator. Przebiegi te charakteryzują się zawartością wyższych 

harmonicznych, z bardzo stromymi zboczami impulsu i niestacjonarnością. Impuls 

pomiarowy charakteryzujący przebieg prądu wyjściowego paralizatora jest bardzo 

wrażliwy na impedancje pasożytnicze (pojemności), warunki otoczenia oraz może 

charakteryzować się niskim stopniem powtarzalności. W artykule przedstawiono także 

nieścisłości interpretacji parametrów i ich wielkości, które wynikają z zastosowanych 

metod pomiarowych.  

Słowa kluczowe: paralizator, pomiar impulsów niskoenergetycznych, parametry elektryczne 

paralizatora 

REVIEW METHODS OF MEASURING THE PARAMETERS  

OF ELECTRICAL STUN GUN 

Summary. The study comprises technical parameters of the stun gun system and 

the methods of measuring them. These parameters are defined based on time and 

frequency characteristics of  voltage and current waveforms generated by the stun gun. 

These waveforms are characterized by the presence of higher harmonics with very steep 

slopes of impulse and unsteadiness. The measuring impulse characteristic for the 

waveform of the output current of the stun gun is very sensitive to parasitic  impedance 

(capacity), ambient conditions and can be characterized with very low degree of 

repetitiveness. The article also presents inconsistency of parameters’ interpretation and 

their volumes, which result from the applied measuring methods. 

Keywords:  stun gun, measurement of low-energy pulses, electrical parameters of stun gun 

1. WSTĘP  

Paralizator jest to urządzenie, które ładunkiem elektrycznym dezorientuje organizm. 

Określany jest jako broń energetyczna CEW ( ang. Conducted Energy Weapon). Poprzez 
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nagły napływ prądu o niskim natężeniu zakłócane są sygnały nerwowe, w następstwie czego 

powodowany jest chwilowy paraliż mięśni, czasowo obezwładniając organizm. Samo 

urządzenie charakteryzuje się szczególnym rodzajem prądu o wysokim napięciu rzędu od  

20 kV do 500 kV, ale o bardzo niskim natężeniu. Producenci tych urządzeń twierdzą, że 

paralizatory nie stanowią zagrożenia dla zdrowych osób. Jednak liczne przypadki dowodzą, 

że użycie paralizatora może skończyć się także trwałym uszkodzeniem organizmu, co  

w efekcie może także doprowadzić do śmierci. Tematyka wpływu paralizatora na organizm 

człowieka nie jest dostatecznie wyjaśniona i wciąż budzi duże kontrowersje. Paralizator, 

którego prąd wyjściowy nie przekracza średniej wartości natężenia 10 mA, nie jest uznawany 

za broń według polskiej ustawy o broni i amunicji, a producenci często deklarują, że ta 

wartość nie jest przez urządzenie przekroczona. Na rynku istnieje wiele niedrogich modeli 

takich urządzeń, które można nabyć bez zezwolenia, jednak ich rzeczywiste parametry 

elektryczne są nieznane i nie mogą być łatwo porównane z dopuszczalnymi wymogami.  

Powstaje przy tym wiele pytań co do bezpieczeństwa użytkowania z punktu widzenia 

elektrycznego. W związku z tym istnieje  potrzeba prowadzenia kontroli i niezależnych 

testów takich urządzeń, co pociąga za sobą także konieczność weryfikacji uzyskiwanych 

wyników i metod pomiarowych.  

2. BUDOWA PARALIZATORA  

Rosnąca popularność broni elektrycznej stosowanej nie tylko przez policję, służby 

porządkowe, ale także przez osoby cywilne sprawiła, że powstało wiele jej rodzajów, jednak 

niewiele z nich weszło do użytku. Obecnie  można na rynku wyróżnić dwa rodzaje takich 

urządzeń: paralizatory ręczne oraz tasery. Oba rodzaje posiadają elektrody, stanowiące koniec 

obwodu elektrycznego, który w chwili kontaktu ze skórą lub ubraniem jest zamykany, 

powodując przepływ prądu o dużej częstotliwości i małym natężeniu. Paralizatory ręczne 

wymagają bezpośredniego kontaktu z obiektem i mogą generować napięcia, w zależności od 

modelu, od 80 kV do 900 kV. Natomiast w przypadku tasera elektrody zakończone 

haczykami są połączone ze źródłem prądu cienkim  przewodem i są wystrzeliwane  

w kierunku napastnika, a maksymalne napięcie generowane na wyjściu sięga wartości 50 kV.  

