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W artykule przedstawiono wyniki oceny i weryfikacji metody lokalizacji uszko-
dzeń w elektroenergetycznych kablach współosiowych z miejscowym osłabieniem izo-
lacji. Istotą metody jest pomiar impedancji wejściowej w stanie rozwarcia z obu stron 
kabla i na podstawie uzyskanych wartości wyznaczenie impedancji poprzecznej uszko-
dzenia oraz odległości do miejsca uszkodzenia. W części 1 artykułu przedstawiono re-
zultaty analizy statystycznej uzyskanych obliczeń analityczno–numerycznych, otrzyma-
nych na podstawie wyników pomiarów, dla kabla XRUHKXS 1x120 mm2. Ponadto 
oszacowano wartości błędów bezwzględnych i procentowych z uwzględnieniem odle-
głości do miejsca uszkodzenia, wartości impedancji uszkodzenia oraz wartości często-
tliwości pomiarowej. Otrzymane wyniki zostały porównane z metodą reflektometru.  
 
SŁOWA KLUCZOWE: badania diagnostyczne, impedancja poprzeczna uszkodzenia, 
odległość do miejsca uszkodzenia, elektroenergetyczny kabel współosiowy, wskaźniki 
statystyczne, błąd bezwzględny, błąd procentowy 
 

1. WSTĘP 
 

Energia elektryczna przesyłana jest liniami kablowymi, napowietrznymi oraz 
torami wielkoprądowymi. Pomimo, że koszty projektowania i budowy linii na-
powietrznych są zdecydowanie niższe niż linii kablowych czy też torów wielko-
prądowych, to obecnie najbardziej akceptowalną alternatywą są przede wszyst-
kim linie kablowe, których dynamiczny rozwój można zauważyć w ostatnich 
latach. Istotnym problemem we współczesnym zarządzaniu systemami dystry-
bucji energii elektrycznej jest zapewnienie ciągłości zasilania [1, 2]. Niezbęd-
nym, więc okazuje się określenie uzasadnionego technicznie i ekonomicznie 
okresu eksploatacji linii z uwzględnieniem procesów starzeniowych oraz uszko-
dzeń izolacji kabli spowodowanych innymi przyczynami. Tym problemem zaj-
muje się teoria niezawodności badająca funkcje niezawodności oraz odnowy 
linii napowietrznych i kablowych [3, 4]. Identyfikacja tych funkcji odbywa się 
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na podstawie obserwacji uszkodzeń eksploatowanych linii w zależności od czasu 
eksploatacji bądź też na podstawie badań laboratoryjnych, w których wyznacza 
się wpływ różnych czynników na izolację kabla. W czasie eksploatacji prowadzi 
się również badania diagnostyczne, które pozwalają na prowadzenie planowej 
eksploatacji kabli i związaną z nią wymianę tych odcinków, których stan może 
powodować zwiększoną awaryjność.  
 Rozpatrując lokalizację uszkodzeń w elektroenergetycznych liniach kablo-
wych należy podkreślić, że każdy rodzaj uszkodzenia ma swoją specyfikę i wy-
maga odrębnej analizy. Metoda postępowania powinna być najkorzystniejsza co 
do zastosowanych środków technicznych, czasu trwania, jak i ponoszonych 
kosztów. Zmniejszenie czasu identyfikacji miejsca uszkodzenia ma duże zna-
czenie naukowe, techniczne jak również ekonomiczne. Dostępnymi współcze-
śnie środkami lokalizacji miejsca uszkodzenia są wskaźniki uszkodzeń, genera-
tory udaru, radary, detektory akustyczne i indukcyjne lub też połączenie tych 
środków.  
W nowych przyrządach używana jest metoda radaru z wykorzystaniem reflek-
tometrów TDR (Time Domain Reflektometry) i metoda stanów nieustalonych. 
Dokładne miejsce lokalizacji uszkodzenia odbywa się najczęściej w praktyce 
techniką akustyczną. Mimo istniejących najnowszych generacji urządzeń do 
lokalizacji miejsc uszkodzeń w liniach kablowych, ciągle lokalizacja ta jest za-
równo sztuką jak i techniką [2, 5–10]. 
 W metodach wstępnej lokalizacji uszkodzeń w liniach kablowych spotyka się 
metody, które polegają na pomiarze napięcia i prądu na jednym lub na obu koń-
cach kabla [9, 10]. Ponadto metody impedancyjne polegające na pomiarze impe-
dancji wejściowej w stanie rozwarcia i/lub zwarcia z jednej lub z obu stron kabla 
[2, 11]. Wyniki z niezależnych pomiarów lokalizacji uszkodzeń mogą być łączone 
w jeden złożony sygnał, który jest odporny na zakłócenia i jest transmitowany tą 
samą linią kablową do urządzenia diagnostycznego. Dodatkowo, taka transmisja 
informacji z ewentualnych uszkodzeń, w wyniku prostych przekształceń matema-
tycznych jest wstępnie zakodowana i w minimalnym stopniu wpływa na inne 
transmitowane sygnały w liniach kablowych (sygnały ortogonalne) [12]. 

