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Минулого року державною установою «Держгідро-

графія» було придбано донний профілограф «Strata

Box» фірми Sy Qwest. Перше враження від його роботи

було таким: 

– незвично велика тарілка вібратора, яка чинить

значний опір зустрічному потоку води, в результаті чого

швидкість руху судна-носія уповільнюється;

– сам вібратор порівняно з тарілкою доволі

незначних розмірів, що, відповідно, визначає його

невелику вагу та дозволяє встановлювати прилад у

польових умовах за участі двох осіб;

– конструкція блока приймача гранично міні-

мальна: індикатор електроживлення, роз'єми для

приєднання блока вібратора (приймача-випроміню-

вача), джерело електроживлення та вивід по COM

порту даних на комп'ютер. Все це легко монтується,

розміщується й захищається від вологи;

– укомплектованість «рідним» програмним забез-

печенням і необхідною експлуатаційною докумен-

тацією. У сукупності з інформацією щодо наземного

зондування це дозволяє одержати попередні реко-

мендації стосовно методики використання такого

обладнання.

Варто зауважити, що це враження надто

суб'єктивне й критичне, бо відчувалася нестача інфор-

мації щодо експлуатаційних можливостей обладнання.

Але безпосередня робота з профілографом, яку нам

довелося виконувати, дещо змінила наше уявлення про

нього.

Відповідно до укладеного договору нам необхідно

було здійснити детальну зйомку рельєфу дна способом

промірювання і профілографом одночасно,  надавши в

подальшому профілограми із розрізами, скоординувати

встановлення станцій з відбору проб ґрунту і на підставі

матеріалів робіт минулих років здійснити моніторинг

зміни рельєфу дна на заданій ділянці акваторії. Роботи

планувалося здійснити з використанням ВГК-1569 і

гумової шлюпки «BRIG С6», бо цього вимагали погодні

умови і наявність мілководних ділянок у районі робіт, а

мореплавність та маневреність цих плавзасобів

задовольняли всі вимоги. Нарізку галсів для зйомки

профілографом було виконано, за узгодженням із

замовником, на судноплавній ділянці акваторії.

З метою економії часу та палива було ухвалено

рішення – профільну та детальну зйомки рельєфу дна

способом промірювання виконувати одночасно. Для

цього послідовно були закріплені по лівому борту

ВГК-1569 приймач-випромінювач профілографа та

вібратор ехолота з рознесенням 2 метри. Це

дозволило здійснювати контроль за настройкою і

якістю відображуваної профілографом інформації

шляхом порівнювання даних профілографа та ехолота

щодо глибини на галсі на ділянках з рівним дном.

Взаємовплив приймачів-випромінювачів профілог-

рафа та ехолота було визначено ще під час попередніх

випробувань: профілограф визнано стійким до

перешкод, спричинених роботою ехолота, а дані

ехолота – задовільними, тому що ідентифікація і

виокремлення перешкод від профілографа та

подальша їх фільтрація можливі у процесі проміру і

наступної обробки отриманих даних. Під час робіт

було виявлено наявність фонових перешкод на всьому

полі робочої сфери вікна програми відображення

сирих даних із профілографа, викликаних переходами

ВГК-1569 (при стоянні перешкоди були відсутні). 

Зображення і сирі дані із профілографа та ехолота

записувалися на окремі ноутбуки. Розміщення

моніторів у безпосередній близькості один від одного

дозволяло вчасно фіксувати будь-які зміни

обстановки. Епізодично відмічалися короткотривалі

збої при записуванні профілограми, які фіксувалися

як її розрив (рис. 1). 

Визначити природу збоїв (апаратна чи про-

грамна) не вдалося, але з'явилися окремі зауваження

щодо наданого програмного забезпечення. Так, про-

грама запису даних із профілографа «Strata Box»

виявилася «сирою», не до кінця налагодженою, хоч і

працювала. Спостерігалося епізодичне зникнення з
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екрана інформації подвійних маркерів: слід від

маркера залишається, але без відповідної інфор-

мації. Проте, у процесі роботи вся інформація

записувалася у файл і при обробці автоматично

відновлювалася. Інший недолік –  помилковий запис

наприкінці файлу, коли закінчується його вміст, та

автоматичне його продовження у новому файлі. Ця

помилка легко «лікується» – у кожному файлі, що має

продовження, вручну дописується шістнадцяткове

значення кінця PNTI-пропозиції, причому це

значення є на початку наступного файлу. Набагато

гіршим недоліком є випадки зависання програми у

процесі роботи, але тут багато важить людський

фактор і своєчасний контроль стану й зміни

обстановки, в чому неостання роль належить досвіду

гідрографа. При задіянні двох операторів (один – на

профілографі, інший – на промірному комплексі)

цього недоліку вдалося уникнути. На стадії обробки

для зручності роботи із профілограмами було

запропоновано вести додатковий планшет планово-

тимчасової прив'язки профільної зйомки. Як свідчать

відгуки замовників, це нововведення є дуже

доречним і серйозно полегшує подальшу обробку.

