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Процедура «патч тест» є першою калібрувальною
процедурою, необхідною для виконання багатопроменевої
зйомки. Цей тест розроблено для точного визначення
статичної конфігурації антени багатопроменевого ехолота
(визначення поправок на кут бортової хитавиці (roll),
кільової хитавиці (pitch), азимута (heading, yaw)), а також
тривалості затримки між отриманням позиціювання прийма-
чем GPS і надходженням цього сигналу у програму для збору

даних багатопроменевої зйомки (Latency time). Неточне
визначення цих величин призводить до хибності моделі дна,
отриманої за даними зйомки окремих променів БПЕ.

В усіх керівних документах, ухвалених гідрографічними
організаціями світу, вказується на необхідність виконання

«патч тесту» після встановлення багатопроменевої ехолока-
торної системи на судні, а також при змінах у конфігурації
системи.

Приклади, наведені на рис. 1-3, наочно доводять
необхідність виконання процедури «патч тесту».

На рис. 1а видно похибку визначення орієнтування
антени БПЕ – окремі віяла мають значний поперечний ухил
(вплив поправки за бортову хитавицю), а також наявна

тенденція «похитування» (віяла мають форму вусів – вплив
поправок  за курс і кільову хитавицю). На рис. 1б подано
зображення після введення поправок: окремі віяла добре
узгоджені між собою, ухилу немає, характерних «вусів»
також. В обох випадках характер дна рівний, без ухилу.

ВВИИЗЗННААЧЧЕЕННННЯЯ  ППООППРРААВВООКК  ННАА  ООРРІІЄЄННТТУУВВААННННЯЯ
ААННТТЕЕННИИ ББААГГААТТООППРРООММЕЕННЕЕВВООГГОО  ЕЕХХООЛЛООТТАА  

((ППААТТЧЧ  ТТЕЕССТТ))

ІІвваанн  ІІЗЗААААКК, 

начальник промірної групи по роботі з БПЕС

ФДУ «Одеський район Держгідрографії»

У статті аргументовано доведено необхідність виконання калібрування орієнтування антени

багатопроменевого ехолота (патч тест) для забезпечення точності зйомки у відповідності зі стандартами МГО

S44, а також на прикладі досвіду роботи з БПЕС відділу гідрографічних робіт нашого району розглянуто питання

визначення поправок на орієнтування системи, особливості та складності виконання тесту.

аа))  ппооппррааввккии  ннее  ввввееддеенноо бб))  ппооппррааввккии  ввввееддеенноо  

РРиисс..  11..  ВВііккнноо  ооккррееммиихх  ввііяялліівв  ((sswweeeepp))  ББППЕЕСС  уу  ррееддааккттоорріі  ММВВ  ММаахх,,
HHYYPPAACCKK

РРиисс..  22..  ВВиигглляядд  ссууссііддннііхх  ссммуугг  ппррооххоодджжеенннняя  уу  ввііккнніі  ппррооффіілляя  вв  ррееддааккттоорріі  ММВВ  ММаахх,,  HHYYPPAACCKK

аа))  ппооппррааввккии  ннее  ввввееддеенноо
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На рис. 2 помітно вплив похибки визначення орієнту-

вання антени БПЕ. Тут різними кольорами показано

поперечні профілі сусідніх галсів. На рис. 2а поправки не

введено. Сусідні смуги проходження не узгоджуються між

собою. На рис. 2б поправки введено, про що наочно

свідчить узгодженість поперечних профілів сусідніх смуг

проходження.

На рис. 3 наведено приклади відображення матриці

глибин. Чарунки 2х2 м, вибрано опцію відображення

величини стандартного відхилення в окремо взятій

чарунці. Синім кольором показано величину стандартного

відхилення від 0 до 0,2 м, червоним – 0,4 м і більше. Як

видно з рис. 3а, дані без введення поправок на

орієнтування антени БПЕ не є якісними. На рис. 3б – дані

добре узгоджуються з вимогами стандартів.

Як здійснюється процедура «патч тест»?

Спочатку слід визначити район для проведення тесту.

Він повинен відповідати таким вимогам:

а) ділянка має бути з рівним дном і без відмітних

глибин;

б) ділянка має бути з різким перепадом глибин і також

без відмітних особливостей на дні;

в) місця має бути достатньо для маневрування судна;

г) море має бути спокійним, щоб звести до мінімуму

випадкові похибки від хитавиці. Небажані течії та наявність

шарів води з різними її властивостями (не рекомендується

проводити тест на гирлових ділянках річок).

