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З кожним роком все акту-
альнішою стає пробле-

ма безпеки мореплавства, особ-
ливо в акваторіях портів і на 
підходах до них, де скупчується 
велика кількість суден.

Саме тому сьогодні прак-
тично всі судна і берегові служ-
би обладнано автоматичною 
ідентифікаційною системою 
(АІС).

Завдяки цій системі 
з’явилася можливість в автома-
тичному режимі:

■  регулярно передавати на 
інші судна і береговим 
службам інформацію, що 
містить відомості про 
судно, його координати, 
курс, швидкість та інші 
дані;

■  приймати, обробляти і ві-
дображати аналогічну ін-
формацію від інших суден 
і берегових служб;

■  з метою попередження зіт-
кнень та контролю і регу-
лювання судноплавства 
супроводжувати (прокла-
дати маршрут) судна, об-
ладнані АІС;

■  суднам і береговим служ-
бам здійснювати взаємо-
обмін повідомленнями, 
пов’язаними з безпекою 
мореплавства.

Відомо, що приймач АІС 
отримує координати від вбудо-
ваного або зовнішнього прий-
мача ГЛОНАСС/GPS, який, 
працюючи в автономному ре-
жимі, дає похибку визначення 
місця розташування, залежно 
від кількості видимих супут-
ників, не менше як 3 м, а в разі 
несприятливих умов і більше – 
5–10 м.

Для більшої точності визна-
чення місцеположення судна 
застосовується диференціаль-

ний метод позиціювання. Для 
цього необхідно мати, як міні-
мум, ще один приймач з висо-
кою точністю своїх координат. 
Роль такого приймача і вико-
нують  контрольно-коригуючі 
станції (ККС), встановлені у 
прибережній зоні. Вони мають 
необхідне програмне забезпе-
чення для обробки одержуваної 
від супутників усіх навігацій-
них космічних апаратів (НКА) 
ГЛОНАСС та GPS навігаційної 
інформації, а також оператив-
ної інформації про порушення 
функціонування диференці-
альної підсистеми (НКА) ГЛО-
НАСС і GPS та вироблення 
спеціальних диференціальних 
поправок. Далі ці поправки пе-
редаються різними способами 
на судно, де і враховуються при 
визначенні його координат міс-
ця розташування. Саме з цією 
метою і було встановлено ККС 

на маяку Одеський 
(фото 1).

Обчислені дифе-
ренціальні поправ-
ки передаються на 
базову станцію АІС 
маяка, а також ка-
налами Інтернет на 
інші найближчі стан-
ції, що забезпечує 
повне покриття зони 
узбережжя. Судно 
само обирає най-
ближчу станцію АІС 

Фото 1
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для визначення свого місце-
знаходження, адже, чим ближче 
до джерела сигналу, тим кращі 
результати.  Завдяки цим по-
правкам місце розташування 
судна визначається з точністю 
до 1 м. Використання каналів 
системи АІС для передаван-
ня диференціальних поправок 
доз воляє відмовитися від необ-
хідності споруджувати дорогі 
антенні системи для передаван-
ня коригуючої інформації у ра-
діомаяковому діапазоні (283,5–
325 кГц). Спрощену схему робо-
ти ККС показано на рис. 1.

Недолік системи АІС – 
невелика дальність передаван-
ня (20–30 миль) – за наявності 
вздовж усього узбережжя стан-

цій АІС, що дозволяє через ККС 
покрити необхідну територію 
навіть при їх невеликій кількос-
ті, не має великого значення.

Істотний плюс установ-
леної ККС на маяку Одеський 
– можливість контролювати 
та керувати станцією безпо-
середньо через канали мережі 
Інтернет без додаткових сис-
тем контролю як фахівцям на 
місці, так і віддалено службам 
ДУ «Держгідрографія», без ви-
їзду до станції.

Застосування контроль-
но-коригуючих станцій ГЛО-
НАСС/GPS дозволяє:

■  високоточно і надійно виз-
начати місце судна при 
плаванні фарватерами, 

рекомендованими шляха-
ми і системами розподілу 
руху суден, в інших райо-
нах з обмеженими можли-
востями маневрування;

■  обстежувати акваторії та 
підхідні канали до портів 
при будівництві гідро-
споруд, забезпечувати ви-
конання промірних і дно-
поглиблювальних робіт, 
точне виставлення плаву-
чих засобів навігаційного 
огородження;

■  з високою точністю визна-
чати місця аварій, розливу 
нафти, надавати допомо-
гу тим, хто терпить лихо, 
при інших надзвичайних 
подіях.

Рис. 1. Спрощена схема роботи ККС


