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Тема 2. Принципи на хидрографското изследване 

 

Хидрографското проучване разглежда конфигурацията на дъното и съседните земни 

площи на океани, езера, реки, пристанища и други водни форми на Земята. В строгия 

смисъл на думата то се определя само като геодезия на водна площ, но в съвременната 

употреба може да включва голямо разнообразие от други цели като измерване на 

приливите, теченията, гравитацията, земния магнетизъм и определянето на физичните и 

химичните свойства на водата. Основната цел на повечето хидрографски проучвания е да 

се получат основни данни за съставянето на навигационни карти с акцент върху 

характеристиките, които могат да засегнат безопасната навигация. Другите цели включват 

придобиване на необходимата информация за свързани морски навигационни продукти и 

за управление на крайбрежните зони, инженеринг и наука. 

Целта на хидрографското проучване е: 

 Да събира със систематични наблюдения в морето, по крайбрежието и във 

вътрешността геореферентни данни, свързани с: 

 Конфигурация на бреговата линия, включително човешка инфраструктура за 

морско корабоплаване, т.е. всички тези функции на брега, които представляват 

интерес за моряците; 

 Дълбочини в района на корабоплаване (включително всички потенциални 

опасности за корабоплаването и други морски дейности); 

 Състав на морското дъно; 

 Приливи и отливи; 

 Физични свойства на водния стълб. 

 Да обработва събраната информация, за да създаде организирани бази от данни, 

способни да осигурят създаването на тематични карти, морски карти и други видове 

документи, използвани най-често за: 

 Морска навигация и управление на трафика; 

 Военноморски операции; 

 Управление на крайбрежните зони; 

  Опазване на морската среда; 

 Експлоатация на морски ресурси и полагане на подводна инфраструктура 

(кабели, тръбопроводи); 

  Определяние на морските граници (прилагане на правото на море). 

 Научни изследвания. 

Морската карта е крайният продукт на хидрографското проучване. Точността и 

съответствието й зависят от качеството на данните, събрани по време на проучванията. 

Морската карта е графично изображение на морската среда, показваща естеството и 

формата на брега, дълбочините на водата и общия характер и конфигурация на морското 
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дъно, местата на опасностите за навигацията, повишението и спадането на приливите и 

характеристиките на магнитните свойства на Земята. Действителният вид на морската 

карта може да варира от традиционна хартия до електронна карта. Електронната карта не е 

просто цифрова версия на хартиената, тя въвежда нова навигационна методология с 

възможности и ограничения, които са много различни от хартиените карти. Електронната 

морска карта се превърна в юридически еквивалент на хартиената карта, одобрена от 

Международната морска организация. Те доведоха до публикуването на различни карти от 

"ново поколение". Батиметричните морски карти, разработени от цифрови данни или 

създадени от многоцветни звукови данни, позволяват подводният релеф да бъде 

визуализиран чрез различни сини оттенъци и изобати. По същия начин са били 

публикувани сонарни мозайки за странично сканиране под формата на карти или атласи, 

за да се характеризират големите геоморфологични структури. Тези карти вече нямат за 

цел безопасността на корабоплаването, а по-скоро дават знания за околната среда, 

необходими за подводната навигация, океанографските проучвания или промишлените 

приложения, като например полагане на кабели, добив на морското дъно и експлоатация 

на нефт.  

Хидрографската геодезия претърпява фундаментални промени в измервателната 

технология. Многобройните акустични и въздушни лазерни системи осигуряват почти 

цялостно покритие и измерване на морското дъно в сравнение с по-ранното вземане на 

проби от батиметрични профили. Способността за точно позициониране на данните в 

хоризонталната равнина е увеличена значително от наличието на системи за сателитно 

позициониране особено когато се увеличава с диференциални техники [81].  

 

1.1. Планиране на изследванията 

Планирането на проучванията обхваща широк спектър от дейности от 

разработването на идея за проучване в рамките на хидрографската служба и последващото 

й издаване като Инструкции за проекта / Хидрографски инструкции (HI – Hydrographic 

Instructions), за подробно планиране и организиране на геодезичен кораб за изпълнение на 

практическа задача.   

Планирането обхваща междуведомствената връзка на правителствено ниво, 

дипломатическото сътрудничество и разпределението на многобройни скъпи ресурси. 

Планирането на изследването включва смесване на дейности в съгласуван модел, насочен 

към постигането на конкретна задача. 

