
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOWA GENERACJA SZEROKOPASMOWYCH ECHOSOND HYDROGRAFICZNYCH 10-500 kHz 
 

EA440 jest nową wieloczęstotliwościową echosondą hydrograficzną w technologii szerokopasmowej.  
Została opracowana do pomiarów hydrograficznych na wodach płytkich i średniej głębokości. Może być 
wykorzystywana jako przenośna lub stacjonarna, jednocześnie jako sonar boczny oraz profilograf osadów 
na płytkich wodach. Oprogramowanie operacyjne jest zgodne z nowym standardem MMI firmy 
KONGSBERG  
 
 
Łatwa w obsłudze 
Echosonda EA440 wykorzystując system operacyjny Microsoft  
Windows® 7 zapewnia użytkownikowi maksymalną łatwość i 
elastyczność w obsłudze. Może być obsługiwana przy pomocy 
myszy, manipulatora kulkowego lub zdefiniowanych przez operatora 
skrótowych komend. Menu dostępne jest w językach: angielskim, 
niemieckim, francuskim, islandzkim, norweskim i hiszpańskim. 

 

Praca na wielu częstotliwościach 
Jednocześnie echosonda może obsługiwać do ośmiu zespołów 
nad/odb  pracujących na różnych częstotliwości od 10 do 500 kHz. 
Dla poprawienia jakości echogramów w pobliżu przetworników 
instalowane są  zespoły nad/odb, które łączem Ethernet połączone sa 
ze zintegrowaną z monitorem jednostką procesora.  

 
Prezentacja na ekranie 
Użytkownik może ustawiać wyświetlanie obrazu w dowolnej 
formie. Można wybierać różne okna na ekranie dla echogramu,  
A-skopu i cyfrowej głębokości. Można także sterować wszystkimi 
funkcjami w EA440 kliknięciem na ekranie. Wszystkie  funkcje 
zawierają wszechstronną pomoc wrażliwą na kontekst działań. 
Można zachować swoje ulubione ustawienia i przywołać je z 
powrotem gdy zachodzi taka potrzeba. 

 
Różnorodność dostępnych wysokiej sprawności przetworników 
zapewnia pomiary na różnych wodach, od ekstremalnie płytkich 
mielizn (0.2m) do głębokości 3000 m.  Przetwornik o niskiej 
częstotliwości (typowo 10 i 15 kiloherca) może  pracować jako lekki 
profilomierz osadów do maksymalnej głębokości wody 300 m.  
Kompletny system EA440 składa się z komputera PC (system 
operacyjny Windows7), jednego lub kilku szerokopasmowych 
zespołów nad/odb oraz do ośmiu przetworników.   



PODSTAWOWE PARAMETRY I FUNKCJE EA440 
……………………………………………………………………………………………………………… 
• System operacyjny  Microsoft  Windows® 7 
• Zakres częstotliwości 10 – 500 kHz, szerokopasmowe 
• Forma impulsów CW i FM dający duży stosunek sygnał/szum,  

istotny zwłaszcza dla uzyskania wysokiej rozdzielczości na 
dużych zakresach podczas skanowania bocznego 

• Łatwość obsługi 
• Jednoczesna praca do ośmiu kanałów częstotliwościowych  
• Przetworniki:  na moc od 10W do 1 kW  i zakres częstotliwości 

od 30 – 500 kHz 
• Funkcja „zoom” dla echogramów pionowych i bocznych 
• Echogramy mogą być zapisywane jako pliki Bitmap i/lub 

bezpośrednio drukowane 
• Zapisywanie wszystkich danych dla każdego pingu, łącznie z 

zapiskami, danymi nawigacyjnymi i informacjami z innych 
czujników w wybranych katalogach 

• Tryb odtwarzania zapisanych danych surowych dla dalszej 
obróbki i wizualizacji 

• Możliwość zapisywania indywidualnych ustawień  

• Elastyczny interfejs czujnika 
• Współpraca z: GPS, log prędkości, czujnik temperatury, 

żyrokompas, czujnik ruchu, czujniki prędkości dźwięku 
• Zapiski zewnętrzne 
• Kompensacja wahań bocznych, wzdłużnych i pionowych 
• Różne opcje wprowadzania prędkości dźwięku: stała prędkość, 

wprowadzanie ręczne, wprowadzanie na bieżąco z czujnika SV 
• Zaawansowany algorytm komunikacji wykrywania dna  
• Elastyczne konfiguracje różnych zestawów PC 
• Wbudowana funkcja sonaru bocznego wysokiej rozdzielczości  

np. z dwoma przetwornikami na lewą i prawą burtę 
• Wyjście znaczników do selekcjonowania obiektów skanowania 

bocznego w celu obróbki przez zewnętrzne oprogramowanie 
• Obsługa dużego zakresu formatów danych wyjściowych 
• Wysoka rozdzielczość wynikająca z próbkowania od 0,6 cm 

przy 500 kHz 
• Funkcja profilomierza dna dla 10 kHz i 15 kHz 
• Szeroki zakres formatów danych wej / wyj do zewnętrznej 

komunikacji 

 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Echogram: funkcja profilomierza dna, 15 kHz, tryb 
impulsowy CW, zakres penetracji w dno 2,5 m 

A. Hydrograficzna stacja operatora (komputer   
zintegrowany z monitorem) 

B. Panel nad/odb (szerokopasmowy Transceiver WBT 
C. Przetworniki 



EA440 FUNKCJA SONARU BOCZNEGO 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
Funkcja sonaru bocznego o wysokiej rozdzielczości służy do:  
 
• Wykrywanie obiektów pod dnem 
• Morfologia dna 
• Kontrola procesu pogłębiania 
• Wykrywanie wraków i elementów wystających z dna 
 
Jeśli podczas skanowania bocznego do echosondy jest podłączony 
GPS oraz informacja o kursie, wówczas obiekt wykryty na 
echogramie może być oznaczony kliknięciem myszy. Zostanie 
zapamiętana informacja o pozycji tego obiektu. Te dane następnie 
mogą być eksportowane w czasie rzeczywistym do obróbki przez 
zewnętrzne oprogramowanie. 

