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ДУ «Держгідрографія»

Підготовка та основні вимоги щодо виконання

комплексних гідрографічних робіт на річках

Для більш повного та раціонального вико-
нання комплексних гідрографічних

досліджень на річках, необхідних для видання річ-
кових навігаційних карт, велике значення має якіс-
не виконання підготовчих робіт.

Досвід проведення гідрографічних робіт на
р. Дніпро у 2006–2010 роках показав, що їх резуль-
тативність значною мірою залежала від певних
складових, зокрема:

– добору матеріалів стосовно вивченості ра -
йону для складання технічного припису;

– рекогносцирування району гідрографічних
робіт;

– підготовки організаційних і робочих доку-
ментів;

– підготовки учасників зйомки, а також суден
та інших технічних засобів;

– забезпечення зйомки плановою і висотною
основами;

– розгортання засобів забезпечення і від-
працьовування організації виконання
зйомки.

Отже, перед початком робіт необхідно ретель-
но вивчити район, в якому плануються гідрографіч-
ні дослідження, зібрати та проаналізувати наявні
картографічні та текстові матеріали на цей район.

У ході вивчення району робіт слід встановити:
– державну й адміністративно-територіальну

належність району;
– ступінь забезпеченості району картографіч-

ними матеріалами та їх якість;
– основні характерні риси рельєфу дна, бере-

гів річки та суходолу;
– навігаційні особливості району;
– стан і характер судноплавства і узвичаєні або

рекомендовані найбільш безпечні й вигідні
шляхи для плавання суден.

Аналізуючи основні картографічні матеріали,
необхідно з’ясувати:

– їх математичну основу (проекцію, масштаб,
систему координат та нуль глибин);

– повноту, докладність, точність і достовір-
ність відображення на них основних геогра-
фічних та навігаційних елементів;

– сучасність матеріалів (рік виконання гідро-
графічних робіт, дату першого та останнього
видання карт).

Вивчення матеріалів району картографування
є необхідним для забезпечення якнайповнішого і
правильнішого відбору вихідних матеріалів, вибору
технології робіт, тобто для створення високоякісної
карти з найменшими затратами часу, сил і засобів, а
також зекономить час на вироблення технічного
припису на виконання гідрографічних досліджень.

Як першоджерела вивчення району дослід-
жень варто використати річкові лоцманські і топо-
графічні карти, навігаційно-гідрографічний і гід-
рометеорологічний нариси та керівництва для
плавання, що містяться в лоціях, різні географічні
атласи, описи й огляди, графічні й текстові мате-
ріали.

Важливим етапом підготовки гідрографічних
досліджень є рекогносцирування району робіт.
Досвід минулих років показує, що такими опти-
мальними термінами рекогносцирування є кінець
березня – квітень, а термінами виконання робіт –
період межені (червень–вересень).

Під час рекогносцирування слід узгодити гра-
фік виконання робіт з відповідними контро-
люючими органами та установами, відповідальни-
ми за безпеку судноплавства в районі та експлуа-
таційниками. Окремо узгоджуються гідрографічні
роботи на акваторіях портів і портопунктів, підхід-
них каналах до портів і шлюзів, на акваторіях
аванпортів та у безпосередній близькості до забо-
ронених зон ГЕС. Також потрібно узгодити поря-
док допуску фахівців і автотранспорту на терито-
рію цих організацій.

При рекогносцируванні необхідно визначи-
ти пункти базування експедиційного загону під
час робіт, які мають відповідати таким вимогам:

– забезпечувати безпечну стоянку плав -
засобам;

– знаходитися недалеко від населених пунк-
тів, автозаправних станцій;

– відстань по судновому ходу між суміжними
пунктами базування не повинна перевищу-
вати 15 км. 
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На місцевості під час рекогносцирування
визначають пункти державної геодезичної
мережі, репери і марки державної нівелірної
мережі, придатні для використання як вихідна
планова основа для розвитку знімальних мереж
та вихідна висотна основа для визначення
висот пунктів у Балтійській системі висот. Крім
цього, визначаються чинні рівневі пости в ра -
йоні робіт.

До початку робіт необхідно отримати
координати пунктів державної геодезичної
мережі на вибраний район у НДІ геодезії і кар-
тографії та укласти договір на рівневе забезпе-
чення гідрографічних робіт з відповідним під-
розділом Гідрометцентру.

При плануванні гідрографічних дослід-
жень слід забезпечити виконання таких вимог:

– професійна підготовка гідрографів
повинна забезпечувати підтримку від-
повідного рівня їх кваліфікації;

– програмне забезпечення для збору і
обробки даних має бути зручним для
користувачів, а персонал, задіяний у
роботі з ним, – обізнаним з усіма його
функціями;

– засоби та обладнання для виконання
гідрографічних робіт мають відповідати
призначенню.

Від мети гідрографічних робіт залежать
вимоги щодо таких даних як щільність,
покриття і точність.

У більшості випадків терміни виконання
робіт є критичним елементом у гідрографічних
дослідженнях. Для задоволення цієї умови
потрібні будуть достатні ресурси персоналу та
обладнання. З огляду на це, важливим є плану-
вання й аналіз усіх аспектів загального плану
робіт, зокрема здатність дотримуватися графіка
як основного елементу.

Ключовою складовою є безпека. На особу,
яка відповідає за роботу в полі, покладається
відповідальність за оцінювання кожної ситуації
на випадок можливих ризиків.

Про план та обсяги майбутніх робіт слід
повідомляти місцеві органи влади, інспекції,
начальників портів заздалегідь, щоб залишити
їм достатньо часу для вжиття необхідних
заходів. 

Під час виконання зйомки за допомогою
багатопроменевих ехолотів галси повинні

повторювати контур дна. Це знизить зміну
покриття дна, яка виникає через різницю в
глибинах. При використанні однопроменевих
систем галси мають розташовуватись перпен-
дикулярно контурам. Таке розташування допо-
може визначити зміни у рельєфі дна. Щоб про-
мірні роботи відповідали стандарту промірів,
визначеному для багатопроменевого ехолота,
галси промірів повинні розташовуватися так,
щоб забезпечити належну кількість перекрит-
тів або щільність даних.

Невід’ємною частиною даних для зйомки
є встановлений нуль глибин. Практика вико-
нання гідрографічної зйомки потребує чіткого
визначення процедур, що застосовуються для
його встановлення при промірюванні.

Щільність даних змінюється залежно від
методу виконання зйомки та глибин. Метод
виконання зйомки визначається з урахуванням
наявного обладнання, кваліфікації персоналу
та умов у районі проведення зйомки.

Важливим фактором є якомога більша
стандартизація обладнання, призначеного для
виконання промірних робіт.

Виходячи з наведеного, можна зробити
висновок, що тільки повне і якісне виконання
усіх зазначених вимог і умов є запорукою
зібрання необхідних даних для складання
високоякісних навігаційних річкових карт, а,
отже, і забезпечення безпеки судноплавства на
ВВШ.




