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Teoria localizării cablurilor si 

conductelor îngropate 

 

Principiile inducției electromagnetice au fost înțelese la inceputul secolului al 

nouasprezecelea cand Michael Faraday  face aceste descoperiri.  

Dupa cum este prezentat si in imaginea de mai sus, inductia electromagnetica a fost folosita 

pentru a a localiza conducte si cabluri ingropate inca de la inceputul secolului. Fotografia este 

realizata prin anul 1910 in Germania. 
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Pe atunci nu exista o metoda de amplificare 

a semnalului, fiind necesara folosirea unui 

cadru de antena similar formei unui 

acoperis.   

Datele din aceasta brosura ofera informatii 

utile celor care se ocupa cu localizare de 

conducte si cabluri subterane, informatii 

care ii vor ajuta sa inteleaga mai bine 

principiile de localizarare prin detectie 

electromagnetica.  

Pentru folosirea corespunzatoare a 

echipamentelor Radiodetection nu sunt 

necesare calificari teoretice sau abilitati 

practice deosebite, insa intelegerea 

fenomenului si a ceea ce se intampla  in 

aceasta lumea invizibila a 

electromagnetismului va face ca 

utilizatorul sa fie mai increzator in 

activitatile de localizare.  

Aici sunt explicate de asemenea si cateva 

limitari ale acestei importante tehnici. 

 

1. Tehnici diferite de localziare 

Informația este ingredientul cel mai 
important în orice activitate, fie ca este 
vorba de planificarea unei dupa amiezi fie 
ca este vorba de planificarea unei strategii 
pentru o companie de milioane de dolari. 
Dificultatea in a obtine informatia despre 
utilitatile ingropate este data de faptul ca 
nimic nu este vizibil. 
Schite, planuri pot exista mereu insa de 
cele mai multe ori aceste sunt incomplete 
sau eronate. Asadar o trebuie sa fie folosita 
o metoda propice pentru a obtine 
informatia din subteran, si avem cateva 
metode disponibile: 

 
Georadar – GPR  
 
Pe anumite tipuri de sol GPR are avantaje 
evidente fata de alte thenici datorita 
capabilitatii lui de “a vedea” si obiectele 
nemetalice pe langa cele metalice. 
Insa, echipamentele GPR, tind sa devina in 
ce in ce mai mari sim ai scupe si totodata 
pot necesita un nivel ridicat de instruire 
pentru a otine rezultate conclidente de la 
echipament. De asemenea o localizare cu 
Georadarul va dura mai mult fata de o 
localizare effectuate cu alte metode astfel 
ne fiind cea mai potrivita tehnica pentru 
anumiti operatori.  
 
Localizari sonice 
 
Injectarea unei unde sonice sau ulta-sonice 
in sol sau de-a lungul unui traseu, este 
potrivita pentru localizarea conductelor de 
plastic insa nu se poate folosi pentru 
localizare celorlalte tipuri de utilitati. 
 
Radiestezia 

Tehnic vorbind, este cea mai veche 

metoda, dar din punct de vedere 

tehnologic nu este o metoda garantata. 

Desi crenguta de alun ca si toate celelalte 

varinate, continua sa fie folosite cu diverse 

rezulatate, de catre practicienii acestei 

metode obscure, dar interesante, singura 

calitate sigura a acestei metode consta in 

usurinta manuirii acestui obiect. 

 
Localizarea electromagnetica 
 
Aceasta metoda de localizare a conductelor 
ingropate, cabluri si sisteme de canalizare a 
devenit oarecum o metoda universal 
folosita. Dezavantajul ei vine din faptul ca 
nu poate fi folosita pentru localizarea 
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traseelor de plastic, insa si aici poate fi 
folosita pe traseele de conducte care au 
montat fir trasor. 
Aceasta tehnologie are un numar foarte 
mare de avantaje, iar specialistii 
Radiodetection dezvolta si exploateaza 
permanent. 
 

2. Avantajele localizarii 

electomagnetice 

Localizarea electromagnetica combina 

multe avantaje si facilitati pentru obtinerea 

informatiei din sol, informatii care nu sunt 

disponibile prin alta tehnica sau combinatie 

de tehnici. 

- Poate fi folosita de la suprafata 
pentru a localiza utilitati ingropate. 

- Poate localiza si urmari o linie 
anume. 

 
- Poate fi folosita pentru a identifica 

si urmari sisteme de canalizare si 
alte sistem nemetalice la care exista 
acces pentru a introduce sonde.  

- Poate localzia blocaje si defecte; 
- Poate fi folosita pentru a masura 

adancimea de la suprafata; 
- Poate fi folosita pentru a monitoriza 

progrsul intrumentelor de tip „No 
Dig”  

- Tehnologia poate fi folosită pentru 
a furniza date pentru a orienta 
echipamente sau unelte deasupra 
solului sau subterane dedesubt, sau 
pe albia mării. 

- Poate folosita pentru a localiza 
defecte la cabluri, monitorizarea 
starii mantalei conductei precum si 
la localizarea  scurgerilor 
dinconductele de plastic. 

- Poate identifica pozitia inbinarilor 
pe conductele metalice. 

- Echipamentele sunt usoare si 
portabile. 

- Echipamentele sunt usor de 
manevrat si de operat chiar si de 
persoane care nu au cunostinte 
foarte avansate despre acestea.  

- Tehnica functoneaza pe toate 
tipurile de sol chiar si subacvatic.  

- Componentele tehnologiei sunt 
suficient de ieftine cat sa poata di 
achizitionate atat de companii mici 
cat si de organizatii mari. 

- Tehnologia exista astazi. 
 
O varietate de functii si aplicatii necesita 
trei componete:  
 

1. Un generator de semnal care sa 
permita aplicarea semnalului pe 
conducta ingropata.  

2. O sonda generatoare care sa poata 
fi introdusa in conducte sau siteme 
de canalizare. 

3. Un receptor care sa localizeze 
semnalul aplicat de generator sau 
semnalul care parcurge „natural” 
conducta ingropata.  

 

3. Bazele teoriei 
electromagnetice 
 

3.1 Semnalul, AC sau DC? 
 

Un current care parcurge un conductor 
creaza un camp magnetic in jurul acestuia. 
Forma acestui camp este in forma de 
cilindru in jurul conductorului si este numit  
“semnal”. De retinut este faptul ca acest 
camp este produs de trecerea curentului si 
nu de tensiune.  
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Un conductor se poate izola impotriva 
scurgerii de curent insa nu este posibil sa 
izolam impotriva campului magnetic, iar 
forma campului nu este schimbata de 
izolatia cablului si nici de tipul de sol.  
 
Curentul continu care parcurge 
conductorul generează un camp 
electromagnetic, câmpul are o direcție si 
magnitudine constanta ca si campul 
pământului.  
Un instrument capabil sa masoare 
magnitudinea si polaritatea este necesara 
sa identifice un camp DC. Acesta nu este 
folositor datorita dificultatii de a masura un 
camp static impotriva campului magnetic al 
pamantului.  
 

 
Dar curentul AC nu genereaza doar un 
camp dar si o frecventa oscilanta a 
inversarilor, si aceasta face efectiv posibila 
localizarea prin intermediul principiului de 
inductie electromagnetica.  
 
 

3.2 Inducția electromagnetica 
 

Daca o bara de magnet este introdusa într-
o bobina, un multimetru va arata o deviere 
dar doar in cat timp magnetul se mișcă . De 
îndată ce acesta se va opri, instrumentul va 
citi zero. 
Daca magnetul va fi retras, multimetrul se 
va mișca in direcția opusa, dar doar pana 
când magnetul se va opri.  
 

