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De theorie

SONAR (sound navigation and ranging)

transducer



single beam multi beam

De theorie

echolood



De theorie

side scan sonar
• 2 dimensionaal beeld o.b.v. intensiteit en 

schaduwwerking
• geen X,Y,Z data (bathymetrie)
• groot bereik in ondiep water



De evolutie

3D side scan sonar
• hoek & afstand meting
• geometrisch correct in 3 dimensies
• bathymetrie beschikbaar (X,Y,Z puntenwolk)
• en real time 3D imaging



pulse <> beams

De techniek

beamformers (multi beam) meten een afstand voor elke openingshoek
interferometers meten een hoek voor elke afstand (reflectie)

multi beam side scan



interferometrie

De techniek

interferometrische sonar 
systemen gebruiken fase 
verschilmeting d.m.v. 
meerdere ontvanger elementen 
(transducer arrays) om de hoek 
van de akoestische reflectie te 
bepalen



het probleem met interferometrie

De techniek

multiple “angle-of-arrival” processing 
>> CAATI technologie van Ping DSP

multipath effecten leveren meerdere returns 
(“angles-of-arrival”) met dezelfde afstand en/of hetzelfde
faseverschil
>> levert verwarring en onbetrouwbare data

de oplossing

waterlijn

zeebodem

gepatenteerde technologie in uniek 
instrument : 3DSSTM



CAATI

De oplossing
multipath effect wordt groter
naarmate de afstand tot de sonar 
groter wordt

minder last van multipath effecten

object op de zeebodem
“versmelt” met de bodem

object op de zeebodem wordt
correct weergegeven



CAATI

De oplossing

multi beam interferometrie CAATI

• verticale objecten worden beter weergegeven
• complexe geometrische structuren in de 

waterkolom of op de zeebodem worden beter 
weergegeven



De oplossing

3DSSTM <> multi beam sonar

transducer array

beam voetprint

pulse
voetprint

• pulse voetprint is kleiner 
dan beam voetprint 
(verder van de nadir)

• levert hogere resolutie 
(meer punten)

nadir



De oplossing

• groter bereik in ondiep water

3DSSTM <> multi beam sonar

gemiddeld bereik voor multi beam systemen is 3,5 x waterdiepte
>> 3D side scan sonar haalt 10 ~15 x waterdiepte

nadeel: minder data en grotere variantie rondom nadir



De oplossing

• bottom tracking en (real time) 3D imaging

3DSSTM <> multi beam sonar



Resume

single beam & 
multi beam

sonar

side scan 
sonar

multi beam met 
backscatter

snippets

interferometrische 
side scan sonar

3DSSTM

sonar

alleen bathymetrie 2D images

2D images met beperkte 
bathymetrie

bathymetrie met 
(beperkte) 2D images

3D images  
&

bathymetrie



3DSSTM 

De praktijk
• pole mount systeem 
• geo-gerefereerde punten (i.c.m. 

positie en scheepsgeometrie)
• compatible met 3rd party software 

(QINSy, Hypack, PDS2000)



De praktijk

Bron: Van Oord

bereik: multi beam survey testgebied Van Oord (Moerdijk) 



De praktijk

Bron: Van Oord

bereik: 3D side scan sonar kijkt tussen palenfundatie door



De praktijk

Bron: Van Oord

object detectie: niet eerder opgemerkt wrak



De praktijk

Bron: Van Oord

object detectie: test gebied Van Oord (Moerdijk) 
gedetecteerde objecten waren niet eerder opgemerkt in verschillende MBES surveys



De praktijk

Bron: Van Oord

bereik: 3D side scan sonar kijkt “onder” afgemeerde boten door (survey Fujairah, VAE)



De praktijk

bathymetrie in diepte 2 meter 

25 meter 

Bron: Van Oord



De praktijk

15 meter 

Bron: Van Oord

bathymetrie in diepte 1 meter 



De praktijk

13 meter 

Bron: Van Oord

bathymetrie in diepte 0,75 meter 



De praktijk
vergelijk nauwkeurigheid Ping 3DSS met multi beam
(Norbit iWBMS en Reson Seabat 7125)

1x1 m grid cell, averaged standard deviations 
and hit count:

• Ping 0.063m, average hit count 151
• Seabat 0.025m, average hit count 78 
• Norbit 0.039m, average hit count 89

Relative difference (height) between averaged 
seabed's:

• Ping versus Seabat is +/- 8 cm
• Ping versus Norbit is +/- 4 cm
• Seabat versus Norbit is +/- 7 cm Bron: Van Oord



De praktijk

object detectie: wrakken Spiegelplas 
object detectie: wrak J. van Hasseltkanaal Amsterdam



De praktijk

object detectie: wrak van de J.E. Boyden (1888) in Lake Union (Seattle, USA)) in Lake Union 
(Seattle



De praktijk

object detectie: ankerlijn tussen rotsen



De praktijk

Object detectie: visnetten



De praktijk

object detectie: visnetten en school vissen



De praktijk

object detectie: autowrak



De praktijk

Ping 3DSSTM >> compact systeem geschikt voor USV en AUV

Bron: Van Oord



• compacte (pole mounted) 2D & 3D-side-scan-sonar met de mogelijkheid 
om bathymetrische gegevens real time vast te leggen

• groot bereik, met name in ondiep water (in de praktijk is het bereik veel  
groter dan van een standaard MBES). 

• survey van een groter gebied in minder tijd.
• veilig varen, verder weg van ondiepe kustlijnen, golfbrekers etc.
• meten onder afgemeerde schepen
• hoge data dichtheid (in 10 m waterdiepte >> 10.000 punten / seconde)
• grotere variantie t.o.v. MBES (standaard afwijking)
• minder betrouwbaar rondom nadir
• kosten efficiënte (onderwater) technologie

Bron: Van Oord

Resume

Ping 3DSSTM 



Bedankt voor uw aandacht

Vragen?


