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З метою підвищення без
пеки мореплавства дер

жавна установа «Держгідрогра
фія» упродовж 2010–2013 років 
створила систему відображення 
навігаційної обстановки у при
бережних водах України, роз
горнувши на узбережжі мережу 
із 20 базових станцій автома
тичної ідентифікаційної систе
ми (БС АІС), схему розташуван
ня яких наведено на рисунку 1.

Система надійно працює, 
забезпечуючи приймання на
вігаційної інформації від суден 
та передачу на судна в автома
тичному режимі термінових 
попереджень з безпеки море
плавства, даних про віртуальні 
ЗНО (ті, що фізично відсутні, 
але позначаються на картах), 
диференціальних поправок 
контрольнокоригуючих стан
цій (ККС) Глобальних навіга
ційних супутникових систем 
(ГНСС) ГЛОНАСС / GPS. Вся ця  
інформація передається БС АІС  
в ефір і приймається суднови
ми транспондерами АІС. 

Враховуючи те, що на суд
нах встановлено транспондери 
класу А (мають монітори для 
відображення повідомлень 
і можуть під’єднуватися до 
суднових ЕКНІС) та класу Б 
(не мають моніторів), виникає 
справедливе запитання: які ж 

дані приймають і в якому ви
гляді їх спостерігають море
плавці на суднових транспон
дерах?

Щоб можна було конт
ролювати передавання наві
гаційної інформації канала
ми БС АІС, Держгідрографія 
створила спеціальний стенд 
контролю навігаційної інфор
мації (СКНІ), до якого входять:

■   приймач системи АІС з 
УКХантеною;

■  інтерфейсний модуль з 
приймачем ГНСС ГЛО
НАСС / GPS та антеною;

■   ноутбук зі спеціальним 
програмним забезпечен
ням;

■   модем GSMзв’язку ка
налами операторів мо
більного зв’язку;

■   блок електроживлення;
■   набір кабелів для 

під’єднання обладнання. 
Структурну схему СКНІ 

наведено на рисунку 2.
Все обладнання СКНІ 

вмонтовано у металеву валізу, 
що зручно для його транспор
тування та використання за 
призначенням (рисунок  3).

За допомогою СКНІ є 
можливість отримувати ін
формацію:

■  від АІС (дані із суден, що 
перебувають у районі дії 

СКНІ, навігаційні пові
домлення, диференціаль
ні поправки від БС АІС);

■  системи моніторингу 
ЗНО (інформація від 
бази даних ЗНО з відо
браженням останніх ра
портів про їх стан);

■  системи ГНСС ГЛО
НАСС / GPS (дані про 
місцеположення антени 
приймача ГНСС ГЛО
НАСС / GPS як з ураху
ванням диференціаль
них поправок, так і без 
них, а також інформація 
про супутникові угрупо
вання).

Отримання, збереження і 
відображення у зручній формі 
всієї цієї інформації на моніто
рі ноутбука забезпечує спеці
альне програмне забезпечення.

СКНІ можна викорис
товувати як автономно, так і 
під’єднувати до нього суднове 
обладнання, розширюючи пе
релік перевірок.

Суттєвою превагою СКНІ 
є можливість спостерігати за 
різними видами навігацій
ної інформації для вибраних  
БС АІС, накопичувати ста
тистичні дані з точності ви
значення місця встановлення  
GPSантени СКНІ як у зви
чайному GPSрежимі, так і в 

Анатолій ПІДДУБНИЙ,
фахівець ДУ «Держгідрографія»

Контроль передавання навігаційної 
інформації каналами АІС
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Тимчасово окупована територія 
Кримського півострова

Зона відповідальності
ФДУ «Одеський район Держгідрографії»

Зона відповідальності
ФДУ «Миколаївський район Держгідрографії»

БС АІС

НАВТЕКС

ККС АІС

ККС РМ

БС АІС 
Маяк Зміїний 2 к
Маяк Будаки
Маяк Дністр.-Цареград.
Маяк Одеський

БС АІС
Маяк Берез.-Очаківського кол. Задній
Маяк Руський
РВБ Кізомис (ККС-АІС)
СНЗ Софіївський
СНЗ Скадовський Задній
Маяк Бирючий
Бердянський Верхній (ККС-АІС)
Маяк Маріупольський Середній

БС АІС
Штормова платформа
Попівка
Б. Комишева Задній (ККС-АІС)
Ялтинський
Рибачий
Іллінський
Єні-Кале (ККС-РМ, НАВТЕКС)

Рисунок 1. БС АІС у зонах відповідальності філії ДУ «Держгідрографія»

Рисунок. 2. Структурна схема СНКІ та можливості під’єднання до нього обладнання

Модем
GSM-зв’язку

Блок 
електроживлення

Port 4 Port 2 Port 1Port 3

Ноутбук

Зовнішні користувачі 
інформації про 

координати антени 
ГНСС СКНІ

Зовнішній користувач
диференціальних поправок 

RTCM-104 від СКНІ
(забезпечення 

гідрографічних робіт)

Приймач сигналів АІС

Інтерфейсний 
модуль 

з приймачем 
ГНСС 

ГЛОНАСС / GPS

Зовнішні користувачі
навігаційної
інформації

Суднове навігаційне 
обладнання

DС 12 В

АС 220 В

Антени суднових 
засобів УКХ-зв’язку
(АІС-транспондер,

радіостанції)

Internet

GPS-антенаУКХ-антена Сервер бази 
даних ЗНО

Рис. 2. Структурна схема СНКІ та можливості під’єднання до нього обладнання
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диференціальному режимі для 
подальшого аналізу. 