Дуже важливо знайти найсприятливішу ділянку для

отримання якісних результатів. Іноді саме цей етап є

найбільш складним. Власний досвід свідчить, що

оптимальним місцем для проведення «патч тесту» є

підхідний канал порту, причому глибини на каналі

становлять 15 м, за бровками – майже 7-10 м, схили каналу

мають бути чіткими. На рис. 4 наведено приклад вибору

місця для проведення «патч тесту».

На цьому рисунку видно, що бровки каналу чіткі,

відсутні перепади глибин у каналі і за його бровками.

Жовтим кольором позначено положення хвилелому,

чорним – показано положення профілів для проведення

тесту. Міжпрофільну відстань слід вибирати таким чином,

щоб сусідні смуги перекривалися на 30-50%. Наприклад,

глибини за бровкою у межах 7-10 м, отже, міжпрофільна

відстань повинна становити 30 м. Після того, як місце

проведення тесту вже вибрано і профіль швидкості звуку

визначено, здійснюється проходження по профілях у такій

послідовності:

1) по першому профілю зі швидкістю 7-8 вузлів;

2) по першому профілю зі швидкістю 7-8 вузлів у

зворотному напрямку;

3) по першому профілю зі швидкістю 3-4 вузли у будь-

якому напрямку;

4) по другому профілю зі швидкістю 7-8 вузлів у будь-

якому напрямку.

Під час проходження дуже важливо рухатися по прямій,

бб))  ппооппррааввккии  ввввееддеенноо  

аа))  ппооппррааввккии  ннее  ввввееддеенноо бб))  ппооппррааввккии  ввввееддеенноо  

РРиисс..  33..  ВВііккнноо  ммааттрриицціі  вв  ррееддааккттоорріі  ММВВ  ММаахх,,  HHYYPPAACCKK



ВВІІССННИИКК  ДДЕЕРРЖЖГГІІДДРРООГГРРААФФІІЇЇ

3(19) вересень 2007 1111

ВВІІССННИИКК  ДДЕЕРРЖЖГГІІДДРРООГГРРААФФІІЇЇ

1111

не відхиляючись від курсу. Якщо не вдалося потрапили чітко

на профіль, не намагайтеся вийти на нього, а тримайтеся

взятого курсу. Ця процедура потребує великого досвіду від

судноводія, вміння вести судно суворо по галсу, керуючись

електронними засобами судноводіння.

Після завершення проходжень по профілях здійснюється

обробка результатів і визначаються поправки. Важливо

обробку проводити на місці, бо доволі часто однієї серії

проходжень може бути недостатньо для отримання якісних

результатів тесту. Програмне забезпечення «HYPACK Max»

автоматично визначає поправки. Однак, виходячи із власного

досвіду, зауважу, що краще обробку виконувати вручну. Для

цього у третій фазі можна скористатися «Manual Selection».

Значну роль відіграє послідовність обчислення поправок.

Вона має бути такою:

11..  ООттррииммаанннняя  ппооппррааввоокк  ззаа  ббооррттооввуу  ххииттааввииццюю  ((RRoollll))

Для цього вибирають проходження по першому профілю з

однаковою швидкістю у різних напрямках на рівному дні (1, 2

на рис. 4) і здійснюють обробку «сирих» даних. У третій фазі за

допомогою «Manual Selection» слід взяти профіль поперек руху

судна на ділянці з рівним дном (рис. 5, червона лінія).

У вікні, що з'явилося, вносимо параметри (рис. 6).

Angle Time Step – крок обчислення. Рекомендоване

значення – 0,1 градуса.

Number of Steps – кількість кроків. Рекомендоване

значення – 50-100 кроків.

Cell Size – розмір чарунок. Рекомендоване значення – 0,5 м.

Після внесення параметрів запускаємо тест Roll. Програма

обчислює величину поправки за боротову хитавицю методом

ітерацій та вибирає значення, за якого похибка визначення

глибин буде найменшою за двома проходженнями (рис. 7а і 7б).

РРиисс..  44..  ТТррииввииммііррннаа  ммооддеелльь  ррааййооннуу  ддлляя  ппррооввееддеенннняя  ««ппааттчч  ттеессттуу»»  ннаа  ппііддххііддннооммуу  ккааннаалліі  ппооррттуу  ООддеессаа

РРиисс..  55..  ВВииббіірр  ддіілляяннккии  ддлляя  ввииззннааччеенннняя  ооффссееттуу  RRoollll РРиисс..  66..  ВВііккнноо  ввннеессеенннняя  ппааррааммееттрріівв  ддлляя  ооббччииссллеенннняя  ппооппррааввккии  RRoollll

аа))  ооффссеетт  RRoollll  ввииззннааччеенноо  ннееввііррнноо бб))  ооффссеетт  RRoollll  ввииззннааччеенноо  ввііррнноо

РРиисс..  77..  ВВииззннааччеенннняя  ооффссееттуу  ззаа  ббооррттооввуу  ххииттааввииццюю
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При визначенні поправок важливо, щоб крива похибки

глибини (Depth Error) мала правильну V-подібну форму (рис. 7б).

