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Геодезичні вимірювання супутниковими
методами під час спостережень за осадкою
і зміщенням великих інженерних споруд
зонах відповідальності філій ДУ «Держгідрографія» є маяки та навігаційні знаки, зведені
на гідротехнічній основі. Стан їх багато в чому залежить від стану власне цієї гідротехнічної споруди.
Виявлення і прогнозування різного роду деформацій,
що виникають у гідротехнічних спорудах, дозволяють
своєчасно вживати заходи з їх укріплення, у т. ч. й башт
маяків та їх фундаментів. Ці роботи, якщо їх виконувати традиційними топогеодезичними способами вимірювань, потребують багато часу, є кропіткими та вимагають значних коштів. Сьогодні усе це може бути оперативно та якісно виконано за допомогою супутникових радіонавігаційних систем (далі — СРНС).
Розробка ефективних методів завчасного
виявлення і прогнозування деформацій (осадки і зміщення) інженерних споруд є актуальним завданням,
оскільки його вирішення є важливим фактором
забезпечення надійності, довговічності і безпеки їх
експлуатації, створює умови для підвищення ефективності використання капітальних вкладень у будівництво, допомагає раціонально планувати регламентні роботи, у тому числі геодезичні спостереження за деформацією гідротехнічних споруд.
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Фото 1. Мол Ялтинського морського
торговельного порту
Вивчення найрізноманітніших деформацій, що
виникають у земній корі, а також в основах інженерних споруд (див. фото 1 та фото 2) потребує досить
частих (а іноді й безперервних у часі) геодезичних
вимірювань, особливо на великорозмірних об’єктах,
значних витрат коштів і часу. Через це доцільність
використання GPS-вимірювань на таких об’єктах є
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мотивованою, у першу чергу, високою економічною
ефективністю супутникових методів вимірювань та їх
високою точністю.

Фото 2. Зруйнований мол у бухті Ласпинська

Для вирішення цих геодезичних завдань основна роль відводиться диференціальним режимам,
оскільки вони істотно вирізняються точністю визначення приростів координат, яка залежить від:
– відстані між приймачем і опорною станцією;
– кількості супутників на орбіті;
– розташування супутників відносно приймачів;
– типу і точномірних можливостей приймача;
– типу місцевості і часу спостережень.
СРНС забезпечує виняткові можливості для
створення геодезичних мереж різного призначення,
працює практично за будь-яких погодних умов і не
вимагає взаємовидимості між приймачами, що дає
значну економію і прискорює час виконання.
Із впровадженням супутникових технологій в
топогеодезичне виробництво різко змінилися організаційні і технологічні принципи проведення польових
та камеральних робіт, що дає підстави говорити про
революційні зміни у сфері геодезичних вимірювань.
Для виконання геодезичних спостережень за
осадкою і лінійними зміщеннями гідротехнічних
споруд необхідно побудувати геодезичну мережу з
опорними пунктами поблизу цих споруд (рис. 1).
Для кожної споруди опорний пункт визначається свій, так званий базовий (рис. 2) на відстані
100–200 метрів від споруди. Визначення таких базових пунктів виконується за стандартною методикою
розвитку і згущування геодезичних пунктів з викори-