 
2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA  
ZAPROPONOWANEJ METODY 

 
W metodach wstępnej lokalizacji uszkodzeń elektroenergetyczne kable 

współosiowe mogą być traktowane jako linia o parametrach rozłożonych. Para-
metrami na jednostkę długości takiej linii są: rezystancja R0, indukcyjność L0, 
kondunktancja G0 i pojemność C0. Parametrami falowymi są: impedancja cha-
rakterystyczna cZ  oraz współczynnik propagacji Γ  [2, 11, 13]. Zaproponowana 
w niniejszym artykule metoda wymaga znajomości parametrów falowych i dłu-
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gości kabla. W rozpatrywanym przypadku linia długa o długości l została po-
dzielona na dwie części: od punktu R do miejsca uszkodzenia x i od tego miejsca 
do punktu S (l–x).  
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Rys. 1. Model uszkodzonej linii długiej 
 

Metoda polega na pomiarze impedancji wejściowej na zaciskach od strony 
punktu S ( 0SZ ) w stanie rozwarcia na zaciskach od strony punktu R, a następnie 
na pomiarze impedancji wejściowej na zaciskach od strony punktu R ( 0RZ )  
w stanie rozwarcia na zaciskach od strony punktu S. Impedancję wejściową roz-
wartej linii o długości x  oznaczono przez  xZ 0 , zaś impedancję wejściową dru-

giego  rozwartego odcinka o długości l–x przez  xlZ 0 . W celu jednoznacznego 
określenia odległości do miejsca uszkodzenia i wartości impedancji poprzecznej 
uszkodzenia, na podstawie pomiaru impedancji wejściowych, należy częstotli-
wość dopasować do długości kabla tak, aby jedna druga długości fali elektroma-
gnetycznej w kablu była większa niż długość kabla. Zależności pozwalające 
wyznaczyć odległość do miejsca uszkodzenia oraz wartość impedancji po-
przecznej uszkodzenia na podstawie zaproponowanej w artykule metody zostały 
zamieszczone w pracach [2, 11]. 