Проучването започва много преди началото на събирането на данни. Някои задачи, 

които трябва да бъдат решени, са: 

 Точна област на проучването; 

 Вид на проучването и мащаб за изпълнение на стандартите на морската карта, 

която трябва да бъде съставена; 

 Обхват на изследването (краткосрочно или дългосрочно); 
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 Налични платформи (кораби, катери, самолети, наети плавателни съдове, 

споразумения за сътрудничество); 

 Помощ при работа (въздушна или сателитна фотограметрия, геодезия, приливи и 

отливи); 

 Ограничителни фактори (бюджетни, политически или оперативни ограничения, 

ограничения на системите за позициониране, логистика).  

 

1.2. Продължаване на планираните проучвания 

След като бъдат решени горните въпроси, се преразглежда цялата налична 

информация в района на проучването. Това включва въздушна фотограметрия, сателитни 

данни, топографски карти, съществуващи навигационни карти, геодезическа информация, 

информация за приливите и всичко останало, което засяга изследването. Подробностите, 

дадени в инструкциите за проекта, могат да включват някои или всички от изброените по-

долу, в зависимост от вида на дадено проучване: 

 Ограничения на изследванията; 

 Изисквания за данни и резолюция; 

 Метод на позиционния контрол, заедно с очакваната точност; 

 Използване на сонар; 

 Как се изготвя докладът за проучването; 

 Общо и подробно описание на причините за приоритетите на изследването, 

методи, които трябва да се използват, конкретни наблюдения и други подходящи насоки 

или инструкции; 

Освен това приложенията към хидрографските инструкции ще дадат указания за 

следното: 

 Каква координатна система и проекция да се използва;  

 Останки от разбити кораби в изследваната област; 

 Необходими данни за приливите; 

 Специални инструкции относно събирането на данни по отношение на 

океанография, геофизика, инструкции за ветроходство, въздушна фотограметрия и др. 

Разработването на общ план за проучване и последващите планове за специфични за 

обекта проучвания създава по-ефективно проучване. Общият план за проучване разглежда 

начина, по който се планират, извършват и обработват проучванията. Този план трябва да 

бъде добре обмислен и надежден, за да отчете възможно най-много непредвидени 

обстоятелства. Този план включва обучение, софтуер, поддръжка и обновяване на 

оборудването, изчисления, всички изисквания за данни, график, безопасност и време. 

Планът за специфично проучване на дадено място разглежда местните съобщения, 

предходни измервания и данни, плътност на данните и специфично оборудване и 
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персонал, които ще отговарят на изискванията на общия план на изследването. Някои от 

изискванията са: 

 Обучението на геодезисти следва да се извършва по време на измервания, за да се 

гарантира, че се поддържат подходящи компетенции; 

 Софтуерът за регистриране и обработка на данни е от решаващо значение за 

проучването. Той трябва да е лесен за ползване; 

 Следва да се избере подходяща платформа за проучване и оборудване. От 

първостепенно значение е да се направи правилен подбор; 

 Целта на проучването обикновено ще диктува изискването за данните 

(гъстота/плътност, покритие и точност); 

 Графикът често е критичен елемент в хидрографското проучване. Данните 

обикновено имат определена конкретна дата на предаване, така че събирането и 

обработката на данните от изследването да се извършват в много специфична времева 

рамка. Като се има предвид това, важно е да се планират и анализират всички аспекти на 

общия план за проучване с възможност да се изпълни графикът като основен елемент; 

 Безопасността е основното съображение. Задължение на отговорното лице е да 

оцени всяка ситуация за възможни опасности. Ако има установена опасност, трябва да се 

обърне внимание, преди да се продължи с дейността; 

 Своевременно уведомяване на местните власти; 

 Проучвателните линии (промерите) с множество изследвания трябва да следват 

контурите на дъното. Това ще помогне при определянето на промените в подводния релеф. 

Многобройните линии на изследване също трябва да бъдат разположени така, че да се 

постигне подходящо количество припокриване или плътност на данните, за да отговарят 

на стандарта за проучване; 

 Неразделна част от данните от проучването е използваната референтна система. 

Координатната система WGS-84 е подходяща, понеже се използва в цял свят; 

 Плътността на данните ще варира според метода на проучването, дълбочината на 

водата и необходимостта. Методът на проучването се определя от наличното 

оборудването, квалифицирания персонал и условията на обекта на изследването [81].   

 

1.3. Събиране на данни 

Събирането на данни зависи от различни фактори. Изискванията за проучването, 

наличната платформа и оборудване, както и времето, определено за определена задача, 

определят количеството данни, които трябва да бъдат събрани. Голяма част от данните 

могат да бъдат събрани, като се използват най-новите хидрографски софтуер и 

инструменти.  