 

 
 
Rys. 1. Schemat funkcjonalny budowy paralizatora 

Fig. 1. Functional block diagram of  model stun gun 
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Niezależnie od modelu paralizatora w jego budowie można wyróżnić kilka elementów 

funkcjonalnych konstrukcji obwodu (rys. 1). Pierwszą część konstrukcji stanowi przetwornica 

napięciowa. Układ oscylatora generuje impulsy, które są podawane na uzwojenie pierwotne 

transformatora T1 podwyższającego napięcie. Powielacz napięcia składa się najczęściej  

z układu diod prostowniczych oraz kondensatora wysokonapięciowego, magazynującego 

energię generowanych impulsów. Kiedy na wyjściu kondensatora napięcie przekroczy 

progową wartość, poprzez zadziałanie układu wyzwalającego zostaje on rozładowany przez 

uzwojenie pierwotne transformatora T2, na wyjściu którego napięcie zostaje znacznie 

podwyższone, do poziomu rzędu kilkudziesięciu kV. Ta część układu jest bardzo istotna, 

ponieważ decyduje o jakości i parametrach elektrycznych generowanych impulsów. Na 

wyjściu obwodu paralizator ma dwie pary elektrod. Jedna z nich służy do zamknięcia obwodu 

podczas kontaktu z obiektem, druga pełni rolę testową, wywołując łuk elektryczny w wyniku 

jonizacji powietrza bez konieczności zamknięcia obwodu oraz zapewnia, przez odpowiedni 

dobór odległości miedzy elektrodami, nieprzekroczenie wartości progowej napięcia na 

wyjściu. 

3. STOSOWANE METODY POMIAROWE 

Paralizatory ręczne w ogólnym przekonaniu są bezpieczne dla osób porażonych, jednak 

wciąż pozostaje pytanie, czy i w jakich warunkach mogą stanowić niebezpieczeństwo dla 

życia i zdrowia. Rosnąca popularność tej broni spowodowała także wzrost liczby przypadków 

śmiertelnego porażenia. Przyczyniło się to do międzynarodowej dyskusji na temat ograniczeń 

w używaniu tej broni oraz norm bezpieczeństwa, które powinny zostać określone na 

podstawie niezależnych badań. W celu zarejestrowania wyżej opisanych impulsów pomiar 

jest dokonywany przy wykorzystaniu sond wysokonapięciowych, sondy prądowej oraz 

oscyloskopu cyfrowego umożliwiającego próbkowanie sygnału z częstotliwością 5 GS/s. 

Rejestracja sygnałów odbywa się w dwóch układach pomiarowych. W układzie otwartym 

(bez obciążenia na wyjściu) mierzone jest napięcie bezpośrednio na wyjściu urządzenia za 

pomocą dwóch sond wysokonapięciowych podłączonych do elektrod testowych (rys. 2a). 

Masy tych sond są ze sobą zwarte, a pomiar odbywa się różnicowo. W układzie zamkniętym 

(rys. 2b) wyjścia elektrod są podłączone do obciążenia R, symulującego oporność organizmu 

człowieka.  

Jedna z elektrod jest podłączona do masy, względem której są rejestrowane za pomocą 

sond sygnały napięcia i prądu. Sam układ pomiarowy może budzić wiele kontrowersji co do 

interpretacji oraz wpływu czynników zewnętrznych na otrzymane wyniki. Parametry są 

obliczane na podstawie zarejestrowanego impulsu i uśredniane w stosunku do liczby 

impulsów generowanych w ciągu sekundy. W związku z tak dużym napięciem należałoby 
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także przeanalizować, jaki jest wpływ zastosowanego obciążenia, pojemności pasożytniczych, 

zastosowanych sond na dokładność uzyskiwanych wyników. W przypadku paralizatorów, 

których wartość napięcia na wyjściu przekracza 50kV, pomiar takiego napięcia  

w układzie otwartym jest niemożliwy, chociażby ze względu na ograniczenia sprzętowe. 

Należy pamiętać, że generowane impulsy są niskoenergetyczne, które w połączeniu  

z wysokimi wartościami napięć i częstotliwościami ich generowania sprawiają, że metody 

znane z techniki wysokich napięć nie do końca spełniają rolę pomiarową. 

 

a) 

 
b) 

 

Rys. 2. Schemat pomiarowy stosowany podczas badań  tasera: a) układ pomiarowy otwarty (bez 

obciążenia na wyjściu) b) układ pomiarowy zamknięty (z obciążeniem R na wyjściu): SWN – 

sondy wysokonapięciowe, SP- sonda prądowa 

Fig. 2. Diagram measuring of taser used during the tests: a) measuring for open circuit (no load on 

output) b) measuring for close circuit (the load at the output R): SWN - high voltage probe, SP-

current probe 

4. PARAMETRY ELEKTRYCZNE PARALIZATORA 

Wpływu paralizatora na różne czynniki zewnętrze nie da się określić bez dokładnego 

scharakteryzowania jego właściwości elektrycznych. Opisywane są one przez poszczególne 

parametry, których definicja oparta jest na podstawie przebiegu pochodzącego z tasera.  

