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ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО ОКЕАНУ
УДК 001.18; 001.89
В Організації Об’єднаних Націй дали старт Десятиліттю наук про океан
О.А. Щипцов
Щипцов Олександр Анатолійович – член-кореспондент НАН України, д.геогр.н, професор, директор
Державної установи ″Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України″; Україна,
03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 42; E-mail: oceanography@ukr.net
Анотація. У статті надано інформацію про хід проведення розпочатого Десятиліття,
присвяченого науці про океан в інтересах сталого розвитку (2021–2030 рр.) з метою накопичення знань,
щоб захистити океани і забезпечити добробут жителів планети. Зазначено, що сформовано відомості
про держави-члени, основні групи партнерів та їхні пропозиції, категорії потенційних заходів,
створення національних комітетів і прохання надання підтримки групі з координації проведення
Десятиліття.
Ключові слова: Міжурядова океанографічна комісія ЮНЕСКО, цілі Десятиліття, наукові
заходи, План імплементації Десятиліття, Рада з досліджень Світового океану НАН України.

Міжурядова океанографічна комісія ЮНЕСКО (далі – МОК) у 1971–1980 роках успішно
організувала проведення наукових заходів, присвячених Міжнародному десятиліттю
досліджень океану, покликаному підвищити обізнаність громадськості про важливість
морських наук.
Через п’ятдесят років на 72-й сесії Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй
(ООН) у зведеній резолюції по Світовому океану і морському праву (резолюція 72/73, частина
XI "Морська наука", пункт 292) постановила: проголосити 10-річний період з 1 січня 2021 року
Десятиліттям Організації Об’єднаних Націй, присвяченим науці про океан в інтересах сталого
розвитку (далі – Десятиліття).
У лютому 2021 року в ООН дали старт Десятиліттю. Відкриваючи захід, приурочений до
початку цієї масштабної кампанії, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зазначив, що
понад 80% океанського дна досі не вивчено та не нанесено на карту. За його словами, людству
необхідно накопичити більше знань, щоб захистити океани і забезпечити добробут жителів
планети [1].
Генеральна Асамблея ООН затвердила сім цілей Десятиліття [2]:
Чистий океан – джерела забруднення виявляють, скорочують або ліквідують;
Здоровий і стійкий океан – розуміння, охорона, відновлення морських екосистем та
ефективне управління ними;
Продуктивний океан – стійке постачання продовольства й невиснажлива морська
економіка;
Передбачуваний океан – суспільство розуміє зміни стану океану та може реагувати на
них;
Безпечний океан – життя людей і джерела засобів існування захищені від небезпеки, що
походить від океану;
4
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Доступний океан – відкритий рівний доступ до даних, інформації, технологій та
інновацій;
Надихаючий і захоплюючий океан – суспільство розуміє й цінує океан з точки зору
власного благополуччя та сталого розвитку.
Організацію та координацію виконання Плану імплементації Десятиліття знову
покладено на МОК (рис. 1).

Рис. 1. Логотипи Міжурядової океанографічної комісії ЮНЕСКО та Десятиліття
Організації Об’єднаних Націй, присвяченого науці про океан в інтересах сталого розвитку
Квітневий циркулярний лист1 МОК містить інформацію про хід проведення розпочатого
1 січня 2021 р. Десятиліття, в тому числі: оновлені відомості про проведення заявкової
кампанії в рамках Десятиліття № 01/2020, заклик відповісти на опитування держав-членів про
плани створення національних комітетів з проведення Десятиліття, відомості про можливості
участі держав-членів і прохання про надання підтримки групі з координації проведення
Десятиліття. Зокрема:
Щодо оновленої інформації про проведення заявкової кампанії в рамках
Десятиліття № 01/2020:
"Заявкова кампанія в рамках Десятиліття № 01/2020 проходила з 15 жовтня 2020 р. до
15 січня 2021 р. і була присвячена, головним чином, глобальним і великим регіональним
програмам Десятиліття, а також питанням підтримки заходів Десятиліття в натуральній і
фінансовій формах. За час цієї кампанії було отримано 215 пропозицій про проведення заходів
і 27 пропозицій про надання підтримки. Пропозиції надійшли з багатьох регіонів світу й
охоплювали всі океанічні басейни. Свої пропозиції направили партнери з 53 країн, при цьому
8 пропозицій про проведення заходів надали партнери з малих острівних держав, що
розвиваються, а ще 16 ‒ партнери з країн Африки. Отримані пропозиції стосуються широкого
спектра тем та охоплюють всі пріоритетні завдання Десятиліття. Завдання, пов’язані з
багатьма факторами стресогенного впливу на екосистеми, взаємозв’язком між океаном і
кліматом та стійкою економікою океану, найчастіше пропонували вирішувати шляхом
нарощування потенціалу, що стало загальною наскрізною темою.
1

Циркулярний лист МОК №2840OC/VR/JB/ic від 7 квітня 2021 року надіслано офіційним національним
координаційним органам зі зв’язків з МОК (державам-членам МОК).
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Основними групами партнерів, які направили пропозиції, були науково-дослідні
інститути, уряди, неурядові організації та приватний сектор.
Секретаріат МОК підготував попередній аналіз пропозицій для розгляду на першому
засіданні тимчасової консультативної ради з проведення Десятиліття, яке було заплановано на
6–8 квітня 2021 року. У ході попереднього аналізу було визначено ряд тематичних або
географічних блоків програм, які мають значний синергічний потенціал. Діалог з партнерами
для пошуку механізмів координації й співробітництва в рамках цих програмних блоків буде
продовжено. З метою подання рекомендацій на засідання тимчасової консультативної ради з
проведення Десятиліття розглядалися такі категорії потенційних заходів у рамках
Десятиліття:
– програми, потенційно готові до затвердження,
– пропозиції про надання підтримки, потенційно готові до затвердження, і
– програми, що потребують додаткового обговорення або вдосконалення для
подальшого подання на розгляд майбутніх засідань ради" [11].
Щодо опитування держав-членів про плани створення національних комітетів із
проведення Десятиліття:
"Створення національних комітетів з проведення Десятиліття як інструмента залучення
національних зацікавлених сторін і стимулювання участі окремих країн у проведенні
Десятиліття вітається протягом усього Десятиліття. З переліком створених національних
комітетів з проведення Десятиліття можна ознайомитися на сайті Десятиліття океану за
посиланням: https://www.oceandecade.org/resource/139/Regionalinitiatives-and-National-DecadeCommittees.
Ряд держав-членів перебуває у процесі створення таких комітетів.
Секретаріат МОК розробив онлайн-опитувальник держав-членів для збирання
інформації про хід створення національних комітетів з проведення Десятиліття чи плани щодо
вирішення цього питання в майбутньому. Результати опитування стануть основою для
розробки практичного керівництва зі створення й організації роботи комітетів і дозволять
розмістити на сайті Десятиліття оновлену інформацію про існуючі національні комітети з
проведення Десятиліття та їх діяльність.
У наступні місяці Секретаріат буде більш організовано координувати взаємодію з
національними комітетами з проведення Десятиліття та сприятиме встановленню зв’язків між
цими структурами" [11].
Щодо можливості участі держав-членів:
"Крім створення та підтримки національних комітетів із проведення Десятиліття,
державам-членам наполегливо рекомендовано скористатися однією або декількома з
перерахованих нижче форм участі в Десятилітті.
Державам-членам, які зацікавлені у вступі в Альянс з підтримки Десятиліття океану
(далі – Альянс), про початок роботи якого було оголошено 3 лютого 2021 року на заході
"Дивний новий океан" за участю більше 15 000 глядачів, пропонується повідомити
Секретаріат МОК про свій намір. У найближчі місяці розпочнеться проведення оперативних
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нарад членів Альянсу, за підсумками яких буде розроблено статут цієї мережі. Держави-члени
можуть висловити зацікавленість у розміщенні на своїй території бюро з координації
проведення Десятиліття або центрів зі співробітництва в рамках Десятиліття. Ці
децентралізовані координаційні структури стануть важливими елементами загальної системи
управління та координації дій у рамках Десятиліття й дозволять перенести глобальні
пріоритети на регіональний і національний рівні. Держави-члени можуть звернутися з
проханням про схвалення своєї діяльності в рамках Десятиліття, яка, зокрема, може включати
тематичні заходи, практикуми, конференції, публікації, семінари та виставки, заповнивши
форму, доступну за посиланням: https://oceandecade.com/resource/141/Request-endorsement-ofyour-Ocean-Decade-Activityhere.
У період з липня 2021 р. до травня 2022 р. у рамках реструктурованої програми Першої
міжнародної конференції Десятиліття, яку проводитиме Німеччина, буде організовано серію
віртуальних заходів, які отримали назву "лабораторії Десятиліття океану". Ці "лабораторії
Десятиліття" стануть інтерактивною платформою, яка дозволить дати старт заходам
Десятиліття та налагодженню партнерських зв’язків. Більш детальну інформацію про терміни
й форми участі в цих заходах буде надано найближчим часом" [11].
Щодо прохання про підтримку в створенні групи з координації проведення
Десятиліття та підготовку вкладу МОК у Десятиліття:
"Для того, щоб Секретаріат міг і далі ефективно координувати проведення Десятиліття,
терміново потрібні додаткові ресурси. Це надзвичайно важливе питання в перший рік
Десятиліття, коли відбуватиметься перехід від етапу підготовки до етапу здійснення. Група з
координації проведення Десятиліття (далі – Група) розміщуватиметься в Секретаріаті МОК, і
для того, щоб вона могла виконувати окреслені в плані проведення Десятиліття масштабні
завдання, вона повинна бути повністю укомплектована співробітниками категорії спеціалістів.
До даного циркулярного листа включено перелік мінімальної кількості додаткових
співробітників, яких потребує Група. Секретаріат звертається до держав-членів МОК із
наполегливим проханням про надання підтримки у вигляді небюджетних ресурсів або
відрядити своїх фахівців для роботи на цих посадах і формування Групи з координації
проведення Десятиліття.
Низку програмних заходів МОК заплановано затвердити на рівні програми Десятиліття ‒
спочатку у сфері наук про океан, спостереження за океаном, збирання пов’язаних з океаном
даних та інформації, раннього попередження про цунамі та забезпечення готовності до них.
Всі ці ініціативи також потребують додаткової небюджетної підтримки для реалізації завдань,
спрямованих на перетворення; координації діяльності відповідних спільнот і виконання
функцій каталізатора дій, зокрема пов’язаних з розробленням пропозицій про фінансування та
пошук партнерів. Буде визначено конкретні потреби в ресурсах, про які повідомлять
державам-членам МОК та іншим потенційним спонсорам з метою залучення добровільних
внесків" [11].
Додаткову інформацію з зазначених вище питань можна отримати в Секретаріаті МОК
за E-mail: j.barbiere@unesco.org або a.clausen@unesco.org.
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Варто підкреслити, що План імплементації Десятиліття був затверджений Генеральною
Асамблеєю ООН, а Україна є державою-членом МОК2. У зв’язку з цим нагадуємо, що у серпні
2020 року відбулася нарада Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. У ході наради,
зокрема, було викладено пропозиції Національної академії наук України щодо удосконалення
участі України в діяльності МОК та Міжнародного органу з морського дна і
запропоновано [3]:
– створити Міжвідомчу національну океанографічну комісію України як національний
координаційний орган зі зв’язків із МОК;
– визначити національних координаторів, а також національних кореспондентів у сферах
(напрямах) діяльності МОК, представників в міжурядових програмах і членів тематичних груп
у МОК;
– врегулювати повноваження, функції й обов’язки визначених національних
координаторів у МОК і фахових національних кореспондентів, представників, членів
тематичних груп у МОК;
– створити національний комітет з підготовки до проведення Десятиліття;
– доручити національному комітету з підготовки до проведення Десятиліття сформувати
національний план щодо участі України в реалізації заходів Десятиліття;
– активізувати участь України в роботі Міжнародного органу з морського дна;
– внести відповідні зміни до Переліку центральних органів виконавчої влади, інших
державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства
України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2002 року № 1371.
Незважаючи на зазначені пропозиції, в даний час відсутні реальні кроки з боку
відповідних центральних органів виконавчої влади стосовно організації участі України в
заходах, передбачених Планом імплементації Десятиліття [4].
Разом з цим, Національна академія наук України регулярно протягом 2019–2020 років за
власною ініціативою і в межах своєї компетенції проводила заходи з підготовки до
Десятиліття [5–9].
Зокрема було створено Раду з досліджень Світового океану НАН України3 (далі – Рада).
За дорученням Бюро Ради вченими-океанологами розроблено проєкт Концепції цільової
комплексної програми наукових досліджень НАН України "Комплексні дослідження АзовоЧорноморського басейну, інших районів Світового океану" на період 2021–2026 років.
Відповідно до Положення "Про цільові програми наукових досліджень НАН України і цільові
наукові (науково-технічні) проєкти НАН України", затвердженого постановою Президії НАН
України від 19 грудня 2018 року № 340, цільова програма наукових досліджень НАН
України – це сукупність взаємопов’язаних завдань наукових досліджень, об’єднаних з метою

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року № 565 координацію взаємодії
України та МОК здійснює Міністерство освіти і науки України за участю Національної академії наук України.
3
Раду з досліджень Світового океану НАН України створено відповідно до постанови Президії НАН України від
27 лютого 2019 року № 62.
2
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вирішення актуальних комплексних фундаментальних і прикладних проблем природничих,
технічних, суспільних і гуманітарних наук. Необхідними умовами розроблення цільової
програми є наявність фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів для
забезпечення виконання цільової програми [10].
Десятиліття Організації Об’єднаних Націй, присвячене науці про океан в інтересах
сталого розвитку, почалося. Час діяти, керуючись закликом Генерального секретаря
ООН: "Ми повинні домагатися "революційних змін" у сфері наукових знань про
океан" [1].
Перелік використаних джерел
1. Глава ООН: мы должны добиваться "революционных изменений" в сфере научных знаний об
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В Организации Объединенных Наций дали старт Десятилетию наук об океане
А.А. Щипцов
Щипцов Александр Анатольевич – член-корреспондент НАН Украины, д.геогр.н, профессор, директор
Государственного учреждения "Научный гидрофизический центр Национальной академии наук
Украины"; Украина, 03187, г. Киев, просп. Академика Глушкова, 42; E-mail: oceanography@ukr.net
Аннотация. В статье представлена информация о ходе проведения начатого Десятилетия,
посвященного науке об океане в интересах устойчивого развития (2021–2030 гг.) с целью накопления
знаний для защиты океанов и обеспечения благосостояния жителей планеты. Отмечено, что
сформированы сведения о государствах-членах, основных группах партнеров и их предложения,
категориях потенциальных мер, создании национальных комитетов и просьбы оказания поддержки
группе по координации проведения Десятилетия.
Ключевые слова: Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО, цели
Десятилетия, научные мероприятия, План имплементации Десятилетия, Совет по исследованиям
Мирового океана НАН Украины.
The United Nations Decade of Ocean Science was launched
О.А. Shchyptsov
Shchyptsov, Oleksandr Anatoliyovych – Corresponding Member of the National Academy of Sciences of
Ukraine, Dr Sci. (Geogr.), Professor, Director of the State Institution "Scientific Hydrophysical Center of the
National Academy of Sciences of Ukraine"; Ukraine, 03187, Kyiv, 42 Akademika Hlushkova Ave.; E-mail:
oceanography@ukr.net
Abstract. The article provides information on the implementation of the Decade on Ocean Science for
Sustainable Development (2021–2030) with a view to generating knowledge for the protection of the oceans
and the well-being of the inhabitants of the planet. It was noted that information has been developed on
Member States, major groups of partners and their proposals, categories of potential action, the establishment
of national committees and the request for support for the Decade coordination group.
Key words: UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission, goals of the Decade, Scientific
Activities, Implementation Plan for the Decade, NAS Council for Ocean Research.
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Анотація. Глобальна зміна клімату за останні десятиліття в суспільній свідомості багатьох країн
зайняла міцне місце в ряду масштабних екологічних проблем. Авторами виконано аналіз аналітичних
та експериментальних досліджень щодо ролі метану в глобальних екологічних планетарних процесах,
зміні клімату на основі різних показників. Проведено дослідження співвідношення антропогенних і
природних викидів метану, виконана оцінка зв'язку різних джерел викидів. Науково обґрунтовано, що
одним з екологічно небезпечних джерел дегазації Землі є просочування метану з морського дна
Світового океану на водну поверхню. Наведено дані щодо дегазації акваторії Чорного моря.
Зосереджено увагу на загальну емісію метану в атмосферу і на зростання його концентрації в останні
роки. В роботі запропоновано новий підхід до вирішення проблеми за рахунок створення методичних
і технічних засобів уловлювання газу метану з покладів газогідратів, сипів та грязьових вулканів з
подальшим їх транспортуванням і зберіганням для використання в промисловості й енергетиці.
Ключові слова: зміна клімату, викиди метану, сипи, грязьові вулкани, дегазація Чорного моря.

Вступ. Клімат Землі схильний до коливальних змін у всіх часових масштабах. До
найбільш помітних часових коливань відносять цикл близько 100 000 років – льодовикові
періоди, коли клімат Землі був в цілому холоднішим у порівнянні з теперішнім, і
міжльодовикові періоди, коли клімат був теплішим. Ці цикли викликали природні чинники.
На думку ряду вчених зараз ми перебуваємо в "русі" від одного льодовикового періоду до
іншого, але швидкість змін майже непомітна – близько 0,02°С за 100 років. Серед парникових
газів друге місце після СО2, на думку багатьох дослідників, займає газ метан. Метан є
продуктом природних процесів, що відбуваються в біосфері, та виділяється у процесі
промислової діяльності людини. У зв’язку з цим оцінка ролі метану в глобальній зміні клімату
є актуальним науковим завданням. Аналіз показує, що природні чинники впливають на клімат
набагато більше, ніж антропогенні. З економічних і політичних причин природні чинники
кліматичних змін та фактори, що компенсують природним шляхом антропогенний вплив на
клімат, практично не розглядають. У цій статті наведено об’єктивний огляд існуючих точок
зору на роль метану в глобальних змінах клімату.
Метою дослідження є встановлення локалізації газових сипів, оцінка метанового
струменевого розвантаження дна Чорного моря у водну товщу й атмосферу та обґрунтування
створення екологічно безпечних методичних і технічних засобів збору, транспортування та
зберігання газу метану з газогідратних покладів, сипів і грязьових вулканів.
На даний момент зміна клімату є однією з ключових світових проблем, вирішення якої
можливе лише за високого рівня співпраці між країнами.
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Основні парникові гази добре змішуються (well-mixed) в атмосфері. Це, зокрема, означає,
що обмеження їхнього вмісту в атмосфері – є не локальною проблемою. Будь-яка країна, яка
навіть має велику територію, не може вирішити проблему зміни клімату самостійно шляхом
обмеження викидів парникових газів на національному рівні. Незважаючи на власні
обмеження, вона отримуватиме парникові гази з глобального пулу, тобто за рахунок викидів
інших держав. Таким чином, єдиним шляхом вирішення проблеми є міжнародне
співробітництво.
Головна мета Паризької угоди полягає у застосуванні глобальних заходів щодо боротьби
зі зміною клімату для стримання підвищення глобальної температури в цьому столітті в межах
+2°C по відношенню до доіндустріального рівня та спроби навіть знизити цей показник до
+1,5°C. Для цього країни-учасниці визначають свою частку в досягненні задекларованої
спільної мети в індивідуальному порядку та переглядають їх раз на п'ять років. Зараз у
багатьох країнах, особливо розвинених, спостерігається тенденція жорсткішого ставлення до
викидів парникових газів і зростання інтересу до низьковуглецевих технологій, у тому числі,
при впровадженні принципів сталого розвитку та підвищення енергоефективності. Цей
процес, безперечно, позначиться на формуванні нових міжнародних ініціатив і програм.
У загальному впливі парникових газів вклад метану не є домінуючим. Основним
чинником, звісно, є зростання концентрації вуглекислого газу. Однак, і проблема метану вже
значною мірою усвідомлюється світовою спільнотою. Так, у 2012 році було оголошено про
нову глобальну ініціативу щодо боротьби зі зміною клімату, покращення якості повітря та
захисту здоров'я населення – про формування "Коаліції за клімат та чисте повітря" (Climate
and Clean Air Coalition). Діяльність цієї організації спрямована на зниження вмісту в атмосфері
так званих "швидкодіючих факторів зміни клімату". Так називають речовини з невеликим
терміном дії в атмосфері – близько 10 років та менше. Насамперед, це метан, а також чорний
вуглець і багато гідрофторвуглеців, які разом відповідальні за приблизно третину сучасного
глобального потепління.
У даний час глобальні концентрації метану в поверхневому шарі Землі досягли 1800 ppb
і більше [9].
Тому завданнями дослідження є:
1. аналіз аналітичних та експериментальних досліджень щодо ролі метану у зміні
клімату;
2. дослідження співвідношення антропогенних і природних викидів метану;
3. збирання та узагальнення даних щодо дегазації акваторії Чорного моря;
4. аналіз існуючих та розробка нових методичних і технічних засобів уловлювання газу
метану з покладів газогідратів, сипів і грязьових вулканів з подальшим їх транспортуванням і
зберіганням для використання у промисловості та енергетиці.
Результати. Джерела метану, зазвичай, поділяють на дві великі групи: природні (тобто,
природного походження) та антропогенні (що утворилися в результаті діяльності людини).
Деяка частина джерел метану може бути змішаного типу.
Основними антропогенними джерелами метану є [2]:
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– Домашні тварини. Так само, як і дикі тварини, домашні тварини, особливо жуйні, є
джерелами метану, який утворюється у процесі травлення.
– Рисові чеки (поля). Рисові чеки є інтенсивним джерелом метану, оскільки вони значний
час залиті водою, а це створює сприятливі умови для розвитку анаеробних метаногенних
бактерій. Вважається, що метан надходить в атмосферу в основному через ці рослини, тому
що без рисових рослин аналогічно оброблені поля створюють струмінь метану приблизно в 50
разів менший.
– Відходи. Розміщені на звалищах відходи є значним джерелом метану, оскільки містять
досить багато вологого органічного матеріалу, а всередині них створюються анаеробні умови,
що викликають утворення метану за участю бактерій. При використанні методик
компостування, у тому числі, при використанні гною, також виділяється значна кількість
метану. Кількість газу, що виділяється, зменшується при застосуванні спеціальних технологій
його уловлювання та утилізації.
– Стічні води. Обробка промислових і побутових стоків у біологічних очисних спорудах
або відстійниках, де є анаеробні умови для розвитку метаногенних бактерій, призводить до
викидів метану. Кількість газу, що виділяється, зменшується при застосуванні спеціальних
технологій його уловлювання та утилізації.
– Вугільна промисловість. З вугільних родовищ в атмосферу надходить метан, який
безпосередньо виділяється як при видобутку вугілля, так і виникає при дегазації вугільних
пластів, а також виходить з шахт, де припинено видобуток. Кількість метану, що виділяється,
може бути зменшено при застосуванні спеціальних технологій для його вилучення та
утилізації.
– Горіння біомаси та палива. При неповному згоранні органічних речовин при
використанні палива, так і при спалюванні сільськогосподарських залишків та інших
органічних відходів виділяється метан. Його основне глобальне джерело знаходиться в
Африці, де широко практикується спалювання соломи під час підготовки ґрунту для нового
врожаю.
– Видобуток, переробка, транспортування, зберігання та розподіл природного газу й
нафти можуть супроводжуватися викидами метану. Джерелами метану при цьому є
нещільність обладнання та технологічна необхідність стравлювання газу при ремонтах,
запусках-зупинках обладнання на виробничих майданчиках і т.д. Кількість метану, що
виділяється, зменшується при застосуванні заходів проти витоків і технологій утилізації
попутного нафтового газу.
Щорічно з природних джерел в атмосферу потрапляє, за різними оцінками, від 218 до
384 Мт метану (СH4). Серед них найбільш інтенсивним є потік СН4 з поверхні заболочених
територій – до 80%.
Основними природними джерелами метану є [2]:
– Заболочені території (в т.ч. болота та термокарст). Зволожені ґрунти, що містять велику
кількість органіки та створюють анаеробні умови та сприяють діяльності метаногенних
бактерій, є значним джерелом метану. З них найпотужнішим джерелом цього газу є болота
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(особливо тропічні), оскільки вони відрізняються великою біопродуктивністю. Метан може
виділятися з таких ґрунтів шляхом молекулярної дифузії, за допомогою бульбашок та через
рослини.
– Поверхневі водні об'єкти (в т.ч. озера та річки). Утворення метану в прісноводних
водоймах відбувається в донних відкладах таким же шляхом, що на заболочених (зволожених)
територіях. Найбільш активним джерелом метану є озера, при цьому порівняно з болотами,
їхня біопродуктивність приблизно в 10 разів нижча.
– Пожежі. При горінні метан утворюється внаслідок неповного згорання біологічного
матеріалу. Основний внесок в емісію метану дають пожежі у саванах і тропічних лісах.
– Жуйні тварини. Тварини, особливо жуйні, є досить інтенсивним джерелом виділення
метану завдяки процесу бактеріальної ферментації, що протікає в їхньому шлунковокишковому тракті.
– Комахи. Метан може виділятися внаслідок процесів травлення у наземних комах,
здатних до глибокої біохімічної переробки клітковини. До таких комах насамперед
відносяться терміти.
– Моря та океани. Джерелом викидів метану в морях і океанах є донні відклади
(здебільшого на океанському шельфі та у мілководних затоках). Існують різні теорії механізму
таких викидів, але в цілому вони зумовлені анаеробним бактеріальним розкладанням органіки.
Крім того, в океані можуть бути викиди метану з геологічних джерел під його дном та від
метангідратів.
Таким чином, метан є важливим представником органічних речовин у атмосфері [2].
Виявили його в атмосфері порівняно недавно – 1947 року [13]. Концентрація його невелика і
з 1999 року стабілізувалася на рівні 1,75 ppm. Для порівняння – концентрація СО2 в атмосфері
становить 400 ppm.
Вплив метану слід розглядати з урахуванням загального балансу парникових газів. Серед
парникових газів друге місце після СО2 , на думку багатьох, займає СН4.
В атмосфері метан перебуває, в основному, у приземному шарі, в тропосфері, товщина
якого становить 11–15 кілометрів. Концентрація метану практично не залежить від висоти, в
інтервалі від поверхні Землі до тропопаузи, оскільки в межах 0–12 км існує велика швидкість
перемішування (1 місяць) у порівнянні з часом наявності метану в атмосфері [2]. Концентрація
метану в атмосфері, визначена шляхом вивчення крижаного покриву на станції "Схід" в
Антарктиді, показала, що концентрація за останні 150 000 років загального вмісту метану в
атмосфері близько 5 млрд т, при цьому щорічні зміни, що оцінюються в 592–785 млн т,
практично дорівнюють викидам (542–852 млн т). Аналіз джерел утворення метану показує, що
джерелом № 1 є болота (21%), друге місце – рисові поля (20%), які насправді є такими ж
болотами, лише рукотворними. Якщо це джерело метану ліквідувати, з'являються загрози
продовольчої безпеки. Таке саме питання пов'язано з викидами від жуйних тварин (корів) –
15% від загальної емісії метану [2].

