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Рассмотрены принципы магнитной записи с позиционно зависимым подмагничиванием для устройств магнитографического контроля, предложены технические решения генераторов локального полюсного возбуждения.

Вступление
Результаты анализа теоретической модели процесса локального полюсного
возбуждения (ЛПВ) при магнитографировании [1, 2] показывают принципиальную возможность повышения чувствительности магнитной записи при магнитографическом контроле за счет использования части магнитного потока возбуждения для подмагничивания магнитного носителя.
В то же время очевидно, что условия магнитного копирования полей рассеяния объекта при магнитографическом контроле с ЛПВ имеют принципиальные
отличия от традиционной магнитной записи сигналов [3-5]. В частности, генератор ЛПВ не является непосредственным источником сигнала дефекта, но служит
источником возбуждения его магнитных полей рассеяния и источником поля
подмагничивания при магнитной записи [1]. Таким образом, мгновенное значение
амплитуды сигнала является функцией положения генератора ЛПВ [2], и, соответственно, - остаточная намагниченность для каждой точки магнитограммы также является функцией положения генератора ЛПВ. Ещё одним из факторов влияния на магнитограмму является воздействие остаточной намагниченности объекта, не учитываемое линейными моделями намагничивания [1-5].
Перечисленные обстоятельства не позволяют в полной мере использовать классические модели магнитной записи сигналов в качестве моделей процесса магнитографирования дефектов и требуют выполнения теоретических исследований, поясняющих специфику перемагничивания магнитного носителя в условиях ЛПВ.
Постановка задачи
В данной работе предстоит выполнить моделирование процесса магнитной
записи полей рассеяния дефектов на промежуточный магнитный носитель, с
целью определения возможных способов реализации подмагничивания и схемотехнических решений для генераторов ЛПВ.
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Магнитная запись с позиционно зависимым подмагничиванием
Поскольку конечным результатом магнитографирования являются параметры записи полей рассеяния дефектов на магнитную ленту, то, очевидно, что для
анализа процесса магнитной записи необходимо получить функцию напряжённости полей рассеяния дефектов в плоскости расположения магнитной ленты
Htх(х), на основании которой определить функцию пространственного распределения остаточной намагниченности в магнитограмме Мt(х).
В то же время задача построения функции Мt(х) в условиях ЛПВ не является
тривиальной. В схеме ЛПВ, в общем случае, перемагничивание магнитного носителя в произвольной точке МГ может носить циклический характер, обусловленный функцией напряжённости поля Htх(х;∆x) от положения генератора ЛПВ.
Построение функции пространственного распределения остаточной намагниченности Мx(х) магнитного носителя в данном случае требует данных нескольких результатов расчёта магнитной модели, выполняемых для экстремального
случаев циклов перемагничивания.
С целью иллюстрации динамического процесса перемагничивания элементов магнитограммы при ЛПВ на рис. 1 приведены примеры функций пространственного распределения полей рассеяния дефектов Htх(х;∆x) полученные в результате моделирования 7-и последовательных положений дефекта относительно генератора ЛПВ (∆x1…∆x7). Для повышения наглядности результатов,
модель объекта имеет 7 однотипных дефектов (рис. 1а), расположенных в характерных сечениях профиля генератора ЛПВ. Такой иллюстративный подход,
позволяющий заменить несколько моделей положений генератора ЛПВ относительно дефекта, разумеется, вносит некоторые искажения в картину полей рассеяния, но, в то же время, позволяет наглядного оценить значения Htх(х) в зависимости от положения генератора ЛПВ (рис. 1в).
Моделирование процесса намагничивания выполнялось в программе
ELCUT 5.1 [4]. Решение задачи магнитостатики в нелинейной постановке выполнялось методом конечных элементов с использованием уравнения Пуассона
для векторного магнитного потенциала.
