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ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЛІВ ДЖЕРЕЛ ДИСКОВОГО ТИПУ 

 
(Представлено  членом редакційної колегії д-ром геол. наук О.І. Меньшовим) 
У результаті старіння шару захисної ізоляції підземних трубопроводів, яке відбувається під дією зовнішніх факторів, в ізо-

ляційному захисному шарі можуть утворюватися місця, де ізоляція порушується настільки, що відбувається витік електрич-
ного струму під дією захисного потенціалу труби. Ці процеси призводять до зменшення захисного потенціалу підземних 
трубопроводів, а отже до погіршення захищеності підземних комунікацій. Такі місця пошкоджень фіксуються зйомкою розпо-
ділу електричного потенціалу "труба-земля" (Uтз) вздовж траси трубопроводу способом виносного електрода і вимірами "по-
перечного та поздовжнього градієнтів" електричного поля. Оскільки місця витоку електричного струму є джерелами 
електричних полів, то важливо знати особливості цих полів з метою оцінки ступеня і розмірів пошкоджень. З принципової 
точки зору це питання зводиться до розвязку оберненої задачі електрометрії для полів, створюваних джерелами різної струк-
тури. У разі деталізації аномалій дані електрометричної зйомки бажано отримувати з точністю, яка дозволяє застосовувати 
для їхньої кількісної інтерпретації способи, що ґрунтуються на аналітичних співвідношеннях для аномалій цих параметрів. 
У даній роботі виконано аналіз можливостей використання для інтерпретації аномального поля, спричиненого джерелом ви-
току струму з пошкодження дискового типу, способів, застосовуваних для полів, створюваних точковими джерелами. 

Ключові слова: точкове джерело, джерело дискового типу, потенціал, сила витоку струму. 
 
Постановка проблеми. Метою обстеження стану 

електрохімзахисту трубопроводів електрометричними 
методами є загальна оцінка захисного електричного по-
тенціалу вздовж траси трубопроводу, що забезпечується 
станціями катодного захисту, та фіксація ділянок пошко-
джень ізоляційного покриття підземних комунікацій. Такі 
місця пошкоджень фіксуються зйомкою розподілу елект-
ричного потенціалу "труба-земля" (Uтз) вздовж траси тру-
бопроводу і так званих "поперечного та поздовжнього 
градієнтів" електричного поля, які являють собою різниці 
потенціалів ΔUMN, вимірювані лінією MN з розміром 5–
10 м, зорієнтованою поперек і вздовж траси трубопро-
воду. За наявності пошкоджень ізоляції під дією захисного 
потенціалу відбувається витік електричного струму із тру-
бопроводу, у результаті чого утворюється аномальне еле-
ктричне поле. Важливо не тільки зафіксувати місце 
пошкодження, але й оцінити його просторове положення 
та ступінь пошкодження за силою витоку струму. З прин-
ципової точки зору це завдання вирішується шляхом роз-
вязання оберненої задачі електрометрії, тобто шляхом 
інтерпретації зафіксованого аномального поля. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує низка 

публікацій, присвячених застосуванню методів електро-
метрії для визначення місць і ступеня пошкоджень в ін-
женерних спорудах (Глоба Р. та ін., 2016, 2017; Глоба 
Я. та ін., 2017, 2019; Рева та ін., 2019; Калькутін та ін., 
2012; Лукович, 2011). Більшість публікацій присвячена 
розгляду принципових питань електрохімзахисту знач-
них за розміром ділянок підземних комунікацій. 
Виділення нерозв'язаних раніше частин загальної 

проблеми. У роботах, присвячених проблемам електро-
хімзахисту підземних трубопроводів, мало уваги приді-
ляється детальному дослідженню окремих локальних 
місць пошкодження ізоляційного покриття. Стаття прис-
вячена аналізу електричного поля, створюваного диско-
вим витоком струму як одного із варіантів виду 
пошкодження ізоляційного покриття підземних трубоп-
роводів, і розробці принципових основ інтерпретації ано-
мального електричного поля з метою визначення 

просторового положення пошкодження, його розмірів і 
сили витоку струму. 
Мета досліджень. Аналіз поля дискового витоку 

струму і його інтерпретаційних можливостей щодо ви-
значення глибини, сили витоку струму та розмірів дже-
рела. Порівняльний аналіз електричних полів дискового 
та точкового джерел з метою встановлення умов їхньої 
збіжності, за яких можливе використання для визна-
чення глибини до джерела та сили струму витоку більш 
простих алгоритмів поля точкового джерела. 
Теорія. Інтерпретація просторового розподілу пара-

