
    
 

 

DCVG ltd Quantum GPS boru hattı  araştırma ekipmanıyla devam eden başarılarını teyit 

etmekten dolayı memnundur.Bu güncel teknoloji ekipmanı,  CIPS verileri için özel olarak dizayn 

edilmeye devam etmekte olup ,sonradan DCVG kaplama hatası survey çalışması olarak 

eşzamanlı bir şekilde uygun veri toplama konusu da  yerine getirmiştir. Bu çalışma iki bağımsız 

tekniğe izin vermektedir, CIPS ve  DCVG (analog  bir metre kullanılarak)  maliyet verimliliği 

açısından eşzamanlı çalışmakta ve bu sonuçla NACE ECDA RS 0502-2008 standardı çerçevesinde 

ifade edildiği  gibi data toplama konusunda daha büyük gereksinimlerin üstesinden gelmektedir. 

Quantum data logger, DCVG Ltd tarafından sağlanan çoklu  GPS kontrollü  kesicilerin boru hattı 

Katodik Koruma Redresörleriyle birlikte eşzamanlı kalmasını sağlayan bir GPS teknolojisi kullanır. 

 

CIP Survey için komple set 



    
 

 

 Gösterge ekranı Quantum Plus Data Logger ın BENZERSİZ bir özelliği olup,kayıt olan 

verilerin sürekli incelenebilmesi ve kesici çevrimi ile puls survey verileri  

görüntülenebilmektedir.Anodik ve Katodik spike anomalilerinin herikisi, ON ve OFF 

çevriminin doğru pozisyonlarında T biçimli voltaj örnekleme belirtilerinin yerleşimine 

göre, yapılması gereken hakkında bilgi sağlamaktadır.Quantum logger, olası olarak çok 

farklı inceleme şartları gibi örtü ve spike anomali hataları haricinde, potansiyel 

kayıtlarında puls üzerindeki doğru pozisyonu kararlaştırmak için 2 alternatif 

senkronizasyon metoduna sahiptir. 
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Konu ile ilgili GPS teknolojisinde metot-1(standart metot)uygulanmaktadır.Küçük bir uydu alıcı 

anteni(araştırmacının sırt çantasına bağlı,küçük bir mouse büyüklüğünde) konu ile ilgili  özel 

NAVSTAR uydusuyla irtibata geçerek bir saniyelik pulsu yakalar,ve belli saniyede pulsun            

tespitiyle pulsa eklenen veri  stringlerini yorumlar ve daha sonra dakikada 0-5-10-15,... gibi 

saniye aralıklarında senkronizasyon kontrolünde aynı tekniği kullanarak bu şekilde diğer 

loggerlar ve tüm kesicilerle birlikte senkronize olması sağlanacaktır. Anten bunun yanında, 

günün zamanları,tarih,koordinatlar,... gibi  bilgileri yakalar ve bunlar istasyon tipi bir logger ile,  

enterferans etkileriyle birlikte ve çalışma dışındaki uzak alanlarda ilgililerin  kullanımı için her 5 

sn de kayıt edilir. Ormanlar veya şehirler gibi uydu sinyallerine karşı kalkan görevi gören ve 

sinyalin zayıflamasına neden olan yapıların olduğu lokasyonlarda diğer metot (metot-2) 

kullanılır. Bu metotta Quantum logger, akımın ON veya OFF'a döndürüldüğü anda sinyali tanır. 

Quantum logger'ın bu özelliği, CIPS Potansiyelleri otomatik olarak kaydedilip set edilmiş 

olduğunda zamanı aktive eder,ve bir lokasyonda senkronizasyona set etme önceliğinden 

sonra, destekli ölçümlerin doğruluğu , lokasyondaki uyduları görülebilen hale getiriyor. Uydu 

sinyalinin durumu Quantum Ekranında daima görülüyor. 