Исследование функции Htх(х) показывает наличие локальных максимумов в
области центров дефектов в поз. 1-7 рис. 1в) (глобальные максимумы в области
кромок генератора ЛПВ поз. 3 и 5), а также наличие асимметричных отрицательных минимумов в области кромок дефектов в поз. 1,2,6,7 (поглощённых в области зазора генератора ЛПВ поз. 3-5). Результаты моделирования схемы ЛПВ для
бездефектной области представлены функцией пространственного распределения
полей рассеяния объекта Htх(х) рис. 1б. Исследование функции Htх(х) для бездефектной области (рис. 1г), показывает наличие двух симметричных глобальных
максимумов в области кромок генератора ЛПВ в поз. 3 и 5 (разделённых локальным минимумом области центра зазора генератора ЛПВ поз. 3 и 5), а также наличие симметричных локальных минимумов в области наружных (габаритных) поверхностей генератора ЛПВ поз. 1,2 и 6,7.
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Рис. 1. Результаты моделирования схемы ЛПВ: а) и б) - топограммы пространственной функции Hx для группы дефектов и бездефектной области; в) и
г) - графики функции Htx(x) для группы дефектов и бездефектной области
Полученные функции (рис. 1в, 1г) использованы для построения циклограмм перемагничивания носителя в области дефекта (рис. 2а-г), по известным
методикам теории магнитной записи сигналов [3-5], с целью определения остаточной намагниченности магнитограммы (рис. 3д) для характерных сечений
дефекта (Мcd – центра дефекта, Мрdr – правой кромки дефекта, Мpdl – левой
кромка дефекта; Мnd – бездефектной области).
Исследование циклограмм перемагничивания носителя показывает, что постоянной по знаку является только магнитная предыстория центра дефекта
(рис. 2а), в то время, как петли перемагничивания кромок дефекта и бездефектной области являются знакопеременными (рис. 2б-г). Функция остаточной намагниченности магнитограммы (рис. 2д) имеет асимметричные минимумы в
области кромок дефектов. Причём левый минимум Мpdl является экстремумом,
обусловленным остаточной намагниченностью объекта.
Дальнейший анализ циклограммы перемагничивания носителя и функции остаточной намагниченности показывает, что при записи в условиях ЛПВ, принципиальное значение имеют не только параметры возбуждённых полей рассеяния дефектов, но также - амплитуда и направление поля рассеяния генератора
ЛПВ, обеспечивающего подмагничивание. В частности, зависимость поля подмагничивания от положения генератора ЛПВ Htx(x;∆x) является знакопеременной функцией, что не отражено моделями [1, 3-5] в виду их ограничений.
Перечисленные обстоятельства показывают неадекватность термина «запись с постоянным подмагничиванием» по отношению к процессу записи при
ЛПВ, поскольку, поле возбуждения и его функционал (поле рассеяния дефектов), а также поле подмагничивания являются функциями положения генерато56
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ра ЛПВ [2]. В данном контексте очевидно, что более уместным будет термин
«запись с позиционно зависимым подмагничиванием».
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Рис. 2. Циклограммы перемагничивания носителя в области дефекта типа «наружная трещина»: а) – центр дефекта; б) - правая кромка дефекта; в) левая кромка дефекта; г) – бездефектная область; д) - функция остаточной
намагниченности магнитограммы
Кроме того, приведенный пример показывает, что в случае ЛПВ, активная
зона записи существенно превышает величину зазора генератора ЛПВ: максимумы центров дефектов записываются в области положительных полей рассеяния (зазора) генератора ЛПВ +Hmx, а минимумы периферии дефектов – на спаде
отрицательных полей рассеяния генератора ЛПВ -Hmx (с существенным отставанием от зазора). То есть магнитная запись полей рассеяния объекта при ЛПВ,
является асинхронным во времени и протяжённым в пространстве процессом,
поскольку магнитографирование элементов дефекта (центра, кромок и окрестностей) выполняется в различных фазах движения генератора ЛПВ. Кроме того,
полный процесс смещения при подмагничивании ЛПВ близок по физическому
смыслу к вырожденному процессу высокочастотного подмагничивания (1 знакопеременный импульс), поскольку, с учётом изменения знака напряженности
поля подмагничивания Hmx, на линейный участок кривой начального намагничивания поочерёдно выводятся точки центра и периферии дефекта Hdx.