 
3. WERYFIKACJA POMIAROWA ZAPROPONOWANEJ 

METODY DLA KABLA XRUHKXS 1x120 mm2 
 

W celu zweryfikowania zaproponowanej metody oraz jej dokładności wyko-
nano szereg pomiarów, dla kabla XRUHKXS 1x120 mm2 (część 1) oraz dla 
kabla XUHAKXS 1x70 mm2 (część 2 i 3). Do pomiarów wartości impedancji 
wejściowych użyto mostka LCR HM8118 firmy Hameg. Uszkodzenie modelo-
wano rezystorem dekadowym D05 kl. 0,1 oraz kondensatorem dekadowym 
DK 50, w celu kompensacji indukcyjności linii łączącej rezystor dekadowy  
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z miejscem uszkodzenia. Parametry falowe kabla tj. impedancja charaktery-
styczna oraz zespolony współczynnik propagacji fali elektromagnetycznej zosta-
ły wyznaczone poprzez pomiar impedancji wejściowych kabla nieuszkodzonego 
w stanie rozwarcia i w stanie zwarcia. Obliczenia numeryczne zostały wykonane 
w programie Matlab i przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego Excel. Zamo-
delowano uszkodzenie w odległości 7 m od punktu R dla kabla XRUHKXS 
1x120 mm2 o długości 37 m. W przeprowadzonych badaniach wzięto pod uwagę 
częstotliwości z zakresu od 200 Hz do 10 kHz oraz wartości impedancji uszko-
dzenia z zakresu od 1 Ω do 1000 Ω. Do oceny odległości do miejsca uszkodze-
nia zostały wykorzystane następujące wskaźniki statystyczne wartości oczeki-
wanej rozkładu: średnia arytmetyczna, mediana, średnia ucinana, natomiast do 
analizy dyspersji uzyskanych wyników pomiarów: odchylenie standardowe  
z próby, rozstęp i współczynnik zmienności [14–16]. Na rysunku 2 przedstawio-
no wyniki obliczeń numerycznych w określeniu odległości do miejsca uszko-
dzenia pogrupowane w zależności od wartości impedancji uszkodzenia, nato-
miast na rysunku 3 w zależności od zastosowanej częstotliwości pomiarowej dla 
kabla XRUHKXS 1x120 mm2, przy założonej odległości do miejsca uszkodze-
nia x = 7 m. W badaniach uwzględniono 6 różnych częstotliwości z zakresu od 
200 Hz do 10 kHz oraz 8 różnych impedancji uszkodzenia z przedziału od 1  
do 1 k (rys. 2, 3). W tabeli 1 oraz 2 przedstawione zostały wartości wskaźni-
ków statystycznych z uwzględnieniem wartości impedancji poprzecznej uszko-
dzenia oraz wartości częstotliwości pomiarowej. Na podstawie przeprowadzo-
nych badań można stwierdzić, że wzrost impedancji uszkodzenia pozwalał na 
określenie wartości średniej odległości do miejsca uszkodzenia z większą do-
kładnością i tak dla impedancji uszkodzenia ZF  500  średnia wynosi 

m0,7x , natomiast przy ZF   1 k – m1,7x  (rys. 2, 3, tab.1). Najwięk-
szą wartość średniej odległości do miejsca uszkodzenia otrzymano przy impe-
dancji uszkodzenia ZF  1  – m6,7x . Biorąc pod uwagę wartość częstotli-
wości pomiarowej można zauważyć, że najlepszą dokładność w określeniu od-
ległości do miejsca uszkodzenia uzyskano przy częstotliwości f =200 Hz  – 
 m0,7x . Dalszy wzrost częstotliwości powodował wzrost wartości średniej 
(rys. 2, 3, tab. 2). Analizując wartość mediany można stwierdzić, że dla impe-
dancji uszkodzenia ZF  100  oraz ZF  500  uzyskano rzeczywistą odległość 
do miejsca uszkodzenia Me = 7,0 m, natomiast przy ZF  1 k, wartość  
Me = 7,1 m. Przy wartości impedancji uszkodzenia równej około 1  wartość 
mediany była największa i wynosiła Me = 7,6 m (tab.1). Rozpatrując wartość 
częstotliwości pomiarowej, najdokładniej odległość do miejsca uszkodzenia 
określono przy częstotliwości f = 200 Hz – Me = 7,0 m, natomiast przy często-
tliwości f = 10 kHz wartość mediany była największa w porównaniu z pozosta-
łymi wartościami częstotliwości pomiarowej i równała się Me = 7,6 m (tab. 2). 
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Analizując wartość średniej ucinanej tkx (k = 0,4) najdokładniejszą wartość od-
ległości do miejsca uszkodzenia otrzymano dla impedancji ZF  100  – tkx = 7,0 
m, natomiast najgorszą przy ZF  1  – tkx = 7,6 m (tab. 1). Biorąc pod uwagę 
wartość częstotliwości pomiarowej najlepszą dokładność średniej ucinanej  
w określeniu odległości do miejsca uszkodzenia uzyskano przy częstotliwości  
f = 200 Hz – m0,7tkx . Przy wartości częstotliwości pomiarowej f = 10 kHz 
wartość średniej była największa i wyniosła m5,7tkx (tab. 2). 
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Rys. 2. Wyniki obliczeń numerycznych w określaniu odległości do miejsca uszkodzenia  

