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У роботі встановлена можливість забезпечення бажаної робочої точки системи активного захисту від корозії 

шляхом формування відповідного частотного спектру вихідного сигналу станції катодного захисту. Розроблено 

алгоритм встановлення та розрахунку робочої точки системи активного антикорозійного захисту підземного 

сталевого трубопроводу з урахуванням факторів, що зумовлюють зміну електротехнічних параметрів його за-

ступної схеми. Робоча точка формується як за каналами регулювання напруги, так і шляхом формування певно-

го частотного спектру вихідної напруги станції катодного захисту з використанням стандартних законів керу-

вання комутацією силових елементів станції. Обґрунтовано мінімально допустиму розрядність цифрового ін-

формаційного каналу системи автоматичного управління режимами комутації силових ключів станції катодно-

го захисту. Отриманий результат забезпечує можливість реалізації каналів прийому–передачі інформації систе-

ми автоматичного керування. 
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В работе установлена возможность обеспечения желаемой рабочей точки системы активной защиты от кор-

розии путем формирования соответствующего частотного спектра выходного сигнала станции катодной защи-

ты. Разработан алгоритм формирования и расчета рабочей точки системы активной противокорозионной защи-

ты подземного стального трубопровода с учетом факторов, обуславливающих изменение электротехнических 

параметров его схемы замещения. Рабочая точка формируется как по каналам регулирования напряжения, так и 

путем формирования определенного частотного спектра выходного напряжения станции катодной защиты с 

использованием стандартных законов управления коммутацией силовых элементов станции. Обоснована ми-

нимально допустимая разрядность цифрового информационного канала системы автоматического управления 

режимами коммутации силовых ключей станции катодной защиты. Полученный результат обеспечивает воз-

можность реализации каналов приема–передачи информации системы автоматичного управления. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Технічній стан пі-

дземних сталевих газопроводів в Україні зумовлює 

актуальність проблеми підвищення якості захисту 

проти електрохімічної корозії. Враховуючи розга-

луженість системи залізничного електротранспорту, 

який є потужним джерелом блукаючих струмів та 

досить щільне розташування населених пунктів – 

споживачів природнього газу, все більш нагально 

постає необхідність застосування активних методів 

захисту від корозії, побудованих на сучасних підхо-

дах, які враховують особливості об’єкту захисту та 

умови, що зумовлюють формування корозійного 

стану [1–4]. При розрахунках системи електрохіміч-

ного захисту від корозії, як правило, беруть до уваги 

сталі значення напруги, струмів та інших електроте-

хнічних параметрів, що характеризують заступну 

схему електротехнічної системи «станція катодного 

захисту – підземний сталевий трубопровід – навко-

лишнє середовище – рейковий залізничний транс-

порт» [1, 5]. 

Засоби пасивного захисту не в повній мірі здатні 

забезпечити відповідний рівень захисту від корозії 

підземних сталевих трубопроводів. Головними при-

чинами є неідеальний стан або пошкодження їхньо-

го ізоляційного покриття, що створює умови для 

контакту навколишнього ґрунту зі сталевими тру-

бами, які мають різний природній потенціал. Остан-

нє зумовлює наявність струмів вирівнювання поте-

нціалу та електрохімічної корозії. Електрохімічні 

процеси зумовлюють анодні та катодні зони вине-

сення матеріалу трубопроводу до навколишнього 

середовища, його руйнування та порушення його 

цілісності. Перешкодити цьому процесу можливо 

шляхом відводу струмів з місця контакту іншим 

електропровідним шляхом, створеним штучно або 

шляхом накладення струму, за напрямом зустрічним 
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до корозійного. У разі останнього забезпечується 

нульове значення результуючого струму та, як на-

слідок, уповільнення корозійних процесів [1, 2, 5].  

У випадку, коли корозійне середовище зумовле-

но наявністю поля блукаючих струмів значної інте-

нсивності, пасивні методи захисту є неефективним.  