метрів електричних полів (потенціалу та його поздовж-
нього й поперечного градієнтів) будь-якого джерела 
полягає у визначенні його просторового положення та 
розмірів. Для джерел дискового типу такими інтерпрета-
ційними параметрами є положення його епіцентра, гли-
бина розташування h та радіус r0. Що стосується 
визначення просторового положення епіцентра, то він 
визначається за характерними особливостями розпо-
ділу потенціалу електричного поля вздовж епіцентраль-
ного профілю, а саме – за точкою його екстремального 
значення, а також за точкою переходу через нуль гра-
фіка поздовжнього градієнта. 

Електричне поле дискового джерела струму за своєю 
просторовою симетрією близьке до структури поля точ-
кового джерела, принаймні на певних відстанях. Зважа-
ючи на це, є сенс виконати порівнюваний аналіз полів 
цих двох джерел з точки зору оцінювання інтерпретацій-
них можливостей самих полів дискових витоків струму та 
можливостей застосування в процесі інтерпретації полів 
дискових джерел інтерпретаційних алгоритмів, застосо-
вуваних для інтерпретації полів точкових джерел. 

Нормальне електричне поле дискового джерела 
струму. Наведемо короткий опис розвязку задачі про но-
рмальне поле дискового джерела. Припустимо, що в од-
норідному просторі з питомим опором ρ розташований 
диск із радіусом r0, з поверхні якого стікає струм сили І 
(рис. 1). Припускаємо також, що поверхня диска є еквіпо-
тенціальною (ізоповерхнею). Необхідно знайти функцію 
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просторового розподілу потенціалу електричного поля U, 
створюваного джерелом такого дискового типу. 

Сформульовану задачу доречно розвязувати в цилі-
ндричній системі координат (r, φ, z) з початком в центрі 
дискової поверхні (рис. 1), оскільки цій задачі властива 
осьова симетрія (незалежність потенціалу від азимута-
льного кута φ). Розвязання сформульованої задачі зво-
диться до визначення потенціалу електричного поля в 
довільній точці простору М (r, φ, z). 

 

 
Рис. 1. Дискове джерело струму в однорідному просторі: 

▪▪▪▪▪▪▪▪► ‒ струмові лінії 
 
Очевидно, що для функції просторового розподілу 

потенціалу електричного поля U(r, z) повинні виконува-
тися три умови:  

1) потенціальна функція U задовольняє осесиметри-
чне рівняння Лапласа 

⋅ 0; (1) 

2) у звязку з тим, що в нескінченності потенціал еле-
ктричного поля дискового витоку струму відповідає поте-
нціалу поля точкового джерела, для функції U має 
виконуватися така крайова умова: 

𝑈 𝑟, 𝑧 | →∞ ⋅ ⋅
√

;  (2) 

3) з еквіпотенціальності дискової поверхні витоку 
струму випливає третя умова: 

𝑈 𝑟, 𝑧   сonst. (3) 

Загальним розвязком осесиметричного рівняння 
Лапласа (1) є інтеграл Фурє–Бесселя виду 

𝑈 𝑟, 𝑧 𝐵 𝑚
∞

𝑒 | |𝐽 𝑚𝑟 𝑑𝑚, (4) 
де J0 – функція Бесселя, В(m) – невідома функція. Вибір 
функції В(m) має бути таким, щоб інтеграл (4) задоволь-
няв умови (2) і (3). 

Серед інтегралів Фурє-Бесселя є такий інтеграл 
(Прудников А. П. и др., 1983): 

𝐼𝑁
sin 𝑚𝑟

𝑚
𝑒 | |𝐽 𝑚𝑟 𝑑𝑚

∞

 

𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 . (5) 

Його властивості повністю задовольняють умови (2) і 
(3), які мають виконуватися для шуканої потенціальної 
функції, а саме: 

𝐼𝑁| →∞ √
;    𝐼𝑁   const.        (6) 

Отже цілком виправданим буде вибір загального ро-
зв'язку сформульованої вище задачі у вигляді 

𝑈 𝑟, 𝑧 𝐶
sin

𝑒 | |𝐽 𝑚𝑟 𝑑𝑚
∞

  

𝐶 ⋅ 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 , 

де С – невідома стала. Ця стала просто визначається на 
основі крайової умови (2) з урахуванням властивості ін-
теграла (6) і має вигляд: С 𝐼𝜌 4𝜋𝑟⁄ . 