 
 
Cu cat mișcarea va fi mai rapida cu atât 
deviația va fi mai mare. 
Principiul fundamental al inducției 
electromagnetice: orice schimbare a 
fluxului magnetic va aduce o schimbare a 
voltajului din conductor.  
Fluxul alternativ se schimba constant si 
induce implicit o tensiune alternativa. Noi 
folosim acest principiu in doua moduri: 
 

a. Pentru a induce un semnal intr-un 
conductor îngropat poziționându-l 
pe acesta intru-un câmp magnetic 
emis de un generator de semnal AC 
situat in apropiere, Section 7. 
 

b. Sa detectam semnalul din utilitatea 
îngropata amplificând tensiunea 
mica indusa in antenele 
receptorului, vezi Secțiunea 9.  
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Rata de schimb a tensiunii este frecventa, 
numărul de pulsați pozitive si negative, 
cicluri pe secunda având sistemul de 
măsură in HZ. Așa cum mișcarea mai rapida 
a magnetului ofera o citire mai inalta, 
alternarea câmpului la o frecventa mai 
inalta induce o tensiune mai mare la 
aceeasi intensitate a campului.  

 
 
4. Curentul de retur, semnale de 
curent AC si capacitate 

 
4.1 Efecte capacitate 

 
Stim faptul ca un circuit electric trebuie sa 
fie continu pentru a permite cutentului sa 
treaca. Deci, cum poate un o sursa slaba de 
semnal de la suprafata sa induca un flux de 
curent intr-un conductor ingropat?  
 
Tensiunile disponibile sunt evident 
incapabile sa treaca prin izolatie. Răspunsul 
sta in în efectul capacitatii electrice pe 
circuitele de curent alternativ. 
 
Un capacitor contine doi conductori, dar in 
aceasta ecuatie singurul conductor este 
teava sau cablul. Unde este al doilea?  
Al doilea este pamantul. Avand in vedere ca 
orice particula de sol, nisip, roca pare sa 
aiba o mare rezistenta, exista intr-o 
cantitate atat de mare incat pamantul 
actioneaza ca un layer conducator. Asadar 
conductorul se incarca raportat la sol. 
Deoarece o suprafata mare de sol este 
necesara pentru a produce acest efect, 
conductorul ingropat se comporta de parcă 
ar avea un șir de condensatoare mici de-a 
lungul lui. Asadar, daca curentul este 
aplicat conductorului la un punct, curentul 
va circula in ambele directii, scazand in 
intensitate pe masura ce se indeparteaza 
de acel punct.  

Cu cat frecventa va fi mai mare cu atat 
curentul va fi mai mare deoarece rectanta 
capacitorilor va scadea.  
Capacitatea este efectiv distribuita de a 
lungul cablului, puterea semnalului este 
distribuita pe intreaga lungime a cablului.  
 

 
Capacitatea creste cu aria conductorului, 
asadar sectiunea conductorului sau a 
conductei va influenta distanta pe care 
semnalul va parcurge respectivul 
conductor. 
La polul opus se afla si situatia in care 
capacitatea unui cablu de diametru mic 
este atat de redusa incat foarte putin 
curent va putea iar semnalul generat va fia 
tat de mic incat nu va putea fi detectat. 
Efectul capacitantei explica de ce semnalul 
de obicei scade si in cele din urmă dispare 
o anumită distanță înainte de capatul unui 
conductor izolat care nu a fost 
împământat. 
 
4.2 Conductivitatea solului 
 
Proprietatea de conductivitate electrica a 
solului (pamantului) variaza de la zona la 
zona. In mod sigur un sol umed, va avea o 
conductivitate electrica mai buna decat un 
sol uscat/nisipos si implicit capacitatea 
conductorului va varia in functie de 
conductivitatea conductorului.  
Efectul pe care il are un sol cu o 
conductivitate buna este acela ca va putea 
induce cu usurinta un semnal intr-un 
conductor ingropat datorita impamantarii 
bune. Pe de alta parte o cunductivitate 
buna a solului fa face si ca semnalul sa se 
atenueze sa se reduca mult mai repede.  
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Contrar acestei situatii, un sol cu o 
conductivitate scazuta va necesita o putere 
mai mare pentru a induce un curent in 
cablu insa acesta va parcurge o distanta 
mai mare comparat cu situatia in care avem 
un sol umed. 
Dacă un conductor îngropat este în contact 
direct cu pământul, de ex. o conductă, 
curentul de semnal se va scurge prin 
conducere directă. 
 
 
 
 
 
4.3 Efectele frecventei AC  
 
In sectiunea 3.2 am explicat ca o frecventa 
înalta va induce o tensiune si un semnal 
mai inlat in conductor.  
In sectiunea 4.1 am explicat ca cu cat o 
frecventa este mai mare cu atat 
capacitatea de transport este mai buna.  
Asadar, frecventele inalte sunt potrivite 
pentru inducerea unui semnal.  
 

 
 
Imaginea de mai sus este preluata de pe un 
osciloscop si reprezinta diferenta intre 
patru frecvente cu aceeasi amplitudine, 
adica acelasi curent sau aceeasi intensitate 
a campului.  
Cat de mari diferente sunt intre aceste 
patru semnale in aceeasi perioada de timp 
0.5 millisecunde este evidenta si implicit 

efectul de inductie va varia in functie de 
frecventa.   
Pe e alta parte curentul se descarca in 
pamant mult mai avand o frecventa mai 
inalta, si implicit va exista pe o 
distanta/lungime mai mica a conductei.  
 
Un dezavantaj suplimentar al frecvențelor 
înalte este ușurința cu care semnalele 
orientate către conductorul țintă pot fi, de 
asemenea, cuplate prin inducție la alți 
conductori din apropiere. Acest lucru face 
deseori mai dificil să urmărești un traseu 
într-o zonă congestionată. 
 
4.4 Implicatii practice ale capacitatii 
electrice, a conductivitatii solului si a 
frecventelor AC  
 
Oriunde există un contact electric direct 
între linie și sol, va exista și cuplaj de 
semnal; ambele forme de cuplare vor fi 
reduse dacă conductivitatea solului este 
scăzută, de ex. sol uscat nisipos. 
Acest lucru nu este doar pentru că o 
rezistență mai mare reduce curentul care 
trece prin contact electric; de asemenea, 
reduce efectul capacitanței, deoarece în 
timp ce o parte a condensatorului (linia) 
este un conductor bun, suprafața 
înconjurătoare acestuia este slabă, astfel 
încât o „încărcare” mult mai mică poate fi 
stocată comparativ cu volumul stocat in 
situatia in care am avea un sol umed. 
Deși conductibilitatea unui punct de 
contact între linie și sol nu este afectată de 
frecvență, faptul că impedanța efectivă a 
liniei la semnal este o combinație de 
rezistență și capacitate (precum și o 
inductanță scăzută, care poate fi ignorată 
în acest moment) înseamnă că este 
întotdeauna mai ușor să induci un semnal 
de frecvență înaltă la o line data dată decât 
unul cu frecvență joasă. 
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5. Semnale active si semnale pasive 

 
5.1 Semnale pasive 

 
Acestea sunt „în mod natural” prezente în 
conductori fără intervenția utilizatorului. In 
aceasta categorie pot intra cablurile de 
transport curent. 
Mai puțin evident este probabil faptul că 
pământul este plin curenți de retur de la 
sistemul de alimentare, curenți care vor 
tinde să curgă de-a lungul căilor 
convenabile de rezistență mai mică oferite 
de conducte metalice și mantalele 
cablurilor. Și mai puțin evidenti sunt 
curenți de frecvență radio care rezultă din 
unde radio de transmisii lungi care pătrund 
în sol și se induc de-a lungul lungul 
conductelor și cablurilor îngropate, sub 
tensiune electrică aflate sau nu sub 
tensiune. Prin urmare, semnalele pasive 
permit localizarea conductelor insa nu se 
poate face identificare acestora deoarece 
același semnal poate fi prezent pe orice 
conductor din zona respectiva.  
 