Активні методи захисту спираються на форму-

вання захисного потенціалу підземного металофон-

ду шляхом подання напруги відповідної полярності 

до об’єкту, що захищається. Таким чином змінюєть-

ся поле струмів навколо підземного металевого  

трубопроводу, мінімізується ризик електрохімічної 

корозії.  

Зміни електротехнічних параметрів навколиш-

нього середовища зумовлюють зміни струмів витоку 

з підземного сталевого трубопроводу. Задля забез-

печення мінімізації швидкості корозійних процесів 

необхідно адаптувати режими роботи станцій като-

дного захисту (СКЗ) до нових параметрів наванта-

ження. Система підземних сталевих трубопроводів є 

розгалуженим об’єктом, що захищається від корозії 

одночасно декількома СКЗ. Узгодження та форму-

вання завдання щодо зміни режимів роботи окремої 

СКЗ зумовлює необхідність використання каналів 

зв’язку між віддаленими елементами. Визначення 

вимог до розрядності цього каналу є необхідним 

етапом створення системи протикорозійного захис-

ту, що адаптується до змін в умовах її роботи. 

Зміна вологості ґрунту призводить до зменшення 

або збільшення опору протіканню струму. Це, у 

свою чергу, призводить до зміни значень захисного 

потенціалу вздовж підземного сталевого трубопро-

воду. За умови одночасної роботи декількох станцій 

катодного захисту, коливання значень захисного 

потенціалу трубопроводу, що зумовлений роботою 

однієї СКЗ призводить до наявності різниці потенці-

алів. Це явище загострюється на межі впливу сумі-

жних СКЗ. Внаслідок чого, на межі дії СКЗ поси-

люються корозійні процеси, що призводить до по-

рушення цілісності підземного сталевого трубопро-

воду. У випадку, коли захисту від корозії підлягає 

новий трубопровід із сучасним ізоляційним покрит-

тям, СКЗ працює у зоні малих значень вихідного 

струму та напруги. У цьому випадку регулювання 

вихідної напруги СКЗ за класичними законами ке-

рування станом ключів має певні обмеження щодо 

забезпечення мінімальних значень та кроку дискре-

тизації. Також потрібно враховувати зміну опору 

протіканню струму вздовж трубопроводу в залеж-

ності від частоти вихідного сигналу СКЗ. Це зумов-

лює зміну параметрів заступної схеми підземного 

сталевого трубопроводу. Останнє, у свою чергу, 

викликає відхилення від очікуваного значення у 

величинах захисного потенціалу, який формується 

поверхнею трубопроводу вздовж його довжини й 

зумовлюється струмами стікання з нього. З іншого 

боку, шляхом зміни частотного спектру сигналу на 

виході СКЗ можливо забезпечити відповідну зміну у 

робочій точці системи «підземний сталевий трубоп-

ровід – СКЗ». Внаслідок чого формується бажаний 

закон розподілу захисного потенціалу вздовж тру-

бопроводу. 

Потрібно враховувати, що умови роботи СКЗ не 

є стаціонарними. Зміни у параметрах навколишньо-

го середовища вимагають відповідних змін у режи-

мах роботи станції катодного захисту. Подібні від-

хилення параметрів від сталого значення, що харак-

теризують умови роботи систем електрохімічного 

захисту  відбуваються від декількох раз до декількох 

десятків раз на добу. Таким чином не є виключеним 

ситуація, коли споживання (витрати) ресурсів на 

забезпечення протикорозійного захисту будуть не-

раціональними (надмірними). Забезпечити адапта-

цію режимів роботи СКЗ до зміни фізико-хімічних 

параметрів навколишнього середовища, що викли-

кає зміну електротехнічних параметрів системи 

«СКЗ – підземний сталевий трубопровід – ґрунт» 

можливо шляхом корегування сигналу завдання на  

формування вихідної напруги СКЗ. Найбільш ефек-

тивним є автоматичне керування, що забезпечує 

формування сигналу завдання на основі інформації 

зворотного зв’язку щодо величини, яка є керованою. 