dla kabla XRUHKXS 1x120 mm2 o długości 37 m, przy założonej odległości  
do miejsca uszkodzenia x = 7 m, pogrupowane według wartości impedancji uszkodzenia 

 
Biorąc pod uwagę poprawność pomiaru, która została obliczona jako różnica 

pomiędzy uzyskaną wartością średnią odległości do miejsca uszkodzenia, a war-
tością rzeczywistą tej odległości [16], można stwierdzić, że najlepszą popraw-
ność pomiaru uzyskano przy wartości impedancji uszkodzenia ZF  500   
(ei = 0,0 m). Dla pozostałych wartości impedancji uszkodzenia poprawność po-
miaru nie przekraczała 0,6 m (tab. 1). Rozpatrując poprawność pomiaru pod 
względem wartości częstotliwości pomiarowej najlepszy rezultat otrzymano 
przy częstotliwości f = 200 Hz (ei = 0,0 m). Dalszy wzrost częstotliwości pogar-
szał poprawność pomiaru i przy f = 10 kHz jego wartość wyniosła ei = 0,5 m 
(tab. 2). Największy rozstęp wyników pomiarów wystąpił przy wartości impe-
dancji uszkodzenia ZF   1  (r0 = 1,4 m), natomiast najmniejszy przy ZF   1 k 
(r0 = 0,3 m) (tab. 1). Biorąc pod uwagę wartość częstotliwości pomiarowej naj-
mniejszy rozstęp wyników pomiarów otrzymano przy częstotliwości pomiaro-
wej f = 200 Hz oraz f = 5 kHz (r0 = 0,4 m), natomiast największy przy częstotli-
wości f = 10 kHz (r0 = 1,3 m) (tab. 2). Odchylenie standardowe z próby, 
uwzględniając wartość impedancji uszkodzenia oraz wartość częstotliwości po-
miarowej zawiera się w granicach od 0,1 m do 0,5 m (rys. 1, 2, tab. 1, 2). 
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Tabela 1. Wskaźniki statystyczne obliczeń numerycznych dla kabla XRUHKXS  
1x120 mm2 o długości 37 m, przy założonej odległości do miejsca uszkodzenia x = 7 m, 

z uwzględnieniem 6 różnych wartości częstotliwości pomiarowej dla każdej wartości 
impedancji uszkodzenia 

 
Impedancja uszkodzenia, ZF  

1  5  10  20  50  100  500  1000  
Średnia 

x , m 7,6 7,4 7,2 7,2 7,3 7,2 7,0 7,1 

Mediana 
Me, m 7,6 7,5 7,2 7,2 7,3 7,0 7,0 7,1 

Średnia  
ucinana tkx , m 

7,6 7,4 7,2 7,2 7,3 7,1 7,0 7,1 

Poprawność 
pomiaru ei, m 0,6 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,0 0,1 

Rozstęp 
r0, m 1,4 0,9 0,5 0,6 0,8 0,7 0,5 0,3 

Odchylenie 
standardowe  
z próby s, m 

0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 

Współczynnik 
zmienności  

CV, % 
5,9 4,0 2,8 2,8 3,9 4,0 2,6 1,7 
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Rys. 3. Wyniki obliczeń numerycznych w określaniu odległości do miejsca uszkodzenia dla kabla 