Сигнали лиха
удно, якому загрожує небезпека
Якщо жодних засобів для подавання
загибелі і яке потребує негайної сигналів лиха немає, то:
допомоги від інших суден, літальних апара– слід повільно піднімати та опускати
тів або з берега, подає або виставляє сигнали
витягнуті в сторони руки, повторююлиха. Схожі сигнали лиха подаються і людьчи це постійно.
ми, які рятуються на шлюпках, плотах або
За допомогою радіотелефону передавати:
знаходяться в інших ситуаціях, коли їм
– слово «Mayday» (вимовляється як
загрожує смертельна небезпека.
«ме’де’»);
Міжнародними правилами запобіган– радіотелефонний сигнал лиха – двоня зіткненню суден у морі, 1972 р., передтональний звуковий сигнал, що
бачено світлові, звукові, візуальні, радіотепередається почергово з частотами
лефонні та радіотелеграфні сигнали, які
2200 і 1300 Гц тривалістю від 30 с до 1
можуть подаватися одночасно або окремо.
хв. Кожен із вказаних тонів автомаДо світлових сигналів належать:
тично передається впродовж 250 мс.
– ракети або гранати, що вистрілюють
Сигнали лиха, що передаються радіотечерез короткі проміжки часу поодинокими леграфом:
червоними зірками;
– сигнал SOS азбукою Морзе (…– –
– червоноколірні ракети з парашутом;
–…). Цей сигнал може передаватися і
– фальшфейер червоного кольору;
за допомогою іншої сигнальної систе– розпалене вогнище на судні
ми, наприклад, клотикового ліхтаря,
(наприклад, запалена смоляна або
сигнального прожектора тощо;
мазутна бочка).
– сигнал лиха – серія з 12 тире тривалістю 4
Звукові сигнали:
с кожне з інтервалами між ними в 1 с.
– гарматні постріли або інші вибухові
Передається він впродовж 1 хв. на міжнасигнали, що подаються з інтервалом
родній частоті лиха 500 кГц з допомогою
до 1 хв.;
автоматичного подавача сигналів триво– безперервний звук, вироблений
ги і лиха. Радіотелеграфний сигнал трибудь-яким апаратом для подавання
воги змушує спрацьовувати автоаларм –
туманних сигналів.
автоматичний приймач сигналів тривоги.
Візуальні сигнали:
До сигналів лиха також належать:
– сигнал NC (November Charlie), пода– сигнали, що передаються аварійниний прапорами міжнародного Зводу
ми буями місцеположення;
сигналів;
– сигнали радіолокаційних маяків-відповідачів на рятувальних шлюпках і
– сигнал у вигляді квадратного прапора
над/під яким розміщено кулю або щось
плотах.
Для розпізнавання з повітря як сигнал
подібне на кулю. Такий сигнал може
лиха можна використати:
бути зроблено з підручних засобів.
– полотнище оранжевого кольору з
З використанням димових шашок:
чорним квадратом або колом чи
– випускання клубів диму оранжевого
іншим символом;
кольору.

С
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стадія захворювання, а також невпевненість у своїх
силах чи недостатня підготовленість до цього складного чи нового виду діяльності.
Людині у такому стані необхідна психологічна підтримка з боку керівника чи колег. Полягає
вона, перш за все, у рівному і тактовному ставленні до підлеглого чи товариша. Зайвим буде «вичитування» за допущені помилки, вияв грубості,
зарозумілості і пихатості, а також недовіри і підозри. Варто пам’ятати, що усвідомлена помилка –
це, зазвичай, моральна травма, яку людина важко
переживає. У цій ситуації вона більш за все потребує душевної рівноваги, зняття напруги, викликаної відчуттям власної вини. Гарними ліками може
бути жарт, який, однозначно, не повинен принижувати людську гідність. Потрібна терплячість,
щоб зняти психічну напругу і підтримати хороший
настрій. Чітка команда чи порада, подані впевненим, твердим голосом, знімають розгубленість,
стають стимулом для адекватної поведінки.
Якість діяльності пов’язана з факторами мотивації – зацікавленості працівника в тому, щоб добре
працювати. Мотивація передбачає орієнтованість
працівника на досягнення мети діяльності як задоволення його особистих соціальних чи інших
потреб, таких як гідна винагорода за результати
праці, просування по службі, самоутвердження,
повага з боку інших людей, отримання задоволеня
від самого процесу діяльності і т. ін.
Низький рівень мотивації проявляється у
незосередженості на предметі діяльності, нехтуванні вимогами правил та інструкцій, слідуванні шляхом найменшого опору.
Мотиваційна підтримка передбачає використання керівниками і колегами стимулів, які б відповідали цілям, яких людина намагається досягнути, і формуванню таких цілей. Керівники повинні
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вважати своїм найважливішим завданням зробити
так, щоб кожен член екіпажу розумів сенс своєї
роботи, усвідомлював свою відповідальність за її
результати, відчував вплив досягнутих результатів
на заробітну плату чи інше заохочення, на компетентну оцінку фахової кваліфікації і перспективи
службового зростання.
Причиною появи помилок людини може бути
відсутність чи недостатність інтелектуальної підтримки; особливо гостро ця проблема постає в екстремальних ситуаціях і в умовах дефіциту часу на
прийняття рішення. Морська практика в таких
ситуаціях вимагає звернутися за порадою до більш
досвідченого спеціаліста; вахтовий помічник капітана при появі будь-яких сумнівів повинен повідомити про них капітану судна; сам капітан у разі
потреби звертається за рекомендаціями до берегових спеціалістів. Великі надії покладаються на
створення інтелектуальних систем ухвалення
рішень стосовно безпечного мореплавства. Такі
системи мають надавати судноводію унікальні
дані, які не можуть бути отримані у реальному масштабі часу на базі наявної на судні технічної документації. Система здійснює аналіз ситуації, оцінює
і прогнозує динаміку зовнішнього середовища та
надає практичні рекомендації стосовно керування
судном у складних умовах або забезпечення його
мореплавних якостей у пошкодженому і непошкодженому стані.
Технічною основою інтелектуальної системи
є бортова ЕОМ стандартної конфігурації та вимірювальна система, яка забезпечує контроль характеристик стану судна. Комп’ютерні програми
інтелектуальних систем повинні вирізнятися
гнучкістю і надійністю. Поняття гнучкості означає легкість внесення у систему доповнень і змін,
здатність її до сприйняття нових знань і методів
обробки інформації. Реалізація принципу надійності дозволяє у разі виходу з ладу частини системи чи неможливості контролювати окремі параметри керованого об’єкта або зовнішнього середовища продовжувати функціонувати і надавати
практичні рекомендації.
Спілкування з комп’ютером інтелектуальної
системи здійснюється природною мовою.
Виведена інформація повинна відображати
результати контролю стану судна, аналізу ситуації,
пояснення логіки аналізу і прогнозу розвитку
ситуації. Практичні рекомендації виводяться на
екран монітора у вигляді текстових повідомлень і
графічних образів.

