
Гідрозонд автономний портативний «ГАП-АК-12Р»

(далі – гідрозонд) призначений для вимірювання і

реєстрації температури, електропровідності і

гідростатичного тиску водних мас на глибинах від 0 до

250 м (рис.1). Вимірювання і реєстрація глибин

здійснюються методом зондування (опускання

гідрозонда до заданої глибини) з борту судна,

шлюпки, катера чи інших плавзасобів і можуть

виконуватися двома способами: за допомогою троса

та троса-кабелю. 

Зондування за допомогою троса – це автономний

режим роботи гідрозонда із записом в його пам'ять

даних промірів. Після підняття приладу на борт судна

дані вимірювань зчитуються з пам'яті на ПЕОМ за

допомогою з'єднувального кабелю зв'язку. 

Зондування за допомогою троса-кабелю – це

режим роботи гідрозонда з передачею даних

вимірювань на ПЕОМ у реальному часі. Програмне

забезпечення ПЕОМ дозволяє приймати дані

вимірювань з гідрозонда відразу на ПЕОМ та їх

обробляти. Результати обробки гідрологічних

вимірювань наведено у таблиці 1. 

Гідрозонд «ГАП-АК-12Р» відповідає всім вимогам

державних стандартів.

ЗЗаассттооссуувваанннняя  ггііддррооззооннддаа  ««ГГААПП--ААКК--1122РР»»  ппррии

ггііддррооггррааффііччнниихх  ррооббооттаахх

Гідрозонд «ГАП-АК-12Р» дозволяє швидко

виміряти температуру, електропровідність і гідро-

статичний тиск морської води. За отриманими даними

на ПЕОМ можна обчислити  дійсну середню

вертикальну швидкість поширення звуку у воді, а по

ній, відповідно, і поправки до глибин, виміряних

ехолотом, за відхилення дійсної середньої вер-

тикальної швидкості звуку у воді від розрахункової

вертикальної швидкості звуку.

РРееккооммееннддааццііїї  щщооддоо  ввииззннааччеенннняя  ппооппррааввоокк.. Для

визначення поправок до глибин, виміряних ехолотом під

час виконання гідрографічних робіт, необхідно не рідше

як один раз на місяць (на глибинах до 200 м – через 10

- 15 діб) проводити гідрологічні вимірювання морської

води гідрозондом «ГАП-АК-12Р» і за його даними

розраховувати дійсну середню вертикальну швидкість

поширення звуку у воді всього району робіт.

Відстань d (у милях) між точками гідрологічних

вимірювань визначається за формулою

7,5 S

d ≤  –––––––– ., 

v2 – v1

де:  

S – відстань між точками 1 і 2, для яких середня

вертикальна швидкість звуку у воді відома; 

v1 і v2 – середні вертикальні швидкості звуку у

воді від поверхні до однакових найбільших глибин у

точках 1 і 2,  м/с.

При проходженні окремих гілок течії у районі гідро-

графічних робіт слід виконати гідрологічні вимірювання

принаймні в одній точці кожної такої гілки.

Маючи розраховану дійсну середню вертикальну

швидкість поширення звуку у воді у точках

гідрологічних вимірювань по всьому району робіт,

можна запропонувати такі варіанти визначення

поправок до глибин:
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ГГІІДДРРООГГРРААФФІІЧЧННИИХХ  РРООББІІТТ

ВВааллееннттиинн  ППЕЕРРЕЕГГУУДДООВВ, провідний інженер

експедиційного відділу ФДУ “Севастопольська

філія державної установи Держгідрографія

ім. Л.І. Мітіна”

РРиисс..11..    ГГііддррооззоонндд  ааввттооннооммнниийй  ппооррттааттииввнниийй  ««ГГААПП--ААКК--1122РР»»,,

ззаарряядднниийй  ппррииссттрріійй  ддлляя  ззаарряяддккии  ббааттааррееїї  ааккууммуулляяттоорріівв  ггііддррооззооннддаа,,

ППЕЕООММ  ддлляя  ззччииттуувваанннняя  іі  ооббррооббккии  ггііддррооллооггііччннооїї  ііннффооррммааццііїї



1. Якщо розбіжність дійсної середньої

вертикальної швидкості звуку у воді за даними

гідрологічних вимірювань не перевищує 7,5 м/с, тоді:

а) у районі робіт, де глибини понад 30 м, поправки

до глибин обчислюються за дійсною середньою

вертикальною швидкістю поширення звуку у воді,

одержаною за даними гідрологічних вимірювань, і

вони будуть дійсні для всього району робіт;

б) у районі робіт, де глибини менші ніж 30 м,

поправки до глибин, визначені таруванням ехолота,

будуть  дійсні для всього цього району робіт.

