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ТЕМАТИЧНО-СЕМИОТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ АТЛАСОВ
Представлены составляющие показатели информационно-семиотической и
семиотической структуры географического атласа в виде их модели. Определены
главные функции картографического произведения (атласа). Разработано
классификационную структуру легенд общегеографических карт по семиотическим
показателям, а также макеты легенд предложенной структуры.
Ключевые слова: атлас, модель, блоки, структура, легенда, классификация.
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TEMATIC-SEMIOTICS CONTENTS GEOGRAPH ATLAS
Presented component performance information-semiotics and semiotics structure
atlas as their model. Identify key features of cartographic products (atlas). Developed
a classification structure of the legends of general geographic maps of the semiotic
indicators, as well as maquettes of the legends of the proposed structure.
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Надійшла до редакції 21 січня 2011 р.
УДК 528.9
Смірнов Ю. Б.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ РІЧКОВИХ
НАВІГАЦІЙНИХ КАРТ
Розглядаються основні особливості змісту і призначення річкових навігаційних
карт, враховуючи міжнародні стандарти відображення даних і сучасні вимоги до їх
практчного використання.
Ключові слова: картографування річок, річкові навігаційні карти.
Вступ. В умовах, коли внутрішні водні шляхи України стали доступними для
використання іноземними суднами, а порти Дунаю та Дніпра Європейською угодою
про найважливіші внутрішні водні шляхи віднесені до шляхів міжнародного
значення, вимоги до безпеки річкового судноплавства зростають, необхідно
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звернути особливу увагу на вимоги до створення річкових навігаційних карт та їх
змісту [3].
Вихідні передумови. На даний час для електронно-картографічних систем на
внутрішніх водних шляхах діє Європейський стандарт Inland ECDIS, прийнятий
комітетом з внутрішнього транспорту Європейської економічної комісії ООН
та схвалений Європейською комісією. Урядам Європейських країн також було
запропоновано впровадити загальноєвропейську систему річкового судноплавства
RIS, яка в свою чергу потребує забезпечення системою електронних навігаційних
річкових карт.
Відсутність повного покриття річковими навігаційними картами (з
відображенням сучасної навігаційної обстановки) створює завади розвитку
міжнародному судноплавству по внутрішніх водних шляхах України. При
укладанні картографічної продукції слід враховувати міжнародні стандарти та
сучасне призначення річкових навігаційних карт.
Постановка завдання. Все це зумовлює необхідність укладання навігаційних
річкових карт сучасного рівня, збільшення їх інформативності, нового підходу
до формування їх змісту, підбору пояснювальних та допоміжних матеріалів для
забезпечення в повній мірі міжнародних вимог до судноплавства.
Виклад основного матеріалу. Навігаційні річкові карти призначені для
забезпечення судноводіння по ріках, каналам і водосховищам, а також можуть
використовуватись для вивчення внутрішніх водних шляхів і для забезпечення
рішення інших завдань, що вимагають точного й докладного відображення
підводного рельєфу русла ріки й берегової ситуації в прибережній смузі.
Необхідно розглянути особливості укладання та видання річкових навігаційних
карт. Якщо морські навігаційні карти видаються як правило окремими аркушами,
то річкові карти у вигляді, атласів, переплетених в альбоми.
Формат книжкового блоку аркушів атласів, що видавались Дніпровським
басейновим управлінням водних шляхів за радянських часів, як правило,
обмежувався розмірами 26,5X34 см або 38X34 см.
При підготовці до видання перших річкових навігаційних карт державною
установою „Держгідрографія” з міркувань зручності використання та захисту
від копіювання було істотно збільшено формат альбомів до розмірів 53Х50 см із
збільшенням розмірів і самих карт.
Річкові навігаційні карти на територію України складаються в Всесвітній
геодезичній системі координат WGS-84 у нормальній рівнокутній циліндричній
проекції Меркатора з нанесенням на них координатної сітки. Проекція Меркатора
дозволяє найкраще вирішувати основні навігаційні задачі: прокладання курсу
судна у вигляді прямої та передача на картах без спотворень кутів.
