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Максим МАРИЧ,
спеціаліст відділу підготовки МНК та посібників

ФДУ «Укрморкартографія»

Здається, зовсім недавно 
світ побачив новий стан-

дарт для електронних навігацій-
них річкових карт (ЕНРК) «Inland 
ECDIS Standard ver.2.0» і нові щодо 
них нормативи – «Inland Electronic 
Navigational Chart Encoding Guide 
Version 2.0; Product Speci� cation 
for Inland ENCs edition 2 та IENC 
Feature Catalogue Version 2.0», які 
висували низку відповідних вимог 
до ЕНРК, зокрема, передбачали 
зміни та доповнення до технології 
їх розробки та створення, коду-
вання об’єктів реального світу та 
класифікації самих карт. Крім цьо-
го, зазначені вище документи, за 
умови їх впровадження, дозволя-
ли застосовувати більш нові версії 
аналогічних стандартів та керівних 
документів. Так, версії стандарту 
Inland ECDIS Standard 1.02, 2.0 усе 
ще залишаються чинними, хоча 
під тиском стрімкого розвитку та 
впровадження виробниками на-
вігаційного обладнання новітніх 
тенденцій електронної картографії 
вони поступово втрачають позиції.

Робочою групою спеціаліс-
тів-картографів нашої філії, котра 
працювала над впровадженням 
нової версії стандарту «Inland 
ECDIS Standard ver.2.0» і вимог 
«Inland Electronic Navigational Chart 
Encoding Guide Version 2.0; Product 
Speci� cation for Inland ENCs edition 
2 та IENC Feature Catalogue Version 
2.0» до картографічних продуктів, 
напрацьовано чимало нового, ко-
рисного у картовиробництві. Зок-
рема, було реалізовано комплекс 

заходів із застосування, викорис-
тання і впровадження нових стан-
дартів для електронних навігацій-
них карт річок Дніпро та Дунай, 
що не лише покращило нашу про-
дукцію, а й висунуло нові пріори-
тети щодо якісних та визначальних 
факторів вхідних гідрографічних 
даних, вказало на нагальну необ-
хідність оновлення програмного 
забезпечення й виявило проблемні 
місця у технологічних процесах пе-
ревірки та тестування карт на від-
повідність чинним стандартам та 
вимогам і т. ін.

Перше, з чим зіткнулися спе-
ціалісти філії, – це зміна кодування 
для усіх навігаційних електронних 
річкових карт. У попередній версії 
назва електронної комірки склада-
лася із 8 символів УВМН0000, де УВ 
– установа-виробник, М – номер у 
масштабному ряду, Н – річка, 0000 
– вказувало на останній кілометр 
географічної протяжності об’єктів  
на електронній карті. У новому ж 
стандарті замість номера масштаб-
ного ряду слід давати номер, що 
вказує на призначення карти. Крім 
цього, згідно з новим стандартом 
можливі й такі значення:

7 – River – навігаційна карта 
внутрішніх водних шляхів загаль-
ного призначення;

8 – River harbor – навігаційна 
карта внутрішніх водних шляхів 
з відображенням портової інфра-
структури та гаваней;

9 – River berthing – деталізова-
на карта портів та гаваней;

L – Overlay – навігаційна карта 

внутрішніх водних шляхів загаль-
ного призначення з відображенням 
мінімально необхідної навігаційно-
гідрографічної інформації та мож-
ливістю її суміщення з додатковою 
інформацією, наприклад, даними з 
радара тощо.

Нами було проведено аналі-
тичну роботу, мета якої – визна-
чити відповідність існуючих елек-
тронних навігаційних карт річок 
Дніпро та Дунай реальним поло-
женням та роботі наявних портів і 
гаваней, щоб інформація була акту-
альною та корисною судноплавцю. 
І тут виявилося, що для користува-
чів, які вперше планують маршрут, 
відкрилась нова функція відбору 
карт: одним натиском клавіші вони 
одразу ж отримували ключові від-
правні точки на своєму шляху, без 
тривалого аналізу карти.

Одночасно було виявлено і так 
звані «критичні» точки. Ними ви-
явилися перехідні місця між річко-
вими та морськими навігаційними 
картами або їх взаємоперекриття, 
зокрема у гирлах річок. Найсклад-
нішою ситуація виявилася з гирлом 
Дніпра, яке фактично до м. Херсон 
покрите морськими навігаційними 
картами, що містять відомості про 
морські ЗНО. У зв’язку з цим вини-
кли проблеми з визначенням при-
значення річкової карти, впливом 
наявної інформації у внутрішніх 
каталогах систем на відображення 
кінцевої картографічної інформа-
ції. Враховуючи це, було вирішено: 
Дніпровській колекції присвоїти 
номери ЕРНК і перекодувати усі 

Зміна стандартів – 
крок до вдосконалення ЕНРК
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ЗНО відповідно до річкових стан-
дартів у повній відповідності до ре-
альних. Не простішою, з огляду на 
кількість та складність дунайських 
ЗНО для перекодування, виявилася 
ситуація і на Дунаї. Тому тут було 
вирішено використати кодування 
та систему міжнародних каталогів, 
призначених для морських навіга-
ційних карт. Таким чином у Дунай-
ській колекції ЕРНК залишилися 
деякі карти з кодуванням навіга-
ційного призначення «5» – Harbor – 
Навігаційна карта із портами, гава-
нями, затоками, річками, каналами 
та місцями якірних стоянок. Тобто, 
було розроблено карти з викорис-
танням двох каталогів об’єктів – 
морських (каталог об’єктів стан-
дарту S-57) та річкових (каталог 
об’єктів стандарту Inland ECDIS 
Standard 2.0).