Розгалуженість об’єкту керування зумовлює відда-

леність у розташуванні СКЗ одна від одної. Це, у 

свою чергу, вимагає забезпечення зв’язку як з кана-

лом керування, так й за зворотнім зв’язком.  

Метою роботи є встановлення можливості фор-

мування потенціалу захисту трубопроводу, врахо-

вуючи зміни його параметрів, а також формування 

технічних вимог щодо реалізації цифрового каналу 

передачі інформації, необхідного для забезпечення 

дієздатності такої системи автоматичного керування 

режимами роботи СКЗ, адаптованими до змін елект-

ротехнічних параметрів об’єкту керування. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Під час розрахунку та аналізу корозійної ситуації 

беруться до уваги електротехнічні параметри засту-

пної схеми, що властиві сталому струму (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Заступна схема системи активного 

 захисту 

 

До заступної схеми системи активного захисту 

увійшли наступні електротехнічні параметри  

[1, 4, 5]: 

zR  – вхідний опір пристрою (аноду), що здійс-

нює підвід струму до навколишнього ґрунту з ме-
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тою формування захисного потенціалу на підземно-

му металевому трубопроводі; 

zpR  – опір джерела струму, що поляризує об’єкт, 

який підлягає захисту; 

sR  – вхідний опір підземного металевого трубо-

проводу; 

z zU   – різниця потенціалів у ґрунті безпосеред-

ньо біля заземлювача (аноду) та нескінченно відда-

леної точки, потенціал якої сприймають як нульо-

вий; 

E  – електрорушійна сила джерела струму, що 

формує захисний потенціал підземного металевого 

трубопроводу; 

c zU   – потенціал, що зумовлений полем блука-

ючих струмів. 

Струм, що протікає в електротехнічній системі 

(рис. 1), з урахуванням всіх діючих напруг і з ураху-

ванням знаку, визначають з виразу: 

                  c z z z
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.                  (1) 

Розглянемо графічну інтерпретацію виразу (1) 

заступної схеми системи активного захисту від ко-

розії підземного сталевого трубопроводу (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Вольта-амперна характеристика  

системи активного захисту від корозії 

 

За нульових початкових умов ( 0zI  ) визначимо 

значення напруги та електрорушійної сили з враху-

ванням знаків ( E , z zU  , c zU  ). 

Вольт-амперні характеристики зсуву потенціалів 

визначають за умови впливу стуму зсуву: 

                                 c z z sU I R  ;                            (2) 

                                 z z z zU I R  .                            (3) 

Перетин вольт-амперних характеристик (точка 

А) визначає максимальний струм захисту maxzI  за 

умови, коли опір джерела струму дорівнює нульо-

вому значенню ( 0zpR  ). Однак значення maxzI  є 

теоретично максимальним і на практиці ніколи не 

досягається через ненульову величину zpR , що зу-

мовлює падіння напруги: 

                                 c z z zpU I R  .                           (4) 

Зважаючи на вплив величини c zU   (4), струм 

zI  є меншим за maxzI  (точка В, рис. 2). Варіюючи 

значення E  або zpR , формують величини струму 

захисту zI , що забезпечує зміщення потенціалу на 

підземному металевому трубопроводі c zU  .  