У підсумку співвідношення для функції розподілу по-
тенціалу електричного поля дискового джерела струму, 
розташованого в однорідному провідному просторі, за-
пишеться так: 

𝑈 𝑟, 𝑧 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 .         (7) 

Розвязуючи аналогічну задачу методом дзеркальних 
відображень для однорідного півпростору, на глибині h 
від поверхні якого розташований дисковий витік струму, 
приходимо до такого результату: 

𝑈 𝑟 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 0, (8) 

де 𝑅 𝑟 𝑟 𝑧 ,  𝑅 𝑟 𝑟 𝑧 . 
Відповідно поздовжній (∆𝑈 ) і поперечний (∆𝑈 ) вимі-

рювані приймальною лінією MN градієнти будуть мати 
вигляд: 

∆𝑈 𝑀𝑁 𝑀𝑁 ∙ ∙ ,  (9) 

∆𝑈 𝑀𝑁 𝑀𝑁 ∙ ∙ . (10) 

Оскільки в подальшому в статті наводяться резуль-
тати порівняльного аналізу поля дискового джерела з 
полем точкового джерела, отримані на основі відповід-
них розрахунків, то наведемо також співвідношення для 
потенціалу та поздовжнього й поперечного градієнтів 
поля точкового джерела. 

𝑈 𝑟
√

, ∆𝑈 𝑀𝑁 𝑀𝑁 ,   

∆𝑈 𝑀𝑁 𝑀𝑁 .                (11) 

Потенціал електричного поля дискового дже-
рела. На рис. 2, a наведено графіки розподілу нормова-
них значень потенціалу електричного поля дискового 
джерела U/Uoh вздовж епіцентрального профілю для рі-
зних значень відношення радіуса диска r0 до глибини 
його розташування h (0  r0/h  0,5), а на рис. 2, б – гра-
фіки розбіжності цих нормованих значень потенціалу з 
такими ж нормованими значеннями потенціалу точко-
вого джерела. За нормувальний параметр узято потен-
ціал поля точкового джерела в епіцентрі, тобто на 
відстані h: 𝑈 . Координати точок профілю прив'я-

зані до точки епіцентра і також представлені в нормова-
ному вигляді х/h.  

 

     
а б 

Рис. 2. Графіки розподілу потенціалу електричного поля дискового витоку струму (а)  
та його розбіжності з потенціалом поля точкового джерела (б) для різних відносних розмірів диска r0/h 
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Наведені графіки показують, що потенціальна функ-
ція джерела дискового типу в межах зазначених віднос-
них розмірів реальних локальних пошкоджень мало 
відрізняється від потенціальної функції поля точкового 
джерела. Так, розрахунки, на основі яких побудовані 
представлені залежності, свідчать, що на відстанях від 
епіцентра х = h розбіжність потенціалів полів цих двох 
типів джерел становить   1,16 %, а на відстанях х = 1,2 
h    0,5 %. Максимальна розбіжність характерна для 
епіцентральної точки і в разі r0/h = 0,5 вона складає 
7,3 %. Зрозуміло, що зі зменшенням розмірів дискового 
витоку струму зменшується розбіжність з полем точко-
вого джерела. Навіть в епіцентральній точці ця розбіж-
ність не така вже суттєва. Зокрема, при r0/h = 0,25 (у разі 
h = 2 м, r0 = 0,5 м, що є досить суттєвим за розміром ло-
кальним витоком струму) така розбіжність в епіцентра-
льній точці становить 2 %. 

Відмічені особливості структури поля джерела диско-
вого типу мають позитивну і негативну сторони. Позити-
вним є те, що суттєво спрощується визначення глибини 
h до витоку струму і сили самого струму І. Для цього мо-
жна застосувати в певному діапазоні відстаней від екст-
ремуму потенціалу (r > 1,3h) алгоритми інтерпретації, 
застосовувані для поля точкового джерела. Щодо визна-
чення розмірів витоку струму (площі пошкодження), то 
тут виникають складнощі. Розміри витоку струму най-
більш суттєво впливають на структуру поля в околі епі-
центральної точки. Зважаючи на відносно несуттєві 

