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Створення берегової системи автоматичних іден-
тифікаційних станцій з метою розвитку регіо-

нальних систем безпеки мореплавства й інформаційного
забезпечення судноплавства шляхом інтеграції регіональ-
них систем АІС, локальних систем регулювання руху
суден, а також систем суднових повідомлень є однією з
функцій, покладених на ДУ «Держгідрографія» згідно з
Положенням про навігаційну інформацію в Україні. 

На виконання зазначених завдань у листопаді мину-
лого року в зоні відповідальності Севастопольської філії
Держгідрографії ім. Л. І. Мітіна було встановлено облад-
нання системи спостереження за надводною о   бстановкою
та ЗНО. Складається система з апаратно-програмних засо-
бів регіонального центру (АПЗ РЦ), розміщених в адміні-
стративній будівлі філії, та двох автоматизованих берегових
станцій (АБС), встановлених на узбережжі Криму.

У відповідності до вимог Міжнародної конвенції з
охорони життя людини на морі 1974 року, Протоколу 1988
року з поправками (СОЛАС, від англ.  SOLAS, Safety of
Life at Sea) АІС є обов’язковою для суден валовою місткі-
стю понад 300 регістрових тонн, які здійснюють міжна-
родні рейси, суден валовою місткістю більше 500 регіст-
рових тонн, які не здійснюють міжнародні рейси та усіх
пасажирських суден. 

Ця ідентифікаційна система покликана підвищити
рівень безпеки мореплавства, ефективності судноводіння
та експлуатації систем управління рухом суден, захисту
навколишнього середовища, забезпечити виконання
таких функцій як:

•попередження зіткнень у режимі судно-судно;
•отримання компетентними береговими службами

інформації про судно і вантажі;
•управління рухом суден у режимі судно-берег;
•моніторинг та стеження за суднами, а також участь

в операціях з пошуку та рятування (SAR).
До складу системи АІС входять:
•УКХ-передавач;
•УКХ-приймач;
•приймач GPS;
•модулятор/демодулятор;
•контролер на основі мікропроцесора;
•обладнання введення/виведення інформації на

елементі управління.
Робота АІС базується на прийманні та передаван-

ні повідомлень по УКХ-радіо. Оскільки передавач АІС
працює на довших хвилях, ніж радари, це дозволяє
проводити обмін інформацією не тільки на прямих
відстанях, але і на місцевості з перешкодами у вигляді
невеликих об’єктів, а також за несприятливих погод-
них умов. 

Повідомлення АІС можуть містити:
•ідентифікаційну інформацію про об’єкт;
•інформацію про стан об’єкта, яка отримується

автоматично з елементів керування об’єктом 
(у тому числі з деяких радіонавігаційних приладів);

•інформацію про географічні та часові координати,
отриману від Глобальної навігаційної супутнико-
вої системи;

Система спостереження за надводною
обстановкою та засобами навігаційного

обладнання – крок до підвищення безпеки
мореплавства

Гліб ШАБЛІЙ,
провідний інженер відділу маякової служби

ФДУ «Севастопольська філія Держгідрографії ім. Л.І. Мітіна» 

Технічні засоби автоматизованої базової системи спостереження за надводною обстановкою
і засобами навігаційного обладнання.
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•інформацію, що вводиться вручну персоналом,
який обслуговує об’єкт.

Передбачено також передавання додаткової тексто-
вої інформації між терміналами АІС (пейджинг), яку
можна передавати як на адреси усіх терміналів у радіусі
дії, так і якомусь одному конкретному терміналу.

Для забезпечення уніфікації та стандартизації АІС
у Між на родному Регламенті радіозв’язку для викори-
стання обладнання АІС закріплено два канали: AIS-1
(87В – 161,975 МГц) та AIS-2 (88В – 162,025 МГц), які
широко використовуються, за винятком регіонів з
особливим частотним регулюванням. Передавання
даних цими каналами здійснюється у протоколі SOTD-
MA (англ. Self Organising Time Division Multiple
Accsess). Застосовується частотна модуляція з маніпу-
ляцією GMSK. Швидкість передавання цифрової
інформації по каналах АІС – 9 600 біт/с.

Робота кожної станції АІС (мобільної або базової)
чітко синхронізована за часом UTC з похибкою не
більш як 10 мкс від вбудованого приймача Глобальної

навігаційної супутникової системи ГЛОНАСС/GPS.
Для передавання інформації використовують безпе-
рервно повторювані кадри тривалістю 1 хв, які розподі-
ляються на 2 250 часових слотів (інтервалів) тривалістю
26,67 мс. Для текстових повідомлень використовують
6-бітові коди ASCII.

Структура повідомлень у системі АІС за видом
інформації поділяється на статичну, динамічну та іншу
інформацію.

Статична інформація:
•номер MMSI;
•номер Міжнародної морської організації (IMO);
•радіопозивний та назва судна (плавучого засобу);
•габарити;
•тип судна (плавучого засобу);
•дані про місцеположення антенного пристрою

Глобальної навігаційної супутникової системи 
ГЛОНАСС/GPS, які передаються кожні 6 хвилин.