При технической реализации генератора ЛПВ для записи с позиционно зависимым подмагничиванием должны быть учтены следующие принципы:
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1. Ширина рабочего зазора генератора ЛПВ 2bm должна удовлетворять наиболее жёсткому из критериев: превышать удвоенную величину зазора в полюсах
2bm ≥ 2δ для обеспечения превалирования потока возбуждения над потоком рассеяния; превышать глубину дефектного слоя 2bm ≥ hd для обеспечения намагничивания материала изделия по толщине исследуемого слоя; превышать ширину
(раскрыв) дефекта 2bm ≥ 2bd для уменьшения потерь намагничивания материала
в области дефекта и получения высокого градиента поля над дефектом.
2. Величина неконтакта генератора ЛПВ с поверхностью магнитной ленты
должна превосходить величину неконтакта магнитной ленты с поверхностью
объекта и определяться соотношением δm ≥ δe, с целью обеспечения в плоскости
магнитной ленты доминирования полей рассеяния дефектов Hdx по отношению
к полю подмагничивания Hmx.
3. Конструктивными параметрами генератора ЛПВ должна быть выполнена
балансировка 3-х потоков рассеяния генератора ЛПВ (деление условно): намагничивания (возбуждения полей рассеяния дефектов), подмагничивания с положительным смещением (сдвиг рабочей точки центра дефекта) и подмагничивания с отрицательным смещением (сдвиг рабочей точки кромок дефекта). Рекомендуемые параметры балансировки: Hm0; bm; δm; µm; форма и размеры полюсов
генератора ЛПВ.
3.1. Процесс намагничивания определяется напряжённостью магнитного
поля в исследуемом слое материала объекта Hе, который должен быть намагничен до состояния близкого к насыщению.
3.2. Процесс положительного смещения при подмагничивании определяется напряжённостью магнитного поля зазора генератора ЛПВ Hmx в плоскости
МЛ, который должен обеспечивать вывод рабочей точки центра дефекта Hdx на
линейный участок положительной кривой начального намагничивания магнитной ленты, что, как правило, выполнимо на уровне коэрцитивной силы магнитной ленты Hmx≈ Htс.
3.3. Процесс отрицательного смещения при подмагничивании определяется напряжённостью магнитного поля периферии генератора ЛПВ -Hmx в плоскости МЛ, поскольку, с учётом изменения знака -Hmx, на линейный участок отрицательной кривой начального намагничивания выводятся точки периферии
дефекта Hdx. Т.о., оптимальное перемагничивание также происходит на уровне
коэрцитивной силы магнитной ленты -Hmx≈ -Htс. Увеличение амплитуды -Hmx от
рекомендуемого значения приведёт к частичному стиранию (ослаблению) записи центра дефекта Мcd. Снижение амплитуды -Hmx от рекомендуемого значения
приведёт к частичному ослаблению записи периферии дефекта Мpd.
Схемотехнические решения для генераторов ЛПВ
Описанные в публикациях [1,2] теоретические основы метода ЛПВ и приведенные результаты исследования процесса магнитной записи в условиях
ЛПВ позволили реализовать несколько схемотехнических решений для генераторов ЛПВ.
Так, описаний в разделе моделирования генератор ЛПВ щелевого типа, обладает априорно очевидным практическим недостатком – значительными ис58
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кажениями записи при магнитографировании на рельефной поверхности. По
этой причине для работы на рельефе был предложен генератор ЛПВ роторного
типа, с плавающим подвесом дисков магнитопровода (рис. 3).
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Рис. 3. Принципиальная схема генератора ЛПВ роторного типа
В данном устройстве, в виде источников постоянного магнитного поля используются 2 постоянных дисковых магнита с продольным намагничиванием
(рис. 3 поз. 1). Замыкание внутреннего магнитного потока устройства происходит через диски пакета центрального магнитопровода (поз. 2), выполненные из
магнитомягкого материала. Магнитная группа устанавливается с осевым и радиальным зазорами на оси (поз. 3) из немагнитного материала. При этом все
цилиндры магнитной группы имеют возможность вращения, которое синхронизируется охватывающей эластичной манжетой (поз. 4) и радиального перемещения в пределах зазора осевого отверстия. Прижим магнитной ленты (поз.7) к
исследуемой рельефной поверхности (например, валик стыкового сварного шва
(поз.6) пластин (поз. 8)) обеспечивается давлением магнитной группы, создаваемым вследствие пондеромоторного взаимодействия с материалом объекта.