2. Якщо розбіжність дійсної середньої

вертикальної швидкості звуку у воді за даними

гідрологічних вимірювань більше як 7,5 м/с, район

робіт слід розбити на ділянки, в яких дійсна середня

вертикальна швидкість поширення звуку у воді

вирізняється на 7,5 м/с, тоді:

а) у районі робіт, де глибини понад 30 м, поправки

до глибин на одній з цих ділянок обчислюють за

дійсною середньою вертикальною швидкістю

поширення звуку у воді, одержаною за даними

гідрологічних вимірювань на цій ділянці;

б) у районі робіт, де глибини до 30 м, поправки до

глибин, визначених таруванням ехолота на одній з цих

ділянок, будуть  дійсні тільки для цієї ділянки. 

3. Під час гідрографічної зйомки, при

вимірюванні глибин до 30 м ехолотом замість

щоденного тарування можливе щоденне контрольне

Примітка. Н – горизонт вимірювань, м; Т – температура, °С; S – солоність, д; SIGMA – умовна щільність, г/см3;

Vs – швидкість звуку на горизонті, м/с ; Vs ср. – дійсна середня вертикальна швидкість звуку в шарі від поверхні

до даного горизонту, м/с; Delta – поправка за відхилення дійсної середньої вертикальної швидкості звуку у воді

від розрахункової для виправлення глибини, виміряної ехолотом, м.
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HH TT SS SSIIGGMMAA VVss VVss  ..ccpp DDeellttaa

0,00 13,8688 17,2516 12,5414 1482,1 1482,1 -0,0060

1,00 13,8653 17,2542 12,5440 1482,1 1482,1 -0,0119

2,00 13,4830 17,5215 12,8155 1481,2 1481,7 -0,0245

3,00 13,1821 17,7163 13,0163 1480,4 1481,2 -0,0375

4,00 13,0237 17,7968 13,1048 1479,9 1480,9 -0,0509

5,00 12,9808 17,8074 13,1201 1479,8 1480,7 -0,0644

6,00 12,8771 17,8138 13,1422 1479,5 1480,5 -0,0781

7,00 12,7178 17,8233 13,1757 1478,9 1480,3 -0,0921

8,00 12,5621 17,8310 13,2069 1478,4 1480,0 -0,1065

9,00 12,4499 17,8408 13,2325 1478,0 1479,8 -0,1212

10,00 12,3179 17,8451 13,2569 1477,6 1479,6 -0,1361

11,00 12,0753 17,8484 13,2976 1476,7 1479,3 -0,1517

12,00 11,8531 17,8627 13,3431 1476,0 1479,0 -0,1677

13,00 11,7355 17,8811 13,3754 1475,6 1478,8 -0,1839

14,00 11,7021 17,9010 13,3958 1475,5 1478,5 -0,2003

15,00 11,6670 17,9127 13,4102 1475,4 1478,3 -0,2167

16,00 11,5917 17,9196 13,4270 1475,2 1478,1 -0,2332

17,00 11,5154 17,9225 13,4407 1474,9 1477,9 -0,2499

18,00 11,4619 17,9250 13,4506 1474,7 1477,8 -0,2668

19,00 11,4250 17,8989 13,4360 1474,6 1477,6 -0,2837

20,00 11,3793 17,8692 13,4197 1474,4 1477,4 -0,3008

21,00 11,3246 17,8831 13,4386 1474,2 1477,3 -0,3180

22,00 11,2668 17,9302 13,4836 1474,1 1477,1 -0,3353

23,00 11,2096 17,9341 13,4950 1473,9 1477,0 -0,3527

24,00 11,0730 17,9178 13,5023 1473,4 1476,9 -0,3704

25,00 10,8577 17,9021 13,5212 1472,6 1476,7 -0,3887

26,00 10,6805 17,9115 13,5536 1472,0 1476,5 -0,4073

27,00 10,6260 17,9261 13,5725 1471,8 1476,3 -0,4261

28,00 10,4991 17,9206 13,5859 1471,3 1476,1 -0,4453

29,00 10,3938 17,9278 13,6061 1471,0 1476,0 -0,4646

30,00 10,3436 17,9319 13,6161 1470,8 1475,8 -0,4841

31,00 10,2268 17,9306 13,6310 1470,4 1475,6 -0,5038

32,00 10,1374 17,9366 13,6477 1470,1 1475,5 -0,5237

ТТааббллииццяя  11..  ДДаанніі    ггііддррооллооггііччнниихх  ввииммііррюювваанньь