15

Океанографічний журнал (Проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану), 3(14)/2021

У табл. 1 наведено дані оціночних доповідей Міжурядової групи експертів зі зміни
клімату (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) про загальний викид метану від
природних та антропогенних джерел.
Таблиця 1 – Джерела викидів метану в атмосферу, млн т/рік [9]
Природні викиди
Джерела
млн т/рік
Болота
217
Океан
54
Озера та річки
40
Дикі тварини
15
Терміти
11
Гідрати
6
Пожежі
3
Вічна мерзлота
1
Всього, млн т/рік
347
Всього, %
57,9

Антропогенні викиди
Джерела
млн т/рік
Жуйні тварини
89
Відходи
75
Нафто-газова галузь
50
Рисові поля
36
Спалення біомаси
35
Інше
46
Всього, млн. т/рік
Всього, %

311
45,1

З таблиці видно, що водні ресурси займають лідируючу позицію по природним викидам
метану в довкілля. При цьому важливо відзначити, що роль метану в кліматичній системі
необхідно розглядати разом з іншими природними та антропогенними процесами,
намагаючись об'єктивно оцінити внесок кожного елемента системи.
Усі природні води містять розчинені гази [8]. Саме в системах газ-вода формуються,
стабільно існують та руйнуються поклади природних газів. Сумарний об’єм вуглеводневих
газів, розчинених у підземних водах, становить 1 013 тонн.
У надрах Землі розчинений газ виділяється з водного насиченого розчину у вигляді
мікробульбашок. У разі сприятливих термобаричних умов скупчення мікробульбашок,
об'єднуючись, можуть формувати великі поклади вільного газу або поклади газогідрату. При
вертикальній або латеральній міграції газонасичених водних розчинів змінюються тиск,
температура і ступінь газонасиченості розчину, при цьому гази можуть як розчинятися, так і
виділятися з розчину. Наявність газогідрату, що контактує з пластовою водою, різко змінює
структуру води і, як наслідок, розчинність газу у воді знижується.
Вже перші дослідження розчинності природних газів у воді в умовах утворення гідрату
[1] показали різку зміну співвідношення кількості молекул води та газу до утворення та після
утворення гідрату. Подальші дослідження дозволили пояснити умови формування та
руйнування покладів вільного газу та газогідратних покладів у системах газ-вода. Зоною
утворення гідрату є товща порід, у якій тиск і температура відповідають термодинамічним
умовам стабільного існування гідрату газу.
На більшій частині Чорноморської мегавпадини у придонному шарі осадів при глибині
моря 600–650 м існують сприятливі термобаричні умови для формування та стабільного
існування газогідратів. Потужність зони гідратоутворення істотно залежить від величини
градієнта температури або теплового потоку. У зонах з низьким тепловим потоком (25–
30 мВт/м2) потужність пласту гідратоутворення становить 350–400 м, зі збільшенням
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теплового потоку до 40 мВт/м2 вона зменшується до 200–250 м, а при значеннях потоку
60 мВт/м2 і більше – скорочується до десятків метрів. У зонах аномально високих потоків (80–
100 мВт/м2) газогідратний пласт, найімовірніше, відсутній [10].
Наразі встановлено, що донні відклади Чорного моря, починаючи з глибин 550–600 м,
загазовані метаном. Потужні виходи газу у вигляді численних сипів, фонтанів, грязьових
вулканів зафіксовані практично по всього периметру Чорного моря. На даний час в акваторії
Чорного моря виявлено 4 тис. газових факелів (сипів), локалізованих по периферії, зокрема,
на північному заході Чорного моря, болгарському шельфі, Керченсько-Таманському шельфі,
вздовж берегів Кавказу. Даних про газові факели біля берегів Туреччини мало. Однак рій
газових факелів виявили при пошукових роботах для траси газопроводу "Блакитний потік" на
материковому схилі та шельфі Туреччини [10].
Чорне море, відносно замкнутий басейн з площею водного дзеркала 423 000 км2,
максимальною глибиною 2 212 м та об'ємом 547 015 км3, є найбільшою на планеті анаеробною
водоймою і найбільшим резервуаром розчиненого метану [7]. В умовах стійкої стратифікації
водної товщі та слабкого перемішування поверхневих і глибинних вод, під розташованим на
глибинах понад 100 м шаром пікнокліну в Чорному морі сформувалася велика безкиснева зона
з надзвичайно високим вмістом розчиненого метану.
Згідно з відомими уявленнями, загальний вміст і вертикальний розподіл метану у водах
Чорного моря зберігається квазістаціонарним, принаймні протягом 30-річного періоду
спостережень, а між надходженням та використанням метану існує стійкий баланс.
Як відомо, у природі метан утворюється, в основному, в результаті біологічного
розкладання біомаси, яка відбувається лише в анаеробних умовах і залежить від наявності
лабільного органічного матеріалу, а також температури.
Ще порівняно недавно під час визначення бюджету метану у Чорному морі основним
механізмом надходження метану у водний стовп вважали діагенетичні процеси у донних
відкладах.
Однак у 1989 р. було відкрито явище метанових струменевих газовиділень (метанових
сипів) в аноксичній зоні Чорного моря та підтверджено значний масштаб його
розповсюдження. Крім того, було показано, що майже 100% вільного (бульбашкового) метану,
що виділився на аноксічних глибинах, розчиняється при піднятті, не досягнувши поверхні
моря [12]. У зв'язку з цим, питання, пов'язані з бюджетом метану у Чорному морі, знову
потрапили у фокус уваги різних груп дослідників. Одна з цілей нашого досдідження полягає в
оцінці швидкості та обсягу надходження струменевого метану у водну товщу Чорного моря
на основі матеріалів попередніх досліджень.
Аналіз великого статистичного обсягу даних дозволив встановити основні
закономірності локалізації та активності струменевих виходів метану з дна Чорного моря [1]:
1. Абсолютна більшість струменевих метанових газовиділень у Чорному морі
локалізована на палеодельтах великих річок та континентальному схилі, просторово
співпадаючи на багатьох ділянках з геодинамічними зонами.
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2. Понад 98% газовиділень розташовано вище фазової межі стабільності метанових
гідратів у Чорному морі (725 м). У глибоководній частині Чорного моря струменеві
газовиділення пов'язані переважно з районами активного розвитку грязьового вулканізму та
діапіризму.
3. Водна товща є ефективним фільтром струменевого метану і майже весь метан
струменевих газовиділень (не менше 98.7%) повністю розчиняється, а вуглець метану
включається в біогеохімічні цикли та біолого-продукційні процеси Чорного моря.
Найбільш детально за всі роки дослідження було вивчено район палеорусла р. Дніпра (де
на площі 345 км2 було зареєстровано 1295 сипів у діапазоні глибин 141.4–725.5 м). Для
кожного з 1295 сипів були отримані оцінки потоку емісії струменевого метану з морського
дна.
Згідно з результатами досліджень, цей район може розглядатися як один з найбільш
активних районів метанопроявів, як частини великого конуса виносу, що акумулює величезні
маси органічного матеріалу з усієї північно-західної частини Чорного моря з прилеглими
річками [4]. Причому в аноксичну товщу вод Чорного моря струменевий метан емітують в
основному сипи, розташовані нижче за верхню межу пікнокліну (140 м) і вище за верхню межу
зони стабільності газогідратів (725 м). Струменеві газовиділення кисневої зони значну частину
вільного метану виносять в атмосферу, а метан, що розчинився під час підйому газових
бульбашок, найбільш ймовірно піднімається до поверхні моря, ніж долає градієнт щільності в
пікнокліні й проникає в анаеробну зону з більш високою концентрацією розчиненого метану.
З іншого боку, у зоні стабільності газогідратів у цьому районі виявлено лише три
газовиділяючі майданчики на глибині 800 м, що порівняно з кількістю сипів є значно меншою
величиною.
У роботі [1] здійснено оцінку потоку емісії струменевого метану в масштабах усього
Чорного моря (рис.1).
Для активних газовиділяючих ділянок у масштабах усього Чорного моря потік метану
вважався пропорційним площі ділянки та оцінці просторової щільності потоку струменевого
метану, зробленої для великої області континентального схилу в районі палео-русла р. Дніпра.
Оцінки потоку для кожної з виділених ділянок материкового схилу наведено у табл. 2.
Відповідно до табл. 2, з метанових сипів у води Чорного моря надходить щорічно
близько 1.2×109 м3 метану. У вагових одиницях ця величина відповідає 0.9 Тг рік (1 Тераграм
Тг=1012 грам).
Як правило, газові факели поширені на глибинах моря 50–800 м, глибше вони
трапляються дуже рідко. Висота факелів, зазвичай, становить від 100 до 200 м (більшість не
досягає поверхні води і дифузно розчиняється). Найчастіше це невеликі газові струмені, іноді
снопи газових струменів (до 5, 10, 12); деякі з них досить значні та утворюють своєрідні хмари
газу біля дна. На рис. 2 показано фрагмент виявлення гідроакустичними засобами газового
факелу на дні Чорного моря під час наукового рейсу науково-дослідницького судна (НДС)
"Київ" 1997 року під науковим керівництвом академіка НАН України Є.Ф. Шнюкова).
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Рис. 1. Основні райони активних газопроявів, що емітують метан в аноксичну зону Чорного
моря. Цифрами позначені райони: 1. Північно-північно-західний сектор (палео-Дніпро),
2. Румунський сектор (палео-Дунай), 3. Болгарський сектор, 4. Захід турецького сектора,
5. Прибосфорський район, 6. Центр турецького сектора, 7. Схід турецького сектора,
8. Грузинський сектор, 9. Схід російського сектора, 10. Північно-північно-східний
сектор (палео-Дон) [1]
Таблиця 2 – Оцінки потоку струменевого метану в аноксичній зоні Чорного моря на
різних ділянках материкового схилу [1]
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Район
Північно-північно-західний сектор (палео-Дніпро)
Румунський сектор (палео-Дунай)
Болгарський сектор
Захід турецкого сектора
Прибосфорський район
Центр турецкого сектора
Схід турецкого сектора
Грузинський сектор
Схід російського сектора
Північно-північно-східний сектор (палео-Дон)
ВСЬОГО

Площа
(км2)
739
5180
2812
1004
2326
5917
2532
3911
1663
1655
31373

Потік метану
(х106м3 в рік )
33.3
233.6
126.8
45.3
104.9
266.9
114.2
176.4
75.0
74.6
1251.0

У багатьох випадках видно переривчастість газових факелів, як пульсуюче виверження.
Характер газових факелів у різних районах моря приблизно однаковий, змінюється лише
потужність струменів. Досвід спостереження за витіканням рідини з різних типів отворів дає
підставу вважати, що спочатку газ витікає через свищ у формі струменя, потім на деякій
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відстані розпадається на окремі краплі (при малій інтенсивності витоків краплі будуть
утворюватися відразу ж на свищі) [3].

Рис. 2. Газовий факел [11]
Основна маса газових бульбашок формує шлейф, що піднімається до поверхні моря наче
шлейф диму. У процесі спливання краплі спочатку утворюють тонкий джгут, а потім
розсіюються турбулентністю морського середовища у вертикальному та горизонтальному
напрямках і виносяться від місця утворення течією, формуючи шлейф, що піднімається до
поверхні моря. Розміри цього шлейфу можна оцінити, розглядаючи дифузію крапель газу як
активної (що випливає на поверхню) домішки.
З вуглеводневих газів, найчастіше з метану, в глибоководних осадах морів та океанів
утворюються газогідрати. Переважна більшість скупчень газогідратів знаходиться на
континентальних схилах і підводних підняттях, в умовах високого тиску та низьких
температур. До теперішнього часу у світі виявлено близько 200 газогідратних покладів [14].
Тільки для Північноамериканського континенту за даними Департаменту геологічної служби
США ресурси газу в газогідратних покладах, що виявлені шляхом сейсмічного зондування та
глибокого буріння з відбором керну і повним комплексом геофізичних досліджень,
перевищують 9×1015 м3. Освоєння покладів твердих газогідратів має особливості, які
вимагають серйозного вивчення. Особливо серйозну проблему, пов'язану з розробкою
газогідратних родовищ, становить забезпечення регіональної та глобальної екологічної
безпеки. У цілому природні газові гідрати представляють дуже складну багатовекторну
проблему й у цьому дослідженні не розглядаються.
У роботі автори пропонують новий підхід до вирішення як екологічної, так і
енергетичної проблеми за рахунок створення методичних і технічних засобів уловлювання
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газу метану із покладів газогідратів, хрипел і грязьових вулканів з подальшим їх
транспортуванням та зберіганням для використання у промисловості та енергетиці.
Виконаний авторами аналіз міжнародних патентних баз показав великий інтерес
дослідників і конструкторів з усього світу до цієї проблеми, що вселяє певні надії як для
розв'язання екологічної проблеми, так і перспективи розробки цього нетрадиційного джерела
вуглеводневих газів.
Враховуючи, що газогідрати генетично пов'язані з полями газових факелів, патентний
пошук було здійснено за ключовими словами, що охоплюють усі методи та технології як при
розробці газогідратних родовищ загалом, так і зі збирання вільно спливаючого газу з
морського дна з автономних газових факелів і отриманого у процесі розробки газогідратного
родовища [5].
Встановлено, що на сьогоднішній день зареєстровано велику кількість патентів з
перспективними методами отримання вуглеводневого газу з нетрадиційних родовищ, у тому
числі, з аквальних газогідратів та сипів. Впевнено можна сказати, що провідними країнами у
сфері патентних розробок способів видобутку газу з аквальних нетрадиційних родовищ є
США, Японія, Канада та Китай.
Патенти були поділені на чотири основні умовні групи (рис. 3).

Рис. 3. Основні групи патентів за технологіями та методами розробки
газу метану з нетрадиційних аквальних формувань
Отриманий результат свідчить, що найбільший відсоток та місце у всіх групах,
безумовно, мають патенти, пов'язані з питаннями розробки аквальних покладів газогідратів.
Навіть усередині самої групи методів і пристроїв руйнування (дисоціації) газогідратів, яка є
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найбільшою, існує свій поділ як на більш часто застосовані авторами – традиційні (класичні)
методи і технології, так і ті, які мають на меті одержання тих самих результатів, але
використовують інші фізичні підходи – нетрадиційні.
Особливістю розробки аквальних покладів гідрату метану є необхідність створення
різних систем збирання метану, що вільно спливає на поверхню. Це питання у переважній
кількості патентних розробок вирішується за рахунок застосування парасолькових систем
різної конструкції (рис. 4).

Рис. 4. Способи безперервного відбору газу з газових факелів [6]:
1 – буй; 2 – блок, що забезпечує вологовідділення; 3 – судно;
4 – газовідбірний зонд із гнучким шлангом; 5 – газ із газового факела
Як один із способів безперервного відбору газу з газових факелів [6] є використання
газовідбірного зонда з гнучким рукавом, який з борту спеціалізованого судна лебідкою
опускають на морське дно і встановлюють над газовим факелом при маневруванні судна.
Зібраний газ через гнучкий шланг-рукав подають на судно, де встановлений спеціальний блок,
що забезпечує вологовідділення, оцінку інтенсивності газовиділення та подачу газу в
спеціальні ємності. Недоліком способу є неможливість активації джерела з метою збільшення
інтенсивності газовиділення.
Аналогічні конструкції застосовують для збору бульбашок газу, які утворюються в
процесі розробки газогідратного покладу. Відмінною особливістю даного винаходу є те, що
куполовидний газозбірник має конструкцію, яка складається (рис. 5).
Форма придонних скупчень 8 визначається формою дифузійного ореолу розсіювання
висхідного потоку газу, частина якого акумулюється в породах у вигляді гідрату, інша частина
виходить з поверхні дна у вигляді бульбашок вільного газу 9.
Спосіб видобутку газу здійснюється так. Куполоподібний газозбірник 7 (рис. 5)
опускають за борт судна 2 за допомогою стандартного суднового спускопідйомного
пристрою, наприклад, лебідки 1. Газозбірник 4, що включає сепаратор газу (на рис. 5 не
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зображений), з'єднано з ємністю для зберігання газу (на рис. 6. не зображена) за допомогою
шланга 4 для відкачування газу з газозбірника. Породоруйнуючий інструмент 10, яким у
даному прикладі є шнекова фреза з вертикальною віссю обертання, руйнує гідратовмісну
породу в межах скупчення газових гідратів одночасно розпушуючи її.

Рис. 5. Процес видобутку газу з придонного скупчення газових гідратів відповідно до
заявленого способу [патент RU2403379]: 1 – лебідка; 2 – судно; 3 – приймальний пристрій
системи навігації; 4 – шланг; 5 – донні ретранслятори; 6 – випромінювач; 7 – куполовидний
газозбірник; 8 – ореол розсіювання придонного скупчення газу; 9 – газ у вільній фазі;
10 – породоруйнівний інструмент
Гідрат починає розкладатися на газ і воду, потім відривається від субстрату і виринає,
продовжуючи розкладатися у воді. При цьому частина газу розчиняється у воді, решта
виділяється у газову фазу. Водорозчинений газ і газ у вільній фазі 9 (у вигляді бульбашок)
накопичується під куполовидним газозбірником 7, сепарується і відкачується по шлангу 4 в
ємність, розташовану на судні 2.
Судно 2 утримується в положенні над газозбірником 7 за допомогою системи підводної
навігації, яка включає донні ретранслятори 5, приймальний пристрій 3 на судні 2 та
випромінювач 6, встановлений на газозбірнику 7.
Даний спосіб може бути успішно реалізований при глибинах 390–2000 м, температурі
води 1–15°C.
Безумовний інтерес мають методичні технічні рішення щодо збирання розчиненого у
воді газу, що вільно спливає з дна моря, розроблені в Україні. Так, автори патенту України
UA115636 пропонують спосіб видобутку природного газу у відкритому морі. Спосіб включає
збирання газу з донних газових факелів над газовиділяючими ділянками морського дна, як і в
попередніх розробках, за допомогою куполовидного газозбірника. При цьому
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транспортування газу на поверхню моря виконують трубопроводом. Каркас газозбірника
виконано з пустотілих гнучких трубок, які перед зануренням наповнюють рідиною з певною
питомою вагою. Перед експлуатацією всередині трубок збільшують тиск, забезпечуючи
необхідну стійку форму газозбірника.
В основі винаходу поставлена задача – забезпечити зручне транспортування
куполовидного газозбірника на дно моря і на поверхню, а також його зручне використання.
Технічний результат винаходу полягає у створенні високоефективного способу
видобутку природного газу у відкритому морі. Застосування в способі куполовидного
газозбірника зі зміненою конструкцією дозволяє виконувати його транспортування швидко та
зручно.
На рис. 6 схематично показано комплекс для видобутку газу у відкритому морі з різними
положеннями куполовидного газозбірника в морському середовищі, а саме: на рис. 6А
газозбірник знаходиться на відстані від морського дна у складеному вигляді, а на рис. 6В
газозбірник опущений на дно моря у розгорнутому вигляді.