Концентрация поля в данном устройстве происходит по линии контакта
между цилиндром магнитной группы и поверхностью объекта. Градиент напряжённости поля, при таком способе концентрации, весьма значителен, поскольку воздушный зазор между поверхностью цилиндра (радиуса R, расположенного на высоте δ0) и плоскостью, по мере удаления от линии контакта возрастает по закону y=R+δ0±(R2-x2)1/2, а напряжённость поля по мере увеличения
зазора спадает по степенному закону [7]: Hm(x,y)=Мr·S/µ·y2, где Мr – намагниченность стержня; S – площадь полюса.
Экспериментальные исследования позволили уточнить практическую эффективность генераторов ЛПВ роторного и щелевого типа при магнитографировании рельефных поверхностей, в частности – сварных соединений. Визуализация полученных магнитограмм (рис. 4) выполнена магнитооптическим способом [8].
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Рис. 4. Визуализация магнитограмм сварного шва, выполненных генераторами ЛПВ щелевого (а,г) и роторного (б,д) типов;
конструкция комбинированного устройства ЛПВ (в)
За счет жёсткой конфигурации магнитопроводов, щелевой генератор ЛПВ
имеет неустойчивые контактные условия с контролируемой поверхностью (рис.
4а), что обуславливает заметные искажения магнитограммы по отношению к
результатам ЛПВ роторного типа (рис. 4б). В то же время, на плоских поверхностях, щелевой генератор ЛПВ показывает более высокую чувствительность к
подповерхностным дефектам сварного шва (рис. 4г), чем роторный (рис. 4д).
Данные обстоятельства способствовали созданию конструкции комбинированного устройства ЛПВ (рис. 4в), включающего: генераторы роторного поз.1 и
щелевого поз.3 типов, а также размагничивающую группу поз.2.
Выводы
1. В результате моделирования процесса намагничивания в условия ЛПВ и
аналитического определения функции остаточной намагниченности магнитограммы выработаны технические требования к основным параметрам генераторов ЛПВ для магнитографирования с позиционно зависимым подмагничиванием.
2. Экспериментальные исследования различных типов генераторов ЛПВ показали их работоспособность, позволили уточнить их специализацию и оптимизировать конструкцию.
3. Представляется перспективной задачей реализация высокочастотного
подмагничивания в условиях ЛПВ, что и является предметом дальнейших исследований.
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ІЗОЛЯЦІЙНОГО ПОКРИТТЯ З
ВИКОРИСТАННЯМ ДВОЧАСТОТНОЇ МЕТОДИКИ ОБСТЕЖЕННЯ
Мухлинін С.М., Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут», м. Київ, Україна
В статті представлені результати експериментальних досліджень двочастотної портативної апаратури для надтрасової діагностики стану ізоляційного покриття трубопроводів,
що знаходяться у вологих ґрунтах. В ході проведених досліджень встановлено, що для більш
точного виявлення місцеположення осі трубопроводу, необхідно застосовувати пошук по максимуму сигналу

Постановка проблеми
Діагностика стану захисного ізоляційного покриття трубопроводів, яке підлягає старінню і руйнуванню, є невід’ємною частиною процесу експлуатації
трубопроводів. Виходячи із вищенаведеного можна зробити висновок, що розВісник НТУУ “КПІ”. Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2008. – Вип. 35
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робка апаратури, яка дозволила би діагностувати стан ізоляції підземних інженерних комунікацій неруйнівним способом – надзвичайно актуальна задача.
