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3.5

Zpùsoby zamìøování kabelù

Zvlátním problémem bylo vdy vyhledávání kabelù. To vyplývá z toho, e tyto
objekty jsou vìtinou ve vìtí hloubce a navíc mají pod sondou jen malý objem. Vzhledem k tomu, e je potøebná jistá spolehlivá monost vyhledávání
právì u vedení, jejich pøesné poloení v zemi není známo a zejména, jsou-li
pøerueny, byl hledán zpùsob, který by vyhovoval daným poadavkùm.
Pozornému ètenáøi jistì neulo, e zde lze pouít jen takový zpùsob vyhledávání, pøi kterém kabel sám na sebe upozorní. Z této úvahy vznikla
dodnes pouívaná metoda spoèívající v tom, e se ke kabelu pøipojí støídavý
proud zvukového kmitoètu. Vzhledem k tomu, e indikace tohoto pole je
moná nejen v oblasti povrchu, byla kapitola o tomto zpùsobu zaøazena mezi
hloubkové zamìøování.
Tento zpùsob zamìøování potøebuje dvì pøístrojové èásti:
generátor (vysílaè) a pøenosný pøijímaè.
Generátorem vyrábìný nízkofrekvenèní proud v kmitoètové oblasti 500 Hz
a 10 kHz je na pøístupném místì pøipojen do kabelu resp. do jeho plátì.
Pøi vyhledávání pøenosnými pøijímaèi se vychází z toho, e kolem vodièe protékaném proudem vzniká elektromagnetické pole. Toto pole je nyní ohledáváno hledací cívkou s pøipojeným pøijímaèem na prostorové rozloení a intenzitu. Ze získaných výsledkù lze usuzovat na polohu kabelu v zemi.
Pøi vyhledávání se vychází z toho, e se elektromagnetické pole vytváøí
pøesnì soustøednì vùèi podlélné ose vedení, které je protékáno proudem.
Pro pøesné vyhledání se nabízejí dva postupy:
zpùsob na maximum a na minimum.
U zpùsobu na maximum se vychází z následující situace. Je-li hledací
cívka vedena ve vodorovné poloze vùèi proudem protékanému vodièi, nastává maximum indukovaného napìtí tehdy, nachází-li se cívka pøímo nad vodièem. To platí i tehdy, jestlie protéká proud stínìním kabelu nebo stìnami
kovové trubky. Zde se vytváøí rovnì koncentrické elektromagnetické pole,
jeho støed je v ose vedení nebo trubky. Maximum indukovaného napìtí
na tomto místì se vysvìtluje tím, e koncentrické siloèáry probíhají nad støedem vedení témìø vodorovnì a tím indukují maximální napìtí v hledací cívce.
Pøi vyhledávání kabelu nebo vedení v praxi se dociluje maximálního signálu,
je-li hledací cívka pøesnì nad kabelem a navíc v úhlu 90 stupòù. Toto maximum je vak pomìrnì iroké, take se pro pøesné zamìøení prùbìhu kabelu
nabízí jiná metoda: zpùsob na minimum.
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Prùbìh intenzity pole pøi metodì maxima (vlevo) a pøi metodì minima (vpravo).
Pramen: seba dynatronic, Baunach

Zde se vyuívá následujícího fyzikálního jevu. Pøi tangenciálním prùtoku
siloèar vertikálnì poloené cívky se neindukuje ádné napìtí, nachází-li se
osa cívky ve smìru vodièe protékaného proudem. To nastává tehdy, jestlie
siloèáry protínají cívku v úhlu 90 stupòù. Pøitom se objeví na obou stranách
prùbìhu vodièe maxima, která si lze vysvìtlit tím, e zde siloèáry protínají
hledací cívku pod úhlem mením ne 90 stupòù a tím je v ní opìt indukováno
napìtí. Pozorování minima dává lepí monost urèení prùbìhu vodièe ne
zpùsob na maximum, nebo pøi stranovém pohybu cívky je zmìna indukovaného napìtí mnohem vìtí ne u zpùsobu na maximum. Navíc je nutno vzít
v úvahu vlastnosti lidského sluchu, který jen ztìí rozliuje rozdíly hlasitosti.
Vynechání tónu je vak registrováno velmi pøesnì.
Navázání signálu vysílaèe, který mùe kmitat i na kmitoètech mezi 10 kHz
a 300 kHz, je galvanické (pøímým pøipojením signálu na jednotlivé vodièe)
nebo induktivní, jestlie kabel není pøímo pøístupný. V tomto pøípadì se provádí induktivní navázání vysílacím rámem poloeným do blízkosti kabelu.
Pokud je kabel na jedné stranì pøístupný, je mono pouít vysílacích kletí
pro pøímé navázání.
Vzhledem k tomu, e výkony generátorù mohou být a 500 W, je mono
vyhledávat kabely i ve vìtích hloubkách. Tím je oprávnìno zaøazení tohoto
postupu do hloubkového vyhledávání.
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Vyhledávací systém FM 9800 pro kabely a trubky poloené v zemi (nahoøe: pøijímaè;
dole: vysílaè).
Pramen: seba dynatronic, Baunach

