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мореплавства і маякової служби ДУ «Держгідрографія»

Досягнення у модерні-
зації технічних засобів 

судноводіння впродовж остан-
ніх років зробили революцію в 
сучасній навігації, перетворили 
її з мистецтва навігації в точну 
науку, коли більшість функцій 
судноводія на себе перейняла 
саме навігаційна система. Нам 
залишається лише її вдоскона-
лювати та суворо дотримувати-
ся класифікаційних вимог.

Діючи згідно з вимогами 
Правила 13 глави V Конвенції 
СОЛАС-74, державна установа 
«Держгідрографія» утримує і 
розбудовує систему навігацій-
ного обладнання відповідно 
до рекомендацій Міжнародної 
асоціації навігаційного забезпе-
чення мореплавства і маякових 
служб (МАМС), яка дозволяє 
судноводіям дотримуватися 
стандартів точності судново-
діння, прийнятих резолюціями 
Міжнародної морської органі-
зації (ІМО).

Вимоги щодо точності ви-
значення координат, які задо-
вольняли потреби загальної 
навігації, уперше були сфор-
мульовані ІМО у 1983 р. в Ре-
золюції А.529 (13). При цьому 
райони плавання для суден, що 
рухаються зі швидкістю до 30 
вузлів, поділялися на дві основ -
ні зони: відкрите море з при-

бережними районами та підхо-
дами до портів і портові води, 
в яких маневрування суден об-
межене. 

У першій зоні точність 
судноводіння має становити 
не більше як 4 % від відстані до 
найближчої навігаційної небез-
пеки, з максимумом у 4 милі 
при найбільшому припустимо-
му інтервалі часу від моменту 
останнього визначення місця 
судна.

У другій зоні точність рег-
ламентовано прийнятою у 
1995 р. Резолюцією А.815 (19) 
щодо Всесвітньої радіонавіга-
ційної системи (ВРНС), і вона 
не повинна бути нижчою за 10 м 
з імовірністю 95 %. Інформація 
про місце розташування судна 
повинна обновлятися з інтерва-
лом у 10 с. Якщо ж інформація 
про місце розташування судна 
використовується безпосеред-
ньо для його керування або в 
електронних картах суднових 
ECDIS (Electronic Chart Display 
& Information System), то в та-
кому разі оновлення інформації 
повинно відбуватися кожні 2 с. 

Подальшим кроком ІМО 
у виробленні міжнародних ви-
мог щодо безпеки мореплавства 
стала Резолюція А.860 (20), в 
якій викладено вимоги до май-
бутньої Глобальної навігаційної 

супутникової системи (ГНСС) 
як політики ІМО стосовно неї.

Пізніше цю Резолюцію 
було відмінено Резолюцією 
А.915 (22), в якій вимоги море-
плавства стосовно майбутньої 
ГНСС було переглянуто.

У 2003 р. Резолюцією ІМО 
А.953 (23) були відмінені дії Ре-
золюцій А.529 (13) і А.815 (19). 
Відповідно до вимог цієї Резо-
люції точність визначення міс-
ця судна не повинна була бути 
нижчою за 10 м при плаванні на 
підходах і входах до портів та у 
прибережних водах з інтенсив-
ним судноплавством і суттєвим 
ступенем ризику. При плаван-
ні в океанських водах точність 
визначення місця судна перед-
бачалася у межах 100 м. Така 
точність свого часу була до-
статньою для потреб загальної 
навігації і використання інфор-
мації про місцезнаходження в 
Глобальній морській системі 
зв,язку під час лиха для забез-
печення безпеки мореплавства 
(ГМСЗЛБ). 

Та життя не стоїть на місці. 
У 2011 р. ІМО прийняло Резо-
люцію А.1046 (27), яка скасу-
вала дію Резолюції А.953 (23). 
Згідно з вимогами нової Резо-
люції точність не повинна бути 
нижчої за 10 м при плаванні на 
підходах і входах до портів та у 
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прибережних водах. Безпере-
бійність роботи має дорівнюва-
ти 99,97 % або покращувати цей 
показник на 15 хв. При плаван-
ні в океанських водах похибка 
не повинна перевищувати 100 м. 
Також має забезпечуватися 
швидкість оновлення обчисле-
них даних про місцеположення 
щонайменше кожні 2 с. 

