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Однією із актуальних проблем кабельної техніки є забезпечення контролю 

електромагнітних властивостей суцільних та багатопроволочних жил силових 

кабелів, оскільки їх електромагнітні властивості є серед багатьох факторів, що 

визначають втрати напруги та електроенергії в стаціонарному режимі роботи 

кабельної лінії, а також важливу технічну характеристику кабельних ліній, їх 

пропускну спроможність. Традиційно, в кабельній техніці такий контроль 

проводиться шляхом використання мостів постійного струму. Проте 

актуальним також є використання безконтактних електромагнітних методів 

вимірювання електропровідності і, відповідно, електричного опору жил 

силових кабелів. Певною їх перевагою в даному випадку є відсутність 

необхідності компенсації перехідного опору у проводах, що з’єднують 

досліджуваний зразок із мостом постійного струму, а також можливість 

проведення вимірювання діаметру досліджуваного зразка. До недоліків, в 

першу чергу, варто віднести можливість проведення контролю 

електромагнітних характеристик матеріалів жил кабелів у досить обмеженому 

діапазоні значень узагальненого параметру контролю х, що визначається за(1): 

 

           (1) 

 

де a– радіус досліджуваного зразка, γ – питома електропровідність матеріалу 

досліджуваного зразка, ω – кутова частота, μ – абсолютна магнітна проникність 

матеріалу.  

Обмеженість можливості застосування в даному випадку, навіть при 

проведенні контролю при промисловій частоті, обумовлена необхідністю 

уникнути суттєвого скін-ефекту з метою забезпечення достатньо глибокої 

дифузії магнітного поля  в досліджуваному зразку. При сталій частоті змінного 

струму в намагнічуючому соленоїді, вказана обставина суттєво обмежує 

діапазон перерізів жил, для яких можливе проведення контролю 

електропровідності за допомогою електромагнітних перетворювачів. До того ж 

визначення електропровідності проводиться шляхом встановлення 

відповідності виміряних параметрів перетворювачів із параметрами 
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перетворювача, що розраховані для суцільних зразків, що обмежує можливості 

використання електромагнітних перетворювачів для багатопроволочних жил. 

 

  
 а б 

Рис. 1 – Значення узагальненого параметру контролю x, типові для дослідження 

суцільних зразків; a – алюмінієвих, б –мідних 

 

На даний час широке поширення отримали параметричні та 

трансформаторні електромагнітні перетворювачі із повздовжнім магнітним 

полем. При використанні трансформаторних перетворювачів в яких 

інформацію про електромагнітні властивості досліджуваних зразків отримують 

шляхом вимірювання напруги, що наведена на вимірювальному соленоїді, який 

охоплює досліджуваний зразок. 

В роботі розроблено трансформаторний електромагнітний перетворювач, в 

якому визначення активної та реактивної складових напруги на 

вимірювальному соленоїді проводиться за допомогою кореляційного методу 

визначення різниці фаз, шляхом аналізу осцилограм в середовищі MATLAB. 

Визначення електропровідності за допомогою електромагнітних 

перетворювачів зводиться до експериментального визначення узагальненого 

параметру контролю x. Після чого величину електропровідності матеріалу 

можна знаходити за (2): 

       (2) 
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