 
Przy pomocy funkcji powiększania (zoom) interesujący obiekt lub 
cel może zostać powiększony w celu szczegółowego badania.  
Obszar powiększania może być dowolnie zmieniany, a okno może 
być przesuwane jako nakładka w dowolnej pozycji na echogramie 
skanowania bocznego. 
 
Tryb FM (chirp) jest doskonałym narzędziem dającym wysoka 
rozdzielczość podczas skanowania bocznego na wysokiej 
częstotliwości.  W trybie CW podczas skanowania bocznego na 500 
kHz , przy długości impulsu 32 μs uzyskuje się wysoką 
rozdzielczość, ale krótki zasięg, typowo 50 - 75 m.  
Przełączając na pracę FM (chirp) i długość impulsu 1 ms zasięg 
zwiększa się do 125 - 150 m utrzymując tę samą wysoką 
rozdzielczość. Przy takim zasięgu nie ma żadnego sensu, aby starać 
się uzyskiwać jeszcze większą rozdzielczość. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeden kanał pionowy 200 kHz, dwa kanały podwójnego skanowania bocznego na 500 kHz z obszarem powiększonym dla 
szczegółowego  badania obiektów (po lewej) oraz morfologii (po prawej) 



EA440 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
………………………………………………………………………………………………………………... 
SYSTEM 
Praca pod standardowym systemem operacyjnym Windows 7 PC, 
łatwa instalacja. Dostępna pomoc online, Microsoft Internet 
Explorer jest konieczny 
• System operacyjny: Windows 7 
• Dysk twardy, minimum 100 GB 
• Menu w językach: angielski, niemiecki, francuski, islandzki, 

norweski, hiszpański 
• Zakresy głębokości na monitorze min/max: 1 – 12.500 m 
• Ustawianie: ręczne, automatyczny zakres / automatyczny start 
• Widoki: echogram, skan boczny, A-skop 
KOLOROWY WY ŚWIETLACZ 
• Wyświetla aktualne pingi w 12/64 kolorach,  szarości, w 

kolorze miedzi, kolor progu oraz zakresu swobodnie dobierany 
(w dB ) 

• Rozdzielczość dna: 1 cm 
• Formy impulsów: CW, FM Chirp 
• Minimalne zakresy próbkowania: 

o 0,6 cm (200 & 500 kHz) 
o 2 cm przy 50/70/120 kHz 
o 5 cm przy 38 kHz 
o 10 cm przy 15 kHz 

INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE 
• Szeregowy i sieciowy dla surowych danych, dane nawigacyjne 

NMEA, adnotacje, czujnik ruchu, formaty głębokości Simrad, 
Atlas, HYMAS, NMEA, zdalny zapis Start/Stop, zdarzenia, 
wejście temperatury NMEA 

PRĘDKOŚĆ DŹWIĘKU 
Ręcznie, kalkulowana lub zmienna z importowanego profilu dna, 
korekcja na bieżąco z czujnika temperatury i ustawienia zasolenia. 
DETEKCJA DNA 
Zaawansowany algorytm z wybieranym zakresem głębokości 
min/max i ustawianym progiem w dB. 
Częstość pingowania: max. 20 pingów/sek (regulowana) 
PAMI ĘĆ DANYCH 
Kompletne surowe dane próbek ech, bitmapa, dane echogramu, 
XTF, XYZ, formaty danych o pozycji mogą być zapamiętywane na 
wewnętrznej lub zewnętrznej pamięci. 
PANEL NADAWCZO/ODBIORCZY 
• Zakres częstotliwości: 10 - 500 kHz 
• Kanały: do 8 częstotliwości jednocześnie 
• Moc nadajnika: od 10W do 650W 
• Odbiornik: zakres dynamiki 160 dB 
• Zasilanie: 12 - 15 VDC 
• Pobór prądu: max. 5A 
• Zakres temperatury: praca 0 - 50oC, przechowywanie -

40/+70oC 
WYMIARY I CI ĘŻAR 
• Wysokość: 84 mm 
• Głębokość: 213 mm 
• Szerokość: 438 mm 
• Ciężar: 5 kg 

 
EA440 KALKULOWANE GŁĘBOKOŚCI WYKRYWANIA W TRYBIE PRACY FM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁOŻENIA 
• Zasolenie: 3,5% 
• Temperatura: + 10oC 
• Przeciętne dno 
• Maksymalna długość impulsu 
 
Uwaga: tryb FM daje dużo  większą rozdzielczość w 
porównaniu do najdłuższego impulsu CW.  
Np.  przy 200kHz : dla FM=4,8 cm, dla CW=80 cm 


