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W artykule przedstawione są wyniki pomiarów mających na celu zbadanie własności 
falowych ekranu rzeczywistej współosiowej linii długiej. Zbudowano układ odniesienia dla 
linii kablowej stosując rurę miedzianą grubościenną do wnętrza, której włożono badany 
kabel. Rurę wraz z kablem ułożono w okrąg o niedużej średnicy i ułożono tak, aby 
wszystkie zwoje stykały się ze sobą na całej długości. Ułożona w ten sposób rura stanowiła 
prawie idealny poziom odniesienia i tym samym nie wykazywała cech linii długiej. Wpływ 
poziomu odniesienia badano przez pomiar przemieszczania się impulsów napięciowych w 
przewodzie środkowym oraz ekranie kabla. Wynikami pomiarów są oscylogramy 
obrazujące przemieszczanie się impulsów napięciowych. Wyniki tych pomiarów będą 
wykorzystane do udoskonalenia lokalizacji miejsca uszkodzenia powłok kabli 
energetycznych i telekomunikacyjnych metodami impulsowymi.  
 

1. WSTĘP 
 

W znanych modelach linii długiej współosiowej zakłada się, że ekran (przewód 
zewnętrzny) jest idealnym układem odniesienia dla przewodu środkowego tzn. 
posiada zerową rezystancję i indukcyjność wzdłużną Takie założenie w praktyce 
oznacza, że otoczenie linii nie ma wpływu na jej parametry falowe wyznaczone dla 
układu przewód środkowy-ekran [1, 2, 3, 4].  

Pomiary wykonane dla różnych typów linii współosiowej wykazały, że ekran 
linii jest jednak układem o stałych rozłożonych. Wykonano pomiary, w których 
sygnał dla którego linia była linią długą (np. impuls napięciowy jednokrotny 
prostokątny), podawany był do przewodu środkowego, a poziom odniesienia dla 
źródła sygnału i przyrządu pomiarowego podłączono do przewodu ekranu na 
przeciwnym końcu. W tym układzie pomiarowym impuls nie widział końca linii. 
Dokładny opis tego pomiaru można znaleźć w [6]. Z pomiarów tych wynikało 
jednoznacznie, że ekran jest również układem o stałych rozłożonych i dla sygnałów 
szerokowidmowych będzie się zachowywał jak linia długa. 

W celu zbadania własności falowych ekranu linii kablowej 
(elektroenergetycznej lub telekomunikacyjnej) należy dla ekranu kabla 
sprecyzować i zbudować poziom odniesienia. Zgodnie z założeniami idealnym 
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poziomem odniesienia powinno być otoczenie o doskonałych własnościach 
elektrycznych, a więc charakteryzujące się zerową rezystancją wzdłużną i zerową 
indukcyjnością. Wykonano pierwsze próby zachowania się ekranu względem 
otoczenia przyjmując jako otoczenie dwie duże płyty metalowe między, którymi 
umieszczono badaną linie. Jednak układ ten, jak wykazały dokładne badania, nie 
odzwierciedlał dobrze rzeczywistych warunków położenia linii współosiowej 
względem otoczenia [6]. 
 

2. BUDOWA UKŁADU POMIAROWEGO 
 

Zmieniono budowę układu odniesienia tak, że płaskie płyty zastąpiono 
grubościenną rurą miedzianą o średnicy wewnętrznej nieznacznie większej od 
średnicy zewnętrznej kabla. Badany kabel współosiowy został wprowadzony do 
wnętrza rury. Przestrzeń między wewnętrzną ścianką rury, a kablem była 
wypełniona powietrzem. Całą linia składała się z dwóch odcinków o długości 15 m 
każdy, a miejsce ich połączenia wykorzystano jako punkt pomiary do obserwacji 
przemieszczania się impulsów w miejscach innych niż koniec lub początek. 
Schemat układu pomiarowego przedstawiony jest na rys. 1. 

Wykonano pomiary kontrolne mające na celu zbadanie jak budowa układu 
odniesienia wykonanego z rury miedzianej wpływa na własności falowe kabla 
współosiowego. Wykonano pomiary przemieszczania się impulsów w kablu dla 
różnych układów doprowadzania sygnału do ekranu, przewodu środkowego i różnego 
układu połączenia względem poziomu odniesienia. Źródłem sygnału pomiarowego był 
generator impulsów prostokątnych G o rezystancji wewnętrznej Rg.  
 