 



    
 

 

Quantum logger,  boru hattı ile ilgili geçiş özellikleri olarak  ifade edebileceğimiz 7 özellikten 

oluşan bir kütüphane bölümüne sahiptir. 8. özellik alfa nümerik tuş takımı kullanma yolu ile 

spesifik verilerin girişinin yapılmasına izin verir. Hotkey,Hatalar ve Özellikler kısmında, data 

giriş zamanlarını aktive ederek bu konudaki zaman kaybını minimum seviyede azaltmak, 

güncel survey çalışmasına ise daha fazla  zaman bırakmayı sağlamaktadır. 

Quantum logger ürünü, grafik sunum paketli CIPS  yazılımı için verilerin hazırlanması ve 

hesaplanması, DCVG Ltd. tarafından dizayn edilmiş data yükleme programıyla sorgulama 

toolları ile birlikte gelir. Bu eksiksiz entegrasyon, minimal  data işleme zamanı ve bundan 

dolayı daha hızlı rapor hazırlamaya rehberlik eder. Data bunun yanısıra, daha sofistike data 

analiz yazılımına veri girişi için Örneğin DCVG'nin  ECDA data sunum ve analiz programlarına 

uygulanabilmektedir. 

CIPS Quantum Plus Ekipmanı,DCVG nin Analog DC Voltaj Gradyan Ekipmanıyla ortak çok 

bileşenler kullanır. Bu uygunluk, onarım durumunda bileşenlerin  hazırda bulunmasını 

sağlar ve survey sırasında sağlanmış olan yedek  parçaların sayısını ve dolayısı ile maliyeti 

azaltır. 

Çok yenilikçi özellikler içeren özel dizayn, ekipmanın çalışmasında survey operatörüne 

kolaylık sağlamaya devam etmektedir. Örneğin,survey çalışmaları için  yer kablosunda 

(atılabilir) kullanılan büyük ebatlı tel makaralar, yer kablosunun  makara 

değişimlerinde,zorlu survey şartlarında sadece yaklaşık olarak her 5 km de gereken gerçek 

bir bonus anlamına gelmektedir. Bir metre uzunluğundaki düşük bakımlı referans 

elektrotları güçlüdür,ve  zorlu arazi geçişlerinde yardımda kullanılabiliyor. 

Bir CIPS survey çalışması için prosedürü adım adıma tanımlayan,  bir boru hattı güzergahı 

boyunca katodik korumanın verimliliğini belirtmede ve doğru tarzda verileri alarak 

lokasyonu kararlaştırmada ayrıntılı bir metot statement  bunun yanısıra mevcuttur. Benzer 

Metot statementlar iki teknikte çalışma için mevcuttur, birisi aynı zamanda CIPS ve 

DCVG,diğeri boru içi metal kaybı denetimini pig göndermekle birlikte işbirliği içerisinde iki 

tekniğin çalışması şeklindedir. 



    
 

 

 QUANTUM CIPS EKİPMANININ AYRINTILI YAPABİLİRLİĞİ 

Qauntum Data Logger'ın maksimum Voltaj Değişim aralığı +/- 25 Volt. 

Voltaj Değişim aralığı +/-25 V,10 V,5 V,2.5 V,1 V,500 mV,250 mV,100 mV,50 mV,25 mV,10 

mV  olarak değişebilir. 

 

Quantum Data Logger, 1 sn Uydu Pulsunu ve alternatif olarak pulsun ön sınırında  

senkronize kullanım özellikleri göstermektedir. 

 

Quantum CIPS  Data Kayıtçı,Katodik Koruma Kesicileriyle senkronizasyonlu olup, herikisi 

NAVSTAR çok uydulu 1 sn  zaman pulsları tarafından kontrollüdür. 