Сьогодні найповніше задо-
вольняють вимоги навігаційно-
го забезпечення судноплавства 
Глобальні навігаційні супутни-
кові системи GPS і ГЛОНАСС 
при штатному і диференціаль-
ному режимах роботи. 

Основними їх перевагами 
при штатному режимі роботи є 
глобальність робочої зони, ви-
сокі доступність, точність і на-
дійність при безперервності на-
вігаційних визначень.

Проте і ці системи вияви-
лися нездатними забезпечити у 
визначеному режимі точність, 
необхідну для безпечної навіга-
ції суден на підходах і входах до 
портів та у вузькостях, опера-
тивне оповіщення споживачів 
про допущені порушення в їх 
роботі або роботі елементів, що 
трапляється досить часто. 

Найбільш раціональним 
шляхом усунення таких та ін-
ших недоліків виявилося за-
стосування диференціального 
режиму роботи цих систем. 
Важливою позитивною якістю 
реалізації диференціального ре-
жиму є можливість домогтися 
підвищення точності, надійнос-
ті й ефективності, забезпечення 
контролю цілісності робочого 
сузір’я супутників. У диферен-
ціальному режимі ГНСС, порів-
няно зі стандартним режимом 
роботи, значно розширюються 
функціональні можливості ви-
користання систем у цілому. Зо-

крема точність підвищується за 
рахунок обчислення на опорних 
станціях і передавання спожи-
вачам поправок, що врахову-
ють постійні і повільнозмінні 
складові похибок вимірюваних 
радіонавігаційних параметрів. 
Одночасно надійність підви-
щується і за рахунок контролю 
працездатності диференціаль-
ної підсистеми ГНСС, як части-
ни всієї системи, контрольними 
станціями.

При використанні гло-
бальних навігаційних систем у 
диференціальному режимі за-
довольняються всі основні ви-
моги, що стосується навігацій-
ного забезпечення суден на усіх 
етапах плавання.

Передавання диференці-
альних повідомлень морським 
споживачам здійснюється ка-
налами морських радіомаяків у 
діапазоні 283,5–325 кГц. 

Для реалізації диферен-
ціального режиму використо-
вують контрольно-коригуючі 
станції (ККС), під які переоб-
ладнано низку радіомаяків. 

Засоби навігаційного об-
ладнання мають життєво важ-
ливе значення для забезпечення 
безпеки судноплавства, тому, 
дотримуючись рекомендацій 
МАМС щодо рівнів їх готовнос-
ті, державна установа «Держгі-
дрографія» присвоює усім ЗНО 
відповідні категорії постійної 
готовності і скасовує класи ма-
яків.

Згідно з Рекомендацією 
МАМС О-130 усі засоби наві-
гаційного обладнання можна 
поділити на три категорії готов-
ності:

■  Категорія 1. ЗНО, або 
система ЗНО, що мають 
життєво важливе зна-
чення для навігації. Сюди 

належать світні ЗНО і 
радіомаяки, які огород-
жують підходи до бере-
га, першорядні (основні) 
шляхи, фарватери, водні 
шляхи чи нові небезпеки 
або призначені для захис-
ту морського навколиш-
нього середовища. Рівень 
доступності цієї категорії 
ЗНО становить 99,8 %.

■   Категорія 2. ЗНО, або 
система ЗНО, що мають 
важливе значення для 
навігації. До них можна 
віднести світні ЗНО і ра-
діомаяки, які огороджу-
ють другорядні шляхи та 
ті, що використовують як 
додаткові до огороджува-
них першорядних (основ-
них) шляхів. Рівень до-
ступності такої категорії 
становить 99,0 %.

■    Категорія 3. ЗНО, або сис-
тема ЗНО, які необхідні 
для навігаційного забез-
печення. Рівень доступ-
ності цієї категорії стано-
вить 97,0 %.

У Рекомендації також вка-
зується абсолютний мінімаль-
ний рівень доступності окре-
мого ЗНО, що становить 95 %. 
Якщо ж цей показник буде мен-
шим, то необхідно розглянути 
можливість удосконалення та-
кого ЗНО або його цілковитого 
скасування. 

Із наведеного вище можна 
зробити такий висновок: точне 
виконання вимог міжнародних 
керівних документів, резолю-
цій, рекомендацій, керівництв 
та інших видань з питань наві-
гації є запорукою запобігання 
аварійних ситуацій на морі та 
забезпечення безпеки море-
плавства.