Друга проблема полягала у 
наявності каскаду водосховищ на 
водних шляхах річки Дніпро, що 
мають зони осушки відповідно до 
коливання рівнів води. Згідно зі 
стандартом такі глибини відобра-
жаються відносно локальних рів-
нів, що є логічним, але складним 
процесом для картографа-виконав-
ця. Тому Міжнародною Робочою 
групою з гармонізації електронних 
річкових навігаційних карт (Inland 
ENC Harmonization Group) було 
враховано наявність об’єктів тако-
го типу у стандарті Inland ECDIS 
Standard, що дало змогу картографу 
вказувати відносно якого рівня по-
казано глибини.

Існують чотири стандартні 
рівні: низький, середній, високий 
та середньорічний низький. Про-
те, для підвищення безпеки судно-
плавства передбачено можливість 
затверджувати у міжнародних ін-
станціях і власні локальні рівні, які 
були б доступні усім виробникам 
як навігаційного обладнання, так 
і виробникам електронних карт. 
Сьогодні свої локальні рівні заре-
єстрували Німеччина (2 рівні), Да-
нія (1 рівень), Росія (2 рівні), США  

(1 рівень). Крім цього, існує й рі-
вень, установлений Міжнарод-
ною Дунайською комісією (highest 
shipping height of a water level 
according to Danube Commission).

По-третє, у нових вимогах 
маємо й таке положення як відсут-
ність масштабу ЕРНК, тобто корис-
тувач сам обирає, в якому масштабі 
йому використовувати карту. Ре-
алізація функції відбору відобра-
ження ЗНО тут здійснюється за 
допомогою прописаного стандарту 
атрибуту Scamin для усіх об’єктів, 
тобто вказується той мінімальний 
масштаб, при якому об’єкт починає 
відображатися на екрані користува-
ча. Цей стандарт містить значення 
для повного переліку усіх можли-
вих об’єктів і подає рекомендовані 
значення окремо для Північноаме-
риканського та Європейського ре-
гіонів. Тобто, залежно від масштабу 
перегляду на карті об’єкт відобра-
жається згідно з принципом балан-
су між навігаційною важливістю та 
оптимальним інформаційним на-
вантаженням зображення, а також 
можливістю його регулювання. Ці-
каво, що при перегляді більшості 
комірок у масштабі створення кар-
ти відображається лише фізична 
поверхня та найважливіші ЗНО.

Стандартом реалізовано й 
принцип автоматичного відбору 
глибин і відображення їх оптималь-
ної кількості відносно масштабу ві-
дображення, тобто при зменшенні 
масштабу відміток стає менше, а 
при збільшенні – навпаки. До речі, 
під час аналітичного опрацювання 
нових стандартів нами було про-
аналізовано багато річкових карт 
Німеччини, США, Австралії, Данії, 
Франції, Англії та інших країн, що 
дозволило визначити тенденцію 
відображення навантаження на 
суходолі. Так, Німеччина, США та 
Австралія навантаження на сухо-
долі дають мінімальне, лише поз-
начають історичні місця, ЗНО та 
споруди, що можуть впливати на 
навігацію. Франція ж подає макси-

мально повне навантаження дво-
кілометрової зони з деталізацією 
об’єктів розміром 1 × 1 м.

Логічно, що для підвищення 
безпеки річкової навігації приділя-
ється увага відображенню наймен-
ших деталей прибережної та пор-
тової інфраструктури. Особливо це 
стосується важливих у навігацій-
ному значенні об’єктів, наприклад, 
мостів: позначення їх секцій, наве-
дення усіх інших технічних харак-
теристик. Максимально детально 
відображено й рельєф дна річки, 
ЛЕП над річкою та прокладені по 
дну кабельні мережі.

Четвертим нововведенням є 
те, що у нових стандартах значно 
скорочено каталог об’єктів і додано 
нові, що породжує проблему невід-
повідності паперової карти елек-
тронній. І це стосується не лише 
різниці принципів відображення та 
візуалізації певних об’єктів карто-
графічної інформації, а й постійно 
зростаючих відмінностей між тра-
диційною паперовою та електрон-
ною картографією.

У цілому, під час реалізації 
комплексу заходів із застосування, 
використання та впровадження 
нових стандартів для електронних 
навігаційних карт річок Дніпро та 
Дунай, спеціалістами Укрморкарто-
графії було розроблено методичні 
та наочні матеріали для вивчення 
та використання цих стандартів, 
методики перехресного тестування 
та оптимізації різними програмни-
ми продуктами електронних карт, 
перевірено актуальність даних про 
важливі об’єкти ЗНО, внесено змі-
ни до порядку коригування інфор-
мації щодо них.

Усього було опрацьовано 158 
файлів та понад 1000 сторінок тех-
нічних звітів тестування ЕРНК 
на відповідність стандарту Inland 
ECDIS Standard 2.0. Це дало нам 
змогу підготувати теоретичну базу 
для впровадження у нас більш су-
часного стандарту Inland ECDIS 
Standard 2.3.