Джерелами струму, зумовленими напругою СКЗ, 

є перетворювачі електричної енергії, побудовані на 

основі напівпровідникової елементної бази, силові 

ключі яких комутуються сигналом керування, що 

мінімізує теплове навантаження на кристал (рис. 3) 

[1, 3, 4]. 
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Рисунок 3 – Сигнал керування силовим ключем 

 

Водночас, змінюючи форму сигналу керування 

станом силового елементу, що комутує електричний 

струм, формуємо одночасно дві електротехнічні 

характеристики елементів заступної схеми СКЗ від 

корозії підземних сталевих трубопроводів: ампліту-

ду напруги, що подається до об’єкта, який підлягає 

захисту та опір трубопроводу. Невраховування фак-

торів, що впливають на формування кінцевих зна-

чень заступної схеми електротехнічної системи ак-

тивного протикорозійного захисту, призводить до 

отримання робочої точки, що відрізняється від роз-

рахункової. Наприклад, залежність активного опору 

металевого трубопроводу від його діаметру та час-

тоти коливань сигналу на виході СКЗ (рис. 4) для 

труб малого діаметру (до 0,4 м) свідчить про знач-

ний вплив частоти коливань напруги на значення 

активного опору. 

Таким чином, використовуючи залежності акти-

вного опору від частоти та діаметру трубопроводу, 

формуємо два канали керування забезпечення бажа-

ної робочої точки: шляхом зміни частотного спектру 

сигналу на виході СКЗ та змінюючи амплітуду сиг-

налу. 

Використання сигналів, що є відмінними від кла-

сичного сигналу керування станом силових ключів 

(рис. 3) забезпечує формування бажаного опору на-

вантаження на СКЗ шляхом формування експонен-

ціального або трапецеїдального сигналів та їх ком-

бінації (рис. 5, 6) [1, 7]. 
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Рисунок 4 – Залежність активного опору  

трубопроводу від радіуса труб та частоти сигналу 

 

U,V

t,c  
Рисунок 5 – Сигнал керування силовими ключами  

з експоненціальними фронтами 

 

U,V

t,c  
Рисунок 6 – Трапецеїдальний сигнал керування  

силовими ключами 

 

Наприклад, значення активного опору для одно-

го діаметру трубопроводу за умови різної частоти 

(1 кГц – 16 кГц), що є присутньою у частотному 

спектрі сигналу на виході СКЗ, відрізняється у 4 

рази. Таким чином, робоча точка системи електро-

хімічного захисту не співпадає з розрахунковою, що 

визначалася за умови врахування тільки сталої 

складової струмів та напруги.  

Керування розташуванням робочої точки є акту-

альним з огляду на нестабільність умов роботи сис-

теми електрохімічного захисту не тільки враховую-

чи зміни у польовій структурі блукаючих струмів, 

але й сезонних коливань, що змінюють фізико-

хімічні властивості навколишнього ґрунту. Так, змі-

на показників вологості ґрунту зумовлює зміщення 

робочої точки, що у випадку зменшення опору дже-

рела струму призводить до перекомпенсації захис-

ним потенціалом та викликає процеси осмосу, які 

зумовлюють відділення ізолюючого покриття від 

металевої поверхні трубопроводу. Також переком-

пенсація захисного потенціалу викликає надмірне 

споживання електричної енергії, витрат матеріалу 

анодного заземлювача тощо. 

Захисний потенціал змінюється не тільки за дов-

жиною трубопроводу але й у часі [6, 7]. Стабілізація 

його значення є одним із завдань з забезпечення 

якості захисту від корозії. Забезпечення знаходжен-

ня значення потенціалу у потрібних межах здійсню-

ється на основі інформації про потенціал трубопро-

воду та вихідну напругу СКЗ. Окремі станції катод-

ного захисту розташовані на відстані від двох до 

півтора десятків кілометрів одна від одної. Обмін 

інформацією між ними та єдиною системою автома-

тичного керування здійснюється за стандартними 

протоколами бездротового зв’язку або зв’язку, що є 

гальванічно з’єднаним. Канали вимірювання вико-

ристовують перетворювачі з розрядністю від восьми 

до шістнадцяти. Відомі технічні рішення з викорис-

танням вимірювання порогового значення вихідного 

сигналу СКЗ на основі двох та чотирьох розрядних 

перетворювачів. Різна внутрішня організація СКЗ 

зумовлює різні закони зміни сигналів у часі на їх 

виході. Різноманітність сигналів, що є об’єктом ви-

мірювання та аналізу зумовлює проблему обґрунту-

вання вимог до каналів передачі інформації та її 

виміру [1, 2, 5, 7, 8]. 