N  СТАНЦІЇ 02 ДАТА 16-05-2006

ШИРОТА 44° 38’ 34” ЧАС 09–16:00

ДОВГОТА 33° 29’ 23” ПРИЛАД ГАП-АК-12Р

ГЛИБИНА 36,5 м N ПРИЛАДУ 1
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гідрологічне вимірювання морської води за

допомогою гідрозонда. Для цього на початку

гідрографічних робіт на планшеті одночасно з

таруванням проводиться контрольне гідрологічне

вимірювання, наступного дня знову проводиться

контрольне гідрологічне вимірювання на цьому ж

планшеті. Якщо величина одержаної за даними

гідрологічних вимірювань дійсної середньої

вертикальної швидкості звуку у воді не перевищує

дійсної середньої вертикальної швидкості поширення

звуку у воді, одержаної за даними гідрологічних

вимірювань, виконаних одночасно з таруванням, на

7,5 м/с, то тарування буде дійсне і для цього дня. Якщо

одержана дійсна середня вертикальна швидкість

звуку у воді перевищить 7,5 м/с, то тарування

необхідно провести заново цього ж дня. 

ГГііддррооллооггііччнніі  ввииммііррюювваанннняя,,  ввииккооннаанніі  іізз

ззаассттооссуувваанннняямм  ггііддррооззооннддаа  ««ГГААПП--ААКК--1122РР»»  ннаа  ппііддххооддаахх

ддоо  ССеевваассттооппооллььссььккооїї  ббууххттии  уу  ммеежжаахх,,  ооккрреессллеенниихх  уу

ммооррссььккіійй  ннааввііггааццііййнніійй  ккааррттіі  №№  33663355.. У травні 2006 р.

спеціалістами Севастопольської філії державної

установи Держгідрографія ім Л.І. Мітіна було

проведено гідрографічні роботи на підходах до порту

Севастополь з метою підготовки до перевидання

морської навігаційної карти № 3635.

Район гідрографічних робіт був дуже складним: на

північ від району робіт у Чорне море впадає річка

Бельбек, а у бухту Північну порту Севастополь впадає

річка Чорна.

Отже, було очевидним, що гідрологічний режим

може мати велику мінливість. Тому гідрологічні

вимірювання в зазначеному районі робіт проводилися

із застосуванням гідрозонда «ГАП-АК-12Р» для того,

щоб визначити дійсну середню вертикальну швидкість

поширення звуку у воді, за якою обчислювалися б

поправки до глибин, виміряних ехолотом, за

відхилення дійсної середньої вертикальної швидкості

звуку у воді від розрахункової. 

На великому гідрографічному катері ВГК–1569

було встановлено ручну лебідку з лівого борту у

районі кран-балки для опускання гідрозонда 

«ГАП-АК-12 Р» (рис.2).

Гідрологічні станції виконувалися за допомогою:

– гідрозонда «ГАП-АК-12Р»;

– лебідки ручної з тросом завдовжки 50 м і

діаметром 3,0 мм;

– поворотної кран-балки;

– каніфас-блока.

Гідрологічні вимірювання проводилися на

гідрологічних розрізах у точках району гідрографічних

робіт у напрямку із заходу на схід. Було виконано 14

таких промірів (рис.3). Координати, глибина, дата і час

їх виконання, а також дані зондування наведено у

таблиці 1. Для аналізу було взято результати

гідрологічних вимірювань на двох горизонтах (10 і

20 м) і двох шарах: (0-10 м і 0-20 м), таблиця 2.

З таблиць гідрологічних вимірювань було

вибрано:

- значення поправок до глибин, виміряних

ехолотом на горизонті 10 м і 20 м (Delta);

- значення дійсної середньої вертикальної

швидкості поширення звуку у шарах води від поверхні

до 10 м і до 20 м (Vs ср.).