Рисунок 1. Розвинення мережі опорних пунктів

станням GPS-приймачів у статичному режимі.
Коротка відстань між базовим і визначальним
GPS-приймачами, дозволяє забезпечити міліметрову
точність за параметрами Х, Y, Н.
Маючи базові точки гідротехнічних споруд
і закріплені на них точки (деформаційні марки),
можна здійснювати геодезичні вимірювання, тобто
визначати координати за параметрами Х, Y, Н точок
гідротехнічних споруд відносно базової точки із заданою періодичністю.
За результатами періодичних спостережень,
порівнюючи параметри Х, Y, Н закріплених деформаційних марок на гідротехнічних спорудах, можна
визначити лінійні величини і напрямок зміщень,
а також зміщення за висотою (рис. 3, 4).
Величини зміщень гідротехнічних споруд за
періодичними спостереженнями визначаються за
формулою:
∆Х1 = Х - Х1, ∆Х2 = Х - Х2, і т. д.;
∆Y1 = Y - Y1, ∆Y2 = Y - Y2, і т. д.;

Рисунок 2. Визначення X, Y, H деформаційних
марок гідротехнічних споруд відносно
опорних пунктів

де Х, Y, Н — первинні координати деформаційних марок, а Х1,2...; Y1,2…; Н1,2... — координати
деформаційних марок наступних періодичних спостережень.
Вирішенням зворотних геодезичних розрахунків між визначеними координатами першого і
наступних періодичних спостережень аналітично
визначається напрямок зміщень гідротехнічної
споруди.
Кількість деформаційних марок на гідротехнічній споруді закладається згідно з технічними вимогами Інструкції з інженерного обстеження гідротехнічних споруд.
Використання GPS-вимірювань дозволяє
швидко і точно виявляти різного роду деформації,
що виникають у земній корі і в основах великих
інженерних і гідротехнічних споруд, забезпечувати
своєчасний ремонт, запобігаючи подальшому їх руйнуванню.

∆H1 = H - H1, ∆H2 = H - H2, і т. д.,

Рисунок 3. Визначення величини та напрямку
лінійного горизонтального зміщення

Рисунок 4. Визначення осадки
(зміщення за висотою)
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