Станом на сьогодні неповною мірою досліджено 

зв’язок між розрядністю цифрових перетворювачів 

сигналів, вірогідністю похибки і пропускною здат-

ністю каналів зв’язку між окремими СКЗ та центра-

льною системою автоматичного керування. 

Розглянемо електротехнічну систему електрохі-

мічного захисту від корозії в якості джерела інфор-

мації [8–10]. Дискретні джерела інформації утво-

рюють злічену множину, а безперервні – незліченну 

множину, або континуум. Визначеним для нашого 

випадку є дискретне джерело, враховуючи, що пе-

рераховано всі його можливі повідомлення mx  із 

зазначенням ймовірності  mp x  та кінцевість зна-

чень комбінацій цифрових показників результатів 

вимірювання: 1 2, , , mx x x , отримаємо: 

 1p x ,  2p x , …,    
1

1
m

m i
i

p x p x


 . 

Відомо [8, 9], що кількість інформації, що міс-

титься у одному повідомленні (технічному циклі 

виміру та передачі інформації від пристрою вимі-

рювання на виході СКЗ до каналу зв’язку) визнача-

ється як      
1

log
n

i i
i

H X p x x


  . Наведений вираз 

не містить статистичних зв’язків між елементарни-



ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 4/2018 (44) 

64 

ми повідомленнями, що не враховує процеси у реа-

льному каналі передачі сигналу і характеризує амп-

літуду напруги або на виході СКЗ, або захисного 

потенціалу на підземному трубопроводі. Тобто цей 

вираз описує модель найбільш грубого наближення. 

Більш точними є моделі другого та третього набли-

ження, що враховують статистичні зв’язки між дво-

ма 
j

i

x
p

x

  
   

  

 та трьома сусідніми вимірами 

k

i j

x
p

x x

  
  
    

 відповідно [8]. Очевидно, що ентропії 

різних ступенів наближення моделей утворюють 

наступний монотонний ряд: 0 1 2 nH H H ... H   , 

де 0 logH n  – це модель без урахування статисти-

чних характеристик. Із зростанням порядкового но-

меру тенденція до спадання зменшується і сягає 

умовної границі limk n
n

H H


 . 

У випадку, коли система вимірювання викорис-

товує канал з 256 розрядів, то значення ентропії для 

двійкової системи зменшуватиметься в залежності 

від номера моделі: 0 8H   біт. Слід зазначити, що 

ентропія характеризує середню кількість інформації, 

що міститься в одній комбінації вимірювання сиг-

налу. Система вимірювання сигналу СКЗ здійснює 

декілька циклів виміру в секунду. Кількість циклів 

визначається частотою комутації силових ключів та 

виходів станції, а також ступенем необхідної якості 

відображення аналогового сигналу у цифровому 

вигляді. У загальному випадку, коли здійснюється 

n  вимірювань за секунду, швидкість передавання 

інформації становить R nH . Сигнал на виході 

СКЗ, який зумовлює захисний потенціал підземного 

металевого трубопроводу, вимірюється за певними 

дискретами кінцевого значення. Стан математично-

го об’єкту набуває ентропії за кінцевим значенням 

множини всіх можливих вимірювань, що свідчить 

про дискретність об’єкту, який в свою чергу є ре-

зультатом виміру безперервної величини. 

Для визначення кількості інформації, що є ре-

зультатом виміру сигналу на виході СКЗ приймемо: 

– у інформаційному повідомленні про можливий 

випадок (цикл вимірювання) кількість 0I  ; 

– кількість I  не залежить від змісту вимірювання; 

– для двох незалежних результатів вимірювання 

(повідомлень) кількість I  дорівнює сумі кількості 

інформації в кожному вимірюванні. 