Аналізуючи викладене, зауважимо, що розбіж-

ність між даними дійсної середньої вертикальної

швидкості поширення звуку у воді в районі зйомки у

шарі 0-10 м і у шарі 0-20 м не перевищують 7,5 м/с.

Тому  обчислені за цими даними поправки до глибин,

виміряних ехолотом, по всьому району робіт на

горизонті 10 м однакові, так само і на горизонті 20 м.

Це свідчить про те, що в районі гідрографічних робіт

відбувається інтенсивне перемішування водних мас і

РРиисс..22..  РРооззттаашшуувваанннняя  ррууччннооїї  ллееббііддккии  іі  ккрраанн--ббааллккии  ннаа  

ВВГГКК--11556699  ппррии  ооппууссккаанннніі  ггііддррооззооннддаа  ГГААПП--ААКК--1122  РР..

РРиисс..    33..  ССххееммаа  ггііддррооллооггііччнниихх  ввииммііррюювваанньь



мінливість гідрологічних елементів морської води

незначна. З цього можна зробити такі висновки:

а) на ділянках, де глибини понад 30 м, поправки до

глибин за відхилення дійсної середньої вертикальної

швидкості звуку у воді і обчислені за даними

гідрологічних станцій є дійсними для всієї ділянки

гідрографічних робіт; 

б) на ділянках, де глибини не перевищують 30 м,

поправки до глибин, визначені таруванням ехолота,

будуть  дійсні для всієї ділянки гідрографічних робіт.

На виконання усіх 14 гідрологічних вимірювань і

на переходи між зонами вимірювання було затрачено

3 години, а це означає, що гідрологічні вимірювання

за допомогою гідрозонда «ГАП-АК-12Р» виконуються

дуже швидко.

Отже, гідрозонд «ГАП-АК-12Р» зарекомендував

себе як надійний та зручний прилад, який дозволяє

швидко вимірювати температуру, електричну

провідність і гідростатичний тиск морської води, і за

його даними обчислювати дійсну середню

вертикальну швидкість поширення звуку у воді та

поправку до глибин, виміряних ехолотом, за

відхилення дійсної середньої вертикальної швидкості

звуку у воді від розрахункової.
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РРиисс..  44..  ССххееммаа  ррооззппооддііллуу  ззннааччеенньь  ппооппррааввоокк  ддоо  ггллииббииннии,,

ввиимміірряяннооїї  ееххооллооттоомм  ннаа  ггооррииззооннттіі  1100  мм,,  ооббччииссллеенниихх  ззаа

ззннааччеенннняяммии  ддііййссннооїї  ссееррееддннььооїї  ввееррттииккааллььннооїї  шшввииддккооссттіі

ппоошшиирреенннняя  ззввууккуу  уу  шшаарріі  ввооддии  ввіідд  ппооввееррххнніі  ддоо  1100  мм..

РРиисс..  55..  ССххееммаа  ррооззппооддііллуу  ззннааччеенньь  ппооппррааввоокк  ддоо  ггллииббииннии,,

ввиимміірряяннооїї  ееххооллооттоомм  ннаа  ггооррииззооннттіі  2200  мм,,  ооббччииссллеенниихх  ззаа

ззннааччеенннняямм  ддііййссннооїї  ссееррееддннььооїї  ввееррттииккааллььннооїї  шшввииддккооссттіі

ппоошшиирреенннняя  ззввууккуу  уу  шшаарріі  ввооддии  ввіідд  ппооввееррххнніі  ддоо  2200  мм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Горизонт 10 м

Delta, м - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1

Vs ср., м/с

0 - 10м 1479,2 1479,6 1479,5 1479,6 1480,0 1479,2 1479,8 1479,0 1478,7 1480,3 1479,8 1479,5 1479,6

Горизонт 20 м

Delta, м - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3

Vs ср., м/с

0 - 20м 1477,2 1477,4 1477,2 1477,3 1477,7 1476,9 1477,0

Гідрологічні вимірювання

ТТааббллииццяя  22..  ППооппррааввккии  ддоо  ггллииббиинн  іі  ддііййссннаа  ссеерреедднняя  ввееррттииккааллььннаа  шшввииддккііссттьь  ззаа  ррееззууллььттааттааммии

1144  ггііддррооллооггііччнниихх  ввииммііррюювваанньь  
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