зміни аномалії потенціалу в околі епіцентра, практичне 
визначення розмірів джерела витоку струму проблема-
тичне, хоча принципово можливе. Така інтерпретація 
зводиться до двох поступових кроків. 1. Визначається 
глибина h і сила витоку струму І з пошкодження на основі 
інтерпретації аномалії в інтервалі пікетів r > 1,3h, де мо-
жливе застосування відносно простих алгоритмів інтер-
претації полів точкових джерел. 2. Розміри джерела 
витоку струму визначаються шляхом чисельного розвя-
зання трансцендентного рівняння  

𝑈 𝑟 /𝑈 2 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
/

/ / / /
,    (12) 

де U(r)  виміряний потенціал у точці, розташованій в 
околі епіцентра на відстані r від нього; 
𝑈 . Для визначення r0/h можна також скориста-

тися номограмою, представленою на рис. 3. Значення 
r0/h відповідає числовому коду кривої, на яку потрапляє 
точка, абсциса якої дорівнює 𝑟/ℎ, а ордината  𝑈 𝑟 /𝑈 . 

Принагідно зауважити, що завдання визначення роз-
міру пошкодження досить тонка, вимагає ультрадетальних 
досліджень по точному визначенню епіцентра аномалії, 
а також в його околі, бажано на відстанях r = (0,2÷0,6)h, що 
не завжди на практиці може бути реалізовано. На більших 
відстанях завдання може мати лише оціночний характер, 
оскільки знижується ступінь його коректності й однозначно-
сті, а також роздільна здатність номограми. 

 

   
Рис. 3. Номограма для визначення відносних розмірів джерел витоку струму дискового типу 

 
Поздовжній градієнт. На рис. 4, a наведені графіки 

розподілу нормованих значень поздовжнього градієнта 
електричного поля дискового джерела Ех/Еoh вздовж епі-
центрального профілю для різних значень відношення 
радіуса диска r0 до глибини його розташування h 
(0  r0/h  0,5), а на рис. 4, б – графіки розбіжності цих 
нормованих значень поздовжнього градієнта з такими ж 
нормованими значеннями поздовжнього градієнта точ-
кового джерела. За нормувальний параметр прийнята 
поздовжня напруженість поля точкового джерела, розта-
шованого на поверхні півпростору з питомим опором , 
на відстані h від нього: Е . 

Відповідні розрахунки, відображені графічно на рис. 
4, свідчать про те, що цей параметр є більш чутливим до 
зміни розмірів дискового джерела порівняно з потенціа-
льною функцією. Те, що в околі точки перетину графіком 
нульової лінії наявні відносно суттєві розбіжності з поз-
довжнім градієнтом поля точкового джерела є зрозумі-
лим фактом – це повязано з малими амплітудними 
значеннями даної характеристики поля в околі "нуля". 

В околі екстремумів порівняно з потенціалом поля 
поздовжній градієнт є більш чутливим до зміни розмірів 
диска. Для прикладу, максимальна розбіжність потенці-
алів електричних полів дискового і точкового джерел у 
разі r0/h=0,3 становить 2,8 %, а при r0/h = 0,25  2 %, то 

на відносному віддаленні від епіцентра r/h0,8, який на-
ближений до координат екстремумів поздовжнього гра-
дієнта, розбіжності для цього параметра поля становить 
значення відповідно 5,6 % і 4 %, тобто у два рази розбі-
жність поздовжніх градієнтів, яка повязана з розмірами 
джерел дискового типу, вища порівняно з потенціальною 
характеристикою поля. Отже, і можливість визначення 
розмірів джерела поля за результатом аналізу поздовж-
нього градієнта є більш перспективною. 

Можливість визначення розмірів джерела дискового 
типу може бути реалізована на основі амплітудного ана-
лізу екстремальних значень поздовжнього градієнта, або 
координат (відстаней) екстремумів відносно точки епіцен-
тра. Рис. 5 свідчить, що в околі екстремумів наявна зале-
жність як амплітуди екстремуму поздовжнього градієнта, 
так і його просторової координати, від відносних розмірів 
радіуса джерела r0/h. У результаті виконаного чисельного 
аналізу, результати якого представлені в табл. 1, та на 
рис. 6, установлено практично аналітичні залежності ко-
ординат екстремальних точок поздовжнього градієнта 
rmax/h і його екстремальних відносних значень 
еmax = (Ех/E0h)max з відносним радіусом r0/h (рис. 6): 

