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Максим МАШУРА, 
начальник промірної партії відділу гідрографічних робіт 

ФДУ «Миколаївський район Держгідрографії»

Сьогодні при проведенні 
гідрографічних зйомок 

широко використовуються багато
променеві промірні комплекси. 
На відміну від однопроменево
го ехолота, випромінювач якого 
формує лише один вертикальний 
промінь, і, відповідно, вимірю
ється одна глибина у поточній 
точці, випромінювач багатопро
меневого ехолота формує віяло з 
кількох сотень променів одночас
но, що дозволяє відразу захоплю
вати велику смугу глибин уздовж 
руху промірного судна. Ширина 
цієї смуги залежить від кута роз

Нові можливості та високі стандарти 
гідрографічних робіт

криття віяла променів і може до
рівнювати п’яти відстаням від 
випромінювача багатопромене
вого ехолота до дна. А це дозво
ляє виконувати детальну зйомку 
рельєфу дна, що однопромене
вим ехолотом зробити практично  
неможливо.

Саме такий багатопромене
вий ехолот (БПЕ) серії SONIC 
2000 (модель SONIC 2024) аме
риканської фірми R2SONIC і 
з’явився у нашій філії у третьому 
кварталі поточного року.

За параметрами ширини про
менів, що дуже важливо для про

ведення гідрографічної зйомки 
високої роздільної здатності, ця 
модель є сьогодні провідною.

У цій моделі усі моду
лі об’єднано в єдину мережу, а 
процесор і контролер вбудова
но у приймальний модуль анте
ни ехолота, що істотно спрощує 
встановлення приладу. Завдяки 
інтегрованому в інтерфейсний 
модуль SIM БПЕ SONIC 2024 
блоку позиціювання і орієнтації 
POS / MV фірми Applanix, зни
кла необхідність у використанні 
інших додаткових систем, хоча 
таку можливість передбачено. Дві 

Частота випромінюваного сигналу

від 200 кГц до 400 кГц з кроком 10 кГц,  
зміна в режимі реального часу.

700 кГц – опціональний режим ультрависокої 
роздільної здатності (UHR)

Параметри ширини променя
0,3° поперек, 0,6° уздовж на 700 кГц
0,5° поперек, 1° уздовж на 400 кГц
1° поперек, 2° уздовж на 200 кГц

Кількість променів 256

Сектор огляду від 10° до 160° (від 10° до 60° в режимі UHR), 
зміна в режимі реального часу

Максимальна похила дальність 1200 м
Тривалість імпульсу 15–1000 мкс
Вид імпульсу Радіоімпульс
Номінальна глибина 100 м
Частота посилань до 60 Гц
Роздільна здатність до 1,25 см
Кількість вимірюваних глибин 256 / 512 / 1024

Режим визначення дна
Нормальний/ подвійний/ четверний  

з однаковими кутами між променями або 
однаковими відстанями між точками глибин

БПЕ SONIC 2024 має такі основні технічні характеристики:
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супутникові антени та інерційний 
вимірювальний датчик безпо
середньо під’єднуються до багато
функціонального модуля SIM. 
Також до нього під’єднуються 
антена ехолота, вимірювач швид
кості звуку і керуючий персональ
ний комп’ютер з відповідним про
грамним забезпеченням. Модуль 
SIM забезпечує живлення антени 
ехолота, синхронізує одночасну 
роботу декількох антен і переда
вання даних з датчиків, передає 
команди на антену і необроблені 
дані БПЕ – на комп’ютер збору 
даних.

Основною вимогою виконан
ня якісної зйомки є використання 
високоточної системи координу
вання у реальному часі (RTK). Для 
цього на інтерфейсному модулі є 
два програмовані порти вводу / 
виводу, до яких можна під’єднати 
зовнішній GSM або радіомодем 
для отримання поправки RTK з 
базової станції.

Графічний інтерфейс корис
тувача GUI – це проста програма 
(Sonic Control 2000), яка дозволяє 
оператору контролювати робочі 
параметри БПЕ.