Dar există unul sau două puncte de 
remarcat în special semnalele pasive care 
nu pot fi imediat evidente.  
Primul se referă la tensiune pe linie; 
puterea semnalului nu are nimic de-a face 
cu tensiunea. Asa cum am explicat la 
punctul 3.1, intensitatea curentului este 
cea care produce câmpul magnetic, care 
este apoi detectat de către localtor. 
Dacă linia este sub tensiune înaltă, dar nu 
exista consumatori pe aceasta implicit 
câmpul va fi foarte slab si nedetecatbil însă 
in caz de săpătura in acea zona conductorul 
respectiv reprezintă un pericol.   
Al doilea punct este că relația dintre sarcină 
curentului și puterea semnalului  nu este 
directă: orice cablu bine proiectat va 
minimiza puterea campului 
electromagnetic prin răsucirea miezurilor 

astfel încât câmpurile generate sa se 
anuleze in mare parte.  
 
Un al treilea punct este că toate semnalele 
pasive pot fi modificate fără notificare 
prealabilă, astfel încât să nu ne putem baza 
pe ele atunci când facem localizare de 
precizie si măsurători de adâncime.  
Marele avantaj al semnalelor pasive este 
acela ca permite detactarea linilor cu un 
simplu locator fara a mai folosi generator.  
 
5.2 Semnale Active 
 
Este rezultatul dorit al operatorului de a 
aplica un curent indus sau prin  conectare 
directa de la un generator de semnal la un 
traseu de cablu. Semnalele active nu doar 
ca permit localizarea conductelor 
ingropate dar permit si identificarea 
acestora in medii aglomerate cum ar fi 
zonele de oras.  
Faptul ca in cazul semnalelor active sursa 
este in controlul operatorului ofera un plus 
de precize pentru masuratorile de 
adancime si masuratorile comparative de 
semnal.  
Suplimentar in aceasta situatie se poate 
folosi o frecventa dorita sau mai multe in 
cazul in care se foloseste un generator 
multifrecventa.  
 
5.3 Localizarea activa si pasiva 
 
In cazul localizării pasive este necesar un 
singur instrument, locatorul (antena). 
Acesta este un avantaj, este o operațiune 
simpla. Acest mod de localizare permite 
unei echipe de excavații sa lucreze cu un 
echipament simplu si ușor de operat 
pentru a localiza utilitățile îngropate si sa 
evite lovirea accidentala a traselor de 
cabluri subterane. 
Localizarea activa implica doua parti, 
locatoarul si transmiterul. Localizarea 
activa este esentiala in localizarea si 
identificarea traseelor. 
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5.4 Avantajele combinării localizării active 
si pasive intr-un locator 
 
Locatoarele Radiodetection combina 
ambele moduri de localizare activa si 
pasiva. 
Combinând cele doua moduri intr-un 
singur kit de echipament oferă 
utilizatorului mai multe posibilități.  
De exemplu, liniile localizate in timpul unui 
survey pasiv poti fi apoi localziate 
individual cu ajutorul unui semnal activ. 
Cand o excavatie este planificata in aria in 
care a fost localizata activ o linie, se 
recomanda si o scanare pasiva a solului.  
 

6. Semnale pasive 
 
6.1 Frecvente ale cablurilor de current 
 
Un cablu care transporta curent alternativ 
genereaza propriul lui camp la 50-60 Hz, 
aceasta impreuna cu armonici mai inalte 
ale acestei frecvente  oferind semnal 
general de localizare pentru un locator 
pasiv. 
Semnalele de curent pot fi folosite la 
localizarea cablurilor dar nu si la 
identificara acestora. 
Daca avem un singur cablu de power 
localizarea se va face relativ usor deoarece 
semanlul este clar, insa in cazul in care 
avem mai multe cabluri se poate intampla 
ca campurile lor sa anuleze.  
 
 
6.2 Frecventele radio 
 
Unde radio de frecventa joasa sunt 
prezente in atmosfera de la emitatoare 
radio.  
Solul ofera cale de intoarcere pentru 
aceasta radiatie iar liniile metalice 
ingropate ajuta la aceasta. Aceste linii 
actioneaza ca antene generand din nou 
aceste semnale.  

Puterea semnalului va varia in functie de 
dimensiunea liniei si de conductivitatea 
solului, cele mai puternice semnale sunt 
emise de catre liniile cu impamantare buna 
la fiecare capat. 
 

 
Aceste semnale de radio frecventa permit 
ca locatoarele Radiodetection sa identifice 
perezenta in subteran a cablurilor de 
current dezafectate.  
Cablurile de televiziune si conductele 
metalice poarta  aceste semnale si pot fi 
localizate in mod pasiv dar nu si 
identificate.   
 
 
 
 

 
In imaginea de mai sus este prezentata 
analiza de spectru  al unor frecvente 
detectabile pe un cablu de telefonie. Se 



9 
 

poate observa ca frecventele de 16 si 19.6 
kHz sunt semnale cu amplitudine mai mare.   
 
 

7. Aplicarea semnalelor active 
 
Aplciarea semnalelor active necesita 
folosirea unui generator de semnal care 
genereaza un anumit timp de semnal care 
se aplcia conductuctorului ingropat. 
Variantele de aplicare sunt: 
 
7.1 Conectarea directa 
 
In aceasta situatie iesirea de current AC 
este conectata direct la cablu sau la 
conducta printr-un punct de access cum ar 
fi o vana, apometru, sau finalul unui 
conductor, iar circuitul este complet 
inchisa prin conectarea celuilalt cablu la 
tarusul de impamantare. 
 

 
Semnalul va fi detectabil dea lungul liniei 
pe o distanta ce variază in funcție de 
dimensiunea liniei si de condițiile de sol 
cum a fost explicat in secțiunea 4.4. 
Prezenta punctelor elementelor de izolatie 
vor influenta propagarea semnalului in 
timp ce alegerea frecventei potrivite este 
un element destul de important. 
 
De retinut este ca in aceasta situatie orice 
linie care prezenta pe traiectoria liniei la 
care este conectat generatorul  va ajuge sa 
care un semnal similar cu cel pe care il 
localizam.  
 
 
 

7.2 Inductia 
 
Antena din interiorul unui generator de 
semnal alimentata cu curent altermativ va 
genera un camp magnetic care va ajunge in 
sol. 
Astfel orice conductor paralel cu 
generatorul se va afla intr un camp 
electromagnetic iar in interiorul lui va 
aparea un curent indus, curent care va 
genera un camp electromagnetic ce va 
putea fi localizat la suprafata. 
 

 
Trebuie menționat din nou faptul că 
intensitatea curentului de semnal indus va 
depinde de cât de bine este legată la 
pământ linia de frecvență utilizată și de 
absența sau prezența îmbinărilor izolate 
ale conductelor. În general, o frecvență de 
8kHz sau mai mare va fi mai eficientă 
pentru inducție, dar cu cât frecvența este 
mai mare, cu atât semnalul va migra si in 
alte linii adiacente. În cazul în care mai mult 
de un traseu este aflat in campul 
emitatorului, cel care va avea cea mai buna 
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impamantare va putea fi cel mai bine 
localizat.  
Uneori inducția este singura modalitate de 
aplicare a unui semnal activ pe o linie, dar 
nu este la fel de eficientă ca si conectarea 
direcata dar este cea mai usor de aplicat.  
 