G OSC

Uwe
rura miedziana

Rw
RL RL1

Rg
rura miedziana

 
 

Rys. 1. Schemat układu pomiarowego; G - generator sygnału prostokątnego, Rg - rezystancja  
wewnętrzna generatora, OSC – oscyloskop, Uwe – napięcie na początku linii, Rw, RL1, RL2 – 

rezystory obciążające przewody, PP – punkt pomiarowy 
 

W zależności od pomiaru przewody nie podłączone do generatora na początku 
linii (przewód środkowy, przewód ekranu kabla, rura) łączone były do poziomu 
odniesienia przez rezystor Rw, a przewody na końcu były łączone do poziomu 
odniesienia poprzez rezystory RL1, i RL2, przy czym wykonywane były również 
pomiary, w których przewody ekranu i przewodu środkowego kabla były rozwarte. 
Poziomem odniesienia dla całego układu był poziom odniesienia generatora G i 
oscyloskopu OSC. 
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3. POMIAR WŁASNOŚCI FALOWYCH KABLA 
 
W celu sprawdzenia jakie własności falowe wykazuje rura pełniąca rolę poziomu 

odniesienia względem ekranu kabla, wykonano pomiar przemieszczania się impulsu 
napięciowego między ekranem kabla a rurą. Rurę rozłożono w jeden duży okrąg, tak 
aby przy generatorze był dostępny początek i koniec. Sygnał z generatora podano na 
jednym końcu linii do ekranu kabla będącego wewnątrz rury, a do poziomu 
odniesienia generatora połączono do rury na drugim końcu. Okazało się, że impuls 
przemieszczający się między ekranem kabla, a rurą nie widzi końca linii. Wynika z 
tego, że rura tak ułożona, która jest układem o zdecydowanie lepszych własnościach 
elektrycznych niż ekran kabla współosiowego (większa średnica, dużo większa 
grubość niż ekran kabla) wykazuje również własności układu o stałych rozłożonych, a 
więc dla sygnałów impulsowych jest dalej linią długą.  

Następnie rura razem z kablem została zwinięta w okrąg o średnicy około 1,5 m 
i tak ułożono poszczególne zwoje, aby stanowiły one układ, w którym sąsiadujące 
zwoje rury mają ze sobą kontakt na całej długości. Taka budowa układu 
odniesienia powinna spowodować, że otoczenie dla kabla znajdującego się 
wewnątrz rury, nie będzie układem o stałych rozłożonych. Stykanie się ze sobą 
zwoi powoduje zmniejszenie do minimum rezystancji wzdłużnej, a z kolei 
zwiększenie przekroju ekranu powoduje zmniejszenia indukcyjności własnej [3]. 
Pomiary przemieszczania się impulsów wykazały, że takie ułożenie rury nie 
wykazuje własności linii długiej. 
 

 
 

Rys. 2. Przemieszczanie się impulsów w przewodzie środkowym linii kablowej w umieszczonej w 
wolnej przestrzeni oraz zmierzone w układzie jak na rys. 1 dla przypadku, gdy kabel wraz z rurą są 
rozłożone; 1 – impulsy wysłane, 2 – impuls odbity od punktu PP połączenia odcinków, 3 – impuls 

odbity od końca kabla umieszczonego w rurze, 4 – impuls odbity od końca kabla w wolnej 
przestrzeni 
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W celu ustalenia wpływu kształtu poziomu odniesienia na własności falowe 
linii zarówno dla przewodu środkowego jak i ekranu wykonano pomiary 
przemieszczania się impulsów dla przypadku, gdy rura wraz z kablem w środku, są 
rozłożone oraz gdy są zwinięte w krąg. Pomiary wykonano w układzie jak na rys.1. 
Sygnał impulsowy podawany był do przewodu środkowego.  

 

 
 

Rys. 3. Przemieszczanie się impulsów w przewodzie środkowym linii kablowej w umieszczonej w 
wolnej przestrzeni oraz zmierzone w układzie jak na rys. 1 

 
W celu łatwiejszego spostrzeżenia ewentualnego wpływu kształtu układu 

odniesienia na własności falowe kabla wykonano dodatkowo pomiar 
przemieszczania się impulsów w kablu umieszczonym w wolniej przestrzeni. 
Wyniki pomiarów przedstawione są na rys. 2 i rys. 3. Z kolei na rys. 4 zestawiony 
jest wynik pomiaru przemieszczania się impulsów dla przypadku, gdy układ rury i 
kabla jest rozłożony i zwinięty w krąg. 