У цілому logI N , де N  – кількість різних по-

відомлень. Ентропію для двійкової системи виміру 

вихідної напруги СКЗ оцінюють згідно виразу 

  logH x n . 

Слід зазначити, що сигнал на виході СКЗ, безу-

мовно, є головним фактором, що формує закон змі-

ни у часі потенціалу підземного трубопроводу 

[1, 11]. Однак, трубопровід знаходиться під одноча-

сним впливом декількох факторів, окрім сигналу 

СКЗ (масив даних X ). До них відносять блукаючі 

струми та зміни фізико-хімічних параметрів ґрунту 

під впливом сезонних змін [2, 11]. Перші спотво-

рюють сигнал на виході СКЗ, утворюючи іншу сис-

тему – джерело інформації Y . У такому випадку 

кількість інформації, що передається каналом 

зв’язку за певний інтервал часу T  визначається згі-

дно з виразом:  
X

I H X H
Y

 
   

 
 [8, 9]. 

Приймемо швидкість передачі інформації за ре-

зультатом одного циклу вимірювання, що характе-

ризує зміну за часом потенціалу підземного сталево-

го трубопроводу: 

                         
1I X

R H X H
T T Y

  
    

  
.          (5) 

Враховуючи джерело інформації Y , швидкість 

передачі інформації визначається згідно виразу: 

                             
X

R n H X H
Y

  
   

  
.              (6) 

З урахуванням (5), (6), швидкість передачі інфо-

рмації, що є максимально досяжною для каналу пе-

редачі інформації: 

                   
max

max
X

C R n H X H
Y

  
    

  
.      (7) 

Цілком природно, що канал передачі інформації 

містить перешкоди, які зумовлені особливостями 

фізичних процесів перетворення інформації. У на-

шому випадку джерелом є результати вимірювання 

сигналу на виході СКЗ з ентропією  H X . Відпові-

дний йому канал має пропускну здатність C . Якщо 

виконується нерівність  C H X , то повідомлення 

можливо передати без затримок. Коли виконується 

 C H X  – передача інформації без затримок не-

можлива. 

З метою визначення швидкості передачі інфор-

мації, представимо систему виміряння сигналу СКЗ, 

передачі його та прийом у вигляді з m  сигналами 

(рис. 7). Величини 1x , 2x , …, mx  – 
1 2, , , mx x x  

виміряний сигнал СКЗ, 1y , 2y , …, my  – сигнал, що 

приймається. Ймовірність помилки визначимо як p , 

тоді ймовірність передачі без помилки визначається 

1 p . 

1-px1

x2

xm

.

.

.

y1

y2

ym

.

.

.

 

Рисунок 7 – Передача інформації з m  сигналів 
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Враховуючи бінарну природу цифрової системи 

вимірювання, а також з урахуванням впливу збурень 

у електротехнічній системі «СКЗ – металевий тру-

бопровід – навколишній ґрунт – джерела блукаючих 

струмів», приймемо, що у випадку помилки переда-

ний сигнал може бути з однаковою ймовірністю 

1

p

m
 прийнятим, як кожен з m  сигналів. Тоді для 

умовних ймовірностей запишемо матрицю: 

                   

1
1 1

1
1

1
1 1

p p
p

m m

p
py

p m
x

p p
p

m m


 

 
  

 


 

.         (8) 

Повну умовну ентропію приймача сигналів Y  

відносно джерела сигналів, що виміряні на виході 

СКЗ X  визначають, як: 

    
 1

1 log 1 log
1 1

my p
H p p p

x m m

   
       

    
; (9) 

                                          logH y m .                  (10) 

Враховуючи (8), (9), пропускна здатність каналу, 

що потрібна для коректної роботи системи вимірю-

вання та передачі інформації про параметри роботи 

системи електрохімічного захисту визначається згі-

дно виразу: 

   
 1

log 1 log 1 log
1 1

m p
C n m p p

m m

  
      

   
. (11) 

За умови використання бінарних систем вимірю-

вання та передачі інформації з 2, 4, 8, 10 та 16 роз-

рядами, пропускна здатність каналів (її зміна в за-

лежності від вірогідності помилки p ) наведена на 

рис. 8.  