7.3 Clestele de semnal 
 
Transmiterea unui semnal activ unui cablu 
prin principiul de inductie doar ca in acest 
caz se foloseste un cleste inductiv conectat 
la iesirea generatorului. 
Acest cleste inductiv se conecteaza la o 
anumita line prin fizarea in jurul acestuia 
care se poarta ca o infasurare primara a 
unui transformator magnetizant miezul cu 
semnal AC. Linia devine secundarul unui 
transformator si va purta un semnal 
puternic cu conditia sa aiba o impamantare 
buna. 
 

 
 
Clestele de semnal  fata de conectarea 
directa are ca si avantaj faptul ca nu este 
nevoie si de conectarea masei 
generatorului acest fapt facnd ca cel mai 
puternic semnal sa fie pe linia pe care s-a 
aplicat.  
 
 

7.4 Alegerea frecventei active de 
localizare 
 
Alegerea frecventei de localizare este un 
aspect important in localizarea efectiva . In 
cazul instrumentelor simple aalegerea unei 
frecvente cat mai inale este un punct bun 
de plecare insa aceste vor migra si cu mai 
mare usurinta pe liniile vecine.  
Pentru semnalele active cele mai commune 
frecvente sunt 8 kHz si 33kHz. 
Mai jos avem exemplificat 
comportamentul frecventelor: 
 
 

 
 
Aceasta frecventa este cea mai folosita 
pentru localizarea liniilor de tensiune pe 
distante mare. Ea nu se induce foarte usor 
la liniile vecine. 
Dar este prea joasa pentru a fi folosite 
pentru inductie. 
 

 
8kHz 
 
Aceasta frecventa este folosita in cele mai 
generale aplicatii, este potrivita pentru 
inductie, este in afara frecventei de paower 
si cu limitari in ceeea ce priveste cuplarea 
la liniile nedorite 
dar 
Este posibil sa nu aiba o eficienta ridicata 
pe modul inductie in cazul cablurilor de 
telefonii cu diametre mici 
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33kHz 
 
Aceasta frecventa inalta este usor de 
aplicat prin modul inductie si se propaga 
bine pe liniile de dimametre mici 
dar 
de induce usor si in liniile nadorite si se 
atenueaza mai repede decat frecventele 
joase. 
 

 
 
100kHz si peste  
Frecventele foarte inalte sunt folosite in 
cazuri mai speciale inductiein cabluri de 
diameter mici, zone cu sol uscat,sau 
lungimi scurte de cablu. Se aplica foarte 
usor prin inductie. 
Dar 
Se cupleaza foarte usor la liniile nadorite si 
nu traverseaza pe distante mari cablu. 
 
 
 
8. Localizarea traseelor de conducte 
nemetalice 
 
Toate tehnicile descrise până acum s-au 
bazat pe detectarea curenților de semnal 
care parcurg o conducta sau un conductor 
metalic. În cazul în care conductele sunt 
confectionate din material plastic sau 
beton acestea nu pot fi localizate deoarece 
nu pot fi parcurse de current. 
Asadar pentru localizarea acestora trasee 
de conducte nemetalice, se poate folosi fie 
un fir trasor fie un fir de insertie  caruia sa i 
se aplice un curent al carui camp generat il 
putem localiza prin modul activ. 
O alta alternativa este insertia unie sonde 
care poate fi de asemenea localizata de la 
suprafata.  
Atat in cazul firului trasor cat si in cazul 
sondei trebuie aleasa o anumita frecventa 
pe care sa se faca localizarea. 

Avantajul conductelor nemetalice cu fir 
trasor este dat de faptul ca folosind un 
generator se poate face oricand o 
modificare de frecventa, in cazul sondelor 
aceasta frecventa este fixa. 
 

 
 
Sunt ceva diferente intre campul magnetic 
generat de o sonda si campul magnetic 
generat de curentul care parcurge o linie.   
Detalirea acestora este facuta in capitolul 
9.4. Distanta sau mai bine spus adancimea 
de la care poate fi detectata o sonda este 
influentata de puterea acesteia, iar puterea 
implicit impactaza si dimensiunea. Cu cat 
sonda este mai mica cu atat puterea ei va fi 
mai mica, deci implicit va scadea 
adancimea de la cate poate fi localizata. O 
sonda mare va genera o putere mai mare 
putand astfel sa fie detectata de la o 
adancime mare. 
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9. Detectia si localizarea surselor de 
semnal 
 
9.1 O bobina plasata intr un camp magnetic 
altermativ produce un curent proportional 
cu campul datorita principiului de inductie. 
 

 
Antenele din interiorul locatarelor 
Radiodetection sunt construite pe acest 
principiu. Failitatea lor de orientare este 
raportata la traseul ingropat. 
 
9.2 Antena orizontala 
 
Antena orizontala produce are cel mai 
puternic raspuns atunci cand va fi plasata 
cat mai aproape de conductor si complet 
aliniata cu acesta deci in unghi drept si 
perfect deasupra.  

  

Imaginea de mai sus arata diferenta de 
raspuns dintre pozitiile 1, 2 si 3 atunci cand 
aceasta traverseaza conductorul. 
Raspunsul antenei in pozitia 2 este mai 
mare nu doar din cauza faptului ca este mai 
aproape de conductor dar si datorita 
alinierii antenei cu directia campului astfel 
captand o portiune mai mare de camp. 
 
Datorita raspunsului bazat pe orientare in 
raport cu sensul campului si intensitatea 
acestuia, antena  orizontala  implicit miezul 
antenei va putea oferi si informatie de 
aliniere (parallelism) dar si infomratie de 
pozitie.    
 
 
 
 
9.3 Antena verticala 
 
Orientarea verticala a antenei produce un 
effect cu totul diferit, datorita faptului ca 
liniile campului  o strapung intr-un unghi 
total diferit because, in bobina nu mai 
apare nimic decat chiar deasupra 
conductorului.  
 

 
 
Semnalul ‘null’ este un semnal mai usor de 
detectat decat semnalul ‘maximum’ 
Asadar o antena veritcala ar trebuie sa 
localizeze mai usor utilitatea. 



13 
 

Oricum este mai predispusa la interferente 
decat o localizare pe baza semnalului 
maxim. 
Cu toate ca nu ofera indicatii referitoare la 
direcția liniei, si este putin utila in 
localizarea normala, aduce o imbunatatire 
a preciziei de localizare.  
 
 
9.4 Caracteristicile semnalului de sonda  
 
O sonda de emisie (sectiunea 8) produce o 
distributie a campului care nu este circulara 
in jurul conductorului ci are o forma de arce 
de cerc orientate in directia miezului. 
 
In aceasta situatie, o antena orizontala va 
detecta campul imediat ce se afla in raza lui 
de actiune insa avand orientare inversa il va 
pierde foarte usor. Dar dacă traversarea 
este continuată, semnalul va crește din nou 
la un nivel mult mai ridicat, al cărui vârf 
este deasupra sondei. Va cădea apoi din 
nou la nul, urmată de un mic varf iar apoi 
va disparea. 
De asemenea, micile vârfuri de semnal 
masurate de fiecare parte a nulurilor pot 
induce în eroare tehnicianul; este essential 
sa găsim vârful cel mai înalt dintre cei doi 
nuli pentru a identifica poziția sondei. 
Motivul pentru care apar cele două puncta 
de null este că câmpul își inversează 
direcția prin miezul antenei la traversarea 
mijlocului sondei asa cum arata imaginea 
de mai jus. Distanta dintre punctele de nul 
cresc o data cu adancimea.  
 