 
 

 
 

Rys. 4. Przemieszczanie się impulsów w linii kablowej zmierzone między ekranem kabla, a rurą 
zmierzone w układzie analogicznym jak na rys.1; a – sygnał dla układu rozłożonego, 1 – impuls 

wysłany, 2 – impuls odbity od miejsca PP połączenia odcinków, 3 – impuls odbity od końca linii,  
4 – impulsy odbite powtórnie 
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Porównując czasy przemieszczania się impulsów względem czasu uzyskanego 
dla kabla w wolnej przestrzeni można zauważyć, że w układzie w którym rura jest 
zwinięta czas przemieszczania się impulsu do końca i z powrotem jest nieznacznie 
krótszy. Widoczne jest to również na rys. 5. Zniekształcenie przedniego zbocza 
impulsu oznaczonego jako 3 na rys. 2 i 3 jest spowodowane oddziaływaniem 
impulsu przemieszczającego się w układzie ekran kabla-rura. Na początku linii w 
przewodzie ekranu kabla indukuje się równocześnie z impulsem w przewodzie 
środkowym impuls, który następnie przemieszcza się w układzie przewód ekranu-
rura w kierunku końca linii. Na końcu linii oba impulsy oddziaływują na siebie w 
sposób jak to ma miejsce w liniach wieloprzewodowych sprzężonych [5].  

 

 
 

Rys. 5. Przemieszczanie się impulsów w linii kablowej zmierzone: a) – między przewodem, a 
ekranem dla kabla w wolnej przestrzeni, b) – w układzie pomiarowym jak na rys. 1, c) – w układzie 

jak na rys. 1 zmierzone na rezystorze Rw, 1- impuls wysłany, 2 – impulsy odbite od końca,  
3 – impuls odbity od miejsca połączenia odcinków linii 

 
Prędkość propagacji impulsu w danym środowisku jest odwrotnie proporcjonalna do 

pierwiastka kwadratowego z przenikalności elektrycznej względnej, czyli impuls w 
wolnej przestrzeni będzie się przemieszczał szybciej niż w dielektryku [3]. 

Przemieszczanie się impulsów w przewodzie środkowym oraz w ekranie kabla 
względem rury przedstawione jest na rys. 5. Na rysunku widać wyraźnie, że impuls 
w ekranie przemieszcza się szybciej niż w przewodzie środkowym. Spowodowane 
jest to tym, że między przewodem środkowym a ekranem kabla przestrzeń 
wypełniona jest dielektrykiem o przenikalności elektrycznej względnej większej od 
jedności, a z kolei przestrzeń między ekranem kabla a rurą wypełniona jest w 
większości powietrzem, które ma współczynnik przenikalności elektrycznej bliski 
jedności.  
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4. WNIOSKI 
 
 Wykonany układ odniesienia w postaci rury miedzianej zwiniętej w krąg ze 
stykającymi się zwojami można przyjąć za prawie idealny układ odniesienia 
służący do badania własności falowych linii, a szczególnie ekranów kabli. 
Analizując wyniki pomiarów prezentowane w postaci oscylogramów 
przemieszczania się impulsów można zauważyć wpływ poziomu odniesienia jest 
zauważalny przede wszystkim w wartości czasu propagacji. Wyniki tych badań 
będą wykorzystane do udoskonalenia modeli linii długiej oraz nad możliwościami 
zastosowania metod impulsowych do lokalizacji miejsca uszkodzenia powłok 
kabli, szczególnie energetycznych. 
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WAVE PROPERTIES OF THE SCREEN OF REAL COAXIAL LONG LINE 
 

The article presents the results of measurements to investigate the wave properties of 
screen real coaxial transmission line. Constructed system of reference for the cable line 
using thick-walled copper pipe to the interior, which tested the cable is inserted. The pipe 
with the cable was laid in a circle with a small diameter and arranged so that all the coils 
touch each other throughout. Arranged in this way the pipe was nearly perfect reference 
level and thus does not show the characteristics of long lines. Influence of the reference 
level has been studied by measuring the movement of voltage pulses in the line center and 
the cable screen. Measurement results are oscillograms showing the movement of voltage 
pulses. The results of these measurements will be used to improve the location of the 
damage to the coating power and telecommunication cables using pulse methods. 