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

p0

2

4

6

8

10
C

- C2(p); - C4(p); - C6(p);

- C10(p); - C16(p).
 

Рисунок 8 – Залежність C  від вірогідності помилки 

 

 

 

З рисунка видно, що за умови використання сис-

тем вимірювання та передачі інформації з невели-

кою розрядністю (характерно для порогових сис-

тем), пропускна здатність каналу сягає нульового 

значення при значеннях вірогідності помилки бли-

зько 0,75p  . 

Задля більш зручного сприйняття інформації 

данні рис. 8 наведено в іншому діапазоні величин 

0,6...1,0p   (рис. 9). 

 

Рисунок 9 – Залежність C  від вірогідності помилки 

 

ВИСНОВКИ. Встановлено можливість забезпе-

чення бажаної робочої точки системи активного 

захисту від корозії шляхом формування відповідно-

го частотного спектру вихідного сигналу станції 

катодного захисту. Запропонований метод керуван-

ня робочою точкою електротехнічної системи елек-

трохімічного захисту підземних металевих трубоп-

роводів від електрохімічної корозії дозволяє забез-

печити адаптацію системи активного захисту до 

змін в умовах її роботи. 

Доведено можливість нехтування стрімкого зме-

ншення пропускної здатності каналу передачі інфо-

рмації/вимірювання сигналів на виході СКЗ за умо-

ви збільшення розрядності пристроїв виміру та пе-

редачі інформації починаючи з 8. Використання в 

якості порогових елементів вимірювання сигналу 

пристроїв низької розрядності (2-4), на умови збі-

льшення вірогідності помилки до 0,75, що є можли-

вим за умови впливу перешкод, призводить до помі-

тного зменшення пропускної здатності каналу, що 

спотворює сигнал зворотного зв’язку системи авто-

матичного керування групою СКЗ. Використання у 

цифрових системах керування режимами роботи 

СКЗ каналів передачі інформації із невисокою роз-

рядністю зумовлює також певне зменшення вартості 

таких систем. Зважаючи на те, що електротехнічні 

процеси, які протікають у електротехнічні системі, 

що розглядається, зумовлені досить великими ста-

лими часу, вимоги щодо швидкодії також не можуть 

бути значно жорсткими.  
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SYSTEM OF ELECTROCHEMICAL PROTECTION AGAINST CORROSION WITH ADAPTATION  

TO CHANGE ELECTROTECHNICAL PARAMETERS OF PROTECTION OBJECT 
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National Technical University “Dnipro Polytechnic” 
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S. Yakimets  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: ysm_seem@meta.ua 

Purpose. It has been established that the desired operating point of the active corrosion protection system can be 

achieved by forming the corresponding frequency spectrum of the output signal of the cathodic protection station. 

Methodology. An algorithm has been developed for determining and calculating the operating point of an active 

corrosion protection system for an underground metal pipeline, considering the factors contributing to a change in the 

electrical parameters of its replacement circuit. Originality. The working point is formed both by voltage control 

channels and by forming a certain frequency spectrum of the output voltage of the cathodic protection station using 

standard switching control laws for the power elements of the cathodic protection station. The minimum permissible bit 

width of the digital information channel of the automatic control system of the switching modes of the power elements 

of the cathodic protection station is substantiated. Practical value. The result obtained makes it possible to create 

channels for receiving and transmitting information from the system of automatic control of the corrosion protection 

process. Figures 9,  references 11. 

Key words: protection, corrosion, pipeline, spectrum, digit capacity, signal, electrochemical, signal. 
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