 

 

10. Antena dubla oriontala si 
estimare de adancime 
 
Detectarea unui singur conductor îngropat 
într-o zona deschisa este simpla și se poate 
face cu ușurință folosind o singura antena. 
Insa de obicei, conductele și cablurile 
îngropate sunt de obicei adiacente altor 
trasee de conductori sau sunt situate sub 
linii electrice aeriene sau alte surse de 
interferențe electromagnetica. Rezultatele 
folosirii unei singure antene poate avea 
rezultate ineficiente.   
Tehnologia și echipamentul de 
radiodetecție se bazează pe două antene 
orizontale situate la aproximativ 40 cm una 
fata de cealalta, cu urmatoarele avantaje: 
 

 
 
10.1 Sensibilitate redusa rezultat precis 
 
Am văzut cum răspunsul receptorului 
crește și scade pe măsură ce este 
traversată o sursă de semnal îngropată. 
Schimbarea de răspuns permite 
utilizatorului instrumentului să identifice 
locația conductorului ca fiind sub punctul în 
care răspuns maxim.  
Dacă semnalul este slab sau sursa adâncă, 
rata de modificare va fi redusă, iar punctul 
maxim de răspuns mult mai puțin definit. 
Cu ajutorul a doua antene locatoarele 
Radiodetection, masaoara acelasi semnal 
provenit de la o distanta diferita. 
Instumentul compara cele doua semnale si 
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ofera o indicatie pe display pentru 
utilizator. 
Unele instrumente mai sophisticate 
afiseaza atat pantele de semnal cat si 
varfurile pe ecran. 
Pentru o mai buna perceptie acest tip de 
furnizeaza atat indicatie vizuala cat si 
auditiva. 
 
 
 
 
10.2 Rejectarea interferentelor 
 
Un avantaj semnificativ al primirii 
semnalului masurat de două antene este că 
ieșirile lor pot fi comparate și analizate. Prin 
compararea se pot elimina semnalele mai 
puternice masurate in partea de sus dar 
care nu sunt prezente in partea de jos a 
intrumentului. Un instrument cu o singura 
antena este destul de inprecis. 
 
10.3 Modul de operare radio 
 
Sistemul dublu de antene permite de 
asemenea si masurarea localizarea 
conductelor care reemit semnalul radio. 
Energia radio patrunde in sol si este 
reemisa de o utilitate metalica ingropata. 
Sistemul dublu de antene respinge 
semnalul venit prin aer care este masurat 
cu aceeasi intensitate pe ambele antene si 
accepta doar semnalul reemis de 
intensitate slaba care este receptionat la 
intensitate mai mare de antenna de jos. 
 
10.4 Estimarea adancimii 
 
La fel cum doi ochi ne permit să apreciem 
distanța, sistemul de doua antene permite 
instrumentelor de radiodetectie sa 
masoare adancimea duap ce conductorul a 
fost identificat.  Aceasta functie in general 
se aplica doar localizarii active deoarece 
nivelul semnalului trebuie sa fie constant. 
 

 

 
 
 
Electronica echipamentului face calculele 
necesare pentru a estima si afisa 
adancimea pe ecran. Precizia de masurare 
poate fi influentata de compozitie solului, 
de ramificatii, variatii ale pantei 
conductorului urmarit sau de aglomeratia 
din subteran. Rețineți că aceeași facilitate 
de estimare a adâncimii este disponibilă și 
în cazul sondelor. Cu toate acestea, forma 
diferită de câmpul magnetic produs de 
sondă înseamnă că calibrarea receptorului 
este diferită. 
 

11 CM Masurarea curentului 
 
Masuratoarea de cuent este disponibila pe 
toate locatoarele de precizie 
Radiodetection. Informatiile referitoare la 
intensitatea cutentului sunt folosite pentru 
o identificare mai exacta in mediile 
aglomerate.  
 
11.1 Cand se poate folosi 
 
Masuratoarea de curent (CM) este precisa 
doar atunci cand locatorul detecteaza un 
semnal “curat” de la un singur conductor si 
este corelat cu masuratarea de adancime.  
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11.2 Ce este masuratoarea de curent? 
 
Literalmente ceea intelegem. Majoritatea 
locatoarelor ofera ca si rezultat puterea 
semnalului masurat, care este dependenta 
setarile de gain ale locatoruli si depend de 
adancime.  
Astfel daca puterea semanlului masurat 
variaza cu adancimea, implicit valorile 
masurate sacad daca adancimea creste. 
Acest lucru poate genera erori in 
masuratoare. Pot exista si situatii cand un 
conductor genereaza un semnal mai 
puternic chiar daca este la o adancime mai 
mare asa cum este exemplificat in imaginea 
de mai jos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 CD Current Direction 

Detectarea „Current Direction” este 

o tehnică a Radiodetection folosită pentru 

creșterea informațiilor disponibile în locații 

dificile. 

12.1 AC sau DC 

Secțiunea 3.1 a discutat despre 

curentul continuu și curentul alternativ și a 

definit că locatoarele electromagnetice 

detectează numai semnale de curent 

alternativ. Un curent alternativ nu are 

direcție. Electronii se mișcă înainte și înapoi 

de-a lungul conductorului și mențin aceeași 

poziție medie. 

În ciuda acestui fapt, multe dintre 

diagramele utilizate în aceasta și în alte 

cărți, arată transmittere ale locatoarelor 

conectate la conductoare și folosesc săgeți 

pentru a indica o direcție a fluxului de 

curent. Săgețile arată de fapt direcția 

fluxului de curent la un moment dat; câteva 

miimi de secundă mai târziu, curentul 

poate curge în sens invers. 

Cu toate acestea, aceste săgeți de 

direcție a fluxului de curent sunt utile; ele 

indică comportamentul curentului aplicat 

și ne permit să folosim expresii precum 

„curentul curge de-a lungul conductei și se 

scurge treptat prin pământ pe cablul 

adiacent”. 
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12.2 Direcția de curgere a 

curentului 

În diagramă, curentul pare să curgă 

într-o direcție pe conductă și în direcția 

opusă pe cablu. În practică, ambele 

semnale sunt AC și apar identice pe locator. 

Dar să presupunem că locatorul ar putea 

identifica direcția curentului. Atunci ar fi 

capabil să diferențieze cu certitudine între 

conductă și cablu. 

Acest lucru este posibil folosind 

tehnica de recunoaștere Current Direction 

a Radiodetection în locatorii de precizie. 

Simplu, afișajul arată o săgeată îndreptată 

fie înainte, fie înapoi pentru a indica 

direcția relativă a fluxului de curent. 

12.3 Cum funcționează CD-ul? 

Așa cum am menționat anterior, 

semnalele AC nu au o direcție. Dar au o 

caracteristică cunoscută sub numele de 

fază, care este similară cu direcția. 

Dacă un emițător de curent 

alternativ este conectat la o conductă, 

poate provoca un curent să curgă inițial de 

la sud la nord, apoi de la nord la sud și așa 

mai departe. Aceasta poate fi reprezentată 

pe un grafic care arată direcția (și 

magnitudinea) fluxului de curent în diferite 

puncte în timp. 

 

Dacă o bobină este ținută deasupra 

conductei, tensiunea indusă este 

proporțională cu fluxul de curent și poate fi 

reprezentată printr-un grafic identic. 

Ce se întâmplă dacă bobina este 

apoi deplasată lateral pentru a detecta 

fluxul de retur pe cablul de conexiune 

paralel? 

 

Când bobina este în poziția B, 

curentul pe care îl detectează curge inițial 

de la nord la sud, apoi de la sud la nord; 

exact opusul fluxului de curent detectat în 

poziția A. Rezultă că semnalul indus în 

bobina de căutare este, de asemenea, 

inversat – în orice moment în timp, direcția 

detectată a fluxului de curent este 

inversată. 

Cele două grafice arată că există o 

diferență detectabilă între „fluxul” și 
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„returul” curenților alternativi și acest lucru 

poate fi utilizat pentru a determina direcția 

relativă a fluxului. 