Зв'язок проблеми із важливими науковими завданнями
Існує декілька методів визначення місця пошкодження ізоляційного покриття: серед них метод виміру електричних потенціалів та індукційний метод. Перший метод малопридатний для дослідження трубопроводів у вологих ґрунтах
та зовсім непридатний для визначення стану підземних комунікацій у водному
середовищі. Основою другого методу є визначення величини струму вздовж
трубопроводу за рахунок виміру індуктивного поля на поверхні землі над трубопроводом [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Відома на цей час апаратура надтрасової діагностики технічного стану ізоляційного покриття трубопроводів [2, 3] вітчизняних і закордонних розробників, здатна достатньо точно визначати місце пошкодження ізоляційного покриття на трубопроводах. Але при поганому стані ізоляційного покриття збільшується вплив розподілених електричних параметрів (ємності і індуктивності)
трубопроводу на результати визначення показника питомого згасання струму
[4]. При використанні простої апаратури похибка визначення місцезнаходження
трубопроводу, поруч з яким знаходиться силовий кабель, перевищує 0,5м.
У деяких дослідженнях [4, 5] розглядаються повні електричні моделі трубопроводу з урахуванням ємнісних та індуктивних складових розподілених параметрів. Також у літературі зустрічається спрощена модель дослідження стану
трубопроводу [6], але вона може використовуватись тільки для сухих ґрунтів, у
яких вплив індуктивності ґрунту значно перевищує вплив ємності ізоляційного
покриття. У найпростішій моделі дослідження стану ізоляційного покриття
трубопроводу [7] розглянуто лише активні складові, а реактивні не враховані.
Ця модель придатна для визначення пошкоджень трубопроводу, що знаходиться
в сухому ґрунті.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
З огляду на існуючі методики та апаратуру для обстеження трубопроводів
індукційним методом, можна виділити такі слабкі місця у питанні дослідження
стану ізоляційного покриття трубопроводів:
- відомі методики виміру [7, 8] та відповідна їм апаратура не враховують вплив
розподілених параметрів на результати визначення якості ізоляції, які при незадовільній якості покриття, вносять значну похибку у результати дослідження [4];
- більшість апаратури надтрасової діагностики у своєму складі не має вузькосмужкового фільтру для усунення впливу електромагнітних вад на результати
виміру;
- генератори відомої апаратури не мають достатньої потужності і стабілізації , що вносять значну додаткову похибку у виміри.
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З огляду на вищенаведені твердження задачею дослідження є визначення
оптимальної конфігурації технічних і програмно-математичних засобів для надтрасової діагностики трубопроводу з метою досягнення найбільшої точності
визначення положення трубопроводу та технічного стану його ізоляції, а також
розробка та апробація цих засобів на реальних трубопроводах в умовах дії великих електромагнітних вад.
Тому метою дослідження є створення та апробація двочастотної портативної
апаратури для надтрасової діагностики трубопроводів, яка дозволить визначати
стан ізоляційного покриття не тільки тих трубопроводів, що знаходяться у звичайних ґрунтах, але і трубопроводів, що знаходяться під водою або у вологих ґрунтах
з виключенням впливу зовнішніх факторів на точність результатів вимірів.
Виклад основного матеріалу дослідження
Дослідження проводились на аміакопроводі Тольятті-Одеса біля
м.Миколаїв. Загальна протяжність ділянки обстеження складала 2 км. Для проведення дослідження була розроблена апаратура, що містить вбудований кишеньковий комп’ютер.
В основу розробки апаратури для діагностики стану ізоляції підземних комунікацій покладено методику визначення якості його ізоляційного покриття
неруйнівним методом. Доведено, що таким показником може служити питоме
затухання струму в трубі, віднесене до значення довжини ділянки, в крайніх точках якої здійснюється вимір [6; 7].
На рис. 1 а) зображено модель вихідного сигналу двочастотного генератора.

а) сигнал на виході генератора

б) фактичний сигнал на антені приймача

Рис. 1. Сигнал двочастотного генератора
Наведену на рис.1 а) форму сигналу було обрано, виходячи з теоретичних
викладок для того, щоб за один вимір можливо було визначити не тільки усі неВісник НТУУ “КПІ”. Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2008. – Вип. 35
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обхідні поправні коефіцієнти, а і величину затухання струму в трубопроводі.