Якщо цього немає, результати тесту вважаються незадовіль-

ними.

22..  ООттррииммаанннняя  ппооппррааввккии  ннаа  ччаасс  ззааттррииммккии  ппооззииццііюювваанннняя

LLaatteennccyy

Для визначення тривалості затримки позиціювання слід

взяти два проходження одним профілем в одному напрямку

з різною швидкістю над ділянкою зі схилом (1, 3 проход-

ження на рис. 4). При завантаженні даних потрібно ввести

поправку за бортову хитавицю, визначену раніше. На рис. 8

показано вибір профілю.

Параметри обчислення вводяться ті само, що і для

визначення поправки Roll.

Результати обчислення тривалості затримки позицію-

вання вирізняються найкращою повторюваністю. Зазвичай

графік похибки глибини завжди має чітку V-подібну форму

(рис. 9).

33..  ООттррииммаанннняя  ппооппррааввккии  ззаа  ббооррттооввуу  ххииттааввииццюю  ((PPiittcchh))
Для обчислення поправки за бортову хитавицю необхідно

взяти два проходження одним профілем у різних напрямках з
однаковою швидкістю на ділянці схилу (проходження 1 і 2,
рис. 4). При завантаженні файлів слід ввести визначені
поправки Roll і Latency.

РРиисс..  88..  ВВииббіірр  ддіілляяннккии  ддлляя  ввииззннааччеенннняя  ооффссееттуу  LLaatteennccyy

РРиисс..  99..  ООббччииссллеенннняя  ттррииввааллооссттіі  ззааттррииммккии  ппооззииццііюювваанннняя  LLaatteennccyy РРиисс..  1100..  ВВииббіірр  ддіілляяннккии  ввииззннааччеенннняя  ппооппррааввккии  ззаа  ккііллььооввуу  ххииттааввииццюю

аа))  ппооппррааввккуу  ввииззннааччеенноо  зз  ппооххииббккооюю бб))  ппооппррааввккуу  ввииззннааччеенноо  ввііррнноо

РРиисс..  1111..  РРееззууллььттааттии  ввииззннааччеенннняя  ппооппррааввккии  ззаа  ккііллььооввуу  ххииттааввииццюю  PPiittcchh
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РРиисс..  1122..  ВВииббіірр  ддіілляяннккии  ддлляя  ввииззннааччеенннняя  ппооппррааввккии  ззаа  ккууррсс  ((HHeeaaddiinngg,,  YYaaww))..

На рис. 11а і 11б показано результати визначення

поправки за кільову хитавицю. Слід зауважити, що цю

поправку отримати складно. Інколи необхідне кількаразове

повторювання тесту для отримання надійних результатів. Тут

велику роль відіграє хвилювання під час здійснення

проходження, а також вплив випадкових викидів.

44..  ООттррииммаанннняя  ппооппррааввии  ззаа  ккууррсс  ((HHeeaaddiinngg,,  YYaaww))
Для обчислення поправки за курс (Heading), слід взяти

два проходження різними профілями з однаковою
швидкістю над схилом каналу. У цьому випадку напрямок
проходження не має суттєвого значення. Необхідно ввести
дані про місце між проходженнями (рис. 12) – білим

кольором позначено положення профілів, якими
здійснювалися проходження.

Ця поправка також є достатньо складною для визначення.
Слід чітко дотримуватися одного курсу, не відхиляючись. На
рис. 13а і 13б наведено приклади невірного і вірного
визначення поправки за курс.

Бажано вводити поправки за результатами «патч тесту»
до виконання зйомки для того, щоб своєчасно виявити
можливі помилки. Після завершення «патч тесту»
обов'язково потрібно порівняти дані на зразковій поверхні
[2, 3]. У програмному забезпеченні Hysweep HYPACK Max ця
процедура називається «Beam Angle Test». Якщо результати
порівняння не відповідають вимогам S44, слід повторити
«патч тест». 

аа))  ннееввііррнноо

РРиисс..  1133..  ВВииззннааччеенннняя  ппооппррааввккии  ззаа  ккууррсс  ((HHeeaaddiinngg,,  YYaaww))..
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бб))  ввііррнноо  
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