Целта на дадено проучване обикновено диктува изискването за данните (плътност на 

данните, покритие и точност на данните). Възможно е да се събират повече данни по време 
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на теренното проучване, ако няма увеличаване на разходите и графика за изпълнение на 

дадена задача. Събирането на данни се извършва по методичен начин, започвайки от 

едната страна на областта, и завършващо на друга. 

Трябва да се отбележи, че съкращаването на данните и плътността (гъстотата) на 

данните не са едно и също нещо. Плътността на данните е броят на измерените дълбочини 

на единица площ, докато съкращаването на данните се отнася до припокриване на данни 

или данни, събрани в различно време на едно и също място. Типът на изследването 

дефинира дублиране на данни или изисквания за припокриване на данни. Проучванията за 

пълно покритие се занимават повече с плътността на данните, което гарантира, че всички 

подводни характеристики на релефа (препятствия) са изобразени. 

 

1.4. Обработка на данни 

Обработката на данните трябва да се извършва при строги критерии за контрол на 

качеството. Хидрографските данни се събират чрез автоматизирани системи или се 

преобразуват в автоматизиран формат. Окончателното обработване на данните и картите 

се извършват чрез използване на бордови или офис-базирани компютърни системи. 

Събраните данни се обработват и впоследствие се проследяват пропуските и областите със 

съмнителни данни. Повечето от хидрографските системи са в състояние да изпълняват 

"довършителни" операции, при които данните от изследванията се събират, обработват, 

изчертават и анализират на полето. Необходимо е цялостно планиране на проучването за 

интегриран подход, който генерира базовата линия за цялата операция в реално време и 

последваща обработка със системата.  

 

 

 

 

Фигура 1.1. Модел за обработка на данни 
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Основното изискване за обработката на данни е генерирането на валидни данни, 

които са достатъчно обработени, т.е. преминали през различни процедури на различни 

етапи или представени така, че да може да се направи оценка. Тези процедури / етапи на 

обработка могат да се прилагат в реално време или по време на последваща обработка, но 

те трябва да гарантират, че крайният продукт отговаря на стандартите и спецификациите, 

определени от IHO. 

Трябва да се гарантира, че всички грешки са елиминирани и необходимите корекции 

нанесени, например коефициенти на калибриране на системата и компенсации на 

сензорите или променливи стойности, като например профили на скорост на звука и 

стойности на приливите за намаляване на измерените дълбочини. Обработката трябва да 

се стреми да използва всички налични източници на информация, за да потвърди 

наличието на навигационно значими дълбочини и качествени данни. Някои от стъпките на 

обработка са описани по-долу. Те трябва да се тълкуват само като индикация, също и по 

отношение на тяхната последователност: 

 Позиция: Смесване на данни от различни сензори (ако е необходимо), определяне 

на данните за позициониране;  

 Корекции на дълбочината: Трябва да се направят корекции за промени в нивото 

на водата, измерване на сензорите за поведение и промени в тежестта на изследователския 

съд (например промяна в течение на времето, причинена от разхода на гориво). Трябва да е 

възможно да се обработят повторно данните, за които корекциите са били приложени в 

реално време;  

 Корекции на отношението: Данните за атрибутите (направление, ъгъл на 

наклона) трябва да бъдат квалифицирани; 

 Скорост на звука: Корекциите, дължащи се на пречупване, се изчисляват и 

прилагат; 

 Обединяване на позиции и дълбочини: Трябва да се вземе предвид времето за 

отместване (латентност) и геометричното отместване между чувствителните елементи 

(датчиците) [81]. 

 

1.5. Анализ на данните 

Точността на резултатите от изследването трябва винаги да бъде цитирана, за да 

покаже колко са добри или надеждни. Тъй като никое оборудване не е напълно без 

грешки, затова във всички измервания се внасят грешки. Освен това грешките се въвеждат 

в изчисленията чрез приближения, използвани във формули, или чрез закръгляване на 

числата. Наблюдателните техники са предназначени да отстранят всички грешки, но има 

малки, случайни грешки, които след това могат да бъдат анализирани чрез строги техники 

за количествено определяне на точността на наблюденията. 

Постоянните, систематичните и периодичните грешки често се разглеждат заедно 

като "систематични грешки". Постоянните и систематичните грешки са натрупващи се и 
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поради това не могат да бъдат намалени чрез повторение. Случайни грешки присъстват 

във всички наблюдения, като резултатът никога не може да бъде "точен". Тези грешки 

могат да бъдат положителни или отрицателни и по-вероятно да бъдат с малки размери. 


