
 
 

REFLEKTOMETR  Z POMIAREM MOCY I MATCHEREM 
MIDLAND 23-110 

 
Reflektometr MIDLAND 23-110 jest przyrz�dem do pomiaru współczynnika fali stoj�cej (SWR), 
�wiadcz�cego o stopniu elektrycznego dopasowania układu antenowego. Oprócz podstawowej funkcji 
pomiarowej mo�liwe jest równie� analizowanie mocy nadajnika, gł�boko�ci modulacji AM oraz dewiacji 
FM, a tak�e sztuczne dopasowanie anteny. 
Przed czynno�ciami pomiarowymi nale�y podł�czy� kabel biegn�cy od anteny do gniazda ANT, 
natomiast radiotelefon poł�czy� kablem koncentrycznym z gniazdem TRX. Oba gniazda znajduj� si� na 
tylnej �ciance reflektometru. Dla o�wietlenia wska�ników kabel zasilania poł�czy� ze �ródłem pr�du 
stałego o napi�ciu 12-15 V.   
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POMIAR SWR 
 

1. Ustaw przeł�cznik 6 w pozycji OFF (wyci�ni�ty). 
2. Ustaw przeł�cznik 1 w pozycji SWR. 
3. Ustaw przeł�cznik 2 w pozycji FWD. 
4. Wł�cz nadawanie i u�ywaj�c pokr�tła 10  ustaw wskazówk� 9 na prawym ko�cu skali SET. 
5. Cały czas nadaj�c, wybierz  przeł�cznikiem 2 pozycj� REF  i odczytaj warto�� współczynnika 

na skali SWR 
 

Pami�taj ! 
Warto�� SWR powy�ej 2 oznacza, �e antena wymaga strojenia, lub wyst�pił problem  
z instalacj�. 

POMIAR  MOCY 
 

1. Ustaw przeł�cznik 6 w pozycji OFF (wyci�ni�ty). 
2. Ustaw przeł�cznik 1 w pozycji POW . 
3. Przeł�cznikami 2 i 3 wybierz zakres mocy, w którym pracuje twój radiotelefon 0-1 W, 1-10 

lub 10-100 W.(3 wci�ni�ty; 2 i 3 wci�ni�ty; 2 wci�ni�ty) 

TRX ANT 



4. Wł�cz nadawanie i odczytaj warto�� ze skali WATT. Je�eli pracujesz w przedziale 100 W, 
pomnó� wynik przez 10 dla uzyskania  wła�ciwej warto�ci. 
 

Pami�taj! 
Nadzwyczaj wysoka lub bardzo niska warto�� zmierzonej mocy �wiadczy o uszkodzeniu instalacji 
antenowej powoduj�cym zafałszowanie pomiaru. 
 
     DOPASOWYWANIE UKŁADU ANTENOWEGO Z POMIAREM SWR 
 

1. Ustaw przeł�cznik 6 w pozycji MATT (wci�ni�ty). 
2. Ustaw przeł�cznik 1 w pozycji SWR. 
3. Ustaw przeł�cznik 2 w pozycji FWD. 
4. Pokr�tła 4 i 5 obró� do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
5. W radiotelefonie wybierz kanał b�d�cy w połowie  zakresu cz�stotliwo�ci  

i wł�cz nadawanie. 
6. U�ywaj�c pokr�tła 10  ustaw wskazówk� 9 na prawym ko�cu skali SET. 
7. Cały czas nadaj�c, wybierz  przeł�cznikiem 2 pozycj� REF i odczytaj warto�� 

współczynnika fali stoj�cej. 
8. Obracaj�c pokr�tła 4 i 5 doprowad� SWR do najni�szej mo�liwej warto�ci. 
 

         Pami�taj ! 
Najpierw staraj si� jak najlepiej zestroi� anten� w/g wskaza� jej producenta. 
Dopasowanie anteny z u�yciem matchera nie zwi�kszy faktycznie wypromieniowanej mocy, a 
jedynie polepszy warunki pracy ko�cowego stopnia mocy radiotelefonu. 
 
                         POMIAR GŁ�BOKO	CI MODULACJI 

 
1. Ustaw przeł�cznik 6 w pozycji OFF (wyci�ni�ty). 
2. Ustaw przeł�cznik 7 w pozycji CAL. 
3. Wł�czaj�c nadawanie ustaw wskazówk� 12 na prawym polu CAL przy u�yciu pokr�tła 11 
4. Ustaw przeł�cznik 7 w pozycji MOD. 
5. Ustaw przeł�cznik 8 w pozycji AM 
6. Chwilowa, procentowa gł�boko�� modulacji mo�e by� odczytywana na skali 12 

w czasie rzeczywistym w trakcie nadawania. 
Pami�taj ! 
Podczas pomiaru najlepiej modulowa� sygnał w sposób stały np. cicho gwi�d��c do 
mikrofonu. 
 
       POMIAR DEWIACJI 
 
Mierz�c dewiacje powtórz procedur� pomiaru modulacji z tym, �e w pkt. 5 ustaw przeł�cznik 
8 w pozycji FM.  
DANE TECHNICZNE 
 
- zakres mierzonej mocy   0-100 W 
- zakres mierzonej modulacji   0-100% 
- zakres mierzonej dewiacji   0-3 kHz 
- zakres cz�stotliwo�ci    1,5-144 MHz 
- zakres pracy matchera    25-40 MHz 
- impedancja     52 ohm 
- dokładno�� pomiaru SWR   ± 5% 
- dokładno�� pomiaru mocy   ± 10%  
- dokładno�� pomiaru modulacji   ± 10%  
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