Фрагмент планшета планово-тимчасової прив'язки

профілограм наведено на рис. 2. 

Одним з додаткових джерел інформації, які

відображають та підтверджують дійсні процеси зміни

рельєфу дна, стали космічні знімки району робіт, які

було використано як підкладки для схеми встанов-

лення ґрунтових станцій. Для замовників інфор-

мативне навантаження цих знімків було дуже цінним,

а нам в черговий раз підтвердило високу якість

виконаних робіт. Фрагмент схеми місць встановлення

станцій наведено на рис. 3. 

На завершальній стадії обробки профілограм було

використано програму SeiSee. На відміну від драйвера

профілографа, що відображає рівень прийнятого

сигналу згідно з колірною градацією, ця програма

виводить кожне надходження сигналу від приймача-

випромінювача окремою трасою, величина стрибка

якої відповідає рівню прийнятого сигналу. Вихідні

дані можуть виражатися п'ятьма способами: 

- методом відхилень;

- методом відхилень із зафарбуванням позитивно-

го напівперіоду (рис. 4а);

- методом відхилень із зафарбуванням негатив-

ного напівперіоду;

- методом змінної щільності;

- методом кольорового кодування (рис. 4б). 

Програма дозволяє також переглядати двійковий і

текстовий заголовки SEGY-файлу, заголовок траси та

дані траси, здійснювати відбір трас за різними

критеріями. Отже, вибір щодо цієї програми було

зроблено через можливість працювати в ній з

файлами формату *.seg, наступного їх виведення на

друк та через варіативність подання вихідних даних.

Підсумок робіт за обсягом звітного матеріалу

виявився досить вагомим: два звітні планшети з

результатами проміру у масштабах 1:10000 та 1:50000,

планшет планової тимчасової прив'язки профілограм,

схема координування відбору проб у районі робіт,

порівняльна добірка 3D моделей рельєфу дна

підхідного каналу за 2003 – 2006 роки, 3D модель

заданої ділянки акваторії 2006 року та профілограми з

інформацією про товщину залягання осадових порід (у

паперовому варіанті) – 6 об'ємних папок формату А4.

Отже, під час роботи з профілографом отримано

перший базовий досвід, який потребує подальшого

його вивчення та оцінки можливостей комплексного

застосування такої апаратури. Але вже зараз можна

наголосити на необхідності дотримання засад,

наведених нижче.

• Роботу слід розпочинати після детального

ознайомлення з рекомендованим керівництвом з екс-

плуатації приладу. Для більш успішних робіт у

незнайомому районі доцільно попередньо здійснити

калібрування по свердловині, що забезпечить чітку кла-

сифікацію щільності породи. Навіть одне калібрування

дозволить одержати стандартну класифікаційну шкалу,

яка може застосовуватися щодо всіх подальших робіт.РРиисс..  22..  ФФррааггммееннтт  ппллаанншшееттаа  ппллааннооввоо--ттииммччаассооввооїї  ппрриивв''яяззккии
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• Монтаж приймача-випромінювача профілографа

на маломірних плавзасобах, таких як гумова шлюпка

«BRIG С6», є складним, але він необхідний, бо тільки у

цьому випадку з'являється можливість повноцінного

обстеження мілководних ділянок. 

• Бажано замінити “рідну” систему кріплення

вібратора на стійкішу, розраховану на довготривале

перебування у морській воді. Двотижневі роботи за

відсутності часу на щоденне збирання, розбирання і

промивання «рідної» кріпильної системи прісною

водою засвідчили, що матеріал, з якого вона

виготовлена, є непридатним для використання в

агресивному середовищі.

• На стадіях перегляду сирих даних і їх конвертації у

формат *.seg використовується програмне забезпечення,

яке постачає «Strata Box», але для подальшої обробки

необхідно мати додатковий програмний продукт, зокрема

можна використовувати програми SeiSee.

аа))  ммееттоодд  ввііддххииллеенньь бб))  ммееттоодд  ккооллььооррооввооггоо  ккооддуувваанннняя

РРиисс..  44..  ВВііддооббрраажжеенннняя  ппррооффііллооггррааммии  уу  ппррооггрраамміі  SSeeiiSSeeee
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