Такий режим використання 
СКНІ особливо важливий для 
аналізу роботи обраної БС АІС, 
коли в районі їх працює декіль
ка (наприклад, на ГС «Капітан 
Башев» при проходженні маяка 
Воронцовський надходили сиг
нали від 2х БС АІС, розташо
ваних на мисі Великий Фонтан, 
БС АІС ЦРРС Одеського МТП 
та 2х БС АІС, розташованих у 
районі м. Очаків).

Щоб визначити фактичну 
дальність дії БС АІС, переві
рити проходження навігацій
ної інформації та передавання 
диференціальних поправок, у 
ФДУ «Одеський район Держ
гідрографії» СКНІ установлю
вався у місцях розташуван
ня БС АІС (маяк Одеський), 
на ГС «Капітан Башев» та 
на маяку Санжійський, а у  
ФДУ «Миколаївський район 
Держгідрографії» – на маяках 
БерезанськоОчаківського ко
ліна Задньому, Руському та в 
Херсонській дільниці ЗНО (се
лище Кізомис), а також на ГС82 
у м. Миколаїв.

У результаті перевірок 
проходження навігаційної ін
формації каналами АІС, про
ведених СКНІ у зазначених 
районах, отримано такі дані:

1. Надійна дальність спо
стереження суден БС АІС ся
гає 30–45 км (залежно від ви
соти встановлення їх антен), 
що відповідає технічним ха
рактеристикам станцій (рису
нок 4).

2. Дані про всі стан
ції АІС (суднові, базо
ві) та повідомлення, що 

ними передаються, відобража 
ються у відповідних таблицях.

3. Диференціальні поправ
ки ГНСС ГЛОНАСС / GPS 
(повідомлення 17) передають 
тільки БС АІС Держгідрографії 
(наприклад, MMSI 002723681 – 
БС АІС маяка Одеський), чим 
забезпечується висока точ

ність визначення місця судна.
4. Крім БС АІС Держгі

дрографії на СКНІ спостеріга
ється робота БС АІС ДП «Ад
міністрація морських портів  
України».

5. Точність визначення міс
ця без диференціальних по  
правок, що передаються кана

Рисунок 3. Зовнішній вигляд СКНІ

Рисунок 4. Навігаційна обстановка, що спостерігається  
на моніторі СКНІ, встановленому  

на мисі Великий Фонтан (м. Одеса)
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Рисунок 7. Відображення навігаційної інформації, що передається  
ЦНГІ Держгідрографії каналами АІС

Рисунок 5. Точність визначення місця  
без диференціальних поправок,  
що передаються каналами АІС 

(повідомлення 17)

Рисунок 6. Точність визначення місця  
з диференціальними поправками,  

що передаються каналами АІС 
(повідомлення 17)

лами БС АІС, значно нижча (ри
сунок 5), ніж з диференціальни
ми поправками (рисунок 6).

6. Навігаційна інформація, 
що передається ЦНГІ Держгі
дрографії, приймається тільки 
судновими станціями АІС кла
су А та спостерігається на мо
ніторі ноутбука СКНІ у вигля
ді повідомлення (рисунок 7).

7. Виявлено два окремі 
райони (акваторії портів Оде
са і Миколаїв), де приймання 
сигналів від суднових станцій 

АІС залежить від розмірів суд
на та висоти розташування на 
ньому антени АІС (сигнали 
від маломірних плавзасобів  
БС АІС Держгідрографії не 
приймають) і потребує до
даткового встановлення двох  
БС АІС на маяках Григорів
ському та Костянтинівському 
Передньому.

Роботи з контролюван
ня проходження навігаційної 
інформації каналами АІС за 
допомогою СКНІ тільки роз

почато і в подальшому буде 
продовжено. Планується ре
тельна перевірка проходження 
сигналів БС АІС уздовж усього 
узбережжя Чорного та Азов
ського морів, особливо в ак
ваторіях портів і на підхідних 
каналах до них. 

Виконання запланованих 
робіт забезпечить мореплав
ців надійною навігаційною 
інформацією та підвищить 
безпеку мореплавства у водах 
України.

Ігор БУСЛОВ,
начальник відділу маякової служби

ФДУ «Одеський район Держгідрографії»
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