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REFLEKTOMETR, CO TO TAKIEGO?
Mało popularnym i stosunkowo słabo rozpowszechnionym przyrządem pomiarowym stosowanym
przy budowie i eksploatacji różnego rodzaju instalacji teletechnicznych, a w tym i telewizji kablowej,
jest  Reflektometr kablowy  z  wyświetlaczem  graficznym.  Jest  to  niedocenione  narzędzie,
ułatwiające pracę i  skracające wielokrotnie  czas pracy instalatora  lub serwisanta.  Reflektometr
kablowy jest swoistą odmianą Reflektometru optycznego, przeznaczoną do badania okablowania
metalowego.  Ciekawostką  jest  fakt,  że  o  ile  prawie  wszyscy  znają,  choćby  tylko  ze  słyszenia
Reflektometr optyczny, o tyle prawie nikt nie wie o istnieniu Reflektometrów kablowych ;) 

W  artykule  postaramy  się  przybliżyć  możliwości  i  sposoby  użycia  Reflektometru na  przykładzie
Reflektometru kablowego RM-20 z wyświetlaczem graficznym produkcji firmy elmier. 

Reflektometr służy w ogólności do określania miejsca występowania uszkodzeń bądź wad ukrytych
(przerwy, zwarcia, zalania wodą, zgniecenia etc.), występujących we wszelkiego rodzaju kablach i
przewodach instalacyjnych.  Dodatkowo bywa pomocny przy identyfikacji  wadliwych połączeń
kabli, weryfikacji długości okablowania lub wykrywania nieautoryzowanych podłączeń do sieci.  

Rys A. Przykład pomiaru wykonanego Reflektometrem RM-20

Użycie  Reflektometru  jest wyjątkowo proste. Po ustawieniu na  Reflektometrze rodzaju mierzonego
kabla  i  podłączeniu  się  do  instalacji,  wykonuje  się  pomiary  dobierając  pozostałe  parametry
(maksymalna  odległość  pomiaru,  ilość  uśrednień,  wzmocnienie)  oraz  sposobu  wyświetlania
(przesunięcie,  zoom, marker)  tak,  aby otrzymać jak najwyraźniejszy  obraz uszkodzenia.  Praktyka
pokazuje,  że  już  po  krótkim  okresie  używania  przyrządu,  instalator  nabiera  nawyku  niemalże
automatycznego wykonywania i interpretacji wyników pomiarów. 

I tak dochodzimy do sedna pracy z Reflektometrem pokazującym obraz mierzonej instalacji (kabla)
w  sposób graficzny  –  w  przypadku każdego pomiaru  otrzymuje  się  unikalny,  charakterystyczny
obraz  badanego  uszkodzenia  –  coś  na  kształt  odcisku  palca.  To  zaś  pozwala  na  szybką
identyfikację problemu. A  szybko oznacza oszczędność czasu i pieniędzy...   

Dla przykładu, na  Rys A.  pokazany jest  pomiar połączenia dwóch odcinków  różnych kabli  75Ω
(miejsce  połączenia  to  'dziobek'  skierowany  w  dół  po  środku  wyświetlacza)  wykonany  przy  pomocy
Reflektometru    RM-20. Czy może być jeszcze prościej? 

Reflektometr  RM-20  dokonuje  pomiarów  wszelkich  typów  kabli  składających  się  z  dwóch
metalowych żył, a więc może być pomocny przy pomiarach:

 Instalacji elektrycznych,

 Instalacji energetycznych, 

 Sieci telewizyjnych, kablowych lub komputerowych (koncentryk),

 Instalacji CCTV, 

 Instalacji LAN (skrętka),

 Instalacji telefonicznych, 

 etc. 
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CO MOŻNA MIERZYĆ I SPRAWDZAĆ?
Najczęstsze uszkodzenia jakie 'wychwycimy' Reflektometrem z wyświetlaczem graficznym to:

✗ Rozwarcie (przerwę) przewodów 

✗ Zwarcie w przewodach

✗ Zgniecenie przewodu koncentrYcznego, skrętki, etc.

✗ Zawilgocenie (zamoczenie) przewodu 

✗ Źle wykonane połączenia przewodów

✗ Łączenie różnych rodzajów przewodów

✗ Uszkodzenia elementów łączących bądź dzielących instalację

✗ Nieautoryzowane włączenie się do instalacji (piractwo) 

KILKA PRZYKŁADÓW Z ŻYCIA

Poniżej przedstawiono kilka wybranych pomiarów wykonanych Reflektometrem RM-20. Jak widać,
pomiary bywają bardzo szczegółowe, zawsze jednoznacznie wskazując na miejsce występowania
nieciągłości instalacji.
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Rys. 4. Przykład włączenia w tor kablowy odgałęźnika 1/16 

Pomiar wykonany reflektometrem RM-20 

Tap 1/16 
 

       Koniec kabla 1 - odejście 

    Koniec kabla 2 - przelot 

 
 
Rys. 2. Przykład łączenia czterech różnych typów kabli RG6 

Łączenie kabli 

Łączenie kabli 

Łączenie kabli 

    Koniec kabla - rozwarcie 
Pomiar wykonany reflektometrem RM-20 

 
 
 

Rys. 1. Przykład łączenia dwóch odcinków kabla RG6  tego 
samego typu. 

Łączenie kabli 

Pomiar wykonany reflektometrem RM-20 

 
 

Rys. 3. Przykład włączenia w tor kablowy odgałęźnika 1/8 

Tap 1/8 

Pomiar wykonany reflektometrem RM-20 

         Koniec kabla 1 - odejście 

       Koniec kabla 2 - przelot 

 
 
Rys. 5. Przykład włączenia w tor kablowy rozgałęźnika 1/2 

Rozgałęźnik 1/2 

Pomiar wykonany reflektometrem RM-20 

 Koniec kabla 1 
  Koniec kabla 2 

 
 

 

Rys. 6. Przykład włączenia w tor kablowy gniazda TV/R 

Gniazdo abonenckie RTV 

 

 Koniec kabla 
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Przytoczone przykłady służą wyłącznie zaprezentowaniu możliwości pomiarowych Reflektometru RM-20.
Pomiary te mogą różnić się od testów analogicznych układów w zależności od zastosowanych typów
kabli oraz elementów pasywnych. 

Poniżej opisano pokrótce charakter powyższych pomiarów.
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Rys. 10. Efekt niedopasowania kabla koncentrycznego 75Ω. 

Pomiar wykonany reflektometrem RM-20 

 
 
Rys. 8. Przykład pełnego rozwarcia na końcu kabla 

koncentrycznego 75Ω. 
 

Pomiar wykonany reflektometrem RM-20 

 
 

Rys. 7. Przykład pełnego zwarcia na końcu kabla 
koncentrycznego 75Ω. 

Pomiar wykonany reflektometrem RM-20 

 
 

Rys. 9. Efekt niedopasowania kabla koncentrycznego 75Ω. 

Pomiar wykonany reflektometrem RM-20 

 
 
Rys. 11. Efekt niedopasowania kabla koncentrycznego 75Ω. 

Pomiar wykonany reflektometrem RM-20 

 
 

 

Rys. 12. Efekt niedopasowania kabla koncentrycznego 75Ω. 

Pomiar wykonany reflektometrem RM-20 

 
 
Rys. 13. Pełne dopasowanie - 75Ω.. 

Pomiar wykonany reflektometrem RM-20 

 
 
Rys. 14. Pełne dopasowanie – element aktywny 75Ω.. 

Pomiar wykonany reflektometrem RM-20 
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SZTUKOWANIE KABLI

Na Rys 1. i Rys 2. pokazane jest łączenie (inaczej mówiąc 'sztukowanie', czyli ''rzeźba') kabli, zabieg
dość często stosowany na instalacjach. Jak widać, poprawne łączenie kabli tego samego typu nie
wywołuje  widocznych  objawów  na  Reflektometrze (Rys  1.),  co  oznacza  dobre  dopasowanie
połączenia, a więc brak odbić sygnału. W przeciwieństwie do tego, łączenie różnych typów kabli
(Rys  2.),  praktycznie  zawsze  wywołuje  widzialny  efekt  na  reflektometrze,  a  więc  zobrazowuje
pojawiające  się  niedopasowanie  w  miejscu  łączenia,  co  pociąga  za  sobą  generację  odbić
sygnału.

Kierunek,  góra  lub dół,  oraz  wielkość  zaburzenia  są  zależne od stosunku impedancji  kabli  oraz
jakości  połączenia.  Należy  pamiętać,  że kable  koncentryczne  różnych  producentów,  a  nawet
różnych typów jednego producenta,  zawsze będą różniły  sie swoją impedancją,  co wynika ze
stosowanych technologii produkcji.

Łączenie  kabli  może  być  szczególnie  niekorzystne  w  sieciach  transmitujących  sygnały  telewizji
cyfrowej w modulacji  QAM, a zwłaszcza przy dużych prędkościach modulacji (QAM 128 lub QAM
256), gdyż modulacja QAM jest bardzo wrażliwa na obecność sygnałów odbitych.

Tak więc, korzystając z Reflektometru w ten o to prosty sposób, możliwym staje się zweryfikowanie w
dowolnym momencie, jak wykonane zostało okablowanie i jak się ono zachowuje w długim okesie
czasu. 

NIEZNANE DŁUGOŚCI KABLI

Reflektometr jest niezwykle przydatny przy weryfikacji nieznanej instalacji lub instalacji, dla której nie
ma  prawidłowej  dokumentacji.  Odpowiednio  kalibrując  Reflektometr  RM-20  można  mierzyć
długości okablowania już od pojedynczych metrów, co oznacza możliwość dokładnej weryfikacji
praktycznie  każdej  sieci.  To zaś  oznacza,  że  można  sporządzić  lub  poprawić  istniejący  projekt,
gwarantując tym samym wyższy poziom świadczonych usług, a więc tym samym mogąc podnieść
własne zyski. 

WCINKI CZYLI PIRACI

Na Rys 3. do Rys 6. pokazane zostały przykłady włączenia w tor kablowy rozdzielczych elementów
pasywnych.  Należy  zauważyć  na  początku,  że  obraz  każdego typu  elementu  jest  różny w
zależności  od  jego  rodzaju  (rozgałęźniki,  odgałęźniki),  producenta,  jak  również  od  sposobu
włączenia, ilości podłączonego kabla, obciążenia gniazdkami abonenckimi RTV czy też wejściem
telewizora. Mówiąc krótko, ten sam element włączony w różne miejsca instalacji może dawać inny
obraz na reflektometrze. Ale jedno jest pewne – zawsze powinniśmy zobaczyć ten element. 

Mamy  więc  prosty  i  niezawodny  sposób  na  szybką  weryfikację  instalacji  budynkowych  czy
dystrybucyjnych  pod  kątem  ewentualnych  'wcinek'  robionych  przez  różnych  spryciarzy,  bez
konieczności  czasochłonnego  przeglądania  instalacji  przez  serwisanta.  Po  nabraniu
odpowiedniego  doświadczenia  można  nawet  z  dużą  pewnością  określić  instalację  wewnątrz-
mieszkaniową  nie  wchodząc  do  mieszkania...  A  stąd  już  tylko  krok  do...następnego  sąsiada
spryciarza... 

NIEDOPASOWANIA 
Na  Rys  7. do  Rys  14. pokazane  zostały  przykłady  wyglądu  pomiarów  w  zakresie  od  pełnego
dopasowania (Rys 13 i Rys 14), poprzez różne wartości niedopasowań (Rys 9. do Rys 12.), aż po
pełne niedopasowania – rozwarcie (Rys 8.) oraz zwarcie (Rys 7.). 
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