12.4 Direcția relativă a 

fluxului de curent 

Circuitele speciale al receptorilor 

CD Radiodetection (și al transmițătorilor) 

sunt configurate astfel încât receptorul să 

poată fi resetat pentru a-și „aminti” 

direcția fluxului de curent la un moment 

dat, astfel încât orice semnal detectat mai 

târziu să poată fi comparat cu aceasta. 

Funcția RESET permite utilizatorului 

să definească în ce direcție vor indica 

săgețile CD. La resetare, receptorul va 

ajusta afișajul pentru a arăta săgeata CD 

orientată spre partea opusă utilizatorului. 

Aceasta este definită ca direcție a fluxului 

de curent. Convenția adoptată în mod 

normal este aceea că curentul curge de-a 

lungul serviciului în partea opusă 

generatorului și revine la toate serviciile 

adiacente. Acest lucru se realizează prin 

resetarea receptorului peste linia țintă, 

orientat în partea opusă generatorului de 

semnal. 

 

Aceasta funcționează atât cu 

conexiune directă, cât și cu cleștele de 

inducție. 

12.5 Cum se folosește CD-ul 

The only necessary rule for getting 

good information from a CD receiver is to 

be sure to use the RESET function at a 

position where you are confident that you 

understand in which ‘direction’ the current 

is flowing. Generally, this is easily achieved 

by always resetting close to the point 

where the transmitter is connected. 

Singura regulă necesară pentru a 

obține informații bune de la un receptor CD 

este să vă asigurați că utilizați funcția RESET 

într-o poziție în care sunteți sigur că 

înțelegeți în ce „direcție” curge curentul. În 

general, acest lucru este ușor obținut 

resetând întotdeauna aproape de punctul 

unde este conectat generatorul. 
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12.6 Aplicațiile semnalului CD 

Tehnica CD funcționează cel mai 

bine la frecvențe joase de semnal și poate 

fi utilizată atât cu conexiune directă cât și 

cu cleștele de inducție. 

 

12.7 Eșecuri CD – schimbare 

de fază 

Secțiunea 12.3 sugerează că un 

semnal AC inversat poate fi considerat că 

curge în direcția opusă. Acest lucru este 

adevărat, dar poate fi, de asemenea, 

considerat a fi întârziat în timp. 

Această diagramă prezintă aceleași 

două grafice (forme de undă) ca înainte și 

ilustrează faptul că se obține exact același 

model de flux de curent dacă semnalul este 

pur și simplu întârziat pentru o perioadă 

„t0”. Dacă frecvența este, de exemplu, 500 

Hz, forma de undă completă (secțiuni 

pozitive și negative) este repetată de 500 

de ori pe secundă. În acest caz, o întârziere 

de 1/1000 dintr-o secundă „împinge” 

forma de undă mai în față, determinând-o 

să apară invers. Prin urmare, apare ca fiind 

un semnal care curge în direcția opusă. 

Întârzierile de timp ca acestea sunt 

denumite în mod normal schimbări de faze. 

O schimbare de fază poate apărea de 

fiecare dată când un semnal AC curge într-

un sistem de conductori care au o 

capacitanță sau o inductanță semnificative. 

Capacitanța dintre o linie izolată și sol este 

cea care determină reducerea treptată a 

puterii semnalului de-a lungul unei linii 

îngropate. 

Cu cât semnalul „se scurge” treptat 

prin capacitanța unei linii îngropate, 

unghiul de fază al semnalului rămas pe linie 

se schimbă treptat. Efectul este ca o 

întârziere de timp, dar nu se datorează de 

fapt întârzierii – un semnal de 500 Hz ar 

trebui să parcurgă o distanță de 

aproximativ 300 km (200 de mile) pentru a 

avea o întârziere de timp echivalentă cu o 

inversare a fazei (sau direcției). 

 

Aceasta este o diagramă a unei linii 

îngropate, cu capacitanță semnificativă la 

sol. Aceasta ilustrează schimbarea treptată 

de fază care are loc de-a lungul liniei. 

Diagrama arată un punct de referință 

pentru fiecare formă de undă. La început, 

punctul de referință apare chiar pe vârful 

unui semiciclu pozitiv (A). Se deplasează 

treptat spre punctul de trecere zero (D) și 
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sfârșește pe vârful unui semiciclu negativ 

(F). 

În termenii CD ai Radiodetection, 

direcția a trecut de la înainte la înapoi. În 

punctul intermediar (D), fluxul de curent 

este nedeterminat. În această poziție 

săgețile clipesc. 

În cele mai multe cazuri, pierderea 

informațiilor de direcție nu are loc până la 

o distanță de mai mulți km / mile de la 

generator. Situația este ușor depășită 

revenind la ultimul punct în care s-a obținut 

o citire de CD (C) și folosind RESET CD. Acest 

lucru va avea efectul de a face răspunsul 

din punctul C echivalent cu cel de la A. 

Atunci, mesajul „No CD” nu mai apare până 

la punctul F. 

 
 
13. Cat de departe poate fi urmarit 
un semnal? 
 
Aceasta este o întrebare pe care 
majoritatea utilizatorilor de locatoare 
doresc să o pună și 
majoritatea producătorilor doresc să nu 
răspundă! Nu este ceva intantionat, ci pur 
și simplu nu există o modalitate de a 
descoperi răspunsul decât prin metode 
empirice. 
O întrebare mai practică este: „Cum poate 
fi marita distanta de localizare ? Distanța 
pe care un semnal poate fi localizat este 
egala cu distanta la care puterea efectiva se 
reduce la zero. 
 
Pentru ca receptorul să detecteze, un 
semnal trebuie ca acesta sa fie suficiet de 
puternic sis a poata fi distins de zgomete si 
interferente. Cu cat curentul este mai mare 
cu atat semnlul generat va fi mai puternic 
si implicit mai usor de detectat. 

Rata pierderii semnalului este o valoare fixă 
nominala pentru o anumita frecventa insa 
depinde de o serie de caracteristici cum ar 
fi conductivitatea solului, diamentrul liniei, 
tipul de sol, etc. 
 
Elementele prin care putem crește distanta 
de detectare sunt: 
 
1. Reducerea ratei de pierdere a semnalului 
2. Mărirea puterii, a curentului  
3. Creșterea sensibilitatii receptorului 
 

 
Graficul de mai sus ilustrează modul în care 
un curent de semnal de 1A se diminueaza 
de-a lungul unei linii. Este clar că cea mai 
mare parte a semnalului este pierdută 
în apropierea generatorului, după care 
există o panta mai graduală în jos de la o 
valoare scăzută la zero. 
 
 
In aceasta panta exista valori mici care ne 
intereseaza si unde mici ajustari aduc 
modificari semnificative ale distantei. De 
exemplu, o creștere de 6dB reprezintă o 
dublare, o scădere cu 6dB inseamna 
reducerea al jumatate a nivelului. Efectul 
este de a schimba curba logaritmica cu o 
linie dreapta, făcând comparații la nivel 
mai evidente din punct de vedere vizual. 
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13.1 Reducerea ratei pierderii semnalului 
 
În mod clar nu este posibilă modificarea 
caracteristicilor de transport ale liniei insa 
se poate incerca adaptara caracteristicilor 
semnalului emitatoriului astfel incat sa 
poata ajunge in plan cat mai indepartat si 
aici ne referim la frecventa emitatorului.  
În general, o frecvență mai mică va circula 
mai departe decât o frecventa mai mare, 
deoarece aceasta din urmă se scurge mai 
repede prin sol. În graficul de mai jos, sunt 
exemplificate distantele semnalelor cu 
aceeasi intensitate de 0 dB dar frecvente 
diferite, D33, D8 și D1 pentru 33kHz, 8kHz 
și respective 512Hz. 
 