Динамічна інформація:
•місцеположення (широта і довгота);
•час (UTC);
•вік інформації (як давно обновлялася);
•курс істинний (відносно ґрунту), курсовий кут;
•  швидкість істинна;
•кут крену, диференту;
•кут кільової хитавиці;
•кутова швидкість повороту;
•навігаційний статус (наприклад, «Обмежений у

можливості маневрувати») й інша інформація від
репітерів та датчиків радіонавігаційних приладів і
систем.

Інша інформація:
•пункт призначення;
•час прибуття (ЕТА);
•осадка судна;
•інформація про вантаж (клас\категорія вантажу);
•кількість осіб на борту;
•повідомлення для попередження і забезпечення

безпеки вантажу та рейсу.
Перепускна здатність кожного каналу становить

близько 2 000 повідомлень на хвилину.

Апаратно-програмні засоби регіонального центру
системи спостереження за надводною обстановкою

і засобами навігаційного обладнання 

Вид інформації Інтервал передавання

Статична Кожні 6 хв, при зміні даних і на вимогу

Динамічна
Згідно з таблицею 2, залежно від режиму

плавання, зміни швидкості та курсу

Інформація про рейс Кожні 6 хв, при зміні даних і на вимогу

Повідомлення щодо безпеки мореплавства За необхідності

Інтервали передавання повідомлень Табл. 1
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Інтервали передавання повідомлень у системі АІС
наведено у таблицях 1 і 2.

Отже, створення системи спостереження за надвод-
ною обстановкою та ЗНО не лише зберегло можливості
попередньої системи моніторингу ЗНО, але і дозволило
значно розширити їх за рахунок використання системи
АІС, яка має свої особливості. Переважним чином це
пов’я зано з циркуляцією інформації між її складовими
частинами.

АПЗ РЦ призначається для обміну даними з
Національним центром (м. Київ) по системі моніторингу
ЗНО та системі АІС (з урахуванням дублювання засобів
передавання інформації), збереження цих даних на сер-
вері бази даних, візуалізації інформації, що отримується
на фоні електронної карти, та надання інтерфейсу опера-
тора для роботи з названими вище системами.

Основне призначення АПЗ РЦ:
•автоматична ідентифікація суден;
•визначення позиції, курсу та вектора швидкості

судна;
•забезпечення незалежності та точності визначен-

ня параметрів руху суден від відстані та ракурсу;
•забезпечення надійності розпізнавання суден, які

рухаються на близькій відстані одне від одного або
від інших об’єктів;

•контроль за суднами, які перебувають у затінених
для засобів РЛС-зонах;

•зберігання даних, прийнятих від системи моніто-
рингу ЗНО і системи АІС у БД;

•аналіз ситуацій навалювання суден на ЗНО та їх
проходження в небезпечній близькості від них;

•опитування, збереження у базі даних інформації
та можливість перегляду інформації про стан
засобів ЗНО з метою її подальшого аналізу.

Основну частину апаратних засобів РЦ складає
комп’ютерне обладнання, об’єднане в локальну мережу.
АПЗ РЦ взаємодіє з АБС АІС та системою моніторингу
ЗНО як через провідні, так і безпровідні засоби зв’язку з

використанням транспортних мереж передавання даних
2G, 3G як GSM, так і CDMA.

Структура взаємодії складових підсистем – системи
моніторингу ЗНО та системи АІС істотно відрізняються.

Обидві ці системи мають такі функціональні вузли:
•кінцеві технічні засоби системи;
•регіональні центри;
•національний центр.
Як кінцевий технічний засіб у системі моніторингу

ЗНО виступають ЗНО, які обладнані системою моніто-
рингу. У системі спостереження за надводною обстанов-
кою такими елементами є автоматизовані берегові стан-
ції (АБС).

Для підтримки системи моніторингу ЗНО як єди-
ної та незалежної у функціонуванні її окремих частин
використовується періодична синхронізація баз даних
засобами реплікації.

Для системи спостереження за надводною обстанов-
кою реалізований принципово інший спосіб циркуляції даних,
обумовлений постійним обміном інформацією, яка надхо-
дить від кінцевих технічних засобів та її значним обсягом.

Отже, система спостереження за надводною обста-
новкою на основі АІС організована за принципом пере-
давання даних від кінцевих технічних засобів до націо-
нального центру, де інформація накопичується у базі
даних і потім перерозподіляється між регіональними
центрами за принципом територіального розташування
АБС відповідних філій Держгідрографії.

