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Гідрографічним роботам – високу якість!

Станіслав ЖЕЛТЯНИК,
заступник начальника експедиційного відділу

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

У період з 6-го липня по 
16-те серпня 2013 року 

експедиційним відділом на-
шої філії були виконані планові 
комплексні гідрографічні робо-
ти (схему району робіт показано 
на рис. 1), основним завданням 
яких було отримання необхідних 
матеріалів для коректури МНК.

У ході роботи визначалися 
загальний рельєф дна, характер 
ґрунту і місцезнаходження  на-
вігаційних небезпек, уточню-
валися координати плавучих 
ЗНО.

Експедиційний загін скла-
дався із двох промірних груп. 
Одна група працювала на катама-
рані «Гідрограф-1» і виконувала 
зйомку рельєфу дна способом 
промірювань у межах 12-мильної 
зони, у розпорядженні іншої гру-
пи було судно ВГК-246, яке пра-
цювало далі цієї межі. Ця група, 
крім виконання промірів, вела й 
ґрунтову зйомку.

Межі районів досліджень 
визначалися з урахуванням ре-
єстрових можливостей задіяних 
плавзасобів.

При виконанні гідрографіч-
них робіт нами використовува-
лися й такі технічні засоби:

■ GPS-приймач Trimble  
DSM 232;

■ GPS-приймач Trimble  
SPS 461;

■ промірні ехолоти типу 
«Kongsbеrg Simrad EA-400»;

■ гідрозонд ГАП-АК12Р.
Галси основного покриття 

детальної та докладної зйомок 
рельєфу дна способом промі-
рювань прокладалися перпен-
дикулярно основному напрямку 
ізобат і мали міжгалсову від-
стань 10 мм у масштабі планше-
та, з деякими відхиленнями, але  
не більше як 15 мм.

Для уточнення найменшої 
глибини у місцях виявлення 
окремих навігаційних небезпек 
і відмітних глибин проводило-
ся додаткове обстеження шля-
хом згущення промірних галсів. 
Дуже добре при цьому зареко-
мендував себе катамаран «Гідро-
граф-1». Його високі маневре-
ність і морехідність дозволяли 
екіпажу впевнено виходити на 
систему додаткових галсів, ви-
трачаючи менше часу на покрит-
тя обстежуваного району.

Щодо тарування ехолота, то 
воно здійснювалося не менше 
одного разу на добу, коли про-
мірювання виконувалося за до-
помогою диска на стандартних і 
додаткових горизонтах вимірю-
ваних глибин, що охоплювали 
увесь діапазон.

У  такому ж режимі прова-
дилися і гідрологічні досліджен-
ня у центрі району робіт від по-

верхні до дна. За результатами 
гідрологічних вимірювань об-
числювалася фактична швид-
кість звуку у воді і поправки для 
виміряних глибин.

Поправки ехолота визнача-
лись за результатами тарування 
та гідрологічних вимірювань.

Зауважимо, що при ви-
конанні зйомки рельєфу дна 
способом промірювань фіксу-
валося й положення плавучих 
застережних знаків та рейдового 
обладнання.

Для приведення виміряних 
глибин до середнього багато-
річного рівня Чорного моря ви-
користовувались рівневі спосте-
реження на постійних рівневих 
постах у портах Южний, Одеса, 
Іллічівськ та Очаків.

Виконавці і керівники робіт 
систематично слідкували за про-
цесом зйомки, вели безперерв-
ний запис глибин на ехограмі, 
добивалися, щоб фіксовані ну-
льова лінія і лінія дна були чіт-
кими і без пропусків. Причини 
появи переривчастих і розки-
даних записів з’ясовувалися на 
місці.

За результатами контролю, 
у разі потреби, виконувалися 
додаткові обстеження. Усі вияв-
лені при перевірках недоліки ви-
правлялися негайно, і цю роботу  
перевіряли повторно.

Рис. 1. Схема району робіт згідно з технічним приписом

При виконанні детальної 
зйомки рельєфу дна промірною 
групою контролювалися збіж-
ність глибин на перетинах гал-
сів основного покриття і конт-
рольних галсів, а при ґрунтовій 
зйомці здійснювався відбір та 
опис проб ґрунту без збережен-
ня відібраних зразків.

Засоби координування 
контролювалися калібруванням 
у точці з відомими координа-
тами (WGS-84) шляхом 40-хви-
линних серій вимірювань, ви-
конаних мобільною частиною 
промірного комплексу.

За підсумками попередньої 
польової обробки отриманих да-
них серйозних розбіжностей із 
чинними морськими навігацій-
ними картами не виявлено, але 
остаточний результат буде відо-
мий після базової камеральної 
обробки. Побудовано за резуль-
татами робіт й батиметричну 
модель, яка відображає антропо-
генний вплив на зміни рельєфу 
дна (рис. 2) і на якій добре видно 
характерні зміни рельєфу дна 
окремих районів.

Аналізуючи хід виконання 
робіт, слід зазначити, що вве-
дення в експлуатацію нового 
гідрографічного катера «Гід-
рограф-1» дозволило значно 
підвищити інтенсифікацію 
промірних робіт на морських 
судноплавних ділянках аква-
торії, а встановлення на ньо-
му ехолота «Kongsbеrg Simrad  
EA-400» забезпечило їх вико-
нання у швидкісному режимі, 
істотно скоротило тривалість 
експедиції.

Під час нинішніх польових 
гідрографічних робіт експеди-
ційний відділ пройшов 4254,6 лі-
нійних кілометрів промірювань, 
виконав ґрунтові та гідрологічні 
станції.

Попереду камеральна об-
робка отриманих даних гід-
рографічних робіт, та вже за 
результатами першого етапу об-
робки польових матеріалів мож-
на впевнено сказати, що і це зав-
дання нашими фахівцями буде 
виконано якісно і в строк.

Рис. 2. Модель рельєфу дна північно-західної ділянки 
Одеської банки




