
RigExpert 520 på kabel. 

1 



Et åbent coax kabel. 

2 



Kortsluttet kabel. 

3 



Olie dåsen. 

4 



Kaffe dåsen. 

5 



På hjemmebane ? 

6 



Find hastigheden i kablet. 

På dias 2 fandt vi resonansfrekvensen for et  

åbent kabel, f.eks. et defekt kabel, 

 til 14.79 / 3 = 4,93 MHz. 

 

Kablet er H155, hastighedsfaktor 0,81. 

299,792458 X 0,81 = 242,83 meter/sekund 
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Find kablets længde. 

Hastighed / resonans 

242,83 / 4,93 = 49,255 meter 

 

Kvartbølge  

49,255 / 4 = 12.31 meter 

Målebåndet viste: 11,7 meter 

Er hastighedsfaktoren på H155 mon for høj ? 
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Enebær Odde. 
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Vi måler hastighedsfaktoren. 

Fra målebåndet kender vi længden: 11,7 meter. 

¼ resonansen kender vi som 4,93 MHz 

Hastigheden i kabler bliver derfor: (11,7/(1/4)) X 
4930,000 = 230724,000 meter/sekund 

 

Hastighedsfaktor målt på kablet =  

230,724000/299,792458 = 0,76 
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Kortsluttet eller afbrudt ? 

11 



Åbent coax kabel. 

12 



Kortsluttet coaxkabel. 
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Lokalisere en kabelfejl. 

1. Målemetoden er den samme som da vi målte 
kablets længde. 

2. Hvis den blå linje starter højt oppe er kablet 
åbent 

3. Hvis den blå linje starter nede er kablet 
kortsluttet 
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¼ eller ½ bølge stubbe. 

1. Beregn den fysiske længde: ( ¼ bølge her ) 

2. Divider 299792,458 med frekvensen. 299792,458 / 28200,000. 

3. Multiplicer med hastighedsfaktoren ( 0,66 for RG 58) 

4. Multiplicer med ¼ eller ½ 

5. Resultatet: 1,75 meter 

6. Lav et stykke kabel lidt længere (10 cm) og forbind det til 
RigExperten 

7. Skal kablet være ¼, ¾ skal kablet være åbent i den fjerne ende. 

8. Skal kablet være ½, 1/1 eller 3/2 skal det være kortsluttet i den 
fjerne ende.    Fortsættes i næste nummer 
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Stubbe fortsat. 

9. Sæt RigExperten til den frekvens du vil arbejde på og et lille 
område deromkring samt 10 samples. 

10. Skriv flueben ved ”Continous Mode” 

11. God arbejdslyst. 
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2 kontakter på et helt kontinent. 
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Karakteristisk impedans af et kabel. 

1. Monter en rent ohmsk modstand på den anden ende af 
kablet. Værdi mellem 50 og 100 Georg Simon Ohm. 

2. Kør i R,X Graph mode, fuldt frekvensområde. 

3. Zoom ind på en af bølgetoppene og læs R1 

4. Zoom ind på en af bølgedalene og læs R2 

5. Karakteristisk impedans = SQR( R1 X R2) 

18 



Måle C og L. 

1. Vælg din frekvens 

2. Monter objektet så tæt på Experten som muligt 

3. Brug ”Single Point Measurement” 

4. 520’eren viser både L og C fordi den kan ikke andet!!!! 
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Transformatorer. 

1. Belast sekundæren med ohmsk modstand således at den 
transformerer til 50 ohm på primæren.. 

2. Mål på primæren. 

20 



HF signal generator. 

Output fra RigExpert 520 er ca. 5 dBm  

og ca. 10 dBm for 230/230PRO  

i en 50 ohms belastning. 

 

Vælg ”Single Point” og ”Continous” 
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En kommende ESR måler. 
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Fin Ale 

Jeg har to reklamer  

fra RigExpert  

som ekstranummer. 
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