𝑟 ℎ⁄ 0,58012 𝑟 ℎ⁄ 0,0308 𝑟 ℎ⁄   0,7086; 
R 0.9996; (13) 

𝑒 0,21 𝑟 ℎ⁄ 0,3583 𝑟 ℎ⁄  
0,0063 𝑟 ℎ⁄ 0,3848       R 1. (14) 
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Рис. 4. Графіки поздовжнього градієнта електричного поля дискового витоку струму (а)  
та його розбіжності з поздовжнім градієнтом поля точкового джерела (б) для різних відносних розмірів диска r0/h 

 

 
Рис. 5. Графіки поздовжнього градієнта електричного поля дискового витоку  

струму в околі екстремуму для різних значень радіуса джерела 
 

 
Рис. 6. Графіки залежностей координат екстремумів поздовжнього градієнта електричного поля (а) 

та його відносних екстремальних значень (б) від відносних розмірів r0/h дискового джерела 
 

Таблиця  1  
Залежність координат екстремумів поздовжнього градієнта електричного поля  

та його відносних екстремальних значень від відносних розмірів дискового джерела 
№ r0/h rmax/h (Ex/E0h)max 
1 0,00 0,3849002 0,3849002 
2 0,05 0,3842165 0,3842165 
3 0,10 0,3820221 0,3820221 
4 0,15 0,3784298 0,3784298 
5 0,20 0,3735304 0,3735304 
6 0,25 0,3674396 0,3674396 
7 0,30 0,3600118 0,3600118 
8 0,35 0,3520989 0,3520989 
9 0,40 0,3435011 0,3435011 

10 0,45 0,3343500 0,3343500 
11 0,50 0,3245891 0,3245891 
12 0,55 0,3148649 0,3148649 
13 0,60 0,3050178 0,3050178 
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Інтерпретація аномалії поздовжнього градієнта для 
визначення розмірів джерела полягає в такому: 1. За ре-
зультатом детальної зйомки потенціалу електричного 
поля і його поздовжнього градієнта визначається точка 
епіцентра джерела. 2. За результатом інтерпретації гра-
фіка потенціалу визначають глибину h і силу витоку 
струму І (безперечно за відомого питомого опору  сере-
довища, який визначається за даними профілювання чи 
зондування). 3. За координатами екстремумів поздовж-
нього градієнта визначають відносний розмір джерела 

r0/h, використовуючи кореляційний звязок (2) або номо-
граму на рис. 6, а. Визначити r0/h можна також за амплі-
тудними значеннями екстремумів (хоча це менш 
надійно). Для цього необхідно виконати їхнє нормування 

по Е , після чого скористатися кореляційним звя-

зком (3) або номограмою на рис. 6, б. 
За амплітудними значеннями екстремумів поздовж-

нього градієнта можна також проконтролювати визна-
чення сили струму витоку І, виходячи з рівняння 

𝐸 , ∙
⁄ ⁄ ⁄ ⁄

/
, (15) 

де 𝑅 1 𝑟 ℎ⁄ 𝑟 ℎ⁄ , 𝑅 1 𝑟 ℎ⁄ 𝑟 ℎ⁄ , rmax – відстань від епіцентра джерела до екстремуму. 
Звідси струм визначається за формулою 

𝐼 𝜋ℎ , /

⁄ ⁄ ⁄ ⁄
.  (16) 

Поперечний градієнт. Поперечний градієнт вимірю-
ється вздовж профілю, паралельному радіальному про-
філю, що перетинає епіцентр джерела. При цьому відстані 
у цього профілю від епіцентрального можуть бути різними. 

На рис. 7 і 8 наведено графіки розподілу нормованих 
значень поперечного градієнта електричного поля дис-
кового джерела еу=Еу/Еoh та їхніх розбіжностей з відпові-
дною характеристикою поля точкового джерела вздовж 
двох профілів, паралельних епіцентральному, для різ-
них значень відносного розміру радіуса диска r0/h 
(0  r0/h  0,5). Профілі, уздовж яких розраховані графіки 
поперечного градієнта, розташовані на різних відносних 
відстанях від епіцентрального профілю, а саме: y/h=1 

(рис. 7) і y/h=0,5 (рис. 8). За нормувальний параметр, як 
і в разі з поздовжнім градієнтом, узята напруженість поля 
точкового джерела, розташованого на поверхні півпрос-
тору з питомим опором , на відстані h: 

Е . 