Внутрішню рамку річкових карт становлять крайні меридіани й паралелі;
разом із проміжними вони утворюють координатну сітку карти. Нанесена на
сучасні річкові карти координатна сітка, відрізняє їх від річкових лоцманських карт
радянського періоду, орієнтування за якими відбувалося за рахунок інформації про
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положення контурів берега і навігаційної обстановки, а визначення місцеположення
за кілометражем суднового ходу (лоцманським методом). В наш час існують нові
вимоги до здійснення навігації судна за допомогою електронних картографічних
систем з визначенням координат супутниковими методами, тому наявність
координатної сітки на картах є необхідною.
Внутрішня рамка карти розбита на градусні й мінутні поділки: по меридіану
— широтні, по паралелі — довготні. Таким чином, обидві бічні рамки карти є
лінійним масштабом і служать для виміру відстаней на карті, а також для зняття
географічної широти місця.
Система поділу карт на окремі аркуші називається розграфкою карти. В
морській та річковій картографії прийнято використовувати термін «нарізка».
При виконанні нарізки листів річкової карти слід дотримуватись наступних
вимог:
– кількість аркушів даного масштабу, необхідна для покриття басейну,
повинна бути мінімальною;
– русло ріки із судноплавними припливами повинне розміщатися ближче до
середини аркуша;
– задана для картографування смуга суши повинна разташовуватись на
аркуші повністю.
Річкові навігаційні карти укладаються в масштабах 1:10000 – 1:50000. При
плануванні видання річкових навігаційних карт Дніпра за основний масштаб
було прийнято 1:25000. Нарізку аркушів у цьому масштабі виконано для річних
ділянок Дніпра. Однак для окремих озерних ділянок водосховищ був застосований
масштаб 1:50000, а для складних для судноплавства річкових ділянок – 1:10000.
Масштаб врізок – 1:15000, 1:5000.
Такий диференціальний підхід до нарізки листів карт враховує інтереси
безпосередніх користувачів. Наприклад, нарізка листів альбому Дніпровського
водосховища виданого в 1988 році Дніпровським управлінням водних шляхів
повністю складалась із листів масштабу 1:25000. При аналізі навігаційної
обстановки, габаритів фарватеру, інтенсивності судноплавства фахівцями
Держгідрографії було прийнято рішення на складній для судноплавства ділянці
Дніпровського водосховища від Дніпродзержинська до Дніпропетровська виконати
нарізку листів карти в масштабі 1:10000.
Відповідно на складній для судноплавства ділянці водосховища було виконано
більш детальні дослідження і складено більш детальну карту, яка надає судноводіям
більше інформації щодо небезпечного фарватеру.
Річкові навігаційні карти складаються з текстової частини та листів карт.
Для карт Дніпра у загальному випадку альбом карт формується в
наступному порядку:
– 2 сторінка – аркуш для обліку коректури карти;
– 3 сторінка – титульний аркуш;
– 4 сторінка – зміст, загальні відомості про карту та звернення до
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Рис. 1. Схеми нарізок аркушів карт Дніпровського водосховища
1988 та 2009 років
судноводіїв щодо надання відомостей про зміну навігаційної обстановки;
– 5 сторінка – навігаційно-гідрографічний нарис;
– навігаційний нарис;
– алфавітний покажчик географічних назв;
– відомості про мости через річку;
– умовні знаки річкових навігаційних карт;
– схема розміщення аркушів карти;
– аркуші карти.
До основних елементів змісту річкових навігаційних карт слід віднести рельєф
дна, навігаційну обстановку та берегову ситуацію. Рельєф дна на річкових картах
представлений проектним рівнем, гарантованою глибиною, відмітками глибин,
ізобатами, висотами пісчаних відмилин.
Всі глибини на річкових навігаційних картах Дніпра приводяться до
проектного рівня за який приймається нормальний підпірний рівень водосховища.