Користувач може вибрати 
робочу частоту БПЕ SONIC 2024 
у діапазоні від 200 до 400 кГц, що 
дозволяє впевнено виконувати 

роботи у широкому діапазоні гли
бин і складних умовах. При вибо
рі робочої частоти враховуються 
шуми від інших приладів, наявні 
у прийнятому сигналі, наприклад, 
від бортового ехолота судна. Від
регулювати робочу частоту мож
на на ходу, не вимикаючи ехолот, 
не змінюючи вбудоване програмне 
забезпечення і, навіть, не зупиня
ючи запис даних. У БПЕ SONIC 
2024 користувач має можливість 
змінювати сектор огляду в діапа
зоні від 10° до 160°, використову
ючи при цьому всі 256 променів. 
Бажану ширину сектора можна 
обирати, не зупиняючи процес 
запису даних. Щоб отримати де
тальне зображення бажаного 
об’єкта, обраний сектор огляду 
можна орієнтувати під різним ку
том до вертикалі вліво або вправо 
по ходу судна прямо під час запи
су. При цьому і ширина сектора 
огляду, і кут повороту можуть ре
гулюватися оператором за допо
могою мишки.

  Антену БПЕ закріплено на 
спеціально сконструйованому 
поворотному забортному при
строї, який було спроектовано та 
виготовлено спеціалістами нашої 
філії за ескізами R2SONIC з мате
ріалів, що не піддаються корозії. 
Труба кріплення фланця антени 
ехолота являю собою алюмінієво
магнієвий сплав, який за умови  
незначного навантаження зберігає 

жорсткість конструкції. Завдяки 
використанню у поворотному ме
ханізмі нержавіючої сталі підви
щено стійкість самого механізму до 
зношування та міцність усієї кон
струкції в цілому. У місці монтажу 
забортного пристрою було зміцне
но борт судна як зовні, так і з боку 
машинного відділення. 

Жорсткість кріплення і відпо
відна конструкція поворотного за
бортного пристрою призначені для 
мінімізації вібрації антени БПЕ. Та
кож на спеціальних кронштейнах 
жорстко закріплені і супутникові 
антени на надбудові судна.

У похідному положенні труба 
забортного пристрою розверта

Стаціонарно встановлений БПЕ SONIC 2024 на ВГК «А.Лисенко»
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ється паралельно палубі і фік
сується хомутом на спеціальному 
відкидному кріпленні, а в робочо
му – повертається у вертикальне 
положення і в районі привальної 
труби кріпиться за допомогою 
кронштейна до борту судна.

Упевненій роботі наших фа
хівців на цьому обладнанні спри
яло проведене з 05 по 09 жовтня 
2015 р. навчання, під час якого 
вони тренувалися збирати антену 
ехолота, монтувати її на заборт
ному пристрої, проводити точне 
вимірювання усіх відстаней від
носно опорної точки промірного 
комплексу. Окремо було здій
снено калібрування гірокомпа
са і БПЕ в цілому. Калібрування 
необхідне для узгодження поло
ження антени БПЕ з положенням 
датчика переміщення і гіроком
паса, що дуже важливо для забез
печення точності вимірювання 
глибин. Після повного налашту
вання БПЕ було виконано деталь
ну зйомку рельєфу дна у кількох 
районах з подальшою обробкою 
матеріалів.

Нижче продемонстровано 
результати промірювання гли
бин колишнього стенда розмаг
нічування суден, виконаного БПЕ 
SONIC 2024. Промір проводився 
зі 140градусним сектором огляду 

на частоті 250 кГц та при 30 % пе
рекритті променів.

 При обробці матеріалів про
міру було виявлено кілька зато
нулих об’єктів: на глибині 14 м – 
затонулу швартовну бочку, а під 
берегом на глибині 8 м – затону
лий човен.

  З метою перевірки роботи 
БПЕ SONIC 2024 у режимі зйомки 
вертикальних об’єктів було здій
снено прохід уздовж причальної 
стінки Миколаївського морсько
го торговельного порту. Сектор 
огляду становив при цьому 800 і 
був повернений убік причальної 
стінки на 400, частота – 400 кГц. 
Результати цієї зйомки виявилися 
просто чудовими.

 Отже, завдяки новому ехоло
ту, ми маємо можливість викону
вати проміри і швидше, і якісніше.

Нескладний у керуванні, він 
дозволяє легко переналагоджува
ти систему, пристосовуючись до 
будьяких умов роботи, а висока 
точність – отримувати детальну 
картину дна, фіксуючи найменші 
об’єкти. Режим ультрависокої роз
дільної здатності дозволяє отрима
ти фактично фотографічну картину 
обстежуваної ділянки. А це, у свою 
чергу, сприяє випуску більш точних 
навігаційних карт, що значно під
вищує безпеку мореплавства.
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