При такій формі сигналу у частотному спектрі присутні частоти, що дорівнюють сумі та різниці частот. За сумарною складовою можна обчислювати глибину залягання трубопроводу та струм у поточній точці, а за різницею частот –
згасання струму внаслідок розподілених параметрів трубопроводу. Глибину залягання та місцезнаходження трубопроводу можна визначати за усіма трьома
складовими, що дозволяє втричі підвищити точність їх виміру навіть в умовах
дії великих електромагнітних вад, а також оцінити абсолютну похибку визначення цих параметрів.
На рис. 1 б) зображено форму сигналу антени приймача. Як видно з графіку
(рис.1 б), форма сигналу викривляється порівняно з генерованою (рис. 1 а). Це
пов’язано з тим, що на сигнал накладаються електромагнітні вади і певним чином впливають розподілені параметри трубопроводу. На рис. 2 показано спектр
цього сигналу. По шкалі ординат для кращого сприйняття відкладено не амплітуду сигналу, а величину, яка дорівнює A ' = A , де A - амплітуда сигналу.
Умовна одиниця шкали абсцис (один відлік) дорівнює частоті 12,87 Гц. Спектр
вихідного сигналу генератора після перетворення Фур’є має три складові: несучу, сумарну та різницеву складові. На графіку (рис.2) ці складові чітко простежуються, крім того, амплітуда коливання свідчить про рівень електромагнітних
вад. Для отримання достовірних результатів, необхідно враховувати форму сигналу за допомогою спектрального аналізу.
4

Рис. 2. Спектр сигналу приймача
Двочастотний генератор змінного струму електрично з’єднується з трубопроводом. Трубопровід виступає у ролі передаючої антени. Сам прилад складається з антенної системи, попереднього підсилювача, підсилювачів із змінними
коефіцієнтами підсилення, аналого-цифрового перетворювача, формувача інтерфейсу USB та комп’ютера, що входить до комплекту приладу.
Антенна система являє собою дві котушки, які паралельні між собою і знаходяться на різній висоті від поверхні землі. Амплітуда сигналу, що утворюється в антенній системі внаслідок наведення ЕРС на котушки, підсилюється у по64
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передньому підсилювачі у 8 разів. Сигнал з попереднього підсилювача надходить на підсилювач із змінним коефіцієнтом підсилення. Коефіцієнт підсилення
підсилювача залежить від керуючого слова, що надійшло з комп’ютера.
При визначенні місцезнаходження трубопроводу в умовах дії великих електромагнітних вад одночастотна апаратура показала похибку більше 0,5м при
глибині залягання 1,7м, що є неприйнятним для апаратури такого класу. При використанні двочастотного генератора в тій же точці похибка скоротилася до
0,02м. Для забезпечення чистоти експерименту виміри проводились у двох напрямках: віддаляючись від генератора та у зворотному напрямі.
На рис. 3 зображено залежність глибини залягання трубопроводу вздовж
труби біля підводного переходу через р.Південний Буг.

Рис. 3. Результати визначення глибини залягання трубопроводу
Як видно з графіку (рис.3), повторний вимір при зворотному проході майже
повністю співпадає з вимірами при прямому проході (віддаляючись від генератора). Незначні розбіжності (до 5 см) пояснюються неточним позиціонуванням
антени приймача. Статистика вимірів в одній точці без зміни положення приймальної антени при різному рівні електромагнітних вад показує розбіжності
виміру глибини залягання в межах 0,5 см (0,25%), а струму – в межах 0,4%. На
рис. 4 зображено результати виміру струму в трубопроводі при прямому та зворотному проході. Отже, при використанні поправок, які залежать від відстані до
генератора, отримаємо різні по абсолютній величині, але однакові за характером
змін струми.
За інтегральною оцінкою [9] на ділянках «50-80м» та «120-130м» трубопровід має погане ізоляційне покриття, на ділянках «90-100м» та «130-140м» - дуже
погане покриття. Інші ділянки трубопроводу мають гарне ізоляційне покриття.
На рис. 5 показані графіки трьох складових струму та результуючий графік
струму з виключенням впливу розподілених параметрів. Як видно з графіку
(рис.5), згасання за різницевою складовою значно більше за згасання струму за
сумарною складовою, а це свідчить про переважно ємнісний характер трубопроВісник НТУУ “КПІ”. Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2008. – Вип. 35
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воду, як довгої лінії.