Ізобата гарантованої глибини 3,65 виділяється. Ділянки мілкіше гарантованої
глибини позначаються голубим коліром, білим коліром ділянки глибше
гарантованої глибини. Також показується ізобата нормального підпорного рівня
(нульова ізобата). Відмітки глибин показуються цифровим позначенням в метрах
до десятих долей. Десятичні дробі глибин показуються меншим шрифтом нижче
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цілого значення. Відмилини показуються якісним фоном зі структурною зазивкою.
Окремо показуються скупчення каміння на дні та пороги.
Береги на картах показуються за геоморфологічними принципами. Їх
розділяють за береговими процесами (що розмиваються), за рослинністю (берег
порослий лісом, чагарником, берег з трав’янистою рослинністю), за антропогенним
походженням (берег з укріпленими схилами, неукріпленими).
На навігаційних річкових картах детально відображається навігаційна
обстановка: берегові та плавучі засоби навігаційного обладнання, положення
створних ліній, вісі основного та додаткових суднових ходів, кілометраж суднового
ходу, технічні ділянки служби водних шляхів, знаки навігаційної небезпеки,
інформаційні знаки, навігаційні орієнтири, що присутні на місцевості.
З антропогенних об’єктів показуються мостові переходи, гідроспоруди, лінії
зв’язку та електропередач, причали, причальні стінки, водозабори. Населені пункти
зображуються схематично площадним об’єктом з їх назвою.
Всі умовні знаки, згідно з якими оформлювалась конкретна річкова навігаційна
карта, вміщуються в альбомі на окремому аркуші.
Слід відзначити, що найважливішим доповненням навігаційної карти є
лоція відповідного району і особливо її навігаційно-гідрографічний нарис. Тому
для отримання повних відомостей про об’єкти місцевості, судноводіям корисно
поєднувати їх вивчення за картою з читанням їх опису у відповідному розділі лоції.
Більш того, вивчення розміщених на карті об’єктів рекомендується проводити в
послідовності прийнятій в лоції [2].
На етапі підготовки карти до видання важливим є правильно застосувати
величезний обсяг отриманих під час збору навігаційної інформації матеріалів.
Відповідно за результатами робіт вся зібрана навігаційна інформація
структурувалась і вносилась до альбомів карт водосховищ Дніпра у вигляді
навігаційно-гідрографічного нарису, навігаційного нарису (річкової лоції), а також
використовувалась при укладанні карти.
Важливою частиною річкової навігаційної карти є допоміжна інформація
навігаційно-гідрографічного нарису. Текстові навігаційні матеріали дозволяють
зменшити інформаційне навантаження на карту. Вони полегшують практичне
користування картою і доповнюють її важливими для судноплавства даними.
Для зручності використання інформацію в Навігаційно-гідрографічному нарисі
було організовано за наступними структурними підрозділами: загальні відомості
(габарити шляху, особливості плавання та складні ділянки, порти, пристані та ін.),
гідрометеорологічні відомості (вітровий режим, хвилювання, тумани, льодовий
режим).
У навігаційному нарисі зібрано інформацію щодо опису примітних місць, знаків
та берегів, детальні вказівки для безпечного плавання. Навігаційна інформація
ілюструється фотографіями видів берегів та примітних пунктів з суднового ходу.
Висновки. Зміст річкових навігаційних карт повинен відповідати сучасним
вимогам до їх використання, міжнародним стандартам відображення даних,
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враховувати технології роботи з електронними картами.
Зважаючи на це, сучасні навігаційні річкові карти повинні укладатися таким
чином, щоб забезпечувати судноводіння не тільки лоцманським
методом,
тобто методом візуального орієнтування по природних і штучних примітних
пунктах, знаках навігаційного устаткування, керуючись особистим досвідом
судноводіїв, а і штурманським методом, тобто із застосуванням розрахунковоінструментального способу рішення практичних завдань навігації.
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