XRUHKXS 1x120 mm2 o długości 37 m, przy założonej odległości do miejsca uszkodzenia  
x = 7 m, pogrupowane według wartości częstotliwości pomiarowej 
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Tabela 2. Wskaźniki statystyczne obliczeń numerycznych dla kabla XRUHKXS  
1x120 mm2 o długości 37 m, przy założonej odległości do miejsca uszkodzenia x = 7 m,  
z uwzględnieniem 8 różnych wartości impedancji uszkodzenia dla każdej wartości czę-

stotliwości pomiarowej 
 

Częstotliwość, f  
200 Hz 500 Hz 1000 Hz 2500 Hz 5000 Hz 10000 Hz 

Średnia 
x , m 7,0 7,1 7,3 7,2 7,4 7,5 

Mediana 
Me, m 7,0 7,1 7,2 7,1 7,4 7,6 

Średnia  
ucinana tkx , m 

7,0 7,1 7,3 7,2 7,4 7,5 

Poprawność 
pomiaru ei, m 0,0 0,1 0,3 0,2 0,4 0,5 

Rozstęp 
r0, m 0,4 0,5 0,7 0,7 0,4 1,3 

Odchylenie 
standardowe  
z próby s, m 

0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,5 

Współczynnik 
zmienności  

CV, % 
1,6 2,4 3,4 3,4 1,8 6,1 

 
Wartość współczynnika zmienności CV wyników pomiarów, biorąc pod 

uwagę wartość impedancji poprzecznej uszkodzenia, mieści się w zakresie od 
CV = 1,7 % (ZF   1 k) do CV = 5,9 % przy ZF  1  (tab. 1), a uwzględniając 
wartość częstotliwości pomiarowej największa jego wartość występuje przy 
wartości częstotliwości pomiarowej f = 10 kHz (CV = 6,1 %), natomiast naj-
mniejsza przy f = 200 Hz – CV = 1,6 % (tab. 2). 
 

4. OSZACOWANIE BŁĘDÓW PRZY OKREŚLENIU 
ODLEGŁOŚCI DO MIEJSCA USZKODZENIA 

 
Na rysunku 4 przedstawiono wartość błędu bezwzględnego, natomiast na ry-

sunku 5 błędu procentowego w określeniu odległości do miejsca uszkodzenia, 
dla kabla XRUHKXS 1x120 mm2, przy założonej odległości x = 7 m [14–16]. 
Błąd procentowy w określeniu odległości do miejsca uszkodzenia został obli-
czony według wzoru zamieszczonego w [2, 9–11, 17]. Dla wartości impedancji 
uszkodzenia ZF  1 , rzeczywistej odległości do miejsca uszkodzenia x = 7 m, 
częstotliwością, przy której z najmniejszym błędem można wyznaczyć odległość 
do miejsca uszkodzenia jest wartość częstotliwości pomiarowej f = 200 Hz, dla 
impedancji uszkodzenia ZF  5  – f = 200 Hz, dla ZF  10  są to wartości czę-
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stotliwości pomiarowej f = 200 Hz oraz f = 500 Hz, dla ZF 20  – f = 200 Hz,  
f = 500 Hz oraz f = 2500 Hz, dla ZF  50  – f = 200 Hz , dla ZF 100  są to 
wartości częstotliwości f = 200 Hz, f = 500 Hz, f = 1000 Hz i f = 2500 Hz, dla  
ZF  500  jest to wartość częstotliwości pomiarowej f = 1000 Hz oraz dla 
ZF 1000  są to wartości częstotliwości pomiarowej f = 500 Hz i f = 1000 Hz 
(rys. 4, 5). 