Рис. 4. Результати визначення величини струму в трубопроводі

Рис. 5. Вплив розподілених параметрів трубопроводу на різні складові сигналу
Згасання струму в такій лінії відбувається здебільше за рахунок розподілених ємності та індуктивності, а не за рахунок пошкоджень ізоляційного покриття. Неперервною лінією показано струм після виключення впливу розподілених
параметрів шляхом інтерполяції частотної залежності сигналу на нульову частоту, припускаючи що при нульовій частоті згасання струму в трубопроводі зумовлене лише наявністю пошкоджень ізоляційного покриття.
Обґрунтування отриманих результатів
Отримані результати свідчать про доцільність практичного застосування
двочастотного методу обстеження трубопроводів, який має такі переваги: під
час фільтрації сигналу оцінюється не тільки амплітуда сигналу, а і його форма,
що дозволяє якісніше виконувати фільтрацію;сигнал, знятий з трубопроводу містить у собі три складові, а це в свою чергу підвищує точність отриманих ре66
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зультатів; з’являється можливість оцінити абсолютну похибку визначення місця
положення та глибини залягання трубопроводу за рахунок отримання значень
на трьох спектральних складових.
Практична цінність дослідження полягає в удосконаленні існуючої методики індукційного обстеження якості ізоляційного покриття трубопроводів. Виготовлений експериментальний зразок апаратури, який використовує наведену
методику, показав відмінні результати під час обстеження аміакопроводу Тольятті-Одеса. Похибка при визначенні глибини залягання (враховуючи похибку
позиціонування антени приймача) – не більше 1%, точність визначення величини струму в трубопроводі складає не більше 1,5%.
Висновки
Результати виконаного експериментального дослідження дозволяють зробити
такі основні висновки:
1. При використанні у водному середовищі та в ґрунтах з великою вологістю
існуючого методу обстеження, що заснований на визначенні різниці потенціалів,
неможливо отримати достовірні показники технічного стану гідроізоляції трубопроводів.
2. Методика, побудована на одночасному проведенні вимірів на двох різних
частотах, дозволяє визначати дійсний технічний стан ізоляційного покриття без
проведення вимірів розподілених параметрів уздовж трубопроводу. Ця методика
була покладена в основу розробки експериментального зразка апаратури для обстеження технічного стану ізоляційного покриття трубопроводу.
3. Для визначення теоретичних поправок, що враховують вплив розподілених
параметрів трубопроводу, достатньо вимірювати струм в кожній точці трубопроводу на двох частотах одночасно. Практичні вимірювання показали, що для отримання достовірних результатів достатньо проводити виміри на двох частотах, що
відрізняються між собою у 8 разів. Практично використовувались частоти 3296 Гц
з модуляцією 412 Гц.
4. Використання двочастотної методики обстеження дозволяє підвищити завадостійкість приладу та точність вимірювання глибини залягання та струму в трубопроводі.
В перспективі подальші дослідження повинні виконуватись у напрямку виконання аналізу впливу електромагнітних вад на несучу частоту великої інтенсивності, що наводяться на антени приймача.
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Мухлынин С.М. Определение технического
состояния изоляционного покрытия с использованием двухчастотной методики
обследования
В статье представлены результаты экспериментальных исследований двухчастотной
портативной аппаратуры для надтрасовой
диагностики состояния изоляционного покрытия трубопроводов, находящихся во
влажных грунтах. В ходе проведенных исследований установлено, что для более точного выявления местоположения оси трубопровода, необходимо применять поиск по
максимуму сигнала. Определение технического состояния изоляционного покрытия с
использованием двухчастотной методики обследования.

Muchlinin S. Definition of a technical condition
of an insulating cover with use of a twofrequency technique of inspection
In clause results of experimental researches of the
two-frequency portable equipment for diagnostics
above a line of a condition of an insulating cover
of the pipelines which are being in damp ground
are presented. During the lead researches it is established, that for more exact revealing a site of an
axis of the pipeline, it is necessary to apply search
on a maximum of a signal.
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