Рис. 6. Спосіб видобутку природного газу у відкритому морі [патент UA115636]:
А – газозбірник знаходиться на відстані від морського дна у складеному вигляді;
В – газозбірник опущений на дно моря у розгорнутому вигляді; 1 – газозбірник;
2 – допоміжне судно; 3 – кранова лебідка; 4 – рукав подачі газу на основне судно;
5 – основне судно; 6 – трос лебідки
Принцип роботи пристрою є таким. Перед початком занурення газозбірника 1 в гнучкі
порожнисті трубки, з яких складається каркас газозбірника 1, закачують рідину з заздалегідь
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визначеною питомою вагою. Потім за допомогою кранової лебідки 3, яка знаходиться на
допоміжному судні 2, плавно занурюють пристрій на дно моря. Так як трубки, з яких
складається каркас газозбірника 1, виконані гнучкими, пристрій під час занурення знаходиться
у складеному вигляді. Після того, як газозбірник опустили на морське дно, у внутрішній
простір трубок додатково подають рідину під високим тиском, і каркас газозбірника 1 набирає
потрібну стійку форму. Далі відбувається процес уловлювання газу в герметичний купол.
Після закінчення процесу вловлювання у каркас подається газ з питомою вагою менше, ніж у
води для полегшення підйому апарату, каркас перестає бути стійким, тобто газозбірник 1
знову знаходиться в складеному вигляді, зручному для транспортування на поверхню.
Аналіз українських патентів показує, що дослідники та конструктори значною мірою
зосередили свої зусилля не стільки на модернізації конструкції куполовидного газозбірника,
скільки на способах транспортування та зберігання одержаного з морського дна газу. Так,
автори патенту України UA109492 розробили спосіб видобутку газу у відкритому морі, який
полягає у збиранні газу з газових факелів над газовиділяючими ділянками морського дна за
допомогою куполовидного газозбірника, що знаходиться в морському середовищі. При цьому
особливість конструкції полягає в тому, що здійснюється передача газу з газозбірника в
буферну акумуляційну ємність. Вона плаваюча і відкрита знизу, а зверху з'єднана з вивідним
трубопроводом.
Авторами патенту України UA109790 запропоновано спосіб видобутку газу у
відкритому морі, де збір газу з донних газових факелів здійснюється над газовиділяючими
ділянками морського дна за допомогою газозбірника. Транспортування газу на поверхню моря
виконують через трубопровід при збиранні газу з неглибоководного джерела, а при збиранні
газу з глибоководних джерел газ із газозбірника подають на газгольдер. При цьому газгольдер
встановлено над газовиділяючою ділянкою дна моря, а транспортування газу на поверхню
моря виконують шляхом відокремлення газгольдера від газозбірника та забезпечення його
подальшого спливання. У газгольдері перед транспортуванням газ зріджують шляхом його
дотискання компресором. Перед проведенням видобутку газу проводять пошукові та/або
розвідувальні роботи для точного встановлення місцезнаходження газових сипів та оцінки їх
параметрів, а збирання газових сипів здійснюють газозбірником, який розташовують на дні
моря або у водному середовищі на вибраній відстані від морського дна.
Недоліком таких способів є низька продуктивність та високі енерговитрати. Така
продуктивність методів із застосуванням ерліфта викликана тим, що принцип ерліфта, який
застосовують на великих глибинах, малоефективний. Також, за такого способу будуть великі
втрати газу і дуже відчутний вплив на екосистему морського дна. Підвищена
енерговитратність обумовлена тим фактором, що транспортування газу з "підкупольного"
простору газозбірника здійснюється трубопроводом в умовах термодинамічної нестабільності
спливаючого газу. У таких умовах можливий зворотний процес переходу його в гідратний
стан (тверду фазу) та закупорка каналів відведення газу, що вимагає додаткового очищення
або застосування способів, що запобігають повторному утворенню гідратів у трубопроводі.
Цей процес відомий з експлуатації наземних газопроводів.
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Тим часом остаточні висновки можна робити тільки після проведення як спеціальних
лабораторних досліджень на макетах систем, що розробляються, так і в реальних умовах
експлуатації на місцевості.
Висновки. 1. В абсолютному значенні найважливішим парниковим газом є СО2.
2. Метан бере участь у фотохімічних процесах, що протікають в атмосфері, і тим самим
впливає на те, яким буде вміст інших компонентів повітря (у тому числі – парникових газів),
у той час як вуглекислий газ фотохімічно пасивний в атмосфері.
3. Найбільш поширена думка оцінює сучасний природний глобальний викид метану в
347 Мт CH4/рік. Його основні джерела: заболочені території (63%) та різні водні об'єкти (озера,
річки, моря та океани).
4. Серед розглянутих джерел надходження струменевого метану у води Світового океану
найбільший внесок здійснюють метанові сипи на аноксичних глибинах до 725 м, внесок інших
джерел на порядки менший.
5. Мають перспективу подальші дослідження в галузі створення методичних і технічних
засобів уловлювання газу метану з покладів газогідратів, сипів та грязьових вулканів з
подальшим їх транспортуванням і зберіганням для використання у промисловості та
енергетиці.
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Аннотация. Глобальное изменение климата за последние десятилетия в общественном сознании
многих стран заняло прочное место в ряду глобальных экологических проблем. Авторами выполнен
анализ аналитических и экспериментальных исследований о роли метана в изменении климата на
основе различных показателей, которые используются в научных исследованиях и рекомендациях при
объективной оценке роли метана в глобальных экологических планетарных процессах. Проведено
исследование соотношения антропогенных и природных выбросов метана, выполненна оценка
различных источников выбросов. Научно обосновано, что одним из экологически опасных источников
дегазации Земли является утечка метана с морского дна Мирового океана на водную поверхность.
Приведены данные по дегазации акватории Черного моря. Сосредоточено внимание на общую
эмиссию метана в атмосферу и рост концентрации метана в последние годы. В работе авторы
предлагают новый подход к решению проблемы за счет создания методических и технических средств
улавливания газа метана из залежей газогидратов, сипов и грязевых вулканов с последующей их
транспортировкой и хранением для использования в промышленности и энергетике.
Ключевые слова: изменение климата, выбросы метана, сипы, грязевые вулканы, дегазация
Черного моря.
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Annotation. Over the past decades, global climate change has taken a firm place in the public
consciousness of many countries among the global environmental problems. The authors analyzed analytical
and experimental studies on the role of methane in climate change based on various indicators that are used in
scientific research and recommendations for an objective assessment of the role of methane in global ecological
planetary processes. A study of the ratio of anthropogenic and natural emissions of methane was carried out,
and an assessment of the ratio of various emission sources was carried out. It has been scientifically
substantiated that one of the ecologically dangerous sources of Earth degassing is the leakage of methane from
the seabed of the world's oceans to the water surface. The data on degassing of the Black Sea water area are
presented. Attention is focused on the total emission of methane into the atmosphere and the increase in
methane concentration in recent years. In this work, the authors propose a new approach to solving the problem
by creating methodological and technical means for capturing methane gas from deposits of gas hydrates,
seeps and mud volcanoes with their subsequent transportation and storage for use in industry and energy.
Key words: Climate change, methane emissions, seeps, mud volcanoes, degassing of the Black Sea.
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Розробка математичної моделі шаруватого неоднорідного середовища як
складової частини Банку океанографічних даних Національної академії наук України
О.І. Шундель
Шундель Олексій Іванович – к.фіз-мат.н., науковий співробітник відділу панорамних акустичних
систем Державної установи ″Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України″;
Україна, 03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 42; E-mail: lixyta666@gmail.com
Анотація. У статті описано розроблені та реалізовані аналітико-чисельні методи для
моделювання шаруватих геологічних структур з порожнинами простої та складної форми. Дано аналіз
існуючих моделей реального геологічного середовища та інформація щодо таких моделей як:
імпедансна та пружна моделі донних відкладів, гетерогенні моделі середовищ, статистичні моделі
донного середовища. Наведено розроблені авторські аналітико-чисельні методи математичного
моделювання структури та просторового розподілу акустичних властивостей морських відкладів,
представлених як шарувате неоднорідне середовище, які дозволяють створювати дискретні,
безперервні або змішані структурно-акустичні моделі неоднорідного морського дна з урахуванням
розшарування, флюїдо- та газонасичених донних відкладів, наявності в них порожнин й включень
різних форм і властивостей. Описано авторську розробку алгоритмів отримання модельного
акустичного відгуку, який є суперпозицією всіх акустичних сигналів, відбитих від геологічних
границь, що мають різні коефіцієнти відбиття. Акустичне відбиття описано так званою згортковою
моделлю. Виконано математичне моделювання процесів визначення параметрів рельєфу дна такими
засобами, як ехолот, багатопроменевий ехолот та інтерферометр. За допомогою розробленого
програмного комплексу та з використанням сучасних GIS-систем створено цифрові моделі рельєфу та
ізобатичні карти окремих обстежених акваторій.
Ключові слова: просторовий спектр, донні відклади, перетворення Фур'є, ехолот, геоакустичні
параметри донних відкладів, границя розділу, GIS-технології.

Вступ. Найбільш перспективними методами дослідження динамічних процесів і
неоднорідностей в мілководному середовищі, які набувають розвитку, є акустичні та
сейсмоакустичні. Причина цього переважно пов'язана зі швидким розвитком технічних
засобів, обчислювальної техніки та методів математичної обробки. Використання
низькочастотних звукових хвиль (нижче 1 кГц) уможливило проведення комплексних
досліджень великих морських акваторій в безперервному режимі.
При проведенні експериментальних досліджень щодо поширення звуку в морі практично
завжди постає питання про модель акваторії, в якій проводять вимірювання. Вона необхідна
для інтерпретації отриманих результатів і для прогнозування акустичних полів будь-яких
джерел звуку в цій акваторії [20].
Під терміном "акустичне моделювання" розуміється підбір адекватної математичної
моделі району гідроакустичних вимірювань. Математична модель включає такі два елементи:
1) власне модель акваторії, тобто сукупність значень параметрів, що характеризують
дно, водну товщу та поверхню моря;
2) метод розрахунку акустичного поля (променевий, хвильовий або ін.), який
застосовано в конкретній обчислювальній програмі.
У геологічній практиці під математичною моделлю, зазвичай, розуміють наближений
опис за допомогою математичних символів будь-якого геологічного об'єкта, явища або
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процесу, що містить в собі їх властивості, суттєві для конкретних цілей моделювання, і в
межах заданих цілей здатний замінити реальні об'єкти, явища або процеси для їх вивчення.
При будь-якому моделюванні, в тому числі і математичному, неможливий повномасштабний
опис властивостей досліджуваного об'єкта, тому в опис включають лише певні, найбільш
важливі на даному етапі моделювання, властивості природних геологічних об'єктів
(наприклад, щільність, швидкість звуку, згасання та ін.) [3].
Спочатку теоретичні моделі служили головним чином для фізичної інтерпретації
найбільш суттєвих експериментальних закономірностей поширення низькочастотного звуку в
реальних умовах. Модель ідеального хвилеводу виявилася для цього надмірним спрощенням.
Перша модель неідеального хвилеводу запропонована Пекерісом [19].
У подальшому розвитку теорії розповсюдження хвиль значну увагу приділяли
послідовному врахуванню шаруватості водної товщі і дна. Виникла потреба підвищити рівень
адекватності розроблюваних моделей, щоб їх можна було успішно використовувати і для
прогнозування реальних акустичних явищ. Це відображено в роботах Гамільтона Е.Л.,
Хемптона Л., Бреховських Л.М., Собісевича Л.Є [5, 6, 17, 21, 22, 30].
Імпедансна і пружна моделі донних відкладів. Залежно від специфіки розв'язуваної задачі
осадовий матеріал можна розглядати як рідке, тверде або гетерогенне середовище.
В акустично рідких середовищах існують тільки поздовжні хвилі

PL . Локальною

характеристикою поверхні та внутрішніх границь рідкої осадової товщі є хвильовий опір
(імпеданс). Задання імпедансів на границях середовищ, в тому числі, імпедансів локалізованих
неоднорідностей донної структури, еквівалентно формулюванню змішаної крайової задачі,
яка включає, як окремі випадки, задачі Діріхле ( Z  0 ) і Неймана ( Z   ) [12, 25, 26]. Крім
умов на границях, для визначення акустичного поля необхідно також використовувати умову
випромінювання, що дозволяє виключити вплив нескінченно віддалених джерел акустичного
поля. Представлення товщі донних ґрунтів як імпедансне середовище дозволяє будувати
досить загальні структурно-акустичні моделі дна з об'єктом, без залучення складного і часто
невиправданого в прикладному відношенні математичного апарату. Основою опису
хвильових процесів в пружних (акустично твердих) середовищах є динамічні рівняння теорії
в'язкопружності (рівняння Ламе) [1, 7, 9, 16, 17].
У разі не надто високих частот, донні відклади можуть розглядатися як деяке
"ефективне" суцільне середовище, рідке або пружне, з параметрами, які можуть змінюватися
в просторі. Для опису акустичних властивостей рідких донних відкладів достатньо двох
параметрів, наприклад, щільності і стисливості або щільності і швидкості звуку. Для пружного
дна таких параметрів три: щільність та швидкості двох різних типів хвиль (поздовжніх і
зсувних). При цьому для врахування поглинання звуку в середовищі швидкості поширення
хвиль, а в деяких випадках і щільність, вважаються комплексними [22, 28–30, 32, 33].
Гетерогенні моделі середовищ. Найбільш точно й повно акустичні властивості донних
відкладів описуються моделями гетерогенних середовищ – моделлю Біо, суспензійною
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моделлю та іншими моделями, які є узагальненням теорії пружності на багатофазні
середовища [2, 4, 10, 15, 17, 18, 22].
У моделі Біо донні відклади представляють у вигляді двофазної квазірівноважної
системи – насиченого рідиною більш-менш жорсткого скелета, утвореного безліччю твердих
частинок.
У такому середовищі можуть існувати хвилі трьох типів: поздовжня хвиля
поздовжня хвиля

PL2

PL1

в рідині,

, що виникає внаслідок руху рідини відносно скелета, і поперечна хвиля

PS у скелеті.
Модель Біо враховує пружні властивості окремих складових донних відкладів і
взаємодію між ними, проте врахування реального розподілу часток за діаметром можливе
тільки в суспензійній моделі гетерогенного середовища. Опис поширення хвильових полів у
суспензійній моделі засновано на теорії багатократного розсіяння на частинках твердої фази
осадового матеріалу.
Статистична модель донного середовища. У відкладах, як суцільному середовищі,
існує два основних типи нерегулярностей (збурень), які можуть бути причиною розсіювання
звуку: об'ємні неоднорідності та нерівності границь середовищ. Об'ємними неоднорідностями
є просторові флуктуації різних параметрів середовища щодо їх середніх значень. Нерівності
можуть відноситися до різних границь – поверхні дна та внутрішніх границь розділу в товщі
відкладів [7].
Статистична модель збурень донного середовища включає просторові спектри
нерівностей та об'ємних неоднорідностей осадової товщі з урахуванням можливих взаємних
кореляцій між нерівностями різних границь, а також між флуктуаціями різних параметрів
середовища.
Також запропоновано єдиний підхід до об'ємного і поверхневого розсіювання [31]. Він
розглядає нерівності як окремий випадок об'ємних збурень середовища, дотичного до плоскої
(незбуреної) границі розподілу. Це дозволяє дати загальний опис задачі розсіювання на основі
єдиного інтегрального рівняння, що включає обидва типи збурень середовища [7].
Мета. Створення аналітико-чисельних методів для моделювання шаруватих геологічних
структур з порожнинами простої та складної форми.
Метод дослідження. Метод композиції структурних елементів та синтезованих
горизонтів в донну структуру. Багатокомпонентна фільтрація одно-, дво- або тривимірного
нормального стохастичного поля просторових частот для моделювання структурних
елементів дна.
Результати та обговорення. У роботах [10, 27] розроблено систему комп'ютерного
тривимірного моделювання геофізичних полів геологічних структур, блок-схема якої показана
на рис. 1. Даний програмний комплекс дозволяє створювати моделі дна, що містять включення
різної форми та складу.
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Рис. 1. Блок-схема створення математичних моделей геологічних структур [3]
Система комп'ютерного тривимірного моделювання геофізичних полів геологічних
структур дозволяє створювати об'ємні структурні літолого-стратиграфічні та інші моделі
геологічних середовищ з переважно субгоризонтально-шаруватою будовою. При цьому
можливий розрахунок і візуалізація необмеженої кількості вертикальних та горизонтальних
розрізів створеної моделі (рис. 2).
Розглянемо загальні принципи моделювання реальних донних структур, які
характеризуються більшим чи меншим ступенем шаруватості, морфологією, а також
випадковими
(флуктуації
властивостей)
і
детермінованими
(локалізованими)
неоднорідностями.
Можна виділити два класи модельних уявлень структурованого середовища [14]. У
першому випадку, середовище представляють системою границь між областями з заданими
характеристиками. У другому, більш загальному випадку, розподіл властивостей середовища
представляють довільною функцією координат у досліджуваному об'ємі середовища. Такі
моделі можна визначити як дискретні й безперервні відповідно.
На рис. 2–3 зображено побудову дискретної моделі донної структури.
Кожен елемент дна характеризується сукупністю

(r )  {,, , ,...} взаємопов'язаних

властивостей, наприклад, щільністю  , пористістю  , пружними постійними Ламе  і  і
т.д. Опишемо метод, який конструює масив значень

 (r ) ,

що відповідає з необхідним

ступенем точності реальній донній структурі. Нехай в області осадової товщі виділено K  1
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структурних станів

 k ( k  0..K ), відповідних водному середовищу (  0 ) і шарам дна

( 1..K ).

Рис. 2. Графічне зображення моделі геологічної структури дна та її горизонтальні розрізи на
прикладі щільності. Зліва шкала наведена шкала щільності, а справа шкала глибини

…
…

Рис. 3. Створення розподілу геофізичних характеристик
дискретної донної структури з локалізованою неоднорідністю
Для дискретного ряду станів

 k введемо впорядковану послідовність поверхонь

zk  x, y  , які утворюють донні горизонти. Функції zk  x, y  зручно задавати в такій формі:
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zk ( x, y)  zk0   zk ( x, y)  zk0  F21[Ck ( f x , f y )] ,
де

z k0

(1)

– середні рівні залягання горизонтів zk ;

 zk – відхилення горизонтів
Ck ( f x , f y )

z k від середніх рівнів z k0 ;

– просторовий спектр відхилень  zk .

Відхилення

 zk

визначимо шляхом зворотного двомірного Фур'є-перетворення ( F21 )

власних просторових спектрів
Просторові спектри

Ck ( f x , f y ) .

Ck ( f x , f y )

визначають морфологічні особливості горизонтів

включаючи великі нерівності горизонтів (
"шорсткість" (

fx і

fy

великі). При

fx і

Ck ( f x , f y )  0

горизонти, що залягають на глибинах

fy

zk ,

малі) та їх малорозмірну стохастичну

отримуємо морфологічно вироджені плоскі

z k0 .

Для генерації просторових спектрів
двовимірне нормальне випадкове поле

Ck при моделюванні шаруватого дна вводимо
N( f ) ,

реалізація якого в просторі

f  ( fx , f y )

визначається середнім μ і дисперсією . Введемо також сукупність двовимірних нормальних
субфільтрів f c ( f ) , які описуються виразами:

fc ( f ) 

 1

exp  2 (ucx2  2 cucxucy  ucy2 )  ,
2 cx cyc
 2c

1

f y  cy
;
c  1   , ucx  f x  cx , ucy 
2
c

і утворюють фільтр

F( f )

 cy

 cx

 cx  0 , 

cy

(2)

0,

виду:

F ( f )   wc f c ( f ) ,
де

(3)

wc  0 – ваги субфільтрів.
Кожен субфільтр f c ( f ) виду (2) дозволяє описувати квазівипадкові структурні елементи

одного просторового масштабу, які залежать від параметрів c
Просторові спектри Ck ( f ) горизонтів
результатом фільтрації

F( f )

 ( cx , cy )

і c

 ( cx ,  cy ) .

zk шаруватої донної структури визначаються

випадкового поля
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Ck ( f x , f y )  Ck ( f )  F ( f ) | N ( f ) | .

(4)

Розглянемо один із можливих способів композиції синтезованих горизонтів

zk в донну

структуру, тобто способів визначення властивостей будь-якого з елементів шаруватого дна за
заданою функцією

zk .

Будемо вважати, що елемент осадової товщі належить домену структурного стану

k ,

якщо він розташований під границею z k (тобто z  z k ) і над усіма границями z q  k (тобто
z  z q  k ).

Для цього представимо властивості елементів донної структури функцією:

  x, y, z     k gk  x, y, z  ,

(5)

де g k  x, y, z  – так званий генератор донної структури (метод композиції структурних
елементів), що має в даному прикладі вираз:

1, z  [ zk , zqk )
g k ( x, y , z )  
0, z  [ zk , zqk ).

(6)

Необхідно відзначити, що не існує теоретичних обмежень на кількість шарів K і
морфологічну деталізацію дискретної донної структури, яку моделюють.
Неоднорідності, локалізовані в шаруватій донній структурі, можна моделювати у вигляді
об'ємних тіл

*i ,

*
обмежених замкнутими поверхнями zi  x, y  , що мають властивості

 *i .

Структуру шаруватого дна, що містить безліч локалізованих неоднорідностей, описують
таким виразом (7):

  k gk ( r ), r V \

( r )  
 *i , r *i .

*i
(7)

i

Таким чином, при моделюванні дискретної (стратифікованої) донної структури
виділяють

K структурних станів  k , яким відповідають протяжні і, в загальному випадку,

багатозв'язні області. Для дискретного ряду станів
поверхонь

 k вводиться впорядкована послідовність

zk ( x, y) , які утворюють донні горизонти. Різномасштабні морфологічні

особливості горизонтів

zk визначають за їх просторовими спектрами

Ck ( f x , f y ) .

Якщо

генеральну морфологію структури дна задає підкладка (скеляста основа), то спектри верхніх
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горизонтів можуть бути визначені рекурсивно. Дискретна донна структура, описана функцією
(5), має вираз:

(r )    k g k (r ) .
Порядок і ступінь морфологічної деталізації дискретної донної структури, яку
моделюють, можуть бути задані довільно великими.
Створені тривимірні моделі необхідні для моделювання панорамної зйомки (роботи
гідролокатора бокового огляду (ГБО), ГБО з інтерферометричним каналом,
багатопроменевого ехолота), тривимірного профілювання, побудови ізобатичних карт за
результатами ехолотних промірів (цифрових моделей рельєфу дна).
При моделюванні процесу профілювання донних структур доцільніше використовувати
не тривимірні моделі геологічних структур, а двомірні (плоский вертикальний зріз
тривимірної структури).
У дослідженнях, пов'язаних з розробкою та створенням нових моделей гідроакустичних
засобів висвітлення підводної обстановки, виникає необхідність проведення чисельного
моделювання роботи даних засобів. У подібних випадках часто виникають труднощі через
високу вартість і трудомісткість організації та проведення натурних спостережень для
отримання реальної гідроакустичної інформації. Ці особливості гідроакустичних
спостережень є спонукальною мотивацією до створення різного роду імітаційних моделей та
імітаторів гідроакустичного ехо-сигналу і визначають необхідність диференційованого
підходу до повноти опису фізичних процесів, що відбуваються при формуванні ехо-сигналу в
конкретній обстановці.
Існуючі на даний час методи моделювання ехо-сигналу можна розділити на:
детермінований метод і, відповідно, клас детермінованих моделей, статистичний метод і,
відповідно, клас статистичних моделей. Для детермінованих моделей характерна наявність
заданого поточного стану спостережуваних об'єктів і відомих залежностей їх відбивних
характеристик. Статистичне моделювання використовують, коли відбивні властивості
спостережуваних об'єктів мають випадковий характер або в складі ехо-сигналу присутні
перешкоджаючі компоненти.
Є також градація моделей, яка випливає з методологічних відмінностей в рішенні
хвильового рівняння. Теоретично точні моделі, головним чином, призначені для вирішення
задач розсіювання полів на тілах найпростішої форми. При аналізі полів об'єктів складної
форми застосовують різні спрощення і допущення при розв’язуванні рівнянь. Поєднання цих
наближень і очевидний фізичний сенс акустичних процесів визначає групу фізичних моделей.
Опишемо створення математичної моделі акустичного поля від системи шарів при
вертикальному зондуванні.
Розглянемо середовище (рис. 4), що складається з
параметрами

n

шарів між водним півпростором з

0с0 і підстеляючим півпростором з параметрами n1сn1 .
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Рис. 4. Визначення коефіцієнтів відбиття і проходження від системи шарів [5]
Коефіцієнт відбиття від верхньої границі N-го шару відносно верхньої границі першого
шару дорівнює [10]:

 N 1

VN 0  VN , N 1e 2 0 H  1  Vi ,2i 1  e 2 i di  ,
 i 1

коефіцієнти

Vi ,i 1

(8)

розраховуються за формулою [5]:

V

m cos   n 2  sin 2 
m cos   n 2  sin 2 

,

(9)

прийнявши в ній  =0 (вертикальне падіння акустичної хвилі). Де θ – кут падіння акустичної
хвилі;

m  1 /  ; n  c / c1 ;  i – коефіцієнт поглинання звуку у і-му шарі; Н– глибина.