 

1 Ω 5 Ω 10 Ω 20 Ω 50 Ω 100 Ω 500 Ω 1000 Ω
200 Hz -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,2
500 Hz 0,4 0,3 0,0 0,1 0,2 0,0 -0,1 0,0
1000 Hz 0,6 0,6 0,4 0,3 0,1 0,0 0,0 0,2
2500 Hz 0,6 0,5 0,2 0,1 0,4 0,0 -0,1 0,1
5000 Hz 0,6 0,5 0,4 0,2 0,5 0,5 0,4 0,3
10000 Hz 1,3 0,9 0,2 0,5 0,8 0,7 0,1 0,0
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Rys. 4. Błąd bezwzględny wyznaczenia odległości do miejsca uszkodzenia w kablu XRUHKXS 

1x120 mm2 o długości 37 m, przy założonej odległości do miejsca uszkodzenia x = 7 m,  
z uwzględnieniem wartości częstotliwości pomiarowej oraz wartości impedancji uszkodzenia 

 

1 Ω 5 Ω 10 Ω 20 Ω 50 Ω 100 Ω 500 Ω 1000 Ω
200 Hz 0,3 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,4 0,6
500 Hz 1,1 0,8 0,0 0,3 0,6 0,1 0,3 0,1
1000 Hz 1,7 1,5 1,2 0,7 0,3 0,1 0,1 0,5
2500 Hz 1,7 1,3 0,4 0,3 1,1 0,0 0,1 0,2
5000 Hz 1,7 1,3 1,2 0,6 1,4 1,3 1,0 0,7
10000 Hz 3,5 2,4 0,5 1,5 2,1 1,8 0,1 0,1
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Rys. 5. Błąd procentowy wyznaczenia odległości do miejsca uszkodzenia kabla XRUHKXS  

1x120 mm2 o długości 37 m, przy założonej odległości do miejsca uszkodzenia x = 7 m,  
z uwzględnieniem wartości częstotliwości pomiarowej oraz wartości impedancji uszkodzenia 
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3. PORÓWNANIE OTRZYMANYCH WYNIKÓW Z METODĄ 
REFLEKTOMETRU DLA KABLA XRUHKXS 1x120 mm2 

 
Wykonane badania eksperymentalne zostały porównane z metodą reflekto-

metru. W przypadku kabla XRUHKXS 1x120 mm2 o długości 37 m prędkość 
propagacji impulsu sygnału pomiarowego wynosiła 90,0 m/μs, natomiast zakres 
pomiarowy reflektometru wynosił 100 m. 

Reflektogram pokazany na rysunku 6 przedstawia pomiar wykonany na zaci-
skach od strony punktu S w stanie rozwarcia na zaciskach od strony punktu R 
badanego kabla. Uszkodzenie o wartości rezystancji poprzecznej uszkodzenia  
RF = 20 Ω zamodelowane zostało w odległości 30 m od punktu S kabla.  
W pierwszej części reflektogramu można zauważyć załamanie impulsu sygnału 
pomiarowego w dół, które przedstawia martwą strefę spowodowaną miejscem 
podłączenia badanego kabla do reflektometru. W odległości 32,3 m można za-
uważyć załamanie amplitudy reflektogramu w dół, mogące świadczyć o miejscu 
uszkodzenia. Wartość rezystancji poprzecznej uszkodzenia RF = 20 Ω pozwala 
na dość dobrą interpretację reflektogramu. Przy wartości rezystancji RF = 20 Ω 
możliwe było zlokalizowanie miejsca uszkodzenia – błąd przyrządu jak również 
interpretacji wykresu wynosi 2.3 m. Po załamaniu reflektogramu w dół, widocz-
na jest amplituda impulsu sygnału pomiarowego w górę, co odpowiada stanowi 
rozwarcia na zaciskach od strony punktu R. 
 

 

 
 

Rys. 6. Reflektogram na zaciskach od strony punktu S uszkodzonego kabla XRUHKXS  
1x120 mm2 o długości 37 m, w stanie rozwarcia na zaciskach od strony punktu R, przy założonej 

odległości do miejsca uszkodzenia x = 7 m i wartości rezystancji poprzecznej  
uszkodzenia RF = 20  

