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У зв’язку з розширенням ме-
режі АІС в Україні, додан-

ням сегментів берегових засобів АІС, 
засобів АІС для системи навігацій-
ного оснащення, використанням ме-
режі АІС для передавання текстових 
повідом лень, попереджень виникає пи-
тання можливості введення в дію до-
даткових засобів, що використовують 
канал АІС для передавання інформації.

Питанню пропускної здатнос-
ті мережі АІС у початковий період її 
розгортання було присвячено чимало 
теоретичних робіт, оскільки заван-
таженість каналу АІС і кількість або-
нентів у мережі на конкретний період 
часу не є величинами прямозалежни-
ми. Як відомо, кількість рапортів від 
рухомих об’єктів (суден) залежить від 
швидкості руху цих об’єктів, тому різ-
ні абоненти мережі по-різному заван-
тажують канал.

Для аналізу завантаженості 
каналу АІС було обрано найбільш 
складний з точки зору судноплавства і 

скупченості суден район – Керченську 
протоку. Ніде в інших місцях у межах 
територіальних вод України не спо-
стерігається такої кількості плавза-
собів, які використовують канал АІС 
для передавання даних. Це і суднові 
засоби, і засоби системи керування 
рухом суден (СКРС), і базові станції 
АІС. Причому, як базові станції, так 
і СКРС, розташовані у цьому районі 
на обох берегах Керченської протоки. 
Наприклад, на постійній основі тут 
стабільно приймається інформація 
від двох базових станцій Російської 
Федерації, трьох таких станцій укра-
їнських, а періодично в ефірі прийма-
ється інформація від більш як 9-ти ба-
зових станцій прилеглих районів.

Для наочності на діаграмах на-
ведено графіки завантаженості кана-
лу АІС (у відсотках від максимально 
можливої) і кількість реально спосте-
режуваних цілей для базової станції 
АІС «Єні-Кале» (MMSI 002723688) за 
місячний період. Також для найбільш 

характерних періодів часу наведені 
більш детальні діаграми за кілька діб.

У вказаний період були проміж-
ки часу, коли спостерігався ефект так 
званого «надто вдалого проходження 
хвиль», коли в ефірі приймаються цілі 
не лише від ближніх районів, а й від 
районів, розташованих на значній від-
стані.

Аналізуючи наведені дані, слід 
враховувати, що при сертифікації за-
собів АІС в усіх сертифікатах, що їх 
стосуються, є тест на працездатність 
цих засобів і відсутність критичного 
їх впливу на мережу АІС при високо-
му (90 %) завантаженні цих станцій.

Із наведених діаграм видно, що 
поточна завантаженість каналу АІС 
навіть для найбільш напруженої з 
точки зору судноплавства ділянки те-
риторіальних вод України далека від 
критичної, коли необхідно проводи-
ти аналіз можливості завантаження 
каналу АІС додатковими джерелами 
інформації.
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Рис. 3. Діаграма завантаженості каналу АІС і кількість 
спостережуваних цілей за період з 23.09 по 25.09.2013 р.

Рис. 4. Діаграма завантаженості каналу АІС і кількість 
 спостережуваних цілей за період з 27.09 по 01.10.2013 р.
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Рис. 1. Діаграма завантаженості каналу АІС і кількість 
спостережуваних цілей за період з 09.09 по 08.10.2013 р.

Рис. 2. Діаграма завантаженості каналу АІС і кількість 
 спостережуваних цілей за період з 14.09 по 19.09.2013 р.


