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Вплив частоти ехолокації
на вимірювання глибини

Максим АКІФ’ЄВ,
начальник промірної групи експедиційного відділу

ФДУ «Севастопольська філія Держгідрографії ім. Л.І. Мітіна»

Упублікації M-13 Міжнародної гідро-
графічної організації (МГО) («Manual

on Hydrography») у пункті «Роз шифровування
записів ехолота» є рекомендації щодо визна-
чення рихлих відкладень при проведенні гідро-
графічних робіт. Ре ко мендації полягають у
застосуванні одночасної ехолокації поверхні
дна двома частотами: високою і низькою. 

У той же час в «Iнструкції про порядок і
процедуру виконання промірних робіт при
визначенні глибин на морських і річкових
акваторіях для будівельно-експлуатаційних
цілей» № 186, затвердженої наказом Міні -
стерства транспорту та зв’язку України від
10.05.2005, рекомендовано при проведенні
промірних робіт використовувати дві частоти
одночасно тільки за наявності великої кілько-
сті зважених частинок у воді.

Було вирішено перевірити справедливість
рекомендацій зазначених керівних документів. 

У східній частині Севастопольської бухти
є судноплавний канал річки Чорна, що сполу-
чає штучний Інкерманський ківш (ківш річки
Чорна) з основною акваторією бухти і на якому
усі гідрографічні роботи відповідно до щоріч-
ного плану навігаційно-гідрографічного забез-
печення виконуються фахівцями нашої філії. 

Канал інтенсивно використовується для
пасажирського і вантажного судноплавства та
водночас досить сильно (в середньому 7 см на
рік) замулюється стоками р. Чорна. Ось ми і
вирішили на прикладі матеріалів проміру
каналу річки Чорна, виконаного у березні 2010
року, розглянути, як різняться між собою гли-
бини, одночасно виміряні на двох різних
частотах. 

При побудові звітного планшета проміру
нами було використано лише глибини, вимі-
ряні на частоті 200 кГц. Але,  як підтвердження
першого правила гідрографа, «усе, що побачив

Фото 1. Супутниковий знімок ковша і каналу річки Чорна. Приблизно 2000 р.
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при промірі – запиши!», у файлі електронної
ехограми було збережено записи по обох
частотах (38 і 200 кГц) однопроменевого ехоло-
та Kongsberg Simrad EA-400 і NMEA-речення
GPS-приймача. Це дозволило «витягнути» з
електронної ехограми і зберегти в окремих
файлах глибини, виміряні на низькій і високій
частотах.

Подальша обробка полягала у видаленні
перешкод, застосуванні поправок на таруван-
ня і рівень, відборі глибин і побудові ізобат у
програмі Surfer. 

Червоні ізобати (див. рис. 2) побудовано
через 0,5 м за даними частоти 38 кГц, сині – за
даними частоти 200 кГц. Лінії сітки проведено
через 20 м.

Отримане зображення наочно підтверд-
жує справедливість вимог керівних докумен-
тів. Так, по центру каналу (ґрунт – мул) на
низькій частоті глибини більші ніж на високій,
а на бровках каналу (вапняк, скеля) – менші.
Це пов’язано не лише з різною проникаючою
здатністю різночастотних ехосигналів, а й з
різною шириною променя на різних частотах.
У трансдьюсера (перетворювача) «Combi
38/200D», що використовувався під час цього
промірювання, кут променя на високій частоті
дорівнював 7° х 7°, а на низькій - 13° х 21°.

Через це низькочастот-
ний промінь захоплює, на
відміну від вузького висо-
кочастотного, менші гли-
бини вище по схилу бров-
ки каналу. 

У той же час більша
(удвічі) ширина променя
38 кГц дозволяє засікти
об’єкти, що не потрапили
у промінь 200 кГц, хоча
знаходилися поруч з ним.
Залишається лише ви -
значити, де саме вони
знаходяться – праворуч
чи ліворуч і прокласти
галси згущування. 

Вплив ширини про-
меня на вимірювання опи-

сано у п. 4.2 «Посібника з гідрографії».
Різниця між глибинами 38 кГц і 200 кГц

здавалося б невелика: ±10-20 см, але це не так
вже й мало. При цьому на рисунку 2  видно, що
на окремих ділянках ізобати зміщено більш як
на 30 м. Слід зазначити, що ця різниця стосу-
ється тільки цього каналу і тільки часу прове-
дення промірів. В інших районах, на інших
ґрунтах, вона може істотно відрізнятися як у
бік збільшення, так і в бік зменшення.

Наведений приклад показує, що при про-
веденні гідрографічних робіт слід брати до
уваги низку факторів, а саме:

� •необхідно враховувати характеристики
району робіт (характер ґрунтів і т. ін.);

� •у характерних точках проводити конт-
рольне вимірювання наміткою або
лотом;

� •   слід використовувати дві частоти, як
цього і вимагають керівні документи.

Неправильний вибір робочої частоти
ехолота може призвести до недостовірної
інформації про робочу глибину каналу і рель-
єф дна, помилок у розрахунку обсягів дно-
поглиблення, затримок при проходженні
суден по каналу, що у світовій практиці трап-
лялося не раз.

Рис. 2. Фрагмент отриманого поєднання ізобат