Запишемо тиск акустичного сигналу, відбитого від шаруватого дна (рис. 4), що
складається з N шарів, на вході антени [10]:

pотр  V10e 2 0 H pизл  t  2c0 H  
N 1

 N 1



 e 2 0 H  VN , N 1  1  Vi ,2i 1  e 2 i di  pизл  t  2c0 H  2 ci d i    p N ,
N 2 
i 1
 i 1



n 1

де

pN – тиск на антені, створюваний шумом;
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pизл – зондуючий сигнал, який може бути як простим, так і складним.
Акустична хвиля випромінюється антеною ехолота, яка розташована у водному
середовищі, у вертикальному напрямку до поверхні дна. Для спрощення

pизл та pN мають

безрозмірну величину.
Існує інший спосіб, що дозволяє розрахувати відбитий сигнал від шаруватого
неоднорідного дна. Модельований акустичний відгук є суперпозицією всіх акустичних
сигналів, відбитих від геологічних границь, що мають різні коефіцієнти відбиття. Акустичний
відгук може бути описаний так званою згортковою моделлю [13, 24]:
pотр = ( pизл (t )Д V (t ))+ pN ,

(11)

де V(t) – імпульсна характеристика середовища, яку визначають послідовністю коефіцієнтів
відбиття від усіх границь,
V(t) – це трансформовані в часовий масштаб коефіцієнти

VN ,0 .

Трансформацію в часовий масштаб і згортку (11) можна робити з маленьким кроком
дискретизації. Тоді рівняння (11) встановлює фільтрацію імпульсної характеристики
середовища. Фільтром, який визначає зміну частотного діапазону відгуку, є акустичний сигнал
джерела. При моделюванні акустичний сигнал джерела може бути розрахований аналітично
або виділений з реального хвильового поля.
На рис. 5 зображено створену математичну модель дна, що є вертикальним зрізом
геологічної структури, та розрахунок відбитого акустичного хвильового поля за формулою
(11), яке реєструє антена при вертикальному профілюванні.

а)
б)
Рис. 5. Результати обчислень модель геологічної структури (а)
та розрахункова профілограма (б)
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При розрахунку профілограми використано такі параметри випромінюючого імпульсу:
частота f дорівнює 3 кГц, тривалість  дорівнює 3 мс, період зондування T дорівнює
1,333 с, амплітуда дорівнює одиниці.
На моделі донних відкладів проведено чисельні експерименти з виявлення тонкої
структури донних відкладів при використанні в якості зондуючого імпульсу складних сигналів
(рис. 6–7). На рис. 6 представлена модель дна і профілограма від нього при тональному
зондуванні, на рис. 7 – профілограми, отримані при використанні лінійно-частотномодульованого (ЛЧМ) сигналу і коду Баркера.

б)

а)
в)
Рис. 6. Графічне зображення розрахованого вертикального зрізу донних відкладів (а) та
профілограми, отримані при використанні тонального сигналу тривалістю τ=1 мс:
не оброблена (б), оброблена (в)
Як показало чисельне моделювання, перспективними типами зондуючих імпульсів для
профілювання тонкої структури донних відкладів, є сигнали ЛЧМ і код Баркера
(фазоманіпульований сигнал). Більш проста апаратна реалізація ЛЧМ-сигналу робить його
більш доступним для реалізації профілювання тонкої структури донних відкладів. Однак, у
зв'язку з розвитком технологій, розробку та створення профілографа з кодом Баркера
необхідно виділити в окремий і перспективний напрямок. Слід також відзначити, що
актуальним питанням є цифрова реєстрація повного сигналу, яка надає можливість
використання додатково до потужності (амплітуди) також спектральні характеристики
відбитих сигналів для дослідження структури морського ґрунту.
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а)

б)

г)
в)
Рис. 7. Профілограми, отримані при використанні ЛЧМ-сигналу тривалістю τ=1 мс:
a) необроблена, б) оброблена. Профілограми, отримані при використанні коду Баркера
з тональним заповненням тривалістю τ=0,1 мс: в) необроблена, г) оброблена
У [11] виконано математичне моделювання процесів визначення рельєфу дна такими
засобами як ехолот, багатопроменевий ехолот та інтерферометр. Для моделювання процесів
визначення рельєфу дна змодельовано рельєф розміром 1000х1000 м з середньою глибиною

z  20 м і середньоквадратичним відхиленням   5 метрів (рис.8).
Рухаючись по заданому галсу, моделюємо роботу ехолота, багатопроменевого ехолота
(БПЕ) й інтерферометра, визначаємо за допомогою розробленого програмного забезпечення
їх координати і глибини. Створивши координатну сітку з необхідним кроком, дані
інтерполюємо на неї та в результаті отримуємо відновлений рельєф. На рис. 8 (в–г) показано
результат відтворення рельєфу за допомогою БПЕ і фазового ГБО.
Чисельні експерименти показали, що за даними ехолота можна відтворити тільки
макрорельєф, а за даними БПЕ і фазового ГБО – ще й мікрорельєф. БПЕ і фазовий ГБО є
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найбільш продуктивними засобами обстеження рельєфу дна через те що вони визначають його
глибину на відстані від судна.

а)

б)

в)
г)
Рис. 8. Модель рельєфу дна (а), рельєф, відновлений за даними ехолота (б),
рельєф, відновлений за модельними даними багатопроменевого ехолота (в),
відновлений рельєф за даними фазового ГБO (г)
На рис. 9 зображено побудовану за допомогою розробленого програмного комплексу
цифрову модель рельєфу дна та ізобатичну карту обстеженої ділянки р. Дніпра за даними
ехолота. На рис.10 – відтворений рельєф дна за даними ГБО-500М.
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Рис. 9. Рельєф обстежених ділянок р. Дніпра, відтворений за отриманими даними ехолота ЕМ-100

Рис. 10. Рельєф обстежуваних ділянок дна Чорного моря,
відтворений за отриманими даними ГБО-500М
Державна установа "Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук
України" провела 7 науково-дослідницьких експедицій, таких як: "Дніпро – 2018", "Чорне
море – 2018", "Дунай – 2018", "Чорне море – 2019 (БДЛК)", "Чорне море – 2019", "Дунай –
2019", "Прип’ять – 2019", в яких підтверджено доцільність використання створеного
програмного комплексу моделювання геофізичних полів геологічних структур.
У перерахованих експедиціях за допомогою сучасного вітчизняного гідроакустичного
комплексу проведено площинну гідроакустичну зйомку дна і водної товщі обстежуваних
районів, що дало змогу виявити та дослідити затонулі об’єкти природного й техногенного
походження.
У результаті комплексного дистанційного гідроакустичного вивчення рельєфу дна і
донних відкладів за площею та розрізненням, за характеристиками відбитих сигналів
проведено вивчення гідрофізичних і геофізичних параметрів (геоакустичних характеристик і
літологічних типів донних відкладів, зворотної та об’ємної реверберації водної товщі)
обстежених районів акваторій, в тому числі, підхідних каналів і гідротехнічних споруд.
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Використовуючи програмне забезпечення, розроблене в ДУ "Гідрофізичний центр НАН
України" та сучасні GIS-системи, побудовано відповідні цифрові моделі рельєфу дна.
Отримані геофізичні параметри було упорядковано та передано до гідрографічного фрагмента
Банку океанографічних даних НАН України (далі – БОД) для подальшої їх акумуляції та
аналізу, а також для створення можливості постійного моніторингу стану акваторій, які
досліджувалися.
На рис. 11–13 наведено приклади побудованих цифрових моделей рельєфу дна окремих
акваторій за розробленими алгоритмами з використання сучасних GIS-систем.

Рис. 11. Цифрова модель рельєфу обстеженої ділянки дна поблизу м. Переяслава-Хмельницького
за даними досліджень Канівського водосховища в науково-дослідній експедиції "Дніпро – 2018"

Рис. 12. Цифрова модель рельєфу дна в акваторіях Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу,
отримана в експедиції "Чорне море – 2019 (БДЛК)", та поєднання цієї моделі з супутниковою
картою й гідролокаційним зображенням за допомогою GIS-технологій
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Рис. 13. Цифрова модель рельєфу дна на ділянці р. Прип’яті, отримана в експедиції
"Прип’ять – 2019", та поєднання цієї моделі з супутниковою картою за допомогою GIS-технологій
Гідрофізична інформація дозволяє проводити комплексну порівняльну оцінку
геоморфологічних і літологічних особливостей р. Дніпра, р. Дунаю та Чорного моря як єдиної
екосистеми [8, 23].
Отримані гідроакустичні дані та побудовані відповідні геоморфологічні інформаційні
моделі рельєфу дна з урахуванням їх структурних і літологічних характеристик доповнили
гідрографічний фрагмент (морський модуль) Банку океанографічних даних НАН України в
інтересах підвищення ефективності навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки
судноплавства, а також з метою обміну інформацією між установами НАН України та іншими
організаціями.
Практичне значення одержаних результатів. Використання розроблених методів
дозволить підвищити точність тривимірних та двовимірних моделей складних геологічних
структур на основі системи ієрархічно впорядкованих параметричних сплайнових поверхонь.
Важливими оригінальними моментами такого підходу є використання параметричних
поверхонь з внутрішніми розрізами для опису геофізичних розривів, а також ієрархічне
впорядкування системи геологічних границь у вигляді бінарного дерева. Тривимірні
математичні моделі, побудовані на основі такого підходу, дозволяють використовувати
методи оптимізації для автоматичного узгодження параметрів моделі з різнорідними геологогеофізичними даними. Це дає можливість вирішувати як прямі, так і зворотні задачі
гідрогеоакустики, геофізики, спираючись на розроблену математичну модель геологічного
середовища.
Результати роботи можуть бути використані при проведенні геологорозвідувальних
робіт під час пошуків і розвідки родовищ вуглеводнів та моніторингу небезпечних геологічних
процесів.
Висновки. 1. Вперше розроблено метод, який дозволяє конструювати масив значень та
відповідає, з необхідним ступенем точності, реальній донній структурі, представленій як
шарувате неоднорідне середовище. Цей метод дає змогу створювати дискретні, безперервні
або змішані структурно-акустичні моделі неоднорідного морського дна, з урахуванням
44

Океанографічний журнал (Проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану), 3(14)/2021

розшарування, флюїдо- та газонасичених донних відкладів, наявності в них порожнин і
включень різних форм і властивостей.
2. Розроблені процедури фільтрації просторових частот для моделювання
морфологічних особливостей дна різного просторового масштабу. Різні параметри
спектральної фільтрації дозволяють створювати моделі донних структур з широким
діапазоном шорсткостей поверхонь донних шарів, взаємною кореляцією їх форми, одночасно
синтезуючи різномасштабні за розміром і розподілом у просторі неоднорідності.
3. Створено імітаційну модель гідроакустичного ехо-сигналу, що адекватно відображає
формування ехо-сигналу від шаруватих неоднорідних донних відкладів і враховує параметри
випромінюючого сигналу.
4. В середовищі Matlab і QGIS розроблені окремі спеціалізовані модулі для тривимірного
моделювання геофізичних полів геологічних структур, які дають змогу створювати моделі
дна, що містять включення різної форми й складу.
5. Проаналізовано результати математичного моделювання процесів визначення рельєфу
дна такими засобами як ехолот, багатопроменевий ехолот та інтерферометр, побудована
цифрова модель рельєфу дна та ізобатична карта обстеженої ділянки р. Дніпра за даними
ехолота. За реальними даними ГБO-500М було відтворено рельєф окремої акваторії Чорного
моря.
Розроблене в ДУ "Гідрофізичний центр НАН України" програмне забезпечення, разом з
сучасними ГІС-технологіями, апробовано в 7 науково-дослідних експедиціях. За результатами
цих експедицій побудовано цифрові моделі рельєфу дна р. Дніпра поблизу м. ПереяславаХмельницького, р. Прип’яті, в акваторіях Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу. Отримані
геофізичні параметри було упорядковано та передано до БОД для подальшої акумуляції та
аналізу, з метою створення можливості постійного моніторингу акваторій, які досліджувалися,
і підвищення ефективності навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства,
а також з метою обміну інформацією між установами НАН України та іншими організаціями.
Проведені дослідження мають науково-технічне та прикладне значення.
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Разработка математической модели слоистой неоднородной среды как составной части
Банка океанографических данных Национальной академии наук Украины
А.И. Шундель
Шундель Алексей Иванович – к.физ.-мат.н., научный сотрудник отдела панорамных акустических
систем Государственного учреждения ″Научный гидрофизический центр Национальной академии
наук Украины″; Украина, 03187, г. Киев, просп. Академика Глушкова, 42; E-mail: lixyta666@gmail.com
Аннотация. В статье разработаны и реализованы аналитико-численные методы для
моделирования слоистых геологических структур с полостями простой и сложной формы. Выполнен
анализ существующих моделей реальной геологической среды, представлена информация о таких
моделях как: импедансная и упругая модели донных отложений, гетерогенные модели сред,
статистические модели донной среды. Разработаны аналитико-численные методы математического
моделирования структуры и пространственного распределения акустических свойств морских
отложений, представленных как слоистая неоднородная среда. Разработанные методы позволяют
создавать дискретные, непрерывные или смешанные структурно-акустические модели неоднородного
морского дна, с учетом расслоения, флюидо- и газонасыщенных донных отложений, наличия в них
полостей и включений различных форм и свойств. Разработаны алгоритмы получения модельного
акустического отклика, который является суперпозицией всех акустических сигналов, отраженных от
геологических границ, которые имеют разные коэффициенты отражения. Акустическое отражение
описывается так называемой свёрточной моделью. Выполнено математическое моделирование
процессов определения рельефа дна такими средствами как эхолот, многолучевой эхолот и
интерферометр. С помощью разработанного программного комплекса и с использованием
современных GIS-систем созданы цифровые модели рельефа дна и изобатические карты отдельных
обследованных акваторий.
Ключевые слова: пространственный спектр, донные отложения, преобразования Фурье, эхолот,
геоакустические параметры донных отложений, граница раздела, GIS-технологии.

Development of a mathematical model of a layered heterogeneous medium as an integral part
of the oceanographic data bank of the National Academy of Sciences of Ukraine
O.I. Shundel
Shundel, Oleksiy Ivanovych - Cand. Sci. (Phys. and Math.), Researcher, the Department of panoramic acoustic
systems, State Institution ″Scientific Hydrophysical Center of the National Academy of Sciences of Ukraine″;
Ukraine, 03187, Kyiv, 42 Akademika Hlushkova Ave.; E-mail: lixyta666@gmail.com
Abstract. The article develops and implements analytical and numerical methods for modeling layered
geological structures with cavities of simple and complex shapes. The analysis of existing models of the real
geological environment is carried out, information is provided on such models as: impedance and elastic
models of bottom sediments, heterogeneous models of environments, statistical models of the bottom
environment. There are developed analytical and numerical methods for mathematical modeling of the
structure and spatial distribution of the acoustic properties of marine sediments, presented as a layered
heterogeneous medium. Developed methods make it possible to create discrete, continuous or mixed
structural-acoustic models of a heterogeneous seabed, taking into account stratification, fluid and gas-saturated
bottom sediments, the presence of cavities and inclusions of various shapes and properties in them. Algorithms
have been developed for obtaining a model acoustic response, which is a superposition of all acoustic signals
reflected from geological boundaries, which have different reflection coefficients. Acoustic reflection is
described by the so-called convolutional model. Mathematical modeling of the processes of determining the
bottom topography by such means as an echo sounder, a multi-beam echo sounder and an interferometer has
been carried out. With the help of the developed software package and using modern GIS-systems, digital
elevation models and isobatic maps of individual surveyed water areas were created.
Key words: spatial spectrum, bottom sediments, Fourier transformations, echo sounders, geoacoustic
parameters of sediments, partition boundary, GIS technologies.
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Abstract. The article provides an overview of the Black Sea Argo program as the first whole basin scale
in situ observing system that provides near real time data of essential ocean variables in the Black Sea, which
meet FAIR principles (findability, accessibility, interoperability and reusability) and which are used widely
for scientific research, monitoring, modelling and forecasting.
Key words: Argo floats, Black Sea, monitoring, modelling, forecasting.

Introduction. Black Sea is virtually isolated from the rest of the European Seas except a limited
exchange through the Bosporus and Dardanelles straits system. It has highly dynamic and complex
eddy-driven circulation system and is the largest anoxic water body in the world. Black Sea receives
drainage from almost one-third of the continental Europe which includes 17 countries, 13 capitals
and 160 million people and is one of the most eutrophicated basins among the European seas. The
sustainable development of Black Sea region, the management of its resources is serious concern for
the countries bordering the Black Sea. A crucial element of the restoration and rehabilitation
initiatives is to implement a continuous monitoring and observing system contributed by all member
states in the region. The Black Sea observing system is urgently required for sustained operational
oceanographic studies, the model assessment and validation as well as better accuracy and reliability
of forecasts. Furthermore, noting that the Black Sea ecosystem is characterized by a series of
simultaneous highly transient and perturbed states during the last three decades, assessing likely
future trajectory of the ecological state requires understanding and modelling long-term trends of
ecological characteristics with the support of systematic observations. This is especially valid for the
deep parts of the sea, where the data acquisition is difficult and expensive. A well-developed ARGO
program could to overcome these limitations.
Argo is an international program that collects information from inside the ocean using a fleet
of robotic instruments (called Argo floats) that drift with the ocean currents and move up and down
between the surface and a mid-water level [1]. At present Argo is collecting more than 12,000 data
profiles each month (400 a day). This greatly exceeds the amount of data that can be collected from
below the ocean surface by any other method. Argo plans to continue its data collection for as long
as those data remain a vital tool for a wide range of ocean applications of which understanding and
predicting climate change is but one.
There is no central funding for Argo. The Argo array is made up of 30 different countries’
contributions that range from a single float up to 50% of the global array [12] – Fig.1. Each of the 30
countries that established their Argo program obtains national funding to for float purchase,
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deployment and data delivery. Several other countries have assisted greatly with float deployments
using everything from small research vessels to huge container ships. The Argo Program is managed
by teams of scientists and data experts who ensure that the program is run as efficiently and effectively
as possible and that standards are maintained at the highest possible level. Argo is part of the Global
Ocean and Global Climate Observing Systems.

Fig. 1. National contribution to ARGO program – operational floats November 2021
Started in January 2008 as a European project involving 25 organizations from 12 countries,
Euro-Argo gained the status of a European Research Infrastructure Consortium (ERIC) in May 2014
[4]. In 2018 Bulgaria was the first Black Sea country joined Euro-Argo ERIC. The common aim of
Euro-Argo is to provide an optimized and sustained European contribution to Argo by deploying 250
floats per year.
ARGO data management. A fundamental rule for Argo is that all data are freely and openly
available. Every effort is made to deliver the quality-controlled data in near real time. The quality
control procedures are the highest and most stringent for the delayed-mode data stream which is
designed to deliver data for climate studies.
The international Argo Data System is based on two Global Data Assembly Centers [3, 11], a
series of 11 national Data Assembly Centers (DACs) and several Argo Regional Centers. The float
measurements are sent to regional data centers where they are given rigorous quality checks and then
passed to two global data centers from where they can be accessed by anyone wishing to use them.
GDACs (Global Data Centers), located at Coriolis/France and FNMOC/USA, are in charge of
collecting the processed Argo data from the 11 DACs and to provide users with access to the best
version of an Argo profile. Data are available, in a standard NetCDF and ASCII formats both on FTP
and WWW. The two GDACs synchronize their database every day.
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ARCs (Argo Regional Centers) provide wide expertise on specific geographical ocean regions
in order to provide the most comprehensive data sets (including non-Argo data) of the highest quality.
Mediterranean & Black Sea Argo Centre [10] is an ARC for the Black Sea.
ARGO data can also be found on the websites Ocean-OPS [12] and Euro-Argo [5].
ARGO in the Black Sea. The first ARGO float was deployed in the Black Sea in 2002 [14].
Totally 48 ARGO floats are deployed from 2002 to 2021 – Fig. 2. Thirteen of them are still active –
Fig. 3.