Розрахунки та їхня візуалізація на зазначених рисун-
ках свідчать, що максимальна розбіжність поперечних 
градієнтів електричних полів порівнюваних джерел, так 
само як і потенціалів, спостерігається тоді, коли відстань 
точки вимірювання поперечного градієнта до епіцентра 
джерела мінімальна, тобто в системі координат з почат-
ком в епіцентрі це відповідає нульовій координаті х (х=0). 

 

     
а б 

Рис. 7. Графіки поперечного градієнта електричного поля дискового витоку струму (а) 
та його розбіжності з поперечним градієнтом поля точкового джерела (б) 

для різних відносних розмірів диска r0/h (поздовжній профіль y/h=1) 
 

   
а б 

Рис. 8. Графіки поперечного градієнта електричного поля дискового витоку струму (а)  
та його розбіжності з поперечним градієнтом поля точкового джерела (б)  
для різних відносних розмірів диска r0/h (поздовжній профіль y/h=0,5) 

 
Розбіжність, а отже, вплив розмірів дискового дже-

рела на поперечний градієнт зростає зі зменшенням ві-
дстані профілю (фактично розмірів вимірювальної лінії 
MN) від поздовжнього епіцентрального, що чітко засвід-
чують указані рисунки. Так, у разі y/h = 1 максимальна 
розбіжність, залежно від розмірів дискового джерела  

змінюється в межах від 0 до 10 %, а на профілі y/h = 0,5 – 
від 0 до 25 %. Це необхідно враховувати: якщо метою 
зйомки поперечного градієнта є визначення розмірів 
джерела, то необхідно вибирати профіль ближчий до по-
здовжнього епіцентрального. З іншого боку необхідно 
відмітити, що зі зменшенням відстані до поздовжнього 
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профілю збільшується поздовжня відстань (модульні 
значення координати х), на якій при інтерпретації графіків 
поперечного градієнта можна застосовувати прості алго-
ритми, властиві для поля точкового джерела. Так, на про-
філі y/h=1 розбіжність   0,7 % за будь-яких розмірів 
джерела поля в зазначеному інтервалі настає на відстані 
х/h = 1,6, а на профілі y/h = 0,5 – на відстані х/h = 1,8. 

За результатами зйомки поперечного градієнта  
можна визначити глибину розташування джерела витоку 
струму h та його силу струму I, аналізуючи аномальні 
значення поперечного градієнта в інтервалі координати 

х  1,8 hmax, де можна застосувати алгоритми інтерпре-
тації поля точкового джерела (hmax – максимально мож-
лива глибина). Зокрема, за шириною аномалії на 
половинному рівні q0,5 у разі, коли q0,5/(2hmax)  1,8 h, ви-
значається 

ℎ 0,4256 ⋅ 𝑞 , 𝑦 . (17) 

Після цього можна визначити й силу струму І за будь-
яким значенням поперечного градієнта в інтервалі піке-
тів |x| > 1,8h: 

𝐼 2𝜋 ⋅
⁄

. (18) 

 

 
Рис. 9. Графіки нормованих значень поперечного градієнта в околі мінімуму (а)  

та кореляційного звязку нормованих амплітудних мінімумів з відносним розміром джерела r0/h для профілю y/h=0,5 
 
Для визначення радіуса дискового джерела струму 

необхідно після визначення h установити кореляційний 
звязок між нормованими значеннями мінімуму еу,min = 
= Еу,min/Еoh і відносним розміром джерела r0/h для конк-

ретного профілю y/h (приклад графіків нормованого по-
перечного градієнта в околі мінімуму і графіка кореляцій-
ного звязку для профілю y/h=0,5 наведено на рис. 9.  
Сам кореляційний звязок має вигляд 

𝑒 0,2709 𝑟 ℎ⁄ 0,5188 𝑟 ℎ⁄ 0,0099 𝑟 ℎ⁄ -0,3576   R =1.  (19) 
Після визначення h i r0 можна також визначити силу 

струму І за мінімумом амплітудних значень поперечного 
градієнта: 

𝐼 𝜋ℎ у, і /
⁄ ⁄ ⁄ ⁄

, (20) 

де  
𝑅 1 𝑦 ℎ⁄ 𝑟 ℎ⁄ , 𝑅 1 𝑦 ℎ⁄ 𝑟 ℎ⁄ . 