To właśnie takie urządzenie budzi największe kontrowersje i dotychczas wszelkie 

opublikowane badania [2][3][4][5] opierają się na analizie jego pracy. Wszystkie badania 

prezentowane w publikacjach wykonano opierając się na metodzie pomiarowej stosowanej 

przez producenta tasera, definiują obszary testowe, ładunek elektryczny przenoszony w 

czasie, jego parametry oraz ich tolerancję odniesioną do liczby badanych egzemplarzy. W 

czasie pomiaru rejestruje się przebiegi impulsów napięcia bez obciążenia (napięcie 

generowanego łuku elektrycznego) oraz napięcia i prądu z obciążeniem na wyjściu. W 
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pierwszej kolejności rejestruje się liczbę impulsów, jakie generuje taser (rys. 3). Na ich 

podstawie określą się następujące parametry:  

 czas między impulsami,  

 częstotliwość powtarzania impulsów, 

 całkowity czas trwania impulsów. 

W drugim etapie rejestruje się pojedynczy impuls i na jego podstawie definiuje się 

pozostałe parametry elektryczne. Modelowy kształt impulsu prądowego wyjściowego 

pochodzącego z tasera jest pokazany na rys. 3. Kształt impulsu można podzielić na dwie 

części: fazę łuku, która jest ujemną wartością prądu, powstającą  w wyniku tworzenia się łuku 

elektrycznego pomiędzy elektrodami testowymi, oraz fazę główną, która zawiera ładunek 

przekazywany do obciążenia. Generowany impuls trwa około 100 μs i można w nim 

wyróżnić 3 charakterystyczne czasy:  

 czas rozpoczęcia impulsu tps (ang. time phase start) jest to czas, w którym prąd 

przekracza wartość I = -50/R, 

 czas rozpoczęcia fazy głównej impulsu tmps (ang. time main phase start) jest to czas, po 

którym napięcie przekracza wartość I= -50V/R,  

 czas końca impulsu tpe (ang. time phase end) jest to czas, po którym wartość napięcia 

spada poniżej I= -50V/R. 

Wartość napięcia 50 V jest ustaloną szacunkową wartością, przy której występuje 

przebicie skóry organizmu. Biorąc pod uwagę charakterystyczne punkty przebiegu impulsu, 

definiuje się następujące jego parametry:  

 prąd szczytowy głównej fazy Imax, 

 średnia wartość prądu głównej fazy IAVG ,  

 ładunek przekazywany do obciążenia, 

 moc przekazywana do obciążenia,  

 całkowity czas trwania impulsu, 

 średnia wartość prądu generowana w ciągu sekundy, 

 całkowity ładunek przekazywany do obciążenia, 

 całkowita moc P przekazywana do obciążenia. 

Z przebiegów napięć (podobny z rys. 3) jest wyznaczane napięcie szczytowe oraz średnia 

wartość napięcia. W momencie kontaktu elektrod z obiektem napięcie znacznie spada od 

maksymalnej wartości, jaka zostaje zmierzona w układzie otwartym, do rzędu kilku kV,  

w zależności od obciążenia, przy którym testowany jest taser. Ostatnim ważnym parametrem 

charakteryzującym sygnał z tasera jest maksymalne napięcie łuku elektrycznego 

generowanego na jego wyjściu. Na podstawie badań [5] stwierdzono, że bardzo ważnym 

czynnikiem jest analiza statystyczna otrzymanych wyników. Producent podaje parametry 

urządzenia bazujące na pojedynczym zarejestrowanym impulsie oraz na wartościach 
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uśrednionych w stosunku do 1s. W rzeczywistości jednak każdy impuls może różnić się. 

Parametry powinny być obliczone dla każdych pojedynczych impulsów generowanych przez 

paralizator. 