3 
 
 
 
Rețineți, însă, că aceasta nu este singurul 
considerent. Ce frecvență poate fi potrivita 
difera in functie de mai multe aspecte. Unul 
ditre acestea este modul in care se aplica la 

linie respectivul semnal. De exemplu o 
frecventa mai inalta se va aplica mult mai 
usor prin inductie.   
 
Nivelul de zgomot va fi, de asemenea, 
diferit pentru diferite frecvențe, în special 
în armonica frecvenței de putere intervalul 
și sensibilitățile receptorului pot fi, de 
asemenea, afectate.  
In fiecare caz este bine sa se testeze pentru 
a decide care este cel mai potrivit dosar. 
 
 
 
 
13.2 Creșterea nivelului de semnal al 
curentului 
 
Practic, există trei moduri de a realiza acest 
lucru. Primul este verificara conexiuni la 
linie dar si la sol. Al doilea,  depinde putin si 
de modul de priiectare a echipamentelor si 
anume de potrivire a impedantei. Orice 
linie dată va avea o soluție fixă impedanță 
la orice frecvență anume, dar detectarea 
acesteia va necesita un anumit flux de 
curent de semnal.  
Tensiunea va trebui să transporte acel 
curent prin conductor.  De exemplu, daca o 
line are o impedanta de 10 Ohm ar necesita 
10V pe A, în timp ce o impedanță de 200 
Ohm ar avea nevoie de 200V pe A. Dacă 
transmițătorul este capabil sa genereze 
doar 50V acesta va insera 5A in cazul primei 
linii si 0,25A in cazul celei de a doua. 
A treia, metodă de creștere a curentului 
este aceea de crește a puterea 
emițătorului.  
Acest lucru implica o baterie buternica si o 
tensiune destul de mare fara a se mai putea 
lucara in siguranta.  
Indiferent de modalitatea aleasa, efectul 
cresterii curentului pe o linie va duce 
implicit si la cresterea distantei pe care se 
poate face localizarea. 
Efectul dublării curentului transmițător 
este exemplificata  în graficul de mai jos si 
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arata cum dublarea semnalului creste 
distanta de la D1 la D2. 
 

 
 
 
13.3 Creșterea sensibilității receptorului 
 
Graficele de până acum au arătat modul în 
care scade intensitatea semnalului până la 
zero de-a lungul unei linii. Cu mult înainte 
de acest punct, nivelul campului  devine de 
obicei nedetectabil de către receptor. 
In graficul de mai jos se repeta compararea 
ratei de diminuare a semnalului pentru 
diferite frecvente. 
Segmentul D1 arata distanta parcursa de 
un semnal cu intensitate 0dB si o frecventa 
de 512Hz care este semnificativ mai mare 
decât D8 pentru frecventa de 8kHz. 
 
Astfel distanța maximă de detecție R1 
pentru 512Hz nu este la fel de mare ca R8 
pentru 8kHz, cum ar putea face comparația 
inițială sugera.  
 

 
 
 
 
 

14 Precizia tehnologiei de 

localizare electromagnetică și a 

locatoarelor Radiodetection 

14.1 

Precizia unui locator, adică 

capacitatea unui locator de a găsi poziția 

corectă a unei linii îngropate și adâncimea 

acesteia, este greu de definit și este adesea 

ignorată. 

Locatoarele electromagnetice nu 

localizează conducte și cabluri; localizează 

câmpuri magnetice alternante. 

Erorile de precizie pot apărea din 

doi factori: 

 Capabilitatea locatorului de a 

măsura punctul precis la care un 

câmp magnetic este la maxim 

(sau minim) și de a măsura 

corect un gradient de câmp. 

 Câmpul magnetic cilindric din 

jurul unei linii poate fi deformat 

sau distorsionat astfel încât 

valoarea maximă să nu mai fie 
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direct peste linia țintă, iar 

gradientul câmpului nu este 

potrivit pentru a face o 

măsurare exactă a adâncimii. 

Capacitatea localizatorului de a 

măsura cu precizie 

14.2 Există trei tipuri principale de 

tablete aeriene ale localizatorului: 

 O singură antenă orizontală. 

 Antena orizontală dublă cu o 

antenă montată deasupra 

celeilalte și la aproximativ 40 cm 

/ 16 in distanță. 

 O singură antenă verticală. 

14.3 

Gradul de rezoluție obținut 

definește o sursă de eroare din partea 

locatorului. Presupunând o linie țintă lungă 

izolată dreaptă, un dispozitiv de ieșire 

vizuală care poate fi rezolvat la 1% din scala 

completă și alinierea verticală a antenei, o 

antenă verticală poate rezolva poziția la 

mai bine de ± 5% din adâncime, o singură 

antenă orizontală la ± 10% din adâncime și 

o antenă orizontală dublă până la ± 5% din 

adâncimea liniei. 

14.4 

Toleranța și eroarea de fabricație 

este o altă sursă posibilă de eroare. 

Antenele unice orizontale sunt cel 

mai puțin afectate de toleranțele 

mecanice. Antena verticală dă de două ori 

eroarea unei antene orizontale dacă 

antena este aliniată greșit în aceeași 

măsură. 

 

 

Distorsiunea câmpului magnetic 

14.5 

Majoritatea problemelor de 

localizare precisă  a liniilor îngropate în 

autostradă se datorează situațiilor care 

distorsionează câmpurile magnetice. Deși 

există un număr aproape infinit de 

modalități prin care câmpurile pot fi 

distorsionate de alte linii sub unghiuri 

diferite și care poartă diverse semnale, o 

analiză utilă a preciziei poate fi obținută 

luând în considerare doar două situații 

specifice: 

 O curbă de 90° în linie. 

 Două linii paralele apropiate 

care transportă semnale sau 

curenți egali. Curenții de semnal 

egali sunt, desigur, o 

eventualitate improbabilă, dar 

exemplul servește ca o referință 

utilă pentru comparație. 

14.6 

Distorsiune apropiată de o curbă de 

90°: un locator începe să ofere informații 

greșite când intră sub influența câmpului 

magnetic al părții perpendiculare a liniei 

țintă. 

Eroarea este exprimată ca procent 

din adâncimea d a liniei. Distanțele 

relevante sunt exprimate în unități de d. 

Măsurarea a două tipuri de eroare sunt 

utile; gradul maxim de eroare de localizare 

a planului și lungimea liniei de-a lungul 

căreia eroarea de localizare depășește 10% 

din adâncime. 
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Antenă verticală. Un localizator nul 

urmărește un traseu care se află în 

afara cotului efectiv. Singurul punct 

în care citirea este corectă este 

exact deasupra punctului de îndoire 

a unghiului drept. Eroarea maximă 

este la un punct 0,7d de la cot și se 

ridică la 33%. Banda de eroare de 

10% se extinde pe 5d pe ambele 

părți ale cotului. 

Antenă orizontală. Locatorul 

urmărește un traseu care se 

întretaie cu interiorul cotului. 

Eroarea maximă apare la punctul 

cotului și este de 25%. Banda de 

eroare 10% se extinde doar 0,5d de 

la cot. 

Antene orizontale duble. Similar cu 

locatorul cu o singură antenă 

orizontală, acesta urmărește un 

traseu către interiorul cotului cu o 

eroare maximă de 16%, iar banda 

de eroare de 10% este de doar 

0,33d. 