Fig. 2. Number of ARGO floats deployed in the Black Sea 2002-2021

Fig. 3. Maximum number of active ARGO floats in the Black Sea during years 2002-2021
The Black Sea Argo story began in September 2002 when three profiling floats, assembled by
the School of Oceanography–University of Washington, were deployed in the southwestern Black
Sea, approximately 180 km offshore of the Bosporus Strait [8]. The US-Turkish-Ukrainian
collaboration in the frame of the project "Observing the Black Sea with Profiling Floats" funded by
the NICOP program led to deployment in total 7 APEX floats in the Black Sea within the period
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2002-2006. The primary aims of this project were to improve the capability for near-real-time
temperature and salinity measurements within the entire water column of the Black Sea, and to
promote a better understanding of the intermediate and deep circulation and seasonal and inter-annual
dynamics of water mass characteristics. The last profile form US-TR-UA floats was obtained in
December 2009. Their estimated average life time was about 3 years, but the quality of the data was
not always high [17].
This pioneer initiative was followed by several scientific oceanographic programs in the Black
Sea aiming to contribute towards development of the regional research infrastructure in support of
Euro and Global Argo networks. In June 2009 Helmholtz-Zentrum Geesthacht and Max-PlanckInstitut fuer Marine Mikrobiologie institutes co-jointly deployed in the Black Sea two NEMO floats
with oxygen sensors during a research cruise with R/V Maria Merian in the frame of HYPOX Project
[22]. The main scientific goal of the project was to monitor oxygen depletion and associated process
in the semi-encloses basins with permanent anoxia. Both floats ceased operating after 120 and 187
cycles, respectively.
Few months later accelerated deployment started with Euro Argo Black Sea Workshop, Varna,
Bulgaria, 7-8 December 2009 where the representatives of all Black Sea countries took part. The
workshop was combined with training of ARGO float deployment onboard of RV “Akademik”. In
December 2009 and April 2010, within EURO-ARGO program, French Institute IFREMER deployed
two PROVOR floats in the Western Black Sea [17]. One of the floats was additionally equipped with
oxygen sensors, but stopped operating after only 24 cycles.
In 2011 a BulArgo program was initiated in Bulgaria. The project was funded by Bulgarian
National Science Fund of the Bulgarian Ministry of Education, Youth and Science. The main
objectives of the BulArgo project were: 1) to develop national research infrastructure as a Bulgarian
component of the Euro-Argo network; 2) to increase sources of the Black Sea in situ data and to
improve quality of local oceanographic products and forecasts and 3) to promote international
collaboration towards establishment of a Black Sea Argo program [15, 16]. Four BulArgo floats were
deployed in the western open Black Sea in March 2011 and August 2013. Apart from the standard
CTD measurements, one of the floats was equipped with an oxygen sensor. All floats use ARGOS
telemetry system, and were programmed to a 5-days cycle, a parking-depth at 750 m and a profile
depth at 1500 m (Fig. 4).
In August 2013 and May 2014, in a frame of DEKOSIM (Marine Ecosystems and Climate
Studies Center) project, scientists from Institute for Marine Sciences (IMS), Erdemly, Turkey
deployed four PROVOR floats with DO sensors in the southern Black Sea, as two of them have twoways IRIDIM communication.
Since June 2012 in a frame of a collaborative effort with Italy, Institute of oceanology,
Bulgarian Academy of Sciences (IO-BAS) has deployed 12 ARGO floats, including Argo core (T/S)
and BGC (BioGeoChemical) floats, in the western Black Sea as contribution of the MedARGO
program.
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Fig. 4. Typical Black Sea float cycle
In December 2013, two BGC PROVOR CST4 floats were deployed in the western Black Sea
by IO-BAS in the frame of E-AIMS, EC 7FP project. In addition to the standard CTD, each float
mounted the following set of biogeochemical sensors: 1) Aanderaa oxygen optode 4330; 2) Satlantic
Rem-A sensor including a WETLabs ECO-Triplet (with three channels to measure chlorophyll-a
fluorescence, and optical backscattering at 532 and 700 nm) and a Satlantic OCR540 (with four
channels measuring downward irradiance at 380, 412, 490 nm and a channel for photosynthetically
available radiation, PAR).
The BGC floats were programmed to collect data over the top 1000 m. They transmit data via
two-ways IRIDIUM/RADICUS satellite communication that allows changes of the floats mission
parameters underway. The main objectives of the Black Sea Bio Argo experiment are: 1) to
investigate the seasonal evolution of oxygen in the upper layers, including the subsurface oxygen
maximum; 2) to study the seasonal and interannual dynamics of phytoplankton blooms in the deeper
Black Sea and 3) to test the bio-optical sensors performance in the Black Sea. The Bio Argo data are
processed by Marie Optics and Remote Sensing lab, Villefrance and distributed via Ocean
autonomous observations web site (www.oao.obs-vlfr.fr).
In period 2014-2015 three PROVOR CT (2 with DO sensors and one with DO, Chl, CDOM
and backscattering sensors), were delivered under PERSEUS EC 7FP project. Two of them were
deployed in the Bulgarian Black Sea waters during the R/V "Akademik" monitoring cruises. The third
float was launched in Romanian waters by GeoEcoMar.
In the frame of Monitoring the Oceans and Climate Change with Argo (MOCCA) project, EuroArgo ERIC with collaboration of Bulgaria, Romanian and Turkey deployed three Argo core floats in
the Black Sea.
Under the H2020 project EA-RISE the investigation of the potential of Argo profiling floats to
operate in the Black Sea shelf areas and fill the monitoring gap between offshore and shallow waters
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was carried out. Two floats were deployed in the North-Western and Western shelf of the Black Sea
in front of Danube delta (OGS with the collaboration of Romanian institute GeoEcoMar) and
Kamchia river delta (IO-BAS) [13]. Floats were controlled using specific available monitoring tools
and home-made tools.
On April 5th, 2018, Bulgaria has become a regular member of Euro-ARGO ERIC and as such
has the obligation to ensure deployment of at minimum of 3 Argo floats per year. The BulArgo
program is a component of the project MASRI – Infrastructure for Sustainable Development of
Marine Research and Participation in the European Infrastructure EuroArgo (http://masri.io-bas.bg/),
a part of the National roadmap for scientific Infrastructure of Republic of Bulgaria (2020-2027). The
BulArgo comprises a consortium of three scientific organizations: Institute of Oceanology (IO-BAS)
in Varna, Sofia University “St. Kliment Ohridski” and National Institute of Meteorology and
Hydrology in Sofia.
Six countries and EU contribute to the Black Sea ARGO – Fig. 5. Bulgaria and Turkey are the
Black Sea countries contributing to Black Sea ARGO. Romania supported Black Sea ARGO
deployments [2].

Fig. 5. Contributors to Black Sea ARGO
Black Sea is considered as marginal sea and it is important to know the life time of Argo floats
in the basin. The Black Sea Argo experience shows that the average lifetime of the floats in Black
Sea is not dramatically different from those in open oceans [7] and is about 38 months (Fig.6).
Value of ARGO data. ARGO data is coming in NRT, they are quality checked and freely
available. The amount of ARGO profiles from the Black Sea is increasing every year while CTD
profiles from research vessels are decreasing and are freely available in delay mode after a year
(Fig. 7).
This make ARGO data to be used widely by large group of scientists. There are several
important scientific results achieved using the free ARGO data. Here are only few examples.
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Fig. 6. Black Sea Argo floats lifetime

Fig. 7. Number of CTD profiles from the Black Sea per years (source SeaDataNet)
Using 33 ARGO floats and 5884 profiles it was found [20] that the temperatures in the Black
Sea Cold intermediate layer (CIL) are currently substantially higher than the values known from
historical data. The Argo floats registered temperatures in the core of the CIL lower than 8°C during
only the first three to four years of the period of 14 years. Starting in 1991, the temperature in the
core of the CIL increased by more than 1°C until now, which was mainly due to an increase over the
last 14 years of 0.7°C.
CTD proﬁles obtained from ships (2008–2009) and 657 Argo proﬁles (2005–2009) are
analyzed [6] and suggested that the most prominent middepth (100–600 m) Mediterranean outflow
waters intrusions in the Black Sea originate from strong injections of Mediterranean water during
strong cyclonic storms over the Bosporus Strait. Such intrusions propagate in the Black Sea over
much larger area than was previously reported.
The reconstruction of the geostrophic currents using Argo and altimetry data [18] show the
vertical extension of the main circulation features in the Mediterranean and Black Seas and define a
reversal of the intermediate currents with respect to the surface in the eastern basin of the Black Sea.
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Black Sea ARGO is a main source of near real time data for modeling and forecasting the
Black Sea in the frame of CMEMS Black Sea Monitoring and Forecasting Center [9]. ARGO data
is used also by other Black Sea modelers and forecasters.
The Chla profiles derived from five BGC floats deployed in the Black Sea for the period 20142019 were used to investigated the vertical structure of the phytoplankton bloom and, in particular,
the process of formation and maintenance of the Deep Chlorophyll Maximum [19].
Observations collected in the Black Sea from May 2010 until December 2011 from two Argo
floats with oxygen sensors were used to demonstrate the potential of the applied technique to deliver
high‐ quality oxygen data in this oxic/anoxic environment where the oxygen concentration varies
from the level of saturation to zero. It was demonstrated that mesoscale processes contributed largely
to the dynamics of suboxic zone bring in anoxic waters up to about 50 m or deepening of the
pycnocline down to 150-200 m [21].
Why we need Black Sea Argo. There are several important reasons to use ARGO in the Black
Sea:
 Lack of real time oceanographic data;
 Scare resources for organization of regular research cruises in the Black Sea (especially in its
open part);
 BS Monitoring and Forecasting Systems need in situ data for assimilation and validation;
 Reference in situ data is mandatory for regional satellite products validation and calibration;
 Assessment of global change and its regional impact required sustained observations of the
marine environment;
 Marine industry needs marine products (shipping, fishery, tourism, aquaculture);
 Safety at sea needs real time data and forecasts (search and rescue, oil spills combat);
The main goal of the Black Sea Argo [14] is to provide continues whole-of-basin autonomous
near real time monitoring, even though that the floats were deployed to serve different research
objectives of the various international and national projects. The Black Sea ARGO specific objectives
can be divided into 3 major groups, as each group has several subtasks (Fig.8).

Fig. 8. Black Sea Argo goal and specific objectives
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This new knowledge will provide scientific basis for developing new products for the support
of the sustainable development of the blue economy in the Black Sea as well as will contribute to
achieving UN Goal 14 for Sustainable Development: Conserve and sustainably use the oceans, seas
and marine resources for sustainable development.
Conclusions. Black Sea Argo program is the first whole basin scale in situ observing system
that provides near real time data of essential ocean variables in the Black Sea, which meet FAIR
principles of findability, accessibility, interoperability, and reusability and which are used widely for
scientific research, monitoring, modelling and forecasting.
Regardless of results achieved so far, for sustainable operation of Black Sea Argo extended
collaborative efforts of the all Black Sea riparian countries are required for contribution to the
program.
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Океанографія прагне зрозуміти механізми функціонування складних природних явищ,
які відбуваються у Світовому океані, та визначає пріоритетом для цієї мети проведення
спостережень і мультидисциплінарних колективних досліджень морського середовища.
Глобальна доповідь ЮНЕСКО про стан океанографії містить оцінку стану та тенденцій
потенціалу науки про океан на світовому рівні. У її висновках наголошено: "Те, що
справедливо стосовно океанів, їх ресурсів та екосистемних послуг, також справедливе для
потенціалу науки про океан: неможливо керувати тим, що ще не виміряно.
Поточні інвестиції в науково-дослідницькі судна поряд з розробкою та впровадженням
нових технологій, таких як датчики, зонди та автоматизовані підводні апарати, сприяють
розвитку науки про океан.
Сучасна наука про океан і застосування нових технологій та інструментів спостереження
дозволяють отримувати нові види даних прискореними темпами та в безпрецедентному обсязі.
Ці останні досягнення вимагають нових методів управління даними та їх зберігання для
задоволення потреб різних користувачів. До основних інформаційних продуктів, які надають
центри океанографічних даних, входять метадані, вихідні дані та продукти Географічної
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інформаційної системи. Центри океанічних даних надають три основні послуги: архівування
даних, перегляд даних і контроль якості даних" [1].
Щодо концепту створення гідрофізичного програмно-технологічного комплексу.
Науково-технічною проблемою [2–4, 10], на вирішення якої спрямовано наукові морські
експедиційні дослідження та науково-технічні розробки Державної установи "Науковий
гідрофізичний центр Національної академії наук України" (далі – Гідрофізичний центр), є
надання користувачам оперативних океанографічних даних про стан морського середовища.
Ідея концепту, яка пропонується, полягає в обґрунтуванні створення
експериментального зразка гідрофізичного програмно-технологічного комплексу (далі –
гідрофізичний програмно-технологічний комплекс) як складової майбутньої Системи
оброблення та зберігання інформаційних ресурсів на базі суднового комплексу та
інтелектуальної інформаційної системи висвітлення гідрографічної обстановки в Чорному
морі.
Гідрофізичний програмно-технологічний комплекс – це сукупність методів
океанографічних досліджень, інфраструктури (технічних засобів та обладнання), програмного
забезпечення, керівництв по експлуатації, інструкції користувача, які призначаються для
використання в інтересах реалізації наукової складової морської діяльності з метою
досягнення очікуваного результату.
Спрямованість створення гідрофізичного програмно-технологічного комплексу
відповідає положенням міжнародних і національних нормативно-правових актів і
документів [5–9].
Функціональним ядром розроблюваного гідрофізичного програмно-технологічного
комплексу є гідрографічні фрагменти розподіленого та централізованого Банку
океанографічних даних НАН України, який перебуває на відповідній стадії формування.
Базисом технологічного процесу функціонування гідрофізичного програмнотехнологічного комплексу є:
– організація та виконання експедиційних досліджень морського середовища з метою
отримання первинних океанографічних первинних даних спостережень;
– наповнення й забезпечення функціонування Банку океанографічних даних
НАН України;
– здійснення математичного моделювання діагностичного й прогностичного стану
гідрофізичних полів на основі одержаних океанографічних даних;
– доведення океанографічних даних та інформації до користувачів.
Підвищення достовірності океанографічних даних досягається за рахунок використання
ряду факторів, у тому числі оперативності у залучені додаткової інформації та швидкодії
процесу обробки великих масивів указаних даних, отриманих у результаті інформаційнотехнічної взаємодії:
– суднового комплексу, який розміщують на борту науково-дослідницького судна (НДС)
"Гідробіолог" НАН України, завданням якого є збір, первинна обробка (з використанням
відповідних математичних моделей) та зберігання первинних гідрофізичних параметрів
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морського середовища, отриманих в результаті виконання досліджень у заданих акваторіях
Чорного моря, а також передача зазначених даних оператору берегової інтелектуальної
інформаційної системи висвітлення гідрографічної обстановки в акваторіях Чорного моря;
– берегової Інтелектуальної інформаційної системи висвітлення гідрографічної
обстановки в акваторіях Чорного моря, де здійснюється збір, обробка та зберігання
океанографічних даних, отриманих з розрізнених баз океанографічних даних програми
"Міжнародний обмін океанографічними даними та інформацією" Міжурядової
океанографічної комісії ЮНЕСКО та інших інтернет-ресурсів, а також надання зазначених
даних зацікавленим користувачам у стандартизованих форматах.
Узагальнену структуру гідрофізичного програмно-технологічного комплексу показано
на рис. 1.
Інтелектуальна інформаційна система висвітлення гідрографічної обстановки в
акваторіях Чорного моря з використанням океанографічних даних1. Експериментальний
зразок (берегового базування) Інтелектуальної інформаційної системи висвітлення
гідрографічної обстановки в акваторіях Чорного моря з використанням океанографічних
даних (далі – інтелектуальна інформаційна система) розроблено з метою удосконалення
автоматизації процесу висвітлення гідрографічної обстановки в акваторіях Чорного моря для
підвищення оперативності обробки океанографічних даних із застосуванням інноваційного
комплексу мережевих програмно-інформаційних і методичних засобів інтегрованого
використання розподілених інформаційних ресурсів.
Сформоване програмне забезпечення Інтелектуальної інформаційної системи – це набір
когнітивних сервісів, побудованих на основі існуючих когнітивних ІТ-платформ у рамках
модульної клієнт-серверної архітектури. Вказані сервіси забезпечують процеси
автоматичного та автоматизованого збору океанографічних даних, їх структуризації та
надання за запитом користувачу в інтерактивній формі. До складу програмного забезпечення
Інтелектуальної інформаційної системи додано модуль прогнозування океанографічних
(гідрометеорологічних) параметрів.

Експериментальний зразок інтелектуальної інформаційної системи висвітлення гідрографічної обстановки в
акваторіях Чорного моря з використанням океанографічних даних розроблено Державною установою "Науковий
гідрофізичний центр Національної академії наук України" в рамках науково-дослідної роботи у 2020 році.
1
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НАВІГАЦІЙНА РУБКА
НДС ″ГІДРОБІОЛОГ″ НАН УКРАЇНИ

МОДЕРНІЗОВАНА
ЛОКАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА (ОБЧИСЛЮВАЛЬНА) МЕРЕЖА

МОДУЛЬ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
ВИМІРЮВАННЯ
ГІДРОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

ГІДРОГРАФІЧНИЙ ФРАГМЕНТ
МОДУЛЯ РОЗПОДІЛЕНОГО БОД

МОДУЛЬ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
ВИМІРЮВАННЯ
ГІДРОАКУСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

РОБОЧЕ МІСЦЕ ОПЕРАТОРА
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗРАЗКА МОДУЛЬНОГО СУДНОВОГО КОМПЛЕКСУ ЗАСОБІВ ЗБОРУ
ТА ОБРОБЛЕННЯ ГІДРОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА, ЯКЕ РОЗМІЩУЄТЬСЯ
В СНДЛ ГІДРОФІЗИКИ ТА РОЗПОДІЛЕНОГО БАНКУ ОКЕАНОГРАФІЧНИХ ДАНИХ

Узагальнена структура
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
висвітлення гідрографічної обстановки
в акваторіях Чорного моря

Узагальнена структура
МОДУЛЬНОГО СУДНОВОГО
КОМПЛЕКСУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
збору та оброблення гідрофізичних параметрів
морського середовища

(експериментальний зразок берегового базування)

(експериментальний зразок суднового базування)

Автоматизоване робоче місце оператора
Інтелектуальної інформаційної системи висвітлення
гідрографічної обстановки в акваторіях Чорного моря,
розміщене в серверній Державної установи "Науковий
гідрофізичний центр НАН України"

Автоматизоване робоче місце оператора
модульного суднового комплексу засобів збору та оброблення
гідрофізичних параметрів морського середовища, яке розміщено
на борту НДС "Гідробіолог" НАН України в СНДЛ гідрофізики
та розподіленого банку океанографічних даних

Рис 1. Узагальнена структура експериментального зразка гідрофізичного програмнотехнологічного комплексу як складової майбутньої Системи оброблення та зберігання
інформаційних ресурсів на базі суднового комплексу технічних засобів збору та оброблення
гідрофізичних параметрів морського середовища та Інтелектуальної інформаційної системи
висвітлення гідрографічної обстановки в Чорному морі
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Склад науково-дослідницьких лабораторій НДС "Гідробіолог″ НАН України. Склад
модульних науково-дослідницьких лабораторій НДС "Гідробіолог" НАН України (рис. 2):
Суднова науково-дослідницька лабораторія гідрофізики та розподіленого Банку
океанографічних даних НАН України (організацію та проведення експедиційних робіт
забезпечують представники Державної установи "Науковий гідрофізичний центр
Національної академії наук України", Державної установи "Відділення гідроакустики
Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України", Інституту радіофізики та електроніки
ім. О.Я. Усикова НАН України, Українського гідрометеорологічного інституту Державної
служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України);
Суднова науково-дослідницька лабораторія морської геофізики (організацію
експедиційних робіт здійснюють представники Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН
України; склад модуля технічних засобів: обладнання гравіметричної розвідки та апаратура
електромагнітного випромінювання);
Суднова науково-дослідницька лабораторія морської геології (організацію та проведення
експедиційних робіт забезпечують представники Державної наукової установи "Центр
проблем морської геології, геоекології і осадового рудоутворення НАН України");
Суднова науково-дослідницька лабораторія гідробіології (організацію експедиційних
робіт здійснюють представники Інституту гідробіології НАН України та Державної установи
"Інститут морської біології НАН України").
Суднова локальна комп’ютерна (обчислювальна) мережа.

Рис.2. НДС "Гідробіолог" НАН України
Склад модульних науково-дослідницьких лабораторій суднового комплексу
НДС "Гідробіолог" НАН України може бути змінено у залежності від цілей програми
досліджень.
Судновий комплекс засобів збору та оброблення гідрофізичних параметрів морського
середовища НДС "Гідробіолог″ НАН України. Гідрофізичний центр у 2021 році створив
експериментальний зразок модульного суднового комплексу засобів збору та оброблення
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гідрофізичних параметрів морського середовища2 (далі – судновий комплекс) НДС
"Гідробіолог" НАН України, до складу якого входить багатопараметричний CTD-зонд,
лебідка, автоматизоване робоче місце та відповідне програмне забезпечення для обробки та
зберігання первинних гідрофізичних параметрів (даних) з подальшою їх інтеграцією до
берегового приймального центру Інтелектуальної інформаційної системи висвітлення
гідрографічної обстановки в акваторіях Чорного моря (до складу суднового комплексу також
можуть входити діючий судновий модульний гідроакустичний комплекс та інші технічні
засоби вивчення морського середовища).
Судновий комплекс створено та розміщено на базі суднової науково-дослідницької
лабораторії гідрофізики НДС "Гідробіолог" НАН України у такому складі:
– судновий гідрографічний фрагмент модуля розподіленого Банку океанографічних
даних НАН України;
– модуль технічних засобів вимірювання гідрофізичних параметрів морського
середовища (рис. 3, 4) у складі: багатопараметричного CTD-зонда EXO2 (виробництво США)
та лебідки електричної однофазної 1 кН ЛСБ-0,1-250 (виробництво Україна) з переносним
пристроєм для проведення забортних робіт;
– автоматизоване робоче місце (АРМ), на якому встановлене програмне забезпечення
багатопараметричного CTD-зонда;
– локальна комп’ютерна мережа (обчислювальну та навігаційну складові мережі
передбачено удосконалити та модернізувати у 2022 році);
– модуль технічних засобів вимірювання гідроакустичних параметрів морського
середовища.
багатопараметричний CTD-зонд;
мобільна електрична лебідка;
пристрій для проведення забортних робіт;
трос;
такелаж;
відкидний майданчик;
електрична водозахищена розетка 220 В;
прожектор забортного освітлення;
палубний світильник для освітлення
робочого місця;
10 – блок-лічильник;
11 – вантаж;
12 – комп’ютер АРМ зі спеціалізованим
програмним
забезпеченням
та
можливістю приєднання до суднової
локальної (обчислювальної) мережі
1
2
3
4
5
6
7
8
9

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Рис. 3. Загальний вигляд модуля технічних засобів вимірювання гідрофізичних параметрів
морського середовища НДС "Гідробіолог" НАН України