3.6

Pùdní radar

Pùdní radar (nazývaný té georadar nebo ground penetrating radar) je
jedním z nejmladích zpùsobù vyhledávání. Na trhu se objevil v osmdesátých letech a zakládá se na následujícím funkèním principu.
Elektromagnetická vlna vyzáøená jistým smìrem se odráí od nìkterých
pøedmìtù nalézajících se v poli záøení. Takový odraz je opìt mono zachytit
pøijímací anténou a vyhodnotit. Tento funkèní princip dal tomuto zpùsobu vyhledávání svoje jméno: radar znamená radio detecting and ranging. Je-li
radarové vysílání impulzní, je mono v mezerách mezi vysílacími impulzy
pøepnout vysílací anténu na pøíjem. e tento zpùsob spolehlivì funguje, zail
leckterý z ètenáøù na vlastní kùi, kdy byl zachycen policejním radarem
a musel zaplatit.
Zde je vak vyhodnocen dalí jev, který nastává vdy, je-li elektromagnetická vlna odraena pohybujícím se objektem: Dopplerùv jev. Elektromagnetická vlna odraená od pohybujícího se objektu zmìní svùj kmitoèet, tedy
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i svoji vlnovu délku. Stupeò této zmìny je úmìrný rychlosti pohybu objektu.
Vyuití radaru pro zjiování rychlosti objektù je jen jedním z mnoha pouití.
Tìitì pouití radaru je jednoznaènì v zamìøovací technice. Otoènými
anténami a impulzním vysíláním jsou objekty v letectví a námoønictví zamìøovány a znázoròovány na obrazovkách. Základ této techniky byl poloen
za druhé svìtové války, kdy se jednalo o to zjistit dostateènì brzo nepøátelské
letouny. Prvé pøístroje pracovaly na kmitoètech kolem 100 MHz a dávaly ji
pouitelné výsledky. S pokraèujícím vývojem radiotechniky a vynálezem magnetronu, kterým bylo mono vyrábìt podstatnì vyí kmitoèty, stoupla
i výkonnost radarových zaøízení. Proè tento výlet do minulosti?
Jestlie se podíváme na funkèní principy dneních pùdních radarù, objevíme urèitou paralelitu k zaèátkùm radarové techniky a to má také svoje
pøíèiny. Zatímco je z dneního hlediska pomìrnì jednoduché vyslat do vzduchu velmi krátkovlnný radarový impulz a pøijmout odraz, má pouití radaru
v pùdì nìkteré pøirozené nepøátele. Nejvìtí pøekákou je tlumení vysílané
vlny, které znaènì ztìuje, resp. témìø znemoòuje, pronikání elektromagnetických vln. O tom vak více pozdìji.
Obrame se nejprve k vlastnímu pùdnímu radaru a jeho zvlátnímu principu funkce. Zaøízení se skládá nejprve z vysílaèe a pøijímaèe. Vysílací a pøijímací antény, zpravidla dipóly jsou montovány na jakýchsi sáòkách, které
jsou taeny po ohledávaném prostoru. Pøi vyhledávání vysílá vysílaè do pùdy
stále impulzy, které jsou pøevánì odráeny hranicemi vrstev, rùznými pøedmìty, hladinou spodní vody a dalími mezivrstvami. Tyto odrazy jsou pøijímány pøijímací anténou a dále zpracovány. Navíc dochází právì jako v optice
k ohybu a lomu primárního signálu.
Odraené signály (ozvìny) obsahují dvì dùleité informace:
dobu prùchodu
a elektrickou sílu pole.
Z doby prùchodu lze zjistit vzdálenost pøedmìtu (hloubku) a z elektrické
síly pole je moné udìlat závìry o vlastnostech reflektujícího objektu. Takto
získaná data jsou zobrazována zapisovaèem nebo na displeji. Èasto jsou
ozvìny zobrazeny barevnì. To znaènì zjednoduuje diagnózu. Pro vyhodnocení tìchto radarových diagramù (radargramù) je vak zapotøebí jistých
zkueností v práci s pùdním radarem.
Vyhodnocování radarových diagramù se podobá vyhodnocování rentgenových snímkù. Proto nabízejí skoro vichni výrobci seznamovací kurzy,
bez kterých se nezkuený hledaè jistì neobejde.
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