Інформаційні потоки в системі спостереження
надводної обстановки на основі АІС мають такий
вигляд:

Автоматизована базова станція:
•передає інформацію отриману від суден (об’єктів,

обладнаних системою АІС) по каналах зв’язку
національному центру;

•може передавати інформацію про ЗНО, отриману
від національного центру;

Судно на якорі, або у процесі швартування,
переміщається зі швидкістю

не більше як 3 вузли 
3 хв

Судно на якорі, або у процесі швартування,
переміщається зі швидкістю понад 3 вузли 

10 с

Судна, які рухаються зі швидкістю до 14 вузлів 3–10 с

Судна, які рухаються зі швидкістю
від 14 до 23 вузлів

2–6 с

Судна, які рухаються зі швидкістю
понад 23 вузли

2 с

Спортивні плавзасоби 30 с

Табл. 2За швидкістю судна (плавучого засобу)
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•може передавати інформацію від системи
НАВТЕКС, отриману від національного центру у
текстовому вигляді;

•може передавати метеорологічну інформацію;
•передає інформацію від контрольно-коригуючих

станцій (у разі їх наявності в зоні дії).

Національний центр:
•приймає інформацію від АБС по каналах зв’язку,

структуризує її по районах та філіях і передає
регіональним центрам по інших каналах зв’язку;

•готує до передавання на АБС інформацію про
ЗНО, системи НАВТЕКС, метеорологічну.

Регіональний центр:
•приймає інформацію від АБС свого регіону, пере-

дану національним центром;
•готує та передає національному центру первинну

інформацію про ЗНО.
Порівнюючи систему спостереження за надводною

обстановкою та ЗНО, що створюється Держгідрографією
з існуючими іноземними інтегрованими системами
моніторингу ЗНО та системами служби руху суден, які
досить детально розглядались у матеріалах другої сесії
XVI конференції МАМС («Поєднання забезпечення
ЗНО і системи служби руху суден (СРС) з іншими морсь-
кими експлуатаційними послугами та послугами з безпе-
ки, включаючи автоматизовану ідентифікаційну систему
(АІС)»), слід зазначити, що, вона цілком відповідає світо-
вому рівню та тенденціям розвитку зазначених систем. 

До недоліків національної системи, які було
виявлено у процесі порівняльного аналізу, можна відне-
сти відсутність інтеграції у цю систему інформації, що
находить від радіолокаційних станцій державного під-
приємства «Дельта-лоцман». Хотілося б, щоб це було
враховано на майбутнє, адже тоді ми мали б змогу отри-
мувати інформацію про місцеположення суден без
обладнання або з вимкненим обладнанням системи АІС.
Та на сьогодні це питання, на жаль, ще не врегульовано
правовим полем нашої держави.

Загалом же до позитивних факторів сектора систе-
ми спостереження за надводною обстановкою та ЗНО,
що знаходиться у зоні відповідальності нашої філії,
можна віднести такі:

1. Ті, що вже використовуються:
•збір даних про фактичний рух суден для плану-

вання і оптимізації навігації у водах України;
•спостереження за дотриманням мореплавцями

правил мореплавства у водах України, виконання
рекомендацій, обмежень проходження суден
через спеціальні райони, зони тощо;

•отримання інформації щодо суден, які транс-
портують небезпечний вантаж (у разі внесення
до суднового обладнання АІС відповідної
інформації);

•визначення суден, причетних до пошкодження
плавучих ЗНО (лише в зоні покриття АБС АІС
та за умов увімкнення відповідної суднової апа-
ратури).

2. Ті, що планується використовувати:
•трансляція по каналах АІС диференціальної по -

правки від контрольно-коригуючих станції
(ККС);

•надання навігаційної інформації мореплавцям
щодо фактичного місцеположення плавучих
ЗНО, яке контролюється системою моніторин-
гу ЗНО, для відображення її на електронних
системах суден;

•надання інформації мореплавцям про берегові
ЗНО у вигляді синтетичних AIS AtoN для відобра-
ження її на електронних системах суден;

•надання інформації в реальному часі про зміни 
у параметрах ЗНО;

•надання місцевої гідрологічної та метерологічної
інформації;

•трансляція по каналах АІС текстових навігацій-
них, штормових попереджень;

•виділення із загального потоку суден, що транс-
портують небезпечний вантаж, та стеження за 
їх маршрутом;

•отримання інформації про випадки морських ката-
строф та передавання її відповідним службам
України;

•взаємодія та обмін інформацією з міжнародною
мережею IALA NET.

Підсумовуючи наведене, можна зазначити, що
застосування нової системи спостереження за надвод-
ною обстановкою і засобами навігаційного обладнання –
це черговий крок до якісно нового рівня навігаційно-гід-
рографічного забезпечення безпеки мореплавства в
Україні, який свідчить про гідне виконання ДУ «Держ -
гідрографія» зобов’язань з безпеки мореплавства в зоні
відповідальності України та успішне інтегрування нашої
держави у світову систему безпеки мореплавства.

Моніторинг руху ВГК-246 Севастопольської філії
Держгідрографії ім. Л. І. Мітіна на  відповідність
планам використання при проведенні промірних

робіт у районі системи розподілу руху
№ 9 порту Севастополь