Судновий модульний комплекс технічних засобів розроблено Державною установою "Науковий гідрофізичний
центр Національної академії наук України" в рамках науково-дослідної роботи "Створення експериментального
зразка модульного суднового комплексу засобів збору та оброблення гідрофізичних параметрів морського
середовища" (2021 рік).
2
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Рис. 4. Модуль технічних засобів вимірювання гідрофізичних параметрів
морського середовища – багатопараметричний CTD-зонд у комплекті
Метод роботи суднового комплексу полягає у забезпеченні вимірювань параметрів
гідрофізичних полів у заданих районах Чорного моря на глибинах до 200 м, контрольній
обробці, зберіганні в базі океанографічних даних розподіленого (суднового) гідрографічного
фрагмента Банку океанографічних даних НАН України, а також передачі до Інтелектуальної
інформаційної системи висвітлення гідрографічної обстановки в акваторіях Чорного моря
(береговий приймальний центр).
Модуль розподіленого Банку океанографічних даних НАН України (гідрографічний
фрагмент) суднового комплексу. Гідрографічний фрагмент суднового модуля розподіленого
Банку океанографічних даних НАН України здатен забезпечити виконання завдань зі збору,
обробки та гарантованого зберігання відкритих даних експедиційних досліджень Чорного
моря.
Основними джерелами інформації гідрографічного фрагмента суднового модуля
розподіленого Банку океанографічних даних НАН України є:
– експедиційні дослідження, які проводять установи НАН України;
– вітчизняні та міжнародні океанографічні експедиції;
– Інтернет-ресурси (оперативна океанологічна інформація, бази історичних даних
Міжнародних центрів).
Модуль технічних засобів вимірювання гідрофізичних параметрів морського середовища
суднового комплексу. Мобільність модуля технічних засобів вимірювання гідрофізичних
параметрів морського середовища дозволяє також використовувати його на інших
спеціалізованих (гідрографічних) суднах.
До складу комплекту багатопараметричного CTD-зонда входять:
1. Багатопараметричний CTD-зонд EXO2 компанії YSI (США) з датчиками тиску,
електропровідності, температури, pH/ORP, каламутності, розчиненого кисню; та ін.
Для виводу CTD-зонда за борт судна також можна використовувати "вистріл", штатну
кран-балку або шпиль.
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Випробування експериментального зразка модульного суднового комплексу засобів
збору та оброблення гідрофізичних параметрів морського середовища успішно проведені у
грудні 2021 року.
Модуль технічних засобів вимірювання гідроакустичних параметрів морського
середовища суднового комплексу. До складу модуля технічних засобів вимірювання
гідроакустичних параметрів морського середовища (мобільного гідроакустичного комплексу
розробки Гідрофізичного центру) входять: гідролокатор бічного огляду (ГБО), ехолот,
профілограф, приймач GPS, пристрій з’єднання, автоматизоване робоче місце та ін.
Гідролокатор бічного огляду – змінний: можливе використання ГБО-50, або ГБО-100М
залежно від глибин і задач обстеження, що дозволяє працювати на глибинах до 100 метрів.
Методика дослідження та апаратура: гідроакустичне зондування водної товщі та дна
акваторій за допомогою мобільного гідроакустичного комплексу, математична обробка
отриманих результатів та їх візуалізація з використанням геоінформаційних технологій.
Дослідження виконують для отримання нових детальних гідрографічних та
океанографічних даних про стан морського середовища, рельєфу дна, для пошуку та
обстеження навігаційних небезпек, а також затонулих об’єктів, в тому числі замулених.
Автоматизоване робоче місце модульного суднового комплексу технічних засобів збору
та оброблення гідрофізичних параметрів морського середовища. Автоматизоване робоче
місце модульного суднового комплексу технічних засобів збору та оброблення гідрофізичних
параметрів морського середовища розташовують у лабораторії гідрофізики НДС
"Гідробіолог". До його складу входять:
– комп’ютер з програмним забезпеченням KorEXO Software CTD-зонда ЕХО2;
– периферійне обладнання – принтер, локальна мережа;
– місце для роботи з приладом – обслуговування, калібрування, налаштування тощо;
– місце для зберігання приладу та комплектуючих.
Впровадження описаного концепту матиме практичне значення і перспективи для
подальшого удосконалення методів оперативної океанографії та для створення й
тестування експериментального зразка гідрофізичного програмно-технологічного
комплексу як складової єдиної Системи оброблення та зберігання інформаційних
ресурсів, а також є реальним внеском в справу реалізації національних заходів [9]
Десятиліття Організації Об’єднаних Націй, присвяченого науці про океан в інтересах
сталого розвитку (2021-2030).
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Аннотация. В статье представлен концепт создания экспериментального образца
гидрофизического программно-технологического комплекса как составляющей будущей системы
обработки и хранения информационных ресурсов на базе судового модульного комплекса технических
средств сбора и обработки гидрофизических параметров морской среды, размещенного на борту
научно-исследовательского судна "Гидробиолог" НАН Украины, а также берегового приемного центра
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Abstract. The article presents the concept of the creation of an experimental sample of hydrophysical
software and technological complex (as a component of a future system for processing and storing information
resources) on the basis of a vessel’s modular complex of technical means for collecting and processing the
hydrophysical parameters of the marine environment located on the research vessel "Gidrobiolog" of the NAS
of Ukraine as well as the coastal reception center of the intellectual information system of hydrographic
situation coverage in the Black Sea of the State Institution "Scientific Hydrophysical Center of the National
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Анотація. Мета роботи – комплексна оцінка стану дна та сучасних седиментаційних процесів
окремих акваторій Азово-Чорноморського басейну, що передбачає детальні дослідження дна, донних
відкладів та виявлення об’єктів навігаційних перешкод за допомогою комплексу гідроакустичних
засобів власної розробки (гідролокаційна зйомка рельєфу дна, стратифікація донних відкладів) з
побудовою планшета обстеження (нанесення на планшет руху носія з координатною прив’язкою,
нанесення гідролокаційного зображення дна з виявленими затонулими об’єктами та особливостями
донного рельєфу). Методика дослідження та апаратура – гідроакустичне зондування водної товщі та
дна акваторій за допомогою мобільного гідроакустичного комплексу, математична обробка отриманих
результатів та їх візуалізація з використанням геоінформаційних технологій. Дослідження виконували
для отримання нових детальних гідрографічних та океанографічних даних про стан морського
середовища, рельєфу дна, пошуку й обстеження навігаційних небезпек, а також затонулих об’єктів.
Результати експедиційних досліджень будуть використані для коректури річкових карт з урахуванням
фактичного гідрографічного, гідроакустичного та гідрологічного стану аномальних досліджуваних
ділянок акваторій з метою створення безпечних умов судноплавства на внутрішніх водних шляхах
України.
Ключові слова: гідроакустика, гідролокатор бокового огляду, промір глибин, Банк
океанографічних даних НАН України, експедиція, донні відклади.

Вступ. Україна володіє значними водними просторами, які мають величезне значення у
народному господарстві окремих регіонів і держави в цілому. Для запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій необхідний постійний моніторинг водного середовища АзовоЧорноморського басейну та внутрішніх водних шляхів України з метою виявлення
навігаційних перешкод, аварійного стану гідроспоруд та інших загрозливих явищ. Тобто існує
необхідність комплексного системного та неперервного вивчення стану дна, донних відкладів
як окремих ділянок, так і повністю акваторій річок Дніпро та Дунай, Азовського й Чорного
морів у межах України.
Донні відклади акваторій Азово-Чорноморського басейну, а також процеси вторинного
забруднення води в результаті реседиментації потребують постійного оновлення даних щодо
сучасного стану. Існують всього лише фрагментарні та нерегулярні дані про донні відклади
річок Дніпро і Дунай, Дніпровських водосховищ, причорноморських лиманів і прибережної
частини шельфової зони Чорного та Азовського морів.
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Дистанційний моніторинг дна акваторій з використанням гідроакустичних засобів
забезпечує визначення рельєфу дна і типів ґрунтів верхніх шарів дна, виявлення об'єктів, які
лежать на дні, в тому числі тих, які несуть загрозу безпеці судноплавства й екологічній безпеці
(затонулі або затоплені судна й інші об'єкти, звалища вибухових речовин як потенційно
небезпечних забруднювачів середовища), контроль стану ґрунтів поблизу гідроспоруд,
прокладання та обстеження підводних трубопроводів з метою запобігання аварійних викидів.
Мета – комплексна оцінка стану дна та сучасних седиментаційних процесів окремих
акваторій Азово-Чорноморського басейну, що передбачає детальні дослідження дна, донних
відкладів і виявлення об’єктів навігаційних перешкод за допомогою мобільного комплексу
гідроакустичних засобів власної розробки (гідролокаційна зйомка рельєфу дна, стратифікація
донних відкладів) з побудовою планшета обстеження (нанесення на планшет руху носія з
координатною прив’язкою, нанесення гідролокаційного зображення дна з виявленими
затонулими об’єктами та особливостями донного рельєфу).
Методика – гідроакустичне зондування водної товщі та дна акваторій за допомогою
мобільного гідроакустичного комплексу, математична обробка отриманих результатів, їх
аналіз і візуалізація з використанням геоінформаційних технологій.
Результати експериментальних досліджень Азово-Чорноморського басейну
Державною установою "Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук
України" (далі – Центр) протягом 2018–2019 рр. організовано та забезпечено виконання 7-ох
комплексних наукових експедицій з метою вивчення стану морського та річкового
середовища гідрофізичними (гідроакустичними) методами досліджень, а також збору та
накопичення відповідних океанографічних даних. У 6-ти експедиціях було використано
мобільний гідроакустичний комплекс власної розробки: у 2018 р. – в акваторіях Канівського
водосховища річки Дніпро, північно-західної частини Чорного моря (ПЗЧМ), р. Дунай (гирла
Бистре та Очаківське, Соломонов рукав); у 2019 році – в акваторіях р. Дунай, а саме рукавах
Прямий, Іванешть, Катенька, Машенька та Соломонов; окремих акваторіях ПЗЧМ на підходах
до портів Чорноморськ, Білгород-Дністровський та Одеса; акваторіях Бузько-ДніпровськоЛиманського каналу (БДЛК) та Одеської затоки.
До складу мобільного гідроакустичного комплексу власної розробки входять:
гідролокатор бокового огляду (ГБО), ехолот, профілограф, приймач GPS, пристрій
сполучення, персональний комп'ютер (ПК) та ін. ГБО є змінним: можна використовувати або
ГБО-50, або ГБО-100М залежно від глибин і задач обстеження, що дозволяє працювати на
глибинах до 100 метрів
Серед основних завдань гідроакустичних досліджень важливе місце посідав аналіз
характеру та динаміки основних факторів седиментації дистанційними методами.
Актуальність дослідження цих процесів визначається недостатньою вивченістю особливостей
літологічних типів донних відкладів і закономірності їх розповсюдження [1–6].
Для виконання аналізу змін екосистем акваторій необхідний комплексний системний
підхід і неперервні за періодом виконання дослідження водного середовища з метою
отримання оперативних даних. Саме тому дослідження на окремих ділянках акваторій
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північної частини північно-західного шельфу Чорного моря (ПЗШЧМ) та р. Дунай проводили
два роки поспіль, що дало можливість системності спостережень за динамікою змін, які
відбуваються.
За результатами експедиційних досліджень було:
– отримано нові детальні гідроакустичні та геоморфологічні дані про рельєф дна;
– виявлено навігаційні небезпеки, затонулі об’єкти антропогенного походження, в тому
числі, замулені та малорозмірні;
– побудовано картографічні схеми районів з нанесенням схем руху судна при обстеженні
та отриманої мозаїки відбитого сигналу на галсах і локалізації знайдених об'єктів,
– отримано гідроакустичні зображення дна, які для зручності користування забезпечені
супровідною інформацією, в т.ч. географічними координатами;
– оброблено ехограми за допомогою спеціального програмного забезпечення для
досягнення максимально можливої розрізнювальної здатності по дальності та напрямку і
зниження рівня гідроакустичних перешкод, в т.ч. поверхневої реверберації. Найбільш
характерні цілі були виділені на ехограмах.
Одержана гідроакустична інформація доповнила судновий фрагмент Банку
океанографічних даних (БОД) НАН України. Знайдені об’єкти потребують додаткового
деталізованого вивчення та нанесення (за необходності) на карти для можливості їх
моніторингу і повторного дослідження.
До того ж, Центр, який є судновласником морських науково-дослідницьких суден (НДС)
"Гідробіолог" та "Анатолій Гончар", для виконання океанологічних досліджень сучасними
технічними засобами дослідження морського та річкового середовища здійснив модернізацію
НДС шляхом створення наукових приміщень (лабораторій) і робочих майданчиків, оснащених
штатним і переносним обладнанням, які забезпечують проведення гідроакустичних,
гідрологічних, геологічних, гідробіологічних, гідрохімічних та інших досліджень.
Відповідно до нового проєкту Центру зі створення комплексу суднових науководослідних лабораторій у складі 9-ти лабораторій, першою було розроблено та створено
суднову науково-дослідну гідроакустичну лабораторію, яка в сукупності з апаратнопрограмними комплексами дозволить проводити дослідження методом гідролокації дна
акваторій і різноманітних підводних об'єктів, в тому числі, потенційно небезпечних, на шельфі
та у внутрішніх водоймах з метою підвищення ефективності підводних досліджень, а також
попередження надзвичайних ситуацій і моніторингу екологічної обстановки.
Комплексні гідроакустичні дослідження р. Дніпро
Річка Дніпро – головна водна артерія України, одна з найбільших і найважливіших річок
Європи. Протягом віків річка відігравала та продовжує відігравати важливу роль у житті
людини: забезпечує мільйони людей питною водою, здійснює водозабезпечення промислових
підприємств, зволожує сотні тисяч гектарів землі, дає змогу виробляти електроенергію, а
також є транспортною артерією. Тому в життєзабезпеченні країни вона має неабияке значення.
Дослідження останніх років стану екосистеми Дніпра свідчать [1–9], що в ній
відбуваються негативні зміни: евтрофування, замулення, заростання водною рослинністю.
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Поєднання впливу природних і техногенних чинників на стан Дніпра привернуло увагу
до поглибленого вивчення донних відкладів як одного з індикаторів змін природного стану
довкілля. Донні відклади є однією з головних та інформативних складових гідросистеми. Вони
відображають сукупність фізичних, хімічних і біологічних процесів, що відбуваються у
водотоці та на водозбірній території [9].
Роботи з комплексного гідроакустичного дослідження Канівського водосховища
р. Дніпро у 2018 році проведено на 12 гідроакустичних профілях та одному гідрографічному
полігоні. Загальна протяжність експедиційного маршруту Київ–Канів–Київ становила
360 кілометрів.
Проведено площинну гідроакустичну зйомку дна та водної товщі загальною площею
більше ніж 50 км2, що дало змогу виявити та дослідити затоплені об’єкти природнього та
техногенного походження. Загалом, при дослідженні дна окремих акваторій Канівського
водосховища за площею було знайдено більше 1000 характерних об’єктів техногенного та
природного походження (довжиною до 18 м). Ці об’єкти потребують додаткового дослідження
та нанесення на навігаційні карти для можливості їх постійного моніторингу Й системного
відстежування їх стану.
Гідроакустичні дані при дослідженні Канівського водосховища доповнили наявні дані
цієї акваторії, що дало змогу уточнити інформацію при оновленні річкових навігаційних карт.
Результати моніторингу геоакустичних параметрів донних відкладів вказують на
наявність часових змін у складі речовин седиментаційних потоків у межах дослідженої
ділянки акваторії р. Дніпро. Виявлено тісний зв'язок між гранулометричним складом,
геоакустичними параметрами та питомою щільністю, що дозволяє використовувати один із
цих показників, наприклад, коефіцієнт відбиття або щільність як індикатор змін літології
донних відкладів у цілому, і цілеспрямовано відстежувати даний параметр у системі
моніторингу сучасного річкового седиментогенезу.
Відображення перебігу процесів надходження полютантів у межі акваторії р. Дніпро й
механізму їх розподілу між компонентами водного середовища дає можливість визначати
фактори впливу на інтенсивність процесів самоочищення акваторій індустріальних осередків
та у зонах активного техногенного навантаження.
Завдяки проведеним натурним дослідженням у межах акваторії отримано первинну
інформацію щодо речовинного складу поверхневого шару донних відкладів. Результати
досліджень попередньо засвідчили визначальний вплив рельєфу дна на накопичення певних
літологічних типів поверхневого шару донних відкладів, при цьому для ділянок дна, де
відсутні активні гідродинамічні процеси, спостерігається підвищення вмісту складової
алеврито-пелітової розмірності. Одночасно для ділянок дна з пониженнями в рельєфі або на
периферії руслової частини, де відсутні активні гідродинамічні процеси, спостерігається
підвищення вмісту дрібнодисперсної складової в співвідношенні гранулометричних фракцій.
В акваторії водосховища, в цілому, розрізи відкладів відповідають більш спокійним
гідродинамічним умовам накопичення. У них спостерігаються ритми з природним характером
седиментогенезу, який відображає коливання поверхні водотоку. А на річці Дніпро, внаслідок
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динамічного стану гідросистеми, а також завдяки активному впливу техногенних чинників,
розріз відкладів характеризується великою мінливістю й розмивом частини шарів.
Дані щодо середньої щільності та зміни концентрації мулів у верхньому шарі донних
відкладів за результатами проведених натурних досліджень в межах акваторії р. Дніпро
свідчать про замулення його річища на дослідженій ділянці. Що, у свою чергу, призводить до
накопичення у пелітовій фракції донних відкладів полютантів.
Виходячи з основних закономірностей осадонакопичення [8, 10, 11], які викликані
гідродинамічними факторами і, швидше за все, течіями, а також, беручи до уваги особливості
рельєфу дна, можна виділити зони кінцевого транспортування осадових порід дрібних класів
(двох типів): зони стагнації з пасивними гідродинамічними умовами чи утворенням вихрових
структур та дисипаційні зони, де відбувається зменшення енергетики потоку в результаті
наштовхування його на перешкоду, внаслідок чого втрачається частка суспендованого
матеріалу. Саме такі зони найбільш сприятливі для накопичення осадового матеріалу дрібних
і тонких класів.
Освітлені (акустично прозорі) слабостратифіковані товщі (рис. 1) вказували на їх
петрофізичну однорідність (гомогенність). Це типово для великих площ, де седиментація
слабо залежить від фізико-географічних і гідродинамічних умов та реалізується в стабільній
обстановці при інтегрованому впливі водного середовища, що сприяє безперервному
накопиченню осадових товщ. Що було також підтверджено літологічним аналізом проб
донних відкладів. За даними гідрогеоакустичної зйомки було отримано літологічну
класифікацію верхнього шару донних відкладів (табл. 1). Лише локально, в деяких окремих
місцях акустичний сигнал зафіксував структуру шарів донних відкладів, які істотно
відрізнялися за петрофізичними властивостями між собою.

Рис. 1. Фрагмент профілограми − акустично прозорі слабостратифіковані товщі
Слід зазначити, що загалом в отриманих ехо-сигналах дна міститься інформація про
тонку шарувату структуру донних відкладів з розрізнювальною здатністю до 0,3 м. Обробка
отриманих профілограм за допомогою розроблених алгоритмів та програмного забезпечення
дозволила отримати щільності, потужності та літологічні розрізи шарів донних відкладів
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обстеженої акваторії (рис. 2, 3). При виділенні типів відкладів використано класифікацію
Безрукова П.Л. і Лісіцина А.П., де в якості основних показників гранулометричного складу
прийнято зміст переважної фракції та середній діаметр частинок.
Таблиця 1 – Геоакустичні параметри донних відкладів та їх стратифікація з відсотковими
показниками поєднання в шарі декількох літологічних класів
Номер
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Широта

Довгота

50.1366 с
50.1366 с
50.1366 с
50.1366 с
50.1366 с
50.1366 с
50.1366 с
50.1366 с
50.1367 с

30.7647 в
30.7647 в
30.7647 в
30.7647 в
30.7647 в
30.7647 в
30.7647 в
30.7647 в
30.7647 в

Коеф.
Щільність,
відбиття
кг/м3
0,3
1712
0,33
1770
0,31
1736
0,32
1740
0,34
1870
0,35
1878
0,34
1840
0,26
1620
0,28
1650

Швидкість
звуку, м/с
1638
1669
1645
1670
1622
1650
1645
1590
1600

Пісок,
%
68
60
65
91
98
99
93
55
57

Мул,
%
32
40
35
9
2
1
7
45
43

Рис. 2. Обробка інформації профілограм: 3D-модель рельєфу дна р. Дніпро
На рис. 4 показано фрагмент ехограми фарватеру р. Дніпро з межами зон розподілу піску
й мулу. Отримані дані є унікальними і потребують додаткового подальшого дослідження для
проведення детальної стратифікації річкових донних відкладів.
На підвищеннях дна зменшується потужність сучасних відкладів, часто до повного їх
зникнення. В структурно-геоморфологічних пастках, можливо під впливом течії,
накопичуються значні потужності піщано-алеврито-мулових відкладів, а за рахунок
комбінацій хвильових і нехвильових течій на підвищених ділянках дна накопичуються саме
піщані відклади.
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а) схема розподілу донних відкладів
б) рельєф дна обраного полігону
за вмістом пелітового матеріалу (%)
Рис. 3. Математична модель розподілу пелітового матеріалу
за даними обробки інформації профілограм

Рис. 4. Ехограма фарватеру р. Дніпро з межами зон розподілу піску й мулу
Комплексні гідроакустичні дослідження Чорного моря
В експедиції 2018 року обстежено окремі частини акваторії ПЗЧМ. Дослідження
виконували на переходах та якірних стоянках на 50-ти океанографічних станціях полігону, які
включають 27 станцій чотирьох прибережних розрізів. Загальна протяжність маршруту
становила 302 кілометри.
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В цілому, розрізи відкладів відповідають більш спокійним гідродинамічним умовам
накопичення (рис. 5). У них спостерігаються ритми з природним характером седиментогенезу.
В деяких окремих місцях акустичний сигнал зафіксував структуру шарів донних відкладів, які
істотно відрізнялися за петрофізичними властивостями між собою.

Рис. 5. Приклад ехограми дна північної частини ПЗШЧМ
У підсумку, впродовж експедиції у 2018 р. проведено площинну гідроакустичну зйомку
дна та водної товщі загальною площею більше ніж 70 км2, що дало змогу виявити та дослідити
затонулі об’єкти природного й техногенного походження; визначено географічні координати
та розміри знайдених об’єктів і побудовано 3D-зображень інтенсивностей відбитих сигналів,
зокрема, знайдено більше 100 характерних об’єктів штучного та природного походження.
При виконанні комплексної морської науково-дослідної експедиції ПЗШЧМ у 2019 р.
загальна протяжність маршруту склала приблизно 162 км. Роботи виконувалися на
продольних гідрографічних і гідроакустичних профілях вздовж суднового ходу.
Виконано площинну гідроакустичну зйомку загальною площею більше 75 км 2 з
виявленням об’єктів природного й штучного походження, визначено їхні координати та
розміри. На рис. 6–11 наведено побудовані 3D-зображень інтенсивностей відбитих сигналів
від знайдених об’єктів.
У результаті комплексного дистанційного гідроакустичного дослідження рельєфу дна та
донних відкладів, за характеристиками відбитих сигналів проведено вивчення гідрофізичних
та геофізичних параметрів (геоакустичні характеристики та літологічні типи донних відкладів,
зворотна та об’ємна реверберація водної товщі) обстежених районів акваторій, в тому числі,
підхідних каналів і гідротехнічних споруд (рис. 12). До того ж, під час експедиції було
зафіксовано унікальне гідроакустичне зображення палеоріки (рис. 13) у ПЗЧМ.
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Рис. 6. Знайдені об’єкти правильної форми

Рис. 7. Знайдений об’єкт круглої
форми

Рис. 8. Знайдений об’єкт правильної форми
(довжина близько 40 м)

Рис. 9. Знайдений об’єкт правильної форми

Рис. 10. Характерний рельєф

Рис. 11. Гідроакустична зйомка полігону
звалища донного ґрунту
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Рис. 12. Гідроакустична зйомка
гідротехнічних споруд порту

Рис. 13. Гідроакустичне зображення
русла палеоріки на поверхні дна ПЗЧМ

На рис. 14–15 показано розподіл щільності верхнього шару донних відкладів і глибин
дослідженої ділянки. Дані щодо середньої щільності в межах від 1290 кг/м3 до 1680 кг/м3
свідчать про залежність щільності донних відкладів від глибини залягання.
Проведення гідроакустичних робіт в акваторіях Бузько-Дніпровсько-Лиманського
каналу (БДЛК) та Одеської затоки ПЗЧМ в серпні 2019 року здійснено на маршрутних галсах
та на переходах між гідрологічними станціями на БДЛК. Протяжність дослідницького
маршруту становила приблизно 170 км. БДЛК є гідротехнічною спорудою, що забезпечує
підхід суден з Чорного моря до морських і річкових портів Херсонського і Миколаївського
регіону, терміналів, підприємств. Траса каналу частково проходить по Чорному морю та
Дніпро-Бузькому лиману. Особливою рисою цього лиману є його мілководність. Береги БДЛК
низькі, піщані, місцями високі (до 25–30 м), складені глинисто-піщаними породами, дно біля
кіс піщане, на глибині вкрите глинистими мулами.
При проведенні комплексної науково-дослідної експедиції в акваторіях БДЛК та
Одеської затоки у ПЗЧМ було виконано площинну гідроакустичну зйомку загальною площею
більше 40 км2; побудовано відповідні геоморфологічні інформаційні моделі для різних ділянок
дна акваторій з урахуванням їх структурних і літологічних характеристик; виявлено понад 50
об’єктів природного й штучного походження, визначено їх координати та розміри (рис. 16).
За даними гідрогеоакустичної зйомки було отримано інформацію про літологічний тип
верхнього шару донних відкладів. Локально, в деяких окремих місцях акустичний сигнал
зафіксував структуру шарів донних відкладів, які істотно відрізнялися за петрофізичними
властивостями між собою (рис. 17).
Визначено зони найбільш сприятливі для накопичення осадового матеріалу дрібних і
тонких фракцій (рис. 18).
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Шкала щільності верхнього шару донних відкладів
від 1290 кг/м3 до 1680 кг/м3 та її розподіл

Шкала глибини від 0 до 26,5 м та її розподіл

Рис. 14. Розподіл щільності верхнього шару
донних відкладів дослідженої ділянки

Рис. 15. Розподіл глибин дослідженої
ділянки

Рис. 16. Геоакустичне обстеження
знайденого судна

Рис. 17. Фрагмент ехограми: шари донних
відкладів (мули алевритово-пелітові
потужністю близько 3 м на шарі глини)
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Рис. 18. Ехограма з межами зон розподілу піску та мулу
Середня глибина дослідженого району коливалася в межах 2–6 м, а щільність донних
відкладів – в межах 1220 кг/м3 до 1720 кг/м3, що відповідає закономірності їх ущільнення.
Загалом, під час проведених досліджень Чорного моря у період 2018–2019 рр. отримано
такі результати:
– проведено площинну гідроакустичну зйомку дна та водної товщі загальною площею
більше ніж 185 км2, що дало змогу виявити та дослідити понад 200 затонулих й затоплених
об’єктів природного та техногенного походження;
– визначено географічні координати та розміри знайдених об’єктів, побудовано 3Dзображень інтенсивностей відбитих сигналів;
– побудовано математичні моделі (полігони геоакустичних даних);
– отримані геофізичні параметри упорядковано та передано в судновий фрагмент банку
даних;
– отримано інформацію про стан донних ґрунтів обстеженої акваторії. При цьому
зареєстровано структури верхньої частини осадової товщі потужністю 2–5 м залежно від
щільності;
– отримано літологічну класифікацію верхнього шару донних відкладів. В окремих
місцях акустичний сигнал зафіксував структуру шарів донних відкладів, які істотно
відрізнялися за петрофізичними властивостями між собою;
– здійснено апробацію нових методик проведення гідроакустичних спостережень та
науково-технічного оновлення методів і програмно-технологічних засобів.
Комплексні гідроакустичні дослідження на р. Дунай
Гідроакустичні дослідження у 2018 році на р. Дунай в акваторіях гирл Бистре та
Очаківське і Соломонова рукава зумовлені необхідністю отримання нових детальних
гідроакустичних і геоморфологічних даних про рельєф дна, а також виявлення навігаційних
небезпек, затонулих об’єктів антропогенного походження, в тому числі, замулених і
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малорозмірних. Проведено площинну гідроакустичну зйомку дна та водної товщі загальною
площею більше ніж 30 км2 та виявлено затоплені об’єкти природного та техногенного
походження (рис. 19).

