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TECHNIKA

Lokalizacja uszkodzeń w sieciach kablowych
przy użyciu reflektometru RM-20 – ELMIER
Reflektometr kablowy RM-20, zbudowany w oparciu o nowoczesne
podzespo³y renomowanych firm œwiatowych, jest jednym z trzech przyrz¹dów pomiarowych produkowanych przez firmê ELMIER przeznaczonych do badania instalacji kablowych. Dwa pozosta³e to: M-27AV – ³¹cz¹cy w sobie funkcje miernika poziomu sygna³u w.cz., analizatora widma i generatora znaczników oraz G-27 – generuj¹cy sygna³y w zakresie kana³u zwrotnego od 5 MHz do 65 MHz.
eflektometr RM-20 nale¿y do grupy urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych technikê TDR (ang.
Time Domain Reflectometry), która polega na
pobudzeniu badanego odcinka instalacji kablowej impulsem elektrycznym i detekcji sygna³u
odbiæ wstecznych od niejednorodnoœci kablowego toru przesy³owego (np. zakoñczenie, za³amanie kabla, uszkodzenie ekranu) wp³ywaj¹cych na lokalne zmiany impedancji falowej tego
toru. Dok³adny pomiar czasu od wys³ania impulsu sonduj¹cego do nadejœcia kolejnych impulsów odbitych oraz analiza ich kszta³tu pozwalaj¹ na precyzyjne okreœlenie po³o¿enia uszkodzeñ, a tak¿e na identyfikacjê ich rodzaju.

R

Charakterystyka i parametry techniczne
przyrz¹du RM-20
Reflektometr RM-20 umo¿liwia obserwacjê
zmian impedancji kabla na wybranym odcinku instalacji, co jest charakterystyczne dla wszystkich
przyrz¹dów TDR o odczycie graficznym i czyni je
du¿o bardziej przydatnymi w porównaniu z reflektometrami kablowymi o odczycie cyfrowym.
Wymienione ni¿ej cechy reflektometru RM-20 sta-

nowi¹ o wyj¹tkowej funkcjonalnoœci i uniwersalnoœci tego urz¹dzenia. Mo¿na nim badaæ nie tylko kable koncentryczne powszechnie stosowane
w sieciach CATV, ale równie¿ inne kable sk³adaj¹ce siê z co najmniej dwóch odseparowanych elementów metalowych, z których jeden mo¿e byæ
os³on¹ lub ekranem kabla. W szczególnoœci mog¹ to byæ kable telefoniczne, energetyczne i kable sieci komputerowych wykonane z tzw. skrêtki. W zwi¹zku ze zró¿nicowaniem
impedancji falowej wykorzystywanych w praktyce kabli wprowadzono mo¿liwoœæ p³ynnego dopasowania impedancji wyjœciowej przyrz¹du do impedancji badanych kabli w
zakresie od 25 omów do 200 omów.
Dok³adnoœæ pomiarów reflektometrycznych zale¿y równie¿ od mo¿liwoœci uwzglêdnienia parametru
zwanego wspó³czynnikiem prêdkoœci propagacji Vp (np. dla kabla
koncentrycznego z wype³nieniem
piank¹ polietylenow¹ wynosi on ok. 0,82, a z wype³nieniem polietylenem 0,67). Przyrz¹d RM-20
umo¿liwia wyznaczenie tego wspó³czynnika podczas procedury kalibracyjnej dla danego rodzaju
kabla (pod³¹czamy odcinek o dok³adnie ustalonej d³ugoœci) i zapisanie go w pamiêci przyrz¹du.
W ten sposób mo¿na zapamiêtaæ parametr Vp
(od 0,1 do 0,999) dla piêciu najczêœciej spotykanych rodzajów kabla i przeprowadzaæ pomiary,
wybieraj¹c na wstêpie rodzaj kabla, z którego jest
wykonana aktualnie badana instalacja. U¿ytkownik ma do dyspozycji 9 zakresów pomiarowych:
50, 100, 200, 400 i 600 m oraz 1, 2, 3 i 4 km przy
dok³adnoœci pomiaru odleg³oœci wynosz¹cej
0,7% zakresu i maksymalnej rozdzielczoœci
+/– 25 cm. Wa¿n¹ cech¹, spotykan¹ jedynie w
reflektometrach wy¿szej klasy, jest funkcja balansu, pozwalaj¹ca wykrywaæ defekty kabla ju¿ na
samym jego pocz¹tku. Drobne lub odleg³e
uszkodzenia kabla wymagaj¹ wiêkszego wzmocnienia sygna³u odbiæ i w tym celu przewidziano
mo¿liwoœæ skokowej regulacji tego parametru co
3 dB w zakresie od 0 dB do 51 dB. Pomiary nale¿y rozpoczynaæ, ustawiaj¹c w menu konfiguracyjnym reflektometru minimaln¹ szerokoœæ impulsu – 20 ns. D³ugie kable wymagaj¹ zwiêkszenia
szerokoœci impulsu, która mo¿e przyjmowaæ tak¿e wartoœci: 40, 100, 200, 400, 800 ns oraz 1, 2

i 5 µs. Podczas lokalizacji uszkodzeñ nawet w kablach od³¹czonych od sieci lub sygna³u TV mog¹
pojawiaæ siê przypadkowe zak³ócenia. Ich wp³yw
na wynik pomiaru mo¿na zminimalizowaæ, w³¹czaj¹c cyfrow¹ filtracjê uœredniaj¹c¹ wskazania
od 2 do 256 razy. Po³o¿enie nieci¹g³oœci kabla
wyznaczamy, ustawiaj¹c marker na pocz¹tku narastaj¹cego (wzrost impedancji) lub opadaj¹cego (spadek impedancji) zbocza impulsu przedstawionego na wyœwietlaczu (przyk³ad na zamieszczonej ni¿ej fotografii).
Reflektometr RM-20 wyposa¿ono w funkcjê
ZOOM – w poziomie mo¿emy przegl¹daæ obraz
toru po 50 m w obrêbie wybranego zakresu, zaœ
w pionie funkcja ta jest klasyczn¹ regulacj¹ czu³oœci przyrz¹du. RM-20 posiada tak¿e piêæ pamiêci przebiegów. Zawartoœæ ich mo¿na przesy³aæ do komputera (np. laptop) za poœrednictwem interfejsu RS-232.

Podsumowanie
Warto zauwa¿yæ, ¿e zastosowania przyrz¹du
RM-20 nie koñcz¹ siê na lokalizacji zwaræ i
przerw w sieci kablowej.
Wykrywaæ mo¿na tak¿e:
– miejsca niedbale wykonanych po³¹czeñ odcinków kabla
– miejsca nielegalnego pod³¹czenia siê do
sieci (w tym rozdzielacze sygna³u)
– odcinki kabla nasi¹kniête wod¹ lub zawilgocone
– miejsca silnej deformacji kabla (zgniecenia
lub postrzêpienia).
Ka¿dy z wy¿ej wymienionych defektów toru
transmisyjnego na wyœwietlaczu reflektometru
prezentuje siê w ró¿ny, bardzo charakterystyczny sposób. Wspó³praca przyrz¹du z komputerem pozwala na stworzenie okresowo weryfikowanej bazy zawieraj¹cej dane z reflektometrycznymi obrazami wêz³ów sieci kablowej szczególnie nara¿onych na ingerencjê ze strony sieciowych piratów.
Wiêcej informacji na temat przyrz¹dów pomiarowych firmy ELMIER znajd¹ Pañstwo na
naszych stronach internetowych: www.elmier.pl.
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