 

 
 

Rys. 3. Przykładowe impulsy prądowe generowane przez taser w ciągu 1s 

Fig. 3. Examples of current pulses generated by taser in the 1s 

W efekcie, uzyskuje się rzetelną informację o właściwościach elektrycznych sygnału  

i ich powtarzalności w czasie. Dopiero na podstawie takich danych można jednoznacznie 

zdefiniować poprawność pracy badanego urządzenia. Wyniki przeprowadzonych badań 

dowodzą, że pomimo solidnej konstrukcji, niektóre modele taserów mogą wskazywać 

znaczną  odchyłkę od zdefiniowanych przez producenta wartości elektrycznych, a wahania 

poszczególnych parametrów są obarczone stosunkowo dużą tolerancją.  
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5. POMIAR PARAMETRÓW PARALIZATORA RĘCZNEGO 

Wszystkie dotychczas publikowane badania dotyczą tasera. Warto się zastanowić, jakie 

własności elektryczne mają paralizatory ręczne, produkowane przez różnych producentów i 

zapewne charakteryzujące się różnymi konstrukcjami technicznymi, a same urządzenia nie są 

objęte ścisłymi przepisami i normami. Można się spodziewać, że sygnały na ich wyjściu będą 

zbliżone do tych otrzymywanych z tasera, jednak już interpretacja uzyskiwanych parametrów 

może być znacznie inna. Biorąc pod uwagę fakt dużego napięcia generowanego na wyjściu 

bez obciążenia przy dużej częstotliwości i brak odpowiednich sond pomiarowych 

umożliwiających pomiar bezpośredni, do jego pomiaru należy zastosować odpowiedni układ 

pomiarowy, który pozwoli zarejestrować poszczególne impulsy, będące podstawą do dalszej 

analizy właściwości elektrycznych badanego urządzenia. Na rys. 4 zaproponowano schemat 

blokowy takiego układu pomiarowego wysokiego napięcia o dużej częstotliwości, w układzie 

otwartym pomiaru sygnału na wyjściu z paralizatora. 

 

 

Rys. 4: Schemat blokowy zaproponowanego układu pomiarowego impulsów paralizatora w układzie 

zamkniętym 

Fig. 4: Block diagram of the measurement pulses  system in closed circuit 

Zastosowany generator impulsów niskoenergetycznych jest wzorcowym paralizatorem, 

który charakteryzuje się możliwością przestrajania takich parametrów, jak: maksymalne 

napięcie i prąd wyjściowy, kształt i częstotliwość generowanych impulsów, możliwość 

zmiany parametrów zasilania, zmiana parametrów transformatora podwyższającego napięcie, 

zmiana odległości elektrod wyjściowych. Zmiana wyżej wymienionych parametrów i ocena 

ich wpływu na właściwości elektryczne generowanych impulsów pozwolą określić model 

matematyczny na bazie serii kombinacji pomiarów, a także dopasować stosowany w układzie 

model fizyczny do badanego urządzenia. Drugim kluczowym elementem w układzie 

pomiarowym jest obciążenie na wyjściu elektrod, które stanowi przestrajalny dzielnik 

rezystancyjny. Każdy paralizator posiada swoją wewnętrzną impedancję wyjściową, powyżej 

której wszystkie impulsy będą generowane przez elektrody wewnętrzne, tworząc łuk 

elektryczny w powietrzu. Impedancja ta mieści się zazwyczaj w granicach kilkudziesięciu 

MΩ. Im zastosuje się mniejsze obciążenie na wyjściu, tym wartość napięcia będzie mniejsza, 

a prąd płynący w układzie pomiarowym będzie odpowiednio większy. Zwiększenie 

obciążenia sprawi, że wartość prądu będzie bardzo mała przy jednoczesnej dużej wartości 

napięcia na elektrodach. Konstrukcja zaprojektowanego dzielnika obciążenia decyduje o 
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powtarzalności zarejestrowanych kształtów impulsów napięć z paralizatora. Koniecznie 

będzie więc zastosowanie skutecznego ekranu elektrycznego minimalizującego wpływ 

prądów pasożytniczych, a znajomość układu elementów przewodzących i oporników pozwala 

na dokonanie obliczeń wpływu tych pojemności pasożytniczych na otrzymany wynik 

pomiaru. 

Dla napięć rzędu kilkunastu kV prąd będzie na tyle mały, że jego pomiar nie będzie miał 

już znaczenia. Stąd przy dalszym wzroście obciążenia należy zastosować układ pomiarowy 

oparty na dwóch sondach wysokonapięciowych. Zastosowana metoda pomiarowa pozwala 

jedynie rejestrować przebiegi do wartości granicznej  napięcia wyjściowego, który jest 

zdefiniowany przez zastosowane sondy. Paralizatory ręczne na wyjściu generują jednak 

napięcia rzędu kilkuset kV. Jednak jest to praca paralizatora bez obciążenia, a maksymalne 

napięcie można określić za pomocą iskiernika lub metodami obliczeniowymi na podstawie 

zarejestrowanych wcześniej sygnałów.     