 
Reflektogram pokazany na rysunku 7 przedstawia pomiar wykonany na zaci-

skach od strony punktu R w stanie rozwarcia na zaciskach od strony punktu S 
badanego kabla. Uszkodzenie o wartości rezystancji poprzecznej uszkodzenia  
RF = 20 Ω zamodelowane zostało w odległości 7 m od punktu R kabla. W pierw-
szej części reflektogramu widoczne jest załamanie impulsu sygnału pomiarowe-
go w dół w odległości 2,8 m. Obraz załamanej amplitudy impulsu sygnału po-
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miarowego w dół może zostać zinterpretowany jako miejsce uszkodzenia, w tym 
przypadku z dużym błędem lub jako martwa strefa w miejscu podłączenia bada-
nego kabla. W takim przypadku wymagane jest przeprowadzenie pomiarów  
z drugiego końca kabla. Dalsza część wykresu przedstawia wyraźnie punkt S 
badanego kabla, zobrazowany amplitudą impulsu sygnału pomiarowego w górę, 
co interpretuje się jako stan rozwarcia na zaciskach od strony punktu S. 
 

 

 
 

Rys. 7. Reflektogram na zaciskach od strony punktu R uszkodzonego kabla XRUHKXS  
1x120 mm2 o długości 37 m, w stanie rozwarcia na zaciskach od strony punktu S, przy założonej 

odległości do miejsca uszkodzenia x = 7 m i wartości rezystancji poprzecznej  
uszkodzenia RF = 20  

 
Reflektogramy dla innych wartości rezystancji poprzecznej uszkodzenia za-

mieszczono w pracach [2, 12]. 
 

4. WNIOSKI 
 
 Na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych i obliczeń nu-
merycznych dla kabla XRUHKXS 1x120 mm2 o długości 37 m, przy rzeczywi-
stej odległości do miejsca uszkodzenia x = 7 m można stwierdzić: 
1. Zaproponowana w artykule metoda lokalizacji uszkodzeń poprzecznych  

w elektroenergetycznym kablu współosiowym pozwala na określenie odle-
głości do miejsca uszkodzenia z poprawnością nie przekraczającą 0,6 m, dla 
wartości impedancji poprzecznej uszkodzenia w zakresie od 1  do 1 k 
oraz przy wartości częstotliwości pomiarowej od f = 200 Hz do f = 10 kHz 
(tab. 1, 2). 

2. Wskaźniki statystyczne wartości oczekiwanej: wartość średniej, mediany, 
średniej ucinanej wyznaczenia odległości do miejsca uszkodzenia, przy 
określonej wartości impedancji poprzecznej uszkodzenia i wartości często-
tliwości pomiarowej, przyjmują jednakowe lub niewiele różniące się od 
siebie wartości. Każdy z tych wskaźników może być dobrą miarą wyzna-
czenia odległości do miejsca uszkodzenia (tab. 1, 2). 
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3. Otrzymane wartości odchylenia standardowego z próby oraz rozstępu 
świadczą o niewielkiej zmienności otrzymanych wyników pomiarów  
(tab. 1, 2). 

4. Najbardziej korzystnymi wartościami częstotliwości pomiarowej z zakresu 
od f = 200 Hz do f = 10 kHz, w określeniu odległości do miejsca uszkodze-
nia są wartości częstotliwości pomiarowej f = 200 Hz, f = 500 Hz oraz  
f = 1 kHz (rys. 2–5, tab. 1, 2). 
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ASSESSMENT AND VERIFICATION OF IMPEDANCE METHOD 
IDENTIFYING TRANSVERSE FAULTS  

IN COAXIAL POWER CABLE. Part 1. 
 

 The  paper presents the results of the evaluation and verification of the method used 
for locating faults in coaxial power cables with local weakening of insulation. The met-
hod consists in the measurement of input impedance in the open state on both ends of the 
cable as well as the determination of the transverse fault impedance and the distance to 
the fault location. The first part of the paper includes the statistical analysis of analytical 
and numerical calculations obtained on the basis of measurements of XRUHKXS 1x120 
mm2 power cable.  The values of absolute and percentage errors were estimated taking 
into account the distance to fault location and the values of fault impedance and measu-
rement frequency.  The results were compared with the reflectometry method.  
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