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Використати всі можливості  
для покращення гідрометеорологічного 

забезпечення мореплавства
Юрій СМІРНОВ,

начальник гідрографічного відділу  ДУ «Держгідрографія»
 

Стратегія розвитку мор
ських портів України 

передбачає максимальне під
вищення їх конкурентоспро
можності, що в умовах глоба
лізації можливе при вирішенні 
таких завдань як:

■  забезпечення належно
го рівня безпеки море
плавства на підходах до 
портів і в їх акваторіях та  
збереження людського 
життя;

■  забезпечення ефективного 
функціонування системи 
моніторингу надводної об
становки у територіальних 
водах України, основною 
метою якої є оптимізація 
регулювання руху суден та 
ефективний і своєчасний 
пошук і порятунок людей 
на морі;

■  розвиток берегових систем 
технічного та інформацій
ного забезпечення безпеки 
мореплавства та їх ефек
тивне функціонування.

Всі ці завдання нерозривно 
пов’язані між собою. І одним із 
аспектів їх вирішення, відпо
відно до положень Транспорт
ної стратегії України на період 
до 2020 р., є належне навіга
ційногідрографічне та гідро
метеорологічне забезпечення 
мореплавства, що відповідає 
міжнародним вимогам.

Розвиток інфраструкту
ри морських портів, їх рекон
струкція з метою збільшення 
прохідних глибин і, відповідно, 
можливості приймати судна 
більшої вантажопідйомності, 
підвищують вимоги до безпе
ки мореплавства, зокрема його 
гідрометеорологічного забез
печення. При цьому слід вра
ховувати всі ризики, пов’язані 
з мореплавством, включаючи 
й ті, що виникають внаслідок 
дії гідрологічних та метеороло
гічних явищ. Ось чому вкрай 
важливим для мореплавства на 
підходах до великих морських 
портів є забезпечення цілодобо
вого відстеження гідрологічних 
та метеорологічних умов, про
гнозування їх мінливості.

Аналіз вирішення подібних 
завдань в інших країнах світу 
показав, що найбільш ефектив
ним, точним і швидким спосо
бом отримання повного спектра 
даних є використання гідроме
теорологічних буїв, призначе
них для збору гідрологічних та 
метеорологічних даних безпо
середньо у морі.

У процесі вивчення цьо
го питання було підготовлено 
технічні вимоги до гідромете
орологічного буя, адже це ви
сокотехнологічне обладнання 
постачається виключно під 
конкретного замовника і з ура
хуванням його вимог, необхід
них вимірювальних параметрів 
та особливостей регіону вико
ристання.

Спеціалісти установи, 
ознайомившись з принципами 
роботи гідрометеорологічних 
буїв різних виробників та мож
ливостями обладнання, визна
чили найбільш оптимальну 
модель, яку і було придбано 
Держгідрографією. Вибір було 
зроблено на користь буя ком
панії FUGRO OCEANOR, який 
планується встановити у ра
йоні з глибинами до 20 м на 
відстані близько 2х морських 
миль від берегової смуги. 

 Гідрометеорологічний буй 
цієї компанії здатен вимірюва
ти найрізноманітніші парамет

Зовнішній вигляд  
спущеного на воду 

гідрометеорологічного буя 
компанії FUGRO OCEANOR
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ри, як океанографічні (висота 
хвиль, період хвиль, напрямок 
руху хвиль, швидкість поверх
невих течій, напрямок поверх
невих течій, температура води, 
електропровідність води), так 
і метеорологічні (видимість, 
швидкість вітру, напрямок вітру, 
атмосферний тиск, температура 
повітря, вологість повітря).

Гідрометеорологічний буй 
має міцну конструкцію, вико
нану з матеріалу, що не підда
ється корозії, та відмінну стій
кість до ударів. Нижня його 
частина, що перебуває у воді, 
сферичної форми. Це забез
печує оптимальні умови для 
виконання вимірювань. При 
розробці враховано і фактори 
зменшення ризику вандалізму. 

Матеріал корпусу виконує 
роль надійного ізолятора, за
хищає датчики від потраплян
ня води знизу, убезпечує від 
замерзання, навіть якщо по
верхня замерзає.

Живлення усіх систем буя 
забезпечують шість соняч
них панелей морського класу, 
вмонтованих у корпус буя, та 
свинцевокислотні акумуля
торні батареї. 

Свинцевокислотні акуму
лятори здатні підзаряджатися 
упродовж дня і розряджати
ся протягом ночі. Повністю 
укомплектованому бую виста
чить лише чотирьохп’яти го

дин сонячного світла на день, 
щоб покрити 24годинну робо
ту за умови, що свинцевокис
лотні батареї матимуть повний 
заряд більшу частину дня. У зи
мовий період та осінні похмурі 
дні використовуються резервні 
літієві батареї.

Споживання енергії та 
заряджання батарей конт
ролюються модулем керування 
електроживленням, який авто
матично перемикається між 
сонячними панелями, акуму
ляторами і літієвими батаре
ями у заданому порядку. Така 
система живлення дозволяє 
гідрометеорологічному бую ав
тономно функціонувати про
тягом тривалого часу.

За збір і передавання даних 
у режимі реального часу від
повідає блок керування і збору 
даних. Він є надійним пристро
єм, орієнтованим на роботу у 
віддалених місцях, живиться 
тільки від батарей і панелей со
нячної енергії. Його особливості 
– 32бітний процесор високого 
класу та великий обсяг внутріш
ньої пам’яті. Операційна сис
тема реального часу (Linux 2.6) 
і програмне забезпечення 3++  
забезпечують надійність роботи.

Надійність блока керу
вання і збору даних є одним із 
пріоритетів виробника. Дані, 
зібрані всіма датчиками такого 
буя протягом доби, постійно 
передаються на берегову стан
цію, роль якої виконує звичай
ний комп’ютер з відповідним 
програмним забезпеченням.

Крім параметрів навко
лишнього середовища, буй 
зберігає й інші дані, такі як на
пруга батареї та її ємність, які 
передаються на приймальну 
станцію.

Увімкнутий приймач GPS 

визначає позицію з точністю 
до 2 м, що також допомагає у 
моніторингу і знижує ризик  
втрати обладнання.

А ще буй облаштовано про
блисковим вогнем з дальністю 
видимості 34 милі, пасивним 
радіолокаційним відбивачем та 
захистом від ударів блискавки.

Отже, гідрометеорологіч
ний буй – це складна потужна 
система не лише моніторингу 
океанографічних та метеороло
гічних даних, а й передавання їх 
на віддалену берегову станцію.

Одразу після постачання 
гідрометеобуя, його збору та 
налаштування при допомозі 
інженерів компанії виробника 
спеціалістигідрографи Держ
гідрографії почали практично 
знайомитися з принципами 
його роботи, щоб якнайефек
тивніше використати можли
вості буя для забезпечення без
пеки мореплавства.

Попереду багато роботи і 
планів, адже слід ті об’єми океа
нографічних та метеорологічних 
даних, що будуть надходити від 
гідрометеобуя, використати з 
максимальною користю. А для 
цього необхідно мати у штаті 
спеціалістів, щоб якісно і в по
вному обсязі обробляти зібрану 
інформацію. Та є впевненість, 
що ці та інші проблеми най
ближчим часом буде вирішено.

Акумулятори та батареї,  
що забезпечують  

живлення буя

Гідрометеорологічний буй 
перед установленням  

на воду
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