Рис. 19. Приклад ехограми дна р. Дунай (гирло Бистре)
Дослідження останніх років стану екосистеми Дунаю свідчать [3] про евтрофікацію
водних об’єктів, замулення, заростання водною рослинністю.
За результатами експедиції визначено географічні координати та розміри знайдених
об’єктів і побудовано 3D-зображень інтенсивностей відбитих сигналів. Загалом при
дослідженні дна р. Дунай в акваторіях гирл Бистре та Очаківське і Соломонова рукава за
площею було знайдено більше 50 характерних об’єктів штучного та природнього походження.
Вони потребують додаткового вивчення та нанесення на навігаційні карти для їх постійного
моніторингу й системного відстежування їх стану в інтересах підвищення ефективності
навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах
(ВВШ).
В досліджених акваторіях р. Дунай розрізи відкладів загалом відповідають більш
спокійним гідродинамічним умовам накопичення. У них спостерігаються ритми з природним
характером седиментогенезу, який відображає коливання поверхні водотоку (рис. 20).
У 2019 р. комплексну річкову науково-дослідну експедицію на р. Дунай провели в
акваторіях Кілійського гирла від 0-го до 67 км та рукавах Прямий, Іванешть, Катенька,
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Машенька, Соломонов з метою актуалізації стану дна та розробки рекомендацій щодо
використання зазначених акваторій для безпечного судноплавства.

Пісок

Мул

Рис. 20. Ехограма фарватеру р. Дунай з межами зон розподілу піску й мулу
Кілійське гирло на ділянці від мису Ізмаїльський Чатал (116 км) до вантажного району
Вилкове є звивистим, з крутими вигинами. На 32 км основне русло гирла розгалужується на
Соломонів і Прямий рукави. Соломонів рукав сполучається з Прямим рукавом на 22 км вище
портового пункту Вилкове.
Кілійське гирло нижче вантажного району Вилкове ділиться на два основних гирла:
Очаківське і Старостамбульське. Перше з них спрямоване на північний схід, друге – на
південний схід. Обидва гирла розгалужуються на безліч другорядних проток, утворюючи
сучасну дельту річки Дунай.
Кілійське гирло, яке є продовженням основного русла р. Дунай, приймає до 60%
дунайських вод і несе в море більшу частину мулу, що захоплюється течією. Річки Прут і Сірет
під час весняних і осінніх дощів приносять у русло річки Дунай велику кількість наносів, що
утворюються у результаті розмиву лісових берегів. Ці наноси осідають на прибережній зоні,
обмілинах і перекатах. Відклади в Кілійському гирлі – це мул і пісок, місцями глинистий мул
та глина. Уздовж берегів тягнуться неширокі прируслові вали, що утворилися в результаті
відкладення наносів у період повеней.
Вперше отримано матеріали гідроакустичної зйомки акваторій рукавів Прямий,
Іванешть, Катенька, Машенька, островів Великий Даллер і Малий Даллер, Кілійського гирла
р. Дунай (рис. 21, 22). Загалом при дослідженні дна р. Дунай за площею було знайдено більше
50 характерних об’єктів техногенного та природного походження. Ці об’єкти потребують
додаткового вивчення та нанесення на навігаційні карти для їх постійного моніторингу та
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системного відстежування їх стану в інтересах підвищення ефективності навігаційногідрографічного забезпечення судноплавства ВВШ.

Рис. 21. Гідроакустичні обстеження дна та донних відкладів берегової зони Дунаю
та його фарватеру (знайдений об’єкт правильної форми)

Рис. 22. Гідроакустичні обстеження дна та донних відкладів
району о. Великий Даллер (полоса зйомки 50 м на кожен борт)
Переважаючою фракцією в складі донних відкладів за даними гідроакустичного
дослідження був пісок (в середньому 56,3%). Середня концентрація мулів складала приблизно
32,9%. Глина – найменш представлена фракція в гранулометричному складі донних відкладів
(в середньому 10,9%). Порівняння гранулометричного складу донних відкладів двох років
дослідження (2018–2019 рр.) показує його стабільність практично у всьому досліджуваному
районі. У донних відкладах гирла Бистре відзначено збільшення в 2019 р. частки піску та
зменшення мулу.
Таким чином, було встановлено основні механізми накопичення певних літологічних
типів сучасних донних відкладів в окремих акваторіях р. Дунай.
За підсумками експедицій 2018–2019 рр. на р. Дунай отримано такі основні результати
гідроакустичних досліджень:
– вперше отримано матеріали гідроакустичної зйомки акваторій рукавів Прямий, Іванешть,
Катенька, Машенька, островів Великий Даллер і Малий Даллер, Кілійського гирла р. Дунай;
– повторно отримано матеріали гідроакустичної зйомки акваторій гирла Бистре,
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Соломонова рукава р. Дунай, що дало змогу провести аналіз змін екосистеми;
– проведено аналіз сили зворотного розсіювання звукових хвиль з різними частотами
гідроакустичного комплексу ГБО-50 (ДУ "Гідрофізичний центр НАН України") та комплексу
багатопроменевого ехолоту Sea Bat 7101 (ДУ "Держгідрографія") дозволив уточнити
геоакустичні параметри донних відкладів і провести коригування даних гідролокатора
бокового огляду для їх візуалізації та класифікації затоплених і затонулих об’єктів;
– спільна комплексна робота гідроакустичної та геологічної груп з дослідження донних
відкладів окремих акваторій р. Дунай дала змогу найбільш повно вивчити їх властивості, склад
і закономірності розповсюдження;
– проведено площинну гідроакустичну зйомку дна та водної товщі загальною площею
більше ніж 60 км2 з визначенням коливання глибин від 5 м до 15 м;
– виявлено та досліджено багато затоплених об’єктів природного та техногенного
походження з визначенням їхніх географічних координат та розмірів і побудовою 3Dзображень інтенсивностей відбитих сигналів.
Комплексні гідроакустичні дослідження в акваторіях головного навігаційного
фарватеру р. Прип’ять (в межах Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного
заповідника)
Прип’ять – найбільша за площею басейну, довжиною та водністю права притока Дніпра.
Відновлення судноплавства на Прип’яті дозволить розкрити транзитний потенціал України за
рахунок розвитку річкового транспортного коридору від Балтійського до Чорного морів.
У 2019 році проведено площинну гідроакустичну зйомку дна та водної товщі (рис. 23)
загальною площею понад 4 км2, що дало змогу виявити та дослідити затоплені об’єкти різного
походження. Визначено географічні координати та розміри знайдених об’єктів і побудовано
математичні моделі інтенсивностей відбитих сигналів.

Рис. 23. Знайдений об’єкт на фарватері р. Прип’ять
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Загалом при дослідженні дна р. Прип’ять за площею було знайдено більше 50
характерних об’єктів штучного та природного походження. Ці об’єкти потребують
додаткового вивчення та реєстрації для можливості їх постійного моніторингу й системного
відстежування їхнього стану в інтересах підвищення ефективності навігаційногідрографічного забезпечення судноплавства ВВШ, екологічного стану тощо. Також було:
– отримано інформацію про стан донних відкладів району досліджень за результатами
обробки профілограм із застосуванням методики дистанційної профільної ґрунтової зйомки дна;
– зареєстровано структури верхньої осадової товщі потужністю 0.2–0.6 м залежно від
щільності за допомогою гідроакустичного профілювання;
– зафіксовано на багатьох ехограмах затонулі стовбури дерев (рис. 24) довжиною до 12 м;
– досліджено повністю затонулу баржу довжиною близько 70 м, що становить
навігаційну небезпеку (рис. 25) та побудовано фрагмент карти ізобат цього району.
Гідроакустичне дослідження баржі показало її суттєве замулення на глибині 5–6 м. Характер
геоморфології дна, літології донних відкладів і сила течій дають підстави припустити
подальше переміщення затонулої баржі до фарватеру річки. Також зафіксовано частково
затонулу баржу довжиною близько 70 м (рис. 26-27).

Рис. 24. Ехограма затонулих стовбурів дерев
Дистанційне дослідження донних відкладів р. Прип’ять дозволило провести оцінку їх
середньої щільності, яка коливалась у межах 1490 кг/м3 до 1600 кг/м3 та зміни концентрації
мулів у верхньому шарі донних відкладів, що свідчить про замулення річища на дослідженій
ділянці.
Отримані результати комплексної науково-дослідної експедиції "Прип’ять – 2019" було
докладно викладено в монографії [12].
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Рис. 25. Ехограма профілю затонулої
баржі на глибині 5–6 м

Рис. 26. Ехограма ГБО частково затонулої баржі
на р. Прип’ять (довжина близько 70 м)

Рис. 27. Фотографія частково затонулої баржі
Наукова новизна. Проведено комплексне гідроакустичне дослідження дна акваторій
річок Дніпро і Дунай, а також Чорного моря в період 2018–2019 років. Вперше одержано
матеріали гідроакустичної зйомки р. Прип’ять. Під час експедицій було отримано емпіричні
відомості для набуття практичного досвіду та подальших теоретичних узагальнень у галузі
гідрографії й океанографії. Виконані експедиційні дослідження дозволили провести аналіз
зміни стану акваторій, що є невід'ємною складовою екологічного моніторингу водного
середовища (екосистем) та закласти основи для вироблення рекомендацій з удосконалення
навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства.
Практична значимість. Виконання комплексних експедиційних досліджень ВВШ є
вкрай важливим для здобуття нових натурних даних й комплескного екологічного
моніторингу, але ускладнюється обмеженим фінансуванням та втратою науково-дослідного
флоту НАН України. Дослідження виконувалися для отримання нових детальних
гідрографічних та океанографічних даних про стан морського середовища, рельєфу дна,
пошуку та обстеження навігаційних небезпек, а також затонулих об’єктів. Результати
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експедиційних досліджень використано в процесі коректури річкових карт з урахуванням
фактичного гідрографічного, гідроакустичного та гідрологічного стану досліджуваних
ділянок акваторій, що забезпечить створення безпечних умов судноплавства на внутрішніх
водних шляхах України. Проведені дослідження мають науково-технічне і прикладне
значення.
Висновки. Загалом, у результаті комплексних гідроакустичних досліджень в акваторіях
Канівського водосховища річки Дніпро; ПЗЧМ; р. Дунай (гирло Бистре і Очаківське, рукави
Соломонов, Прямий, Іванешть, Катенька, Машенька); окремих акваторій ПЗЧМ на підходах
до портів Чорноморськ, Білгород-Дністровський та Одеса; Бузько-Дніпровсько-Лиманського
каналу та Одеської затоки ПЗЧМ було:
– проведено площинну гідроакустичну зйомку дна та водної товщі загальною площею
більше ніж 300 км2, що дало змогу виявити та дослідити донні об’єкти природного та
техногенного походження;
– визначено географічні координати та розміри виявлених об’єктів, побудовано схеми
3D-зображень інтенсивностей відбитих сигналів;
– зареєстровано більше 1200 характерних об’єктів штучного та природного походження;
– побудовано математичні моделі (полігони геоакустичних даних);
– встановлено, що суднохідний шлях 745,0–750,0 км від гирла р. Дніпро є безпечним, а
глибини гарантованими. Динаміка зміни рельєфу дна є незначною, а стійкість підводної
поверхні є помірно сталою;
– експедиційні роботи на шельфі Чорного моря загальною протяжністю маршруту 131
морська миля (243 км) дозволили здійснити апробацію нових методик проведення
гідроакустичних досліджень та програмно-технологічних засобів, також на глибині моря
понад 20 м виявлено замулені уламки літака;
– комплексні гідрографічні й гідроакустичні дослідження дельти Дунаю дали змогу
уточнити й підтвердити сучасний стан окремих ділянок суднового ходу р. Дунай, виявити
загальний рельєф дна річкового русла, встановити характер і розташування навігаційних
небезпек;
– одержані геофізичні параметри упорядковано та передано в судновий фрагмент банку
даних;
– отримано інформацію про стан донних ґрунтів усієї площі обстежених акваторій, при
цьому зареєстровано структури верхньої частини осадової товщі потужністю 2–5 м залежно
від щільності;
– здійснено літологічну класифікацію верхнього шару донних відкладів. Лише локально,
в деяких окремих місцях акустичний сигнал зафіксував структуру шарів донних відкладів, які
істотно відрізнялися за петрофізичними властивостями між собою;
– здійснено апробацію нових методик проведення гідроакустичних спостережень та
науково-технічне оновлення методів і програмно-технологічних засобів;
– одержано емпіричні відомості для набуття практичного досвіду й подальших
теоретичних узагальнень у галузі гідрографії та океанографії;
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– отримані дані передано до гідрографічного фрагменту Банку океанологічних даних
НАН України з метою створення можливості постійного моніторингу акваторій, які
досліджували та підвищення ефективності навігаційно-гідрографічного забезпечення
судноплавства.
За результатами досліджень закладено основи для вироблення рекомендацій з
удосконалення навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства в досліджуваних
районах.
Для забезпечення аналізу змін екосистем акваторій необхідно застосувати комплексний
підхід і періодичні повторні дослідження з метою отримання оперативних даних про фізичні
процеси в них. Саме тому дослідження на окремих ділянках акваторії північної частини
ПЗШЧМ та р. Дунай в акваторіях гирл Бистре та Очаківське і Соломонова рукава проводились
два роки поспіль, що дало можливість здійснити системні спостереження за динамікою змін,
які відбулися.
Постійний моніторинг водного середовища шляхом комплексних експедиційних
досліджень дозволяє запобігти виникненню надзвичайних ситуацій на воді й оперативно
реагувати на виявлені загрози.
Результати комплексних досліджень також можуть бути використані в процесі
прогнозування екологічного стану річкових русел, змін геологічної будови дна, для
оперативної актуалізації річкових карт і посібників для плавання (з урахуванням фактичного
гідрографічного, гідроакустичного та гідрологічного стану окремих ділянок акваторій, які
досліджують), а також при розробці рекомендацій для безпечного судноводіння, планування
днопоглиблювальних робіт, при розробці водних туристичних маршрутів, формуванні та
поповненні Банку океанографічних даних НАН України тощо.
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Аннотация. Цель работы – оценка экологического состояния отдельных акваторий АзовоЧерноморского бассейна, предусматривает подробные исследования дна, донных отложений и
обнаружение объектов навигационных препятствий комплексом гидроакустических средств
собственной разработки (гидролокационную съемку рельефа дна, стратификацию донных отложений)
с построением планшета обследования (нанесение на планшет траектории носителя с координатной
привязкой, нанесение гидролокационных изображений дна с выявленными затонувшими объектами и
особенностями донного рельефа). Методика исследования и аппаратура – гидроакустическое
зондирование водной толщи и дна акваторий с помощью мобильного гидроакустического комплекса,
математическая обработка полученных результатов с использованием геоинформационных
технологий. Исследования выполнялись для получения новых детальных гидрографических и
океанографических данных о состоянии морской среды, рельефе дна, поиска и обследования
навигационных опасностей, а также затонувших объектов. Результаты экспедиционных исследований
будут использованы в процессе корректуры речных карт с учетом фактического гидрографического,
гидроакустического и гидрологического состояния аномальных исследуемых участков акваторий, что
обеспечит создание безопасных условий судоходства на внутренних водных путях Украины.
Проведенные исследования имеют научно-техническое и прикладное значение.
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Abstract. The objective of the work is to assess the ecological status of selected areas of the AzovBlack Sea basin. This assessment includes detailed studies of the seabed, sediments and detection of navigation
obstacles by a set of internally developed hydroacoustic means (sonar survey of the topography of the bottom,
stratification of the bottom sediments) with construction of the survey tablet (application of the carrier motion
with coordinates, application of the sonar image of the bottom with identified sunken objects and features of
the bottom relief). Research methods and instruments – hydroacoustic soundings of the water column and
seabed with the aid of a mobile hydroacoustic complex, mathematical processing of the obtained results using
geoinformation technologies. The studies were carried out to obtain new detailed hydrographic and
oceanographic data on the state of the marine environment, the topography of the seabed, navigational hazards
and sunken objects. The results of the expeditionary studies will be used in the process of readjusting river
maps to take into account the actual hydrographic, hydroacoustic and hydrological status of the anomalous
areas under study with the aim to ensure safe navigation on Ukrainian inland waterways. Carried out research
has scientific, technical and practical significance.
Keywords: hydroacoustics, side-scan sonar, depth-measurement, oceanographic data bank of NAS of
Ukraine, cruise, sediments.
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Анотація. Метою статті є роз’яснення розроблених методичних рекомендацій щодо формування
правил (інструкцій) оформлення науково-технічних звітів і даних спостережень, отриманих під час
морських (річкових) наукових досліджень: інформації про виконання експедиційних наукових
досліджень на науково-дослідницьких суднах і повного заключного науково-технічного звіту про
виконані морські наукові дослідження. Методичні рекомендації розроблено з метою надання
практичної та методичної допомоги в оформленні даних морських наукових досліджень з метою
найбільш ефективної підготовки звітних документів та оформлення даних спостережень.
Запропоновані методичні рекомендації дозволять фахівцям у галузі океанографії вдосконалити діючі
методики з надання інформації про виконані експедиційні наукові дослідження.
Ключові слова: морські наукові дослідження, опис отриманих даних спостережень, науковотехнічний звіт, експедиції, океанографічні дані.

Вступ. Формування якісної та повноцінної бази даних про природне середовище
Світового океану неможливе без збору відомостей про проведені експедиційні дослідження та
отримані матеріали спостережень за морським середовищем.
Океанографічні роботи – це комплекс спостережень, вимірювань та обробки даних, які
проводять в океанах і морях з метою отримання інформації про їх стан і процеси, які в них
відбуваються (фізичні, геологічні, хімічні та біологічні). Ці дослідження виконують з метою
отримання необхідної інформації в режимі реального часу і забезпечення прогнозування їх
майбутнього стану, а також проведення наукових досліджень.
Специфіка океанографічних досліджень полягає в їх комплексному характері, оскільки
вони проводять спостереження і вимірювання, спрямовані на вивчення різних властивостей
океану, що вивчаються такими науками як фізика, хімія, біологія, геологія та багатьох
інших [6].
Всі отримані дані про океан потребують обробки, узагальнення, передачі, зберігання,
обміну, аналізу та доведення до користувачів, що можливо шляхом створення Банку
океанографічних даних Національної академії наук України (БОД НАН України), який має
наукове, просвітницьке, економічне та інформаційне значення.
Мета статті – роз’яснення розроблених методичних рекомендацій щодо формування
правил (інструкцій), оформлення науково-технічних звітів і даних спостережень, отриманих
під час морських (річкових) наукових досліджень: інформації про виконання експедиційних
наукових досліджень на науково-дослідницьких суднах і підготовка повного заключного
науково-технічного звіту про виконані морські наукові дослідження.
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При складанні цих рекомендацій було враховано міжнародний досвід [12-14], вимоги
Державних стандартів України ДСТУ 3008:2015, ДСТУ 3366:2009, а також інтернет-ресурси з
міжнародними