Висновки. Аналізи результатів виконаних принципо-
вих досліджень дозволяють дійти висновків про те, що 
алгоритми інтерпретації, які ґрунтуються на теоретичній 
моделі поля точкового пошкодження, можуть бути засто-
совані для визначення глибин і сили струму витоків з ди-
скових типів пошкоджень. Для графіків розподілу 
потенціалу поля ці алгоритми можна застосувати на від-
станях від екстремуму потенціалу r > 1,3h. Для інтерпре-
тації графіків розподілу поперечного градієнта умови 
застосування моделі поля точкового витоку струму зале-
жать від відносної координати профілю точок вимірю-
вання у/h. Так на профілі y/h = 1 розбіжність з полем 
точкового джерела   0,7% за будь-яких відносних роз-
мірів джерела поля в інтервалі r0/h = 0,05 ÷ 0,5 настає на 
відстані х/h = 1,6, а на профілі y/h = 0,5 – на відстані 
х/h = 1,8. 

Чутливість графіків розподілу поздовжнього і попере-
чного градієнтів до розмірів дискового джерела вища, 
ніж графіків потенціалу поля. Визначення розмірів дис-
кового джерела витоку струму можна здійснювати за ам-
плітудними значеннями екстремумів поздовжнього 

градієнта та їхніми координатами відносно епіцентраль-
ної точки. Із цією метою можуть бути використані також 
екстремальні амплітудні значення поперечного градіє-
нта і попередньо встановлено їхній кореляційний звязок 
з відносними розмірами джерела r0/h для конкретного 
значення координати профілю у/h. 
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INTERPRETATION POSSIBILITIES OF DISC TYPE SOURCES ELECTRIC FIELDS 

 
As a result of aging of the protective insulation layer of underground pipelines, which occurs under the influence of external factors, in the 

insulating protective layer can form places where the insulation is damaged that cause a leakage of electric current under the protective potential of 
the pipe. These processes lead to a decrease in the protective potential of underground pipelines, and thus to a deterioration in the protection of 
underground utility system. Such damage locations are recorded by surveying the distribution of the electric potential "soil-pipe" (Usp) along the 
pipeline route by the remote electrode and measuring the "transverse and longitudinal gradients" of the electric field. Since the places of electric 
current leakage are sources of electric fields, it is important to know the features of these fields in order to assess the degree and extent of damage. 
From a fundamental point of view, this question comes down to solving the inverse problem of electrometry for fields created by different structure 
sources. In the case of detailing anomalies, it is desirable to obtain electrometric survey data with an accuracy that allows to apply for their quantitative 
interpretation methods that base on analytical relationships for anomalies of these parameters. In this paper there is an analysis of the possibilities 
of using methods which is appropriate for fields created by point sources to interpret the anomalous field caused by a source of leakage current of 
the disk type damage. 

Keywords: point source, disk type source, potential, current leakage strength. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ИСТОЧНИКОВ ДИСКОВОГО ТИПА 

 
В результате старения слоя защитной изоляции подземных трубопроводов, которое происходит под действием внешних фа-

кторов, в изоляционном защитном слое могут образовываться места, где изоляция нарушается настолько, что происходит уте-
чка электрического тока под действием защитного потенциала трубы. Эти процессы приводят к уменьшению защитного 
потенциала подземных трубопроводов, а следовательно, к ухудшению защищенности подземных коммуникаций. Такие места пов-
реждений фиксируются съемкой распределения электрического потенциала "труба-земля" (Uтз) вдоль трассы трубопровода спо-
собом выносного электрода и измерениями "поперечного и продольного градиентов" электрического поля. Поскольку места утечки 
электрического тока являются источниками электрических полей, то важно знать особенности этих полей для оценки степени и 
размеров повреждений. С принципиальной точки зрения этот вопрос сводится к решению обратной задачи электрометрии для 
полей, создаваемых источниками различной структуры. В случае детализации аномалий данные электрометрическое съемки жела-
тельно получать с точностью, которая позволяет применять для их количественной интерпретации способы, основанные на 
аналитических соотношениях для аномалий этих параметров. В данной работе выполнен анализ возможностей использования для 
интерпретации аномального поля, вызванного источником утечки тока с повреждения дискового типа, способов, применяемых для 
полей, создаваемых точечными источниками. 

Ключевые слова: точечный источник, источник дискового типа, потенциал, сила утечки тока. 
 
  