Ostatnim ważnym elementem pomiaru jest zastosowanie odpowiedniego układu 

akwizycji danych. Na rys. 5 przedstawiono zarejestrowany na oscyloskopie przebieg impulsu 

prądowego i napięciowego generowanego na wyjściu paralizatora.  

 

 

Rys. 5. Przebieg impulsu napięcia i prądu na wyjściu paralizatora 

Fig. 5. The waveforms of the pulses voltage and current at the output of a taser 

Oscylacje generowanego impulsu wyjściowego są na poziomie kilku µs, więc aby 

zrejestrować dokładnie przebieg, należy stosować oscyloskopy o częstotliwości próbkowania 

rzędu kilku GS/s. Dodatkowo, aby była możliwość dokładnej analizy wszystkich parametrów 

elektrycznych badanego urządzenia oraz ich ocena statystyczna, należy zarejestrować impulsy 

z okresu kilku sekund. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest szybka karta pomiarowa  

z układem rejestracji danych, co pozwoli spełnić oba warunki pomiarowe. Tym sposobem po 
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zarejestrowaniu przebiegów można dobrać odpowiednie metody analizy sygnału, co pozwoli 

na skuteczniejsze definiowanie i obliczanie wszystkich parametrów, które charakteryzują 

paralizator. 

We wszystkich układach pomiarowych bardzo ważna będzie, z punktu widzenia 

metrologicznego, ocena wpływu różnych czynników na pomiar, takich jak: zastosowana 

aparatura pomiarowa i sposób jej przyłączenia do elektrod, rodzaj i wartość obciążenia na 

wyjściu elektrod paralizatora, warunki zewnętrzne (wilgotność, temperatura), zewnętrzne 

pojemności pasożytnicze oraz wyzwalanie pomiaru (kontakt ze spustem paralizatora, zdalne 

wyzwolenie impulsów). Powoduje to powstanie wielu kombinacji pomiarowych, ale dzięki 

czemu otrzymane wyniki pozwolą na kompletną ocenę jakości parametrów elektrycznych 

paralizatora. 

6. PODSUMOWANIE 

Dokładny pomiar właściwości elektrycznych paralizatorów jest ważny z punktu widzenia 

dalszych badań np. z zakresu biomedycyny oceniających wpływ broni elektrycznej na 

organizm człowieka. Ocena tych właściwości pozwala ponadto zweryfikować rzetelność 

urządzenia w zakresie bezpieczeństwa. Jak się okazuje specyfikacje producentów są 

niejednoznaczne, skomplikowane i z teoretycznego punktu widzenia czasami błędne i trudne 

do weryfikacji. Wyniki badań  pomiarowych przeprowadzane na licznej grupie paralizatorów 

wskazują, że ich właściwości elektryczne charakteryzują się dużą zmiennością, w zależności 

od badanego egzemplarza. Bardzo ważna staje się więc konieczność opracowania 

powtarzalnej metody pomiarowej, ustalenia ograniczeń zdefiniowanych parametrów, z jaką 

dokładnością i w jakich warunkach były one badane oraz jaki jest wpływ tych warunków na 

otrzymane wyniki. 
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Abstrakt 

 

Some model of stun guns commercially available may have significant deviation 

differences electrical parameter  from the values defined by the manufacturer. Electrical 

parameters of individual stun guns are subject to large tolerance. On obtained results have an 

impact on the various external factors. Very important is their define in order to apply 

effective measuring methods  used during the tests. All research carried out in the world in the 

field checking and testing the stun guns have been published so far are not entirely reliable. 

This article presents a reflection on the current stun guns research performed by various 

institutions around the world. On their basis, presented important parameters of the describing 

stun gun and inaccuracies associated for their accurate interpretation. The end result are 

research that will help provide reliable scientific information on the quality of pulses 

generated by stun guns, the accuracy of determining the electrical parameters, how to carry 

out the measurements, the impact of various external influences which may distort the 

measurements and results the electrical properties of the device. The parameters are defined 

based on characteristics of time and frequency the voltage and current generated by stun gun. 

These waveforms characterized by the presence of higher harmonics with very steep slopes . 

Stun gun generates pulses  on the output, which voltage is very sensitive to the parasitic  

impedance (capacity) and changes environmental conditions. In result  this leads to low 

degree of repeatability results obtained during the measurements. Precise measurement 

methods will determine when and under what conditions the device is only an electric toy and 

when it can become a dangerous weapon. However accurate definition the electrical 

parameters of stun gun, allows on a better interpretation their effects of the use, in the field of 

biomedical research, but also will be a good indicator of reliability assessment. 

 