 

5 pencereli ON/OFF kesici,tamamen CIPS için 2 sn OFF tan 3 sn ON a kadar, DCVG ile 

birlikte kombine CIPS surveyler için 0.45 sn ON'dan 0.8 sn OFF'a kadar olan                      

akım kesme-akım verme uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu puls frekans değişkenliği  

CIPS ve DCVG surveylerin eşzamanlı veya birbirinden bağımsız olarak yerine getirilmesine 

izin verir.( Bir sayıya kadar eklenen ON  ve OFF zamanları, senkronizasyon zaman aralığına 

göre  5 sn içinde üniform olarak bölünebiliyor. 

 

Güncel ON/OFF pulsu,  alınan potansiyel ölçümlerinin güncel zamanında,  Quantum Data 

Logger LED Ekranında incelenir. 

 

Katodik Koruma ON ve OFF çevriminden sonra ölçümün zamanı,Anodik ve Katodik spike 

anomali hataları haricinde değişebiliyor. 

 

T biçimli bir belirteç, ekranda puls üzerindeki ölçümün time lokasyonunu belirtir. 

Kaydedilen ölçüm, kayıt öncesi alınan ölçümlerin bir serisinin ortalamasından sonra, 

gelecek spike anomalisinden kaçınmak amacıyla kaydı durdurur. 

 

Pulsun genişliği, kesici Senkronizasyonu üzerinde bir kontrol olarak belirti verebiliyor. 

 

CIPS modunda, Katodik Koruma sisteminin her puls için ON ve OFF okumaları,otomatik 

olarak kayıt edilir. Okuma, T işaret lokasyonundan 150 milisn lik bir aralık üzerinde çeşitli 

incelemelerin alındığı ortalama bir okumadır. 



    
 

 



    
 

 

Quantum Data Logger Hafızası 32 Megabyte ta, 62.500 hat datasından fazlasını tutacak fakat 

Excel tarafından sınırlandırılmıştır. 

 

Quantum hafızasında  Kaydedilen Data Noktalarının Sayısı Quantum Ekranında  verilmektedir. 

 

Kaydedilmiş olan ON ve OFF potansiyelleri için güncel değerler ekranda verilmektedir. 

 

GPS senkronizasyonunun  durumu ekranda belirmektedir. 

 

Hotkey  tuş takımının  bir kısmı, CIPS,Özellikler,Puls genişliği,GPS ve diğer Uzaklık Ölçümü 

yeteneklerinin hızlı şekilde seçilmesine izin verir. 

 

Merkez CIPS ölçümlerinde DCVG belirtileri, geleneksel CIPS datasından   birbirinden bağımsız 

olarak(DCVG&CIPS'ten) kaydedilebiliyor. 

 

Tüm ölçümlerin GPS lokasyonu+günün zamanı ve tarihi ,bir GPS anteni bağlandığında her 5 sn 

de kaydediliyor. Bu durum,  Araştırmacının performansı görüntülemesine-denetlemesine izin 

verir. 

Kesici senkronizasyonundaki kayma 1 milisn den daha azdır. Bunun nedeni , her 5 sn de 

senkronizasyon ayarı & Quantum kontrolü &kesicilerdir. Quantum ve onun kesicileriyle birlikte 

senkronizasyonun kayması, onun  doğru şekilde görüntülenmesi ve yeniden kontol edilmesi gibi 

bir mesele değildir. 

Burada Quantum CIPS ekipmanı ve bizim analog DCVG metre arasında olası ortak bileşenler  

kullanılmaktadır.Bu durum, survey şartları altında ekipman çalıştığında daha az yedek parçalar 

ve daha az maliyetler ile sonuçlanır. 

Genel boru hattı geçiş özellikleri (Test direkleri,Fensler gibi) Quantum Data Logger Hafızası 

içinde kurulup, bir survey sırasında birbirinden bağımsız olarak kaydedilebiliyor. 8.özellik 

opsiyonu alfasayısal klavye kullanma yoluyla veri girişine izin verir. 

Quantum Data Logger ve Kesiciler, 110/220 Volt AC düşümlü yükleme ünitesinden 19V AC ile 

birlikte yüklenir. Ekipmanın her bir parçası, ortak  yükleme ünitelerinden  

 



    
 

 