14.7 

Distorsiunea datorată liniilor 

paralele îngropate apropiate una de 

cealaltă: 

a. Semnale de forță similare pe linii 

paralele urmând aceeași direcție: 

Antenă verticală. Eroarea mai mică 

de 10% este realizabilă numai dacă liniile 

sunt la o distanță mai mare de 10d. Eroarea 

va indica că liniile sunt mai apropiate între 

ele. Dacă liniile sunt mai apropiate de 2d, 

va exista un singur nul în centrul liniilor în 

loc de două indicații separate. 

Antenă orizontală. Locatorul indică 

că liniile sunt mai apropiate între ele, dar 

este posibilă indicarea separată a fiecărei 

linii până la separarea de 1.2d când eroarea 

va fi de până la 60%. Precizia mai bună de 

10% este posibilă dacă separarea este cel 

puțin de două ori mai mare decât 

adâncimea. 

Antenă dublă orizontală. Eroare de 

50% la o separare mai mare de 1,5d. 

b. Dacă semnalele de forță similare 

pe linii paralele rulează în direcții opuse, 

pot fi așteptate următoarele: 

Antenă verticală. Locatorul va afișa 

două poziții în afara poziției reale a liniilor. 

Va afișa în continuare două răspunsuri 

separate, chiar dacă liniile aproape se ating 

și eroarea va fi de 100%. Precizia mai bună 

de 10% este posibilă numai dacă cele două 

linii au o distanță de aproape 10d între ele. 

Antenă orizontală. Locatorul oferă 

răspuns în afara pozițiilor reale, dar cu 

eroare maximă de 60%. Eroarea scade la 

10% atunci când liniile au o distanță de 1,7d 

între ele. Există un răspuns nul ascuțit între 

linii. 

Antenă dublă orizontală. Răspuns 

similar cu antena orizontală unică, dar o 

eroare maximă de 50%, care se reduce la 

10% atunci când separarea este de 1,2d. 

14.8 Datele de mai sus indică mai 

multe concluzii: 

Locatorul cu antenă verticală oferă 

răspunsuri inacceptabil de largi față de 

poziția reală a liniilor atunci când mai multe 
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linii cu același semnal sunt prezente într-o 

zonă mică. 

Sistemul cu antenă orizontală dublă 

oferă cel mai bun și cel mai util răspuns. 

Comparația răspunsurilor de la 

antenele verticale și orizontale poate fi 

utilizată pentru a determina dacă 

câmpurile de interferență afectează locația 

precisă. Interferența este prezentă dacă 

răspunsurile celor două sisteme nu coincid. 

Această comparație permite 

instrumentelor multi-antene, cum ar fi 

locatoarele de precizie Radiodetection, să 

verifice dacă un răspuns este precis și dacă 

semnalul este potrivit pentru a efectua o 

măsurare precisă a adâncimiia. 

 
 
15.1 De ce sa identificam defectul? 
 
 
Cablurile au o manta izolatoare exterioară 

pentru a preveni ajungerea apei sau a 

umezelii la cablu. 

Apa trebuie ținută la distanță de cablu, 

deoarece creează zgomot pe liniile 

telefonice și posibile defecțiuni la cablurile 

de alimentare. 

Problema principală nu este că apa 

produce scurt-circuite electrice - 

conductoarele interne ale cablului au o 

manta izolatoare proprie care ar trebui să 

împiedice acest lucru - dar apa subterana 

este acidă, acid ce poate deterioara cu 

ușurință izolația conductorilor. 

Defecțiunea cauzată de apă unui cablu 

poate fi identificată prin mai multe tehnici, 

cum ar fi măsurarea impedanței sau 

tehnicile Pulse/ Echo (TDR). Toate aceste 

tehnici vor permite identificarea 

conductelor defecte si repararea acestora, 

dar nu vor indica și cauza reala a defectului. 

Dacă o defecțiune este cauzată de 

pătrunderea umidității de la mantaua 

exterioară până la teacă, defectul real 

poate fi la distanță de față de defectul tecii, 

deoarece apa se scurge de-a lungul cablului 

către un punct unde cablul este mai 

coborât;  defectul electric se găsește în acel 

punct mai degrabă decât în zona tecii. 

Găsirea și repararea unei defecțiuni a tecii 

este o măsură de întreținere preventivă 

care poate reduce defecțiunile 

recurente.Un defect al tecii este adesea 

cauzat de un defect fizic terț al unui cablu 

și adesea însoțește alte avarii interne. 

15.2 Principiul de funcționare 

Locatorii de radiodetecție pot constata 

defecțiuni ale tecii. 

Teaca trebuie să fie izolată de sol (cu 

excepția terminațiilor deliberat neizolate), 

deci funcția FFL este folosită pentru a găsi 

punctul în care se află un conductor ce se 

presupune a fi izolat intră în contact 

electric cu solul. 

Principiul se bazează pe direcția de curgere 

a curentului electric pământului 

Luați în considerare o baterie conectată pe 

o teacă defectă și ce are contact cu solul. 

Toate conexiunile deliberate de la sol / 

teacă vor fi eliminate. Fluxul de curent va 

merge de-a lungul tecii cablului până la 
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defect, prin defect la sol și apoi prin pământ 

înapoi la celălalt pol al bateriei. 

Din vina tecii defecte, curentul „scapă” în 

pământ și se răspândește imediat, 

revenind la baterie prin mai multe rute 

diferite. Curentul poate fi observat curgând 

din defect în fiecare direcție, astfel încât în 

vecinătatea defectului curenții de pe 

suprafață radiază asemeni spițelor unei 

roți. 

Dacă un voltmetru este conectat la sol în 

două puncte, după cum este ilustrat, va 

afișa o citire pozitivă sau negativă, în 

funcție de direcția de curgere a curentului 

electric în sol. 

Rețineți că scurgerea cea mai mare de 

curent este concentrată în zona defectului 

și  mult mult mai difuză în zona dintre cei 

doi poli ai bateriei; aceasta corespunde cu 

puterile semnalului care va fi detectat – 

puternic când este aproape de defect și 

când este slab sau care nu poate fi detectat 

când este departe de cauză. 

Polaritatea (negativă sau pozitivă) a 

devierii contorului indică dacă defectul tecii 

este înaintea sau în urma poziției 

voltmetrului. 

Rețineți că contorul nu indică direct 

direcția defectului. Imaginați-vă o linie 

trasată prin centrul unui metru, devierea 

contorului indică de care parte a liniei se 

află defectul. Dacă contorul este deplasat 

în direcția defectului, acesta,în cele din 

urmă, se va întoarce și se va orienta în 

direcția opusă. Linia defectului este acum 

cunoscută; trebuie să fie undeva în banda 

îngustă definită de cele două zone care se 

suprapun. 

Pentru a afla locația exactă a defectului se 
va întoarce contorul la 90°și se va căuta 
fâșia îngustă definită până când contorul se 
întoarce din nou. Întoarceți contorul la 90° 
de grade din nou până când indică 0 (thus 
allowing for the curved path of the ground 
currents) . Când se găsește 
punctul unde orice mișcare a contorului în 

orice direcție face ca indicatorul contorului 

să se rotească, poziția defectului este  

izolată în câțiva cm² / inch. 

 

15.3 Găsirea defectelor cablului de 
radiodetecție 
 
Principiul funcționării este același ca cel 

descris mai sus cu excepția faptului că nu se 

folosește o sursă de curent continuu. În 

practică,ideea bateriei nu funcționează din 

cauza pierderii naturale de curent a cărui 

putere depășește defectul mai slab. În 

schimb, sunt utilizate semnalele de curent 

alternativ. Circuitul FFL este capabil să 

decodeze informațiile conținute în 

semnalul pentru a afișa direcția relativă de 

curgere. Încercați să vă conectați 

transmisiunea FFL invers - receptorul FFL va 

răspunde cu un răspuns la o distanță de 

circa un metru față de defect. 

 


