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Reflectometria no Domínio  
do Tempo
A Reflectometria Metálica no Domínio do Tempo (TDR) é uma maneira 
simples e econômica de detectar e interpretar a resposta de maciços 
rochosos ou umidade de solo à lavra subterrânea e de superfície usando 
cabos coaxiais grouteados em furos de sonda. A MTDR pode ser usada de 
maneira efetiva para localizar movimentações de massas de rocha e solo.

A MTDR envolve a instalação de um cabo coaxial em um furo de sonda preenchido 
com grout que corresponde a condições existentes de solo ou rocha. Uma 
unidade de teste de cabos TDR é usada para gerar um pulso de tensão ao 
longo do cabo e receber reflexões. As reflexões são geradas por deformações, 
abrasões e rompimentos do cabo. São usadas pregas em locais conhecidos 
ao longo do cabo para fornecer pontos de referência em profundidade.

À medida que as movimentações acontecem, as reflexões ao longo do cabo 
mudam com a sua deformação. Ao conectar o testador de cabos a um PC 
usando um cabo RS232, as reflexões da MTDR podem ser interpretadas por 
um software, inferindo assim a localização, o tipo e a taxa de movimentação 
do solo. Os sistemas MTDR podem ser combinados com registradores de 
dados e multiplexadores para permitir a leitura remota de múltiplos cabos.

 > APLICAÇÕES

Monitoramento de movimentação de maciço rochoso e solo.

Monitoramento de subsidência acima de minas subterrâneas abandonadas.

Monitoramento de taludes com paredes altas em minas a céu aberto.

 > FUNCIONALIDADES

Instalação econômica e baixo custo de aquisição de dados.

Capacidade de monitorar deformação ao longo de toda a extensão do furo de sonda.

Pode ser usado com Registradores de Dados FLEXDAQ e com o Software GeoViewer da RST.

 > BENEFÍCIOS

 3 Aumento da Segurança  3 Alta Precisão

 3 Econômico  3 Aumento da Produtividade

Reflectômetro no Domínio do Tempo Portátil (TDR200)

Instalação típica de cabo TDR pregado 
em furo a ser preenchido com grout.

CATEGORIA DO PRODUTO:
INCLINÔMETROS + SENSORES DE INCLINAÇÃO

Registrador de Dados FLEXDAQ 
(com TDR100) mostrado com 

bobina de Cabo Coaxial.
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Reflectometria no Domínio do Tempo
ESPECIFICAÇÕES + PEDIDOS

PEDIDOS

ITEM NO DA PEÇA

Cabo Coaxial TDR com Kit Conector EL810918

Registrador de Dados FLEXDAQ (com TDR200)
Entre em contato com a RST para maiores 
detalhes

Reflectômetro no Domínio do Tempo Portátil ELGL3000

O Software TDR (acima) está incluído no FLEXDAQ 
ou nas versões portáteis do TDR200. 

Imagens acima e abaixo mostrando dados TDR no software 
GeoViewer da RST (folheto separado em rstinstruments.com)
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