базами

океанографічних

http://www.oceandataportal.net,

даних

http://www.emodnet.eu,

(http://www.oceanexpert.net,
https://www.seadatanet.org,

http://marine.copernicus.eu тощо).
Одним з напрямів розвитку науково-технічного потенціалу фундаментальних і
прикладних досліджень, визначених у чинній редакції Морської доктрини України є
організація комплексних морських експедицій [8–10]. Тому поновлення науково-дослідних
експедиційних досліджень морського й річкового природного середовища та розвиток їхнього
апаратурно-методичного забезпечення є одним з актуальних заходів для підвищення
ефективності вивчення акваторій [17].
Океанологічні дані, зібрані у відповідний спосіб під час експедиційних наукових
досліджень, є основою для розробки технології збереження, накопичення даних і подальшого
обміну між потенційними користувачами та головною складовою БОД НАН України [1].
Відповідно до статутних завдань Державна установа "Науковий гідрофізичний центр
Національної академії наук України" (ДУ "Гідрофізичний центр НАН України") організовує
та забезпечує виконання комплексних (гідрофізичних, гідрохімічних, гідробіологічних, а
також морських геолого-географічних та екологічних) експедиційних наукових досліджень на
морських та річкових науково-дослідницьких суднах.
Відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" наукова
експедиція є організаційною формою та складовою наукових досліджень, що передбачає
відрядження групи наукових працівників з метою здобуття емпіричних відомостей, отримання
практичного досвіду та подальших теоретичних узагальнень у відповідній галузі наук.
Для підтримки БОД НАН України в актуальному стані необхідно забезпечити якісне
надходження інформації, що отримується під час експедиційних досліджень в морських та
річкових акваторіях України з застосуванням технічних засобів збору даних.
Для вимірювань і спостережень використовують різні інструментальні засоби та
спостережувальні платформи, які постійно модернізують й замінюють на більш досконалі.
При цьому часто з'являються принципово нові методи вимірювань і прилади, які продукують
інформаційні потоки іншої структури або нового складу параметрів. Методика проведення
спостережень також досить різноманітна. Тому і потоки океанографічних даних в цілому є
комплексними, неоднорідними, широко варійованими за структурою та складом вимірюваних
параметрів морського середовища [6].
Технічні засоби збору інформації, з точки зору отримання та передачі інформації до БОД
НАН України, підрозділяються за видами отримання інформації: в аналітичному та
цифровому вигляді. В обох випадках інформація потребує попередньої камеральної обробки
для підготовки даних для підготовки її передачі до БОД НАН України [17].
Згідно з "Порядком організації та проведення експедиційних досліджень" затвердженим
наказом директора ДУ "Гідрофізичний центр НАН України" від 18.03.2019 р. № 34,
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проведення наукової експедиції встановлюється відповідно до наказу директора на термін до
90 днів (крім випадків довготривалої наукової експедиції), яким затверджують начальника та
персональний склад експедиції, наукові задачі, район (місце або маршрут) проведення
досліджень, строки, необхідність роботи у вихідні дні та оформлене відповідним чином
Рейсове завдання. В ньому містяться відомості про підставу проведення експедиції,
найменування теми, основні завдання експедиції, чисельний склад, кількість діб,
найменування науково-дослідницького судна, маршрут, дати вибуття та прибуття.
Невід’ємною частиною Рейсового завдання є акт готовності експедиції, підписаний
уповноваженою особою з безпеки судноплавства та інспектором з охорони праці, а також
завізований відповідальними особами: керівником наукової роботи, головним бухгалтером та
начальником служби матеріально-технічного постачання.
Після завершення експедиції проводять первинну та детальну обробку отриманих даних,
в результаті чого формують попередній звіт про виконану роботу з обов’язковим включенням
зведеного опису отриманих даних, а згодом готують повний заключний науково-технічний
звіт з відповідно оформленими масивами (файлами) океанографічних даних.
Отримані дані повинні бути представлені в електронному вигляді у встановлених
форматах, визначених для кожного виду спостережень, супроводжуватися описом з їх
ідентифікацією для правильного застосування в науково-дослідній і практичній діяльності, а
також подальшу передачу їх до БОД НАН України і замовникам. Після закінчення
експедиційних робіт необхідно скласти науково-технічний звіт про виконані роботи з
оцінками їх результатів й оформленими базами даних.
Попередній звіт про виконану роботу складають начальник експедиції та керівник
теми і подають на затвердження директору установи протягом 5 днів після завершення
експедиції. Звіт має містити:
 затверджену програму наукових досліджень з оцінкою повноти її виконання й
досягнення поставленої мети за кожним тематичним напрямом. Також мають бути зазначені
всі внесені зміни до програми (у разі їх наявності), із зазначенням причин цих змін;
 наукові результати;
 попередні висновки;
 опис виконаних робіт;
 перелік виявлених недоліків;
 пропозиції;
 додатки.
Попередній звіт про виконану роботу підписують начальник експедиції та керівник теми.
В якості додатку до попереднього звіту рекомендовано надавати зведений опис
отриманих даних за формою:
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Зведений опис отриманих даних
Загальний опис експедиції
Назва
Тип експедиції (морська/річкова)
Проєкт, програма або науково-дослідна робота, в
рамках якої проведено експедицію
Загальна інформація про експедицію
Наводять загальну інформацію про цілі
та завдання досліджень
Країна
Відповідальна організація, установа
Дата початку експедиції
Дата закінчення експедиції
Пункт/порт вибуття
Пункт/порт прибуття
Керівник експедиції
П.І.Б.
Посада
Адреса
Телефон
E-mail
Платформа спостережень
Тип спостережувальної платформи
Назва спостережувальної платформи (судна)
Позивний (для судна)
Номер судна Міжнародної морської організації (ІМО)
Номер судна в морському судновому реєстрі
Номер судна в річковому судновому реєстрі
Країна та організація – власник (судновласник)
платформи (судна)
Район робіт
Район спостережень
Додаткова інформація про район робіт
Координати
Спостереження
Види спостережень
Структурна одиниця
Кількість
П. І. Б. автора опису, посада

Повний заключний науково-технічний звіт про виконані морські наукові дослідження
складає науковий керівник цих досліджень. Звіт оформляють відповідно до чинних правил
ДСТУ 3008:2015 "Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та
правила оформлювання".
На титульному аркуші зазначають найменування відомства та відомості про організацію,
відповідальну за проведені морські наукові дослідження; повну назву звіту з зазначенням
назви експедиції, назви акваторії, найменування програми досліджень і номеру науководослідної роботи (держзамовлення, госпдоговору, проєкту, гранту чи ін.); підписи
відповідальних осіб; дату затвердження звіту; місто та рік складання звіту.
Звіт підписують начальник експедиції та керівник теми, затверджує керівник організації,
відповідальної за проведення досліджень.
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Рекомендується дотримуватися такої структури укладання повного науково-технічного
звіту:
1. Звіт наукового керівника із загальною характеристикою програми та результатів
проведених досліджень.
2. Звіти за окремими видами досліджень.
3. Звіт капітана.
4. Обов'язкові додатки до звіту з матеріалами спостережень.
1. Звіт наукового керівника має містити такі розділи:
 список авторів;
 реферат;
 зміст;
 вступ;
 мета та науково-технічні завдання експедиційних досліджень, завдання наукових
загонів (груп);
 програма досліджень;
 відомості про маршрут і район досліджень. Подають докладну карту (схему) кожного
району морських наукових досліджень в одній із загальноприйнятих картографічних проекцій,
на яку наносять: градусну географічну сітку координат; межі району морських наукових
досліджень; маршрут руху судна (іншого плавзасобу) в період виконання морських наукових
досліджень; пункти встановлення автономних вимірювальних засобів, що використовували в
морських наукових дослідженнях. Відомості про маршрут, район досліджень, пункти
постановки автономних вимірювальних засобів також наводять у табличному вигляді із
зазначенням координат основних точок маршруту та дат їх проходження за формою:
Номер станції
(пункту)

Дата проходження

Широта

Довгота

Примітка

 схема розташування палубних пристроїв і приладів, які використано для проведення
досліджень. Наводять характеристику роботи обладнання та вимірювальної техніки.
Описують методи та засоби вимірювань і обробки даних;
 навігаційні особливості в період досліджень (особливості управління судном
(транспортним засобом), способи і точність визначення географічних координат);
 склад наукових загонів (груп). Наводять списковий склад кожного наукового загону
(групи) за формою:
№

П. І. Б.

Посада

Установа (організація)

 хід та особливості виконання програми наукових досліджень. Оцінюють рівень
досягнення поставлених у програмі наукових досліджень цілей, повноти реалізації програми,
можливих відхилень від програми досліджень, наводять відомості про обсяг виконаних робіт
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за всіма напрямами наукових досліджень. Дають характеристику роботи наукових загонів
(груп) та екіпажу щодо забезпечення виконання програми досліджень. Наводять
характеристику впливу на навколишнє середовище транспортного засобу та технічних
заходів, які здійснено під час досліджень;
 найбільш важливі наукові результати досліджень;
 зберігання та передача даних;
 особливі випадки (втрата обладнання тощо);
 висновки, зауваження та пропозиції щодо поліпшення організації досліджень і
технічного оснащення;
 список використаних джерел.
2. Звіти за окремими видами досліджень складають керівники наукових загонів (груп)
і мають містити такі складові:
 підстава для проведення експедиції (найменування та номер замовлення, госпдоговору,
проєкту, гранту чи ін.; наказ, згідно з яким здійснювали експедицію);


опис судна, що використовується;

 склад експедиційного загону (включаючи екіпаж, із зазначенням посад і структурної
приналежності співробітників) за формою:
№

П. І. Б.

Посада за
наказом

Структурний
підрозділ

Обов’язки

 програма досліджень за тематичним науковим напрямком (дисципліною);
 відомості про технічні засоби, використані для проведення наукових досліджень за
даним тематичним напрямом, методи та регламент їх повірки (в разі необхідності). Також по
кожному приладу мають бути представлені відомості про його технічні характеристики,
зокрема про діапазон і точність вимірювання параметрів. Відомості рекомендується надавати
за наведеною нижче формою:
№

Назва приладу (пристрою)

Виробник

Рік виробництва

Дата повірки

 відомості про методи спостереження та обробки даних, аналізу проб і зразків,
включаючи посилання на використані нормативні документи. Дають детальний опис
нестандартних методів. Наводяться відомості про методи аналітичної й комп'ютерної обробки
даних, в тому числі, про процедури контролю якості отриманих даних;
 попередні результати досліджень, аналізу отриманих матеріалів, включаючи відмітні
риси проведених досліджень, основні висновки;
 перелік отриманих матеріалів досліджень (файлів даних, зразків), що підлягають
передачі в БОД НАН України і замовнику.
3. Звіт капітана має містити інформацію про:
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 кількість пройдених миль;
 витрату палива і паливно-мастильних матеріалів;
 технічний стан судна;
 випадки пошкодження судна.
4. Обов'язкові додатки до звіту:
 акти передачі відповідальним особам первинних даних експедиції, проб і зразків для
подальшого аналізу, зберігання та обробки;
 копія наказу про експедицію;
 первинні дані по окремих видах досліджень (додаються на СD/DVD до звіту).
Науково-технічний звіт не пізніше 3-х місяців після завершення експедиції подають на
розгляд Вченій раді ДУ "Гідрофізичний центр НАН України". Електронна копія науковотехнічного звіту повинна бути представлена в форматі текстового редактора Word або PDF.
Отримані дані морських наукових досліджень, як правило, об'єднують у масиви (файли)
за дисциплінарною ознакою, наприклад, групування даних, отриманих різними
вимірювальними пристроями одночасно в рамках однієї дисципліни, або дані отримані одним
вимірювальним пристроєм протягом всього періоду вимірювань у ході наукових досліджень.
Згідно з рекомендаціями Міжурядової океанографічної комісії ЮНЕСКО,
океанографічні дані групують за кількома дисциплінами, де фізична океанографія містить,
зокрема, гідрофізичні параметри (температура поверхні моря, солоність води, швидкість
розповсюдження звуку тощо), вкрай важливі для забезпечення морської діяльності, у тому
числі висвітлення гідрографічної обстановки для забезпечення виконання бойових і
повсякденних завдань.
У статті [7] детально описано питання збору, структуризації та відображення
океанографічної інформації з просторово-розподілених джерел. Описано сервіси збору,
структуризації, відображення інтелектуальної інформаційної системи (ІІС), призначеної для
оцінки гідрофізичного стану акваторій Чорного моря, шляхом створення бібліотеки
онтологічних описів процесів обробки й відображення інформації в програмному середовищі
ІІС.
У ДУ "Гідрофізичний центр НАН України" розроблено форми файлів даних, за якими
вносять до Банку океанографічних даних НАН України результати експедиційних
гідроакустичних та геологічних досліджень [17]. Їхня загальна мета полягає в одержанні
актуальних емпіричних даних для сприяння навігаційній безпеці судноплавства на внутрішніх
водних шляхах і в територіальному морі України за рахунок виявлення сучасних тенденцій
загальних змін рельєфу дна, характеру поверхні та особливостей осадонакопичення.
Наступним кроком буде приведення форматів масивів (файлів) даних до вимог світових
центрів збору та обміну, тобто до міжнародного стандарту [12–16].
До кінця 1980-х років океанографічними даними переважно керувались у Національному
центрі океанографічних даних (НЦОД). Дані формували з даних круїзних досліджень або
дослідницьких проєктів, наданих вченими-дослідниками центрам обробки даних із
затримкою, яка сягала декілька років. Після розвитку оперативної океанографії та створення
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Глобальної системи спостережень за океаном (ГССО) кількість типів даних та їх обсяги значно
зросли. Крім того, були розроблені системи управління даними, часто без узгодження з
існуючими НЦОД. Зазвичай національні центри обробки даних не інформують про нові
потоки даних, і вони не включені до систем даних НЦОД. У деяких випадках великі обсяги
даних просто залишаються без нагляду та втрачаються. Тому важливо, щоб на національному
рівні всі спостереження та дослідження океану були належним чином скоординовані.
Повний і своєчасний обмін океанографічними даними є основою успішного
міжнародного співробітництва в галузі морських наук Міжурядова океанографічна комісія
(МОК) ЮНЕСКО з часу свого створення (1960 р.) приділяла особливу увагу наданню доступу
країнам і фахівцям до океанографічних даних й створенню для цієї мети глобальної системи і
скоординованого механізму у рамках програми Міжнародного обміну океанографічними
даними та інформацією (МООД). Цю діяльність спочатку координувала Робоча група МОК
ЮНЕСКО, а згодом Комітет МОК по МООД у тісній співпраці зі Світовими центрами даних
Міжнародної ради з науки (МРН).
Основними цілями програми МООД є сприяння обміну між державами-членами та
фахівцями усіма морськими даними та інформацією, включаючи метадані, продукти й
інформацію, в реальному режимі часу, в близькому до реального режиму часу та в режимі
запізнювання, забезпечення довгострокового архівування даних, розробки міжнародних
стандартів і методів для обміну, надання допомоги державам-членам у зміцненні необхідного
потенціалу в галузі управління морськими даними та інформацією і надання підтримки
міжнародним науковим і оперативним морським програмам МОК і Всесвітньої метрологічної
організації (ВМО). Вся ця діяльність ґрунтується на політиці МОК у галузі міжнародного
обміну океанографічними даними та інформацією. Система МООД включає всесвітню
мережу, що складається з виділених національних установ (ВНУ), національних центрів
океанографічних даних і Світових центрів даних (СЦД) Міжнародної ради з науки. В даний
час створюється нова Всесвітня система даних (ВСД), в якості нового міждисциплінарного
органу Всесвітньої ради з науки.
Океанографія представлена лише чотирма СЦД (із 51 існуючих СЦД): СЦД з
океанографії (м. Сілвер-Спрінг, США), СЦД з морської екології (м. Бремен, Німеччина), СЦД
з океанографії, (м. Обнінськ, Російська Федерація), СЦД з океанографії (м. Тяньцзінь,
Китайська Народна Республіка).
Український науковий центр екології моря Міністерства захисту довкілля та природних
ресурсів України (УкрНЦЕМ, м. Одеса) з 2019 року визнано Національним центром обміну
даних програми МООД МОК ЮНЕСКО. З 2016 року УкрНЦЕМ є вузлом програми
Океанської біогеографічної інформаційної системи (ОБІС – МООД – МОК ЮНЕСКО).
Океанографічні дані, внесені до СЦД, стають автоматично доступними для наукових
дослідників у будь-якій країні. Таким чином, не може бути жодних обмежень щодо даних,
якими обмінюється система СЦД.
Концепція ВСД Всесвітньої ради з науки спрямована на перехід від існуючих
самостійних СЦД і окремих служб до загальної, глобальної, взаємозалежної та розподіленої
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системи даних, яка ґрунтується на нових технологіях і нових методах діяльності з науковими
даними (https://www.worlddatasystem.org/).
Практична значимість. Методичні рекомендації розроблено з метою надання
практичної та методичної допомоги в оформленні даних морських наукових досліджень для
найбільш ефективної підготовки звітних документів та оформлених даних спостережень.
Запропоновані методичні рекомендації дозволять вдосконалити діючі методики з оформлення
та представлення інформації про виконані експедиційні наукові дослідження.
Висновки. В статті було описано методичні рекомендації щодо формування правил
(інструкцій) оформлення науково-технічних звітів і даних спостережень, отриманих під час
морських (річкових) наукових досліджень: інформації про виконання експедиційних наукових
досліджень на науково-дослідницьких суднах і повного заключного науково-технічного звіту
про виконані морські наукові дослідження. З метою оформлення даних згідно зі стандартами
рекомендації містять вимоги щодо оформлення звітів та опису отриманих даних
експедиційних досліджень. Дотримання цих рекомендацій при оформленні даних морських
наукових досліджень забезпечить їх ідентифікацію та вірне використання в науково-дослідній
та практичній діяльності.
Наступним кроком буде приведення форматів масивів (файлів) даних до вимог світових
центрів збору та обміну, тобто до міжнародного стандарту.
В резолюціях Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй 73/124 [2-4] визнано
за необхідне активізувати зусилля на всіх рівнях з метою розширення діяльності в області
морських наукових досліджень і розробки та передачі морської технології відповідно до
Конвенції [5], для поліпшення загального розуміння океанів і морських екосистем й усунення
прогалин у нарощуванні потенціалу в галузі морських наук. До того ж, однією ж всеосяжних
цілей Десятиліття Організації Об’єднаних Націй, присвяченого науці про океан в інтересах
сталого розвитку є «накопичення наукових знань і розвиток науково-технічної бази і
партнерської взаємодії, необхідних для стійкого освоєння ресурсів океану», а пріоритетною
галуззю наукових досліджень і розробок – «всеосяжна система спостережень за океаном».
Всесвітній метеорологічний конгрес підтвердив важливість дотримання відповідної
нормативно-правової бази для збору океанічних даних в водах, що знаходяться під
національною юрисдикцією, й обміну ними та наполегливо закликав своїх членів полегшувати
й заохочувати виконання програм морських метеорологічних і океанографічних
спостережень, зокрема в межах виключних економічних зон.
Прогрес у морських наукових дослідженнях безпосередньо залежить від ефективності
потоку отриманих даних.
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Аннотация. Целью статьи является разъяснение разработанных методических рекомендаций по
формированию правил (инструкций) оформления научно-технических отчетов и данных наблюдений,
полученных во время морских (речных) научных исследований: информации о выполнении
экспедиционных исследований с помощью научно-исследовательских судов и полного
заключительного научно-технического отчета о выполненных морских научных исследованиях.
Методические рекомендации разработаны с целью оказания практической и методической помощи в
оформлении данных морских научных исследований для наиболее эффективной подготовки отчетных
документов и оформления данных наблюдений. Предложенные методические рекомендации позволят
усовершенствовать действующие методики по предоставлению информации о выполненных
экспедиционных научных исследованиях.
Ключевые слова: морские научные исследования, описание полученных данных наблюдений,
научно-технический отчет, экспедиции, океанографические данные.
Guidance on the design of marine scientific research data
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Abstract. The purpose of the article is to explain the developed methodological recommendations on
the formation of rules (instructions) for the processing of scientific and technical reports and observation data
obtained during marine (river) scientific research. Methodological recommendations have been developed with
a view to providing practical and methodological assistance in the processing of marine scientific research data
for the most efficient preparation of reporting documents and the processing of observation data. The proposed
methodological recommendations will make it possible to improve the current methods for providing
information on the research carried out.
Keywords: marine scientific research, description of observed data obtained, scientific and technical
report, expeditionary, oceanographic data.
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Суднові методи та технології вимірювання
гідрофізичних характеристик морського середовища
Ю.А. Тимченко
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Анотація. У статті наведено огляд сучасних методів і технологій вимірювання гідрофізичних
характеристик, отримуваних під час океанографічних досліджень з використанням науководослідницьких суден. Основну увагу приділено комплексному використанню систем спостереження за
гідрофізичним станом у Чорному морі.
Ключові слова: науково-дослідницьке
характеристики, Світовий океан.

судно,

суднові

спостереження,

гідрофізичні

Вступ. Комплекс океанографічних робіт об’єднує спостереження, вимірювання та
результати обробки отриманих даних з метою оцінки стану Світового океану в режимі
реального або відтермінованого часу. Для одержання інформації про поточний стан морського
середовища та для подальшого прогнозування використовують усі найбільш ефективні
прилади та методи. При здійсненні спостережень і вимірювань in situ для коректного
порівняння отриманих результатів важливо дотримуватись міжнародних стандартів, а під час
передачі даних у цифровому вигляді до центрів збору даних користуватись
загальновизнаними стандартами щодо встановлених форматів.
Спостережувальні роботи та вимірювання, спрямовані на оцінку гідрофізичного стану
морського середовища зі специфічними притаманними йому фізичними процесами на
поверхні та у водній товщі, дозволяють отримувати необхідну інформацію про часовий та
просторовий розподіл відповідних параметрів, що його характеризують, за допомогою
комплексу контактних і безконтактних технічних засобів – спеціальних технічних пристроїв
та апаратів для вимірювання, фіксації, передавання чи запису гідрофізичних параметрів
морських вод. Моніторинг, аналіз та оцінка гідрофізичного стану акваторій Світового океану
на сьогодні є основою, необхідною для здійснення різних видів морської діяльності, як
наукової, так і прикладної, зокрема спрямованої на економічний розвиток, безпеку й оборону,
дослідження й охорону навколишнього природного середовища.
Гідрофізичні параметри морського середовища. Найбільший вплив на формування
гідрофізичного стану мають термодинамічні процеси, що відбуваються на межі атмосфера–
океан, через зміни таких характеристик води як температура, солоність, густина, швидкість
звуку, електропровідність, показник заломлення, теплоємність тощо. Дією термодинамічних
процесів пояснюється розподіл параметрів по глибині (стратифікація) та горизонталі
(тепловий і водний баланс, перемішування вод), а також добові, сезонні, багаторічні
коливання. В цілому, гідрофізичні поля характеризуються значною мінливістю параметрів,
причому глобальна мінливість океану пов’язана, насамперед, з течіями та синоптичними
вихорами [6]. Для практичного використання в морегосподарській діяльності необхідно мати
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актуальну інформацію про температурний режим, густинну структуру морських вод, зміни
рівня моря, поверхневі й підповерхневі течії, хвилювання тощо.
Для вибору методів дослідження важливо розуміти, що гідрофізичні поля Світового
океану мають певні особливості. Наприклад, поле температури може змінюватися в межах від
–1,8°С до +38°С; поле солоності (відносний вміст у воді всіх розчинених у ній мінеральних
солей і газів) регулюється такими факторами, як розчинність, знесення теригенного матеріалу,
масообмін з атмосферою та донними осадками, діяльність організмів; розподіл поля густини
у морській воді залежить від температури, солоності, гідростатичного тиску, стратифікованих
з глибиною [13]. Поверхня моря характеризується хвилюванням, у верхньому шарі (глибиною
до 50–60 м) спостерігаються вітрові хвилі висотою до 12–13 метрів [3].
Внаслідок значної мінливості гідрофізичних полів особливо важливого значення набуває
інформація про їхній стан та еволюцію для оцінки оперативної обстановки в режимі близького
до реального часу та розробки прогностичних моделей гідрофізичних полів, у першу чергу, –
температури та солоності [4, 12]. Причому для оперативної оцінки стану морського
середовища особливе значення має вивчення гідрофізичних полів, від яких залежить
можливість виникнення небезпечних ситуацій через значні просторові й часові зміни
термохалінної структури водного середовища, параметрів течій, хвильових характеристик у
певних акваторіях, особливо при короткотерміновому, аперіодичному характері цих змін [7].
Модель оперативного прогнозу має достовірно відтворювати температурну та халінну
стратифікацію океану та мінливість термохалінних параметрів, а також повинна включати
блок асиміляції отримуваних спостережень – контактних вертикальних і профільних значень
температури та солоності води (у тому числі, з дрейфуючих буїв і буїв-профілемірів) та даних
дистанційного зондування океану [8, 14, 17].
Для одержання максимально повної інформації про зміну гідрофізичного стану
морського середовища та здійснення прогностичних розрахунків необхідно забезпечити
збирання, обробку та узагальнення оперативної інформації в реальному чи близькому до
реального часі. З огляду на це, особливо важливим є постійне вивчення й моніторинг тих
гідрофізичних характеристик морського середовища, які спричиняють зміни фізичних умов і,
зрештою, визначають його стан [2, 10, 21].
Основними джерелами оперативних океанографічних даних про зміни гідрофізичних
параметрів стану морських вод, таких як температура поверхні води, швидкість вітру й течій,
вітрове хвилювання, в режимі, близькому до реального часу, є спостережувальні системи –
заякорені та дрейфуючі гідрометеорологічні й океанографічні буї, буї Argo, супутникові
засоби, глобальна та регіональні відкриті та комерційні оперативні системи океанографічних
даних