
Комплексне використання гідрографічного обладнання
для пошуку та обстеження

затонулих суден, підводних перешкод
Фахівці відділу гідрографічних робіт нашої філії щорічно

виконують великий обсяг завдань з пошуку й обстеження
затонулих суден (ЗС) та підводних перешкод (ПП), яких у зоні
відповідальності філії налічується понад 300. Всі вони
потребують періодичного огляду, необхідного для забезпечення
безпеки мореплавства, коректури МНК і посібників для
плавання. Такі ж роботи проводяться і для обстеження
новозатонулих ЗС та ПП. Досвід 2007-2008 років свідчить, що
координати затонулих об'єктів, раніше визначені іншими
суднами чи службами, як правило, потребують уточнення. За
приклад можна взяти судно «Ванесса», яке затонуло у січні
2008 року: через деякий час його було виявлено фахівцями
нашої філії на віддалі 2,2 км від раніше оголошеного місця, що,
з огляду на мінімальні глибини над ним (1,5 м), цілком могло
стати причиною нової аварії.

Донедавна відділ гідрографічних робіт Керченської філії не
мав у своєму розпорядженні ефективних засобів для пошуку й
обстеження ЗС та ПП на глибинах більших ніж 3 м, доступних для
візуального обстеження та  обстеження плавцями-нирцями.
Однопроменеві ехолоти, що були свого часу на “озброєнні”
фахівців відділу, виявилися неефективними для пошуку об’єктів
на дні. Під час пошуку методом галсів через кожні 10 м ними
досить надійно “читалися” великі та добре збережені об’єкти з
лінійними розмірами від 10 до 15 м завдовжки. Згущення ж
галсів вимагає значних затрат робочого часу і збільшення
фінансування. Крім того, у разі виявлення об'єкта однопроменеві
ехолоти спроможні лише орієнтовно оцінити його розміри, а якщо
об'єкт і не виявлено, то матеріали пошуку однопроменевим
ехолотом все одно не дають підстав для зняття небезпеки з карт.

Нині можливості пошуку й обстеження ЗС та ПП суттєво
змінилися.  Отриманий і освоєний у 2007 році буксирований
морський магнітометр IXSEA Magis дозволяє виконувати пошук
феромагнітних об'єктів на ґрунті за створюваними цими
об’єктами аномаліями магнітного поля. У другій половині 2007
року магнітометр використовувався разом з однопроменевими
ехолотами для пошуку й обстеження кількох ЗС та ПП у зоні
відповідальності ФДУ «Керченський район Держгідрографії».
Роботи виконувалися за допомогою малого гідрографічного
судна (МГС) “В.Зарудний”, на якому й було встановлено
однопроменевий ехолот і магнітометр. Це обладнання, як і GPS,
було підключено до комп'ютера. Всі дані надходили до
програмного забезпечення Hypack Syrvey та програмного
забезпечення магнітометра Delph Mag Acquisition. Це
дозволяло при виконанні робіт безперервно контролювати

місцеположення судна, магнітометра, глибину, значення модуля
вектора індукції магнітного поля та графік його змін. Для
зменшення впливу судна на роботу магнітометра останній при
виконанні пошуку буксирувався на відстані не менше як 60 м від
МГС “В.Зарудний”.

При пошуку й обстеженні різних об'єктів на дні магнітометр
використовувався для локалізації місцезнаходження об'єктів, а
однопроменевий ехолот – для точного визначення місця
розташування ЗС або ПП, глибин над ними та орієнтовних
розмірів об'єктів. При локалізації місця розташування різних
об'єктів з використанням магнітометра застосовувалися різні
методики. Розглянемо їх на прикладі ЗС, розташованого на
південний захід від м. Опук (судно нанесено на карти, раніше
обстежувалося водолазами, мінімальна глибина над ним 9,0 м) і
теплохід “Ванесса” (судно раніше не обстежувалося, точне
місцеположення його  не відоме, можливі глибини над ним також).

Під час пошуку першого об'єкта було визначено район
площею 300х300 м з центром у передбачуваній точці
знаходження судна. Завдяки тому, що глибини над ЗС були
безпечними для виконання пошуку, вже на першому галсі,
прокладеному через центр району із заходу на схід, було
виявлено магнітну аномалію на відстані 100 м від
місцеположення судна, показаного на картах. Кілька
додаткових галсів, прокладені на північ та південь від першого,
дозволили локалізувати ЗС як по широті (амплітуді магнітної
аномалії), так і по довготі (від початку і до кінця аномалії).
Додаткові галси згущення у районі виявленої магнітної аномалії
з використанням однопроменевого ехолота виявили судно, після
чого було точно визначено його місце розташування, яке
позначили віхою та додатково обстежили водолазами. Пошук
судна з використанням магнітометра та однопроменевого
ехолота у цьому випадку тривав не більше години робочого часу,
тоді як виконання пошуку судна за допомогою лише
однопроменевого ехолота потребувало б прокладання системи
взаємоперпендикулярних галсів, розташованих через кожні
10 м, на що було б витрачено значно більше часу і коштів.

Особливістю пошуку ЗС “Ванесса” були мінімальні
передбачувані глибини над ним, що створювало небезпеку для
МГС «В. Зарудний». Перед початком робіт було визначено
кілька районів площею 500х500 м. З огляду на великі розміри
судна і його значну феромагнітну масу, галси обстеження
прокладали через кожні 50 м, починаючи від краю кожного з
районів пошуку. Під час робіт постійно велося спостереження за
показаннями приладів та навколишньою ситуацією. Так, при

Рис. 1. Зображення ЗС у районі СРД № 8, знайденого і обстеженого за допомогою магнітометра та БПЕ
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Рис. 2.  Зображення залізобетонного понтону в районі СРД № 8,
знайденого і обстеженого за допомогою магнітометра та БПЕ

проходженні одного з галсів було виявлено ознаки магнітної
аномалії, які підтвердилися наступним галсом. Після цього
напрямок галсів було змінено на 90°, а з метою безпеки відстань
від першого з нової системи галсів до передбачуваного місця
магнітної аномалії складала дві довжини об’єкта пошуку. Галси
також прокладалися через 50 м до появи ознак магнітної
аномалії. Завдяки цьому було отримано лінії у двох напрямках,
що дозволило досить точно визначити місце магнітної аномалії.
Після цього візуально і за допомогою однопроменевого ехолота
було визначено місце розташування судна та глибини над ним.
Подальший аналіз матеріалів пошуку показав, що магнітометр
виявив судно вже на відстані близько 150 м від нього. Отже, він
забезпечує безпеку проведення такого виду робіт.

Таким чином, комплексне використання магнітометра
й однопроменевого ехолота дозволяє значно скоротити час і
кошти на пошук ЗС та ПП, підвищує безпеку проведення робіт,
дозволяє проводити магнітне обстеження значних за розмірами
районів, а, у разі не виявлення магнітних аномалій, впевнено
говорити про відсутність у районі феромагнітних об'єктів
заданих розмірів.

Однак, використання цього комплексу не надає можливості
для повного обстеження виявлених об'єктів і не вирішує проблеми
обстеження незначних за розміром об'єктів. Якщо, навіть, і
виявлено такий об'єкт за допомогою магнітометра, обстежити його
з метою ідентифікації без залучення водолазів або засобів
підводної відеозйомки неможливо.

У серпні 2007 року ФДУ “Керченський район
Держгідрографії” для виконання великого комплексу
гідрографічних робіт було надано багатопроменевий ехолот
(БПЕ) SeaBat 8101, який також використовувався у комплексі з
магнітометром IXSEA Magis, встановленими на МГС

“В.Зарудний”. У ході виконання робіт використовувалися
програмне забезпечення Hysweep Survey та програмне
забезпечення магнітометра Delph Mag Acquisition. Для пошуку,
як правило, визначались райони розміром 300х300м.
При проведенні робіт цим комплексом обладнання
забезпечувалося повне покриття району пошуку площинним
обстеженням з одночасним додатковим контролем району робіт
буксированим магнітометром. Причому всі виявлені
магнітометром магнітні аномалії було додатково обстежено з
використанням БПЕ. При виявленні ЗС або ПП над ними
додатково прокладалися взаємоперпендикулярні галси для
повного їх обстеження. Результати цих обстежень оброблялися у
програмному забезпеченні Hysweep Office з використанням у
третій фазі комірок розмірами 1х1 м та відбором мінімальної
глибини у комірці.

Особливо ефективним цей комплекс обладнання виявився
при обстеженні об’єктів, які піддалися значному руйнуванню і
складались з кількох окремих частин, що знаходилися на
глибинах до 10 м. При цьому магнітометр дозволяв визначати
великі фрагменти об'єкта пошуку на значній площі, локалізувати
їх, після чого виконувалося обстеження частин об’єкта з
використанням БПЕ. Таку методику було використано при
пошуку й обстеженні одного із ЗС у Бердянській затоці та
броненосця “Ростислав” у північній частині Керченської
протоки, які затонули ще на початку ХХ століття і за такий
тривалий час були значно зруйновані.

Підсумовуючи наведене, можна стверджувати:
використання БПЕ SeaBat 8101 у комплексі з магнітометром
IXSEA Magis є досить ефективним при пошуку ЗС та ПП,
дозволяє з високою точністю виконувати повне обстеження
об'єктів будь-яких розмірів і конфігурації, що лежать на ґрунті.

Рис. 3.  Зображення ЗС у районі Кривої коси, знайденого і обстеженого за допомогою магнітометра та БПЕ

Денис ТУПІК,

начальник промірної групи відділу гідрографічних робіт 

Андрій ХРОМОВ, 

гідрограф І категорії відділу гідрографічних робіт  ФДУ «Керченський район Держгідрографії»
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