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Cable length (długość kabla) 

Funkcja ta pozwala określić elektryczną długość kabla  lub odległość do uszkodzenia. 

Przypis tłumacza (SP9TPZ): 

Długość fali elektromagnetycznej w próżni określona jest wzorem: 

Λ = V / F 

gdzie  Λ to długość fali, V – prędkość fali a F - częstotliwość 

Prędkość fali dla próżni i powietrza wynosi 300 000 km/s i jest równa prędkości światła. Jednak w innym 
medium np. wodzie czy  np. teflonie fala świetlna rozchodzi się wolniej – środowisko je spowalnia. Wystarczy 
porównać swobodę pływania w basenie z wodą  i np. olejem. Mając to na uwadze należy dla ogólnego 
przypadku zapisać wzór na długość fali w następującej formie: 

V = Co / √(µR x εR), Co = 300 000 km/s 

Dla koncentryka z izolatorem teflonowym µR =1 a εR = 2.1 

Zatem fala w teflonie porusza się z prędkością 

V = Co / √(µ x ε) = 300 000 km/s / √(1 x 2.1) = 300 000 km/s / 1.449 = 300 000 km/s x 0.69 

Już gdzieś z podobną wartością zetknęliście się ?? Tak, to współczynnik skrócenia dla teflonu. Fala w teflonie 
ma prędkość  300 000 km/s x .69 = 207 000 km/s !!! 

Możemy też obliczyć, jakiej odpowiada to długości fali elektromagnetycznej: 

Λ = V / F = Co x K /F = K x Co/F = K x Λo = 0.69 x Λo !!! 

I taką skróconą w stosunku do próżni długość fali nazywamy długością elektryczną, gdyż długość w 
próżni Λo została zmodyfikowana o wartość wynikającą z parametrów elektrycznych ośrodka: 
względnej przenikalności magnetycznej µR oraz względnej przenikalności elektrycznej εR. 

Można finalnie zapisać :  Λe = 0.69 x Λo 

>> Koniec przypisu. 

Kursor automatycznie ustawiany jest w miejscu wykresu, który wskazuje na znaczny brak ciągłości koncentryka. 

Aby móc dokładnie znaleźć miejsce uszkodzenia należy określić współczynnik propagacji fali w danym ośrodku. 

Krótko mówiąc należy używając klawisza Chg.Vf zadać współczynnik skrócenia, który jak pokazano wcześniej 

zależy od stałych materiałowych dielektryka użytego w budowie koncentryka. Store volatile zapisuje 

współczynnik propagacji tylko dla danych pomiarów, natomiast trwały zapis realizowany jest przy użyciu Store 

permament. 

Przypis tłumacza (SP9TPZ): 

Jeśli nie można określić wartości Vf dla danego koncentryka, należy poddać badaniom znaną długość kabla np. 
10m i tak zmieniać Chg.Vf by na wykresie wyszła anomalia dokładnie na 10 metrze. Wtedy wybrana wartość 
Chg.Vf odpowiada współczynnikowi propagacji w dielektryku, który tworzy badany koncentryk.  

Warto zapisać w swoim archiwum typ kabla i odpowiadający mu współczynnik propagacji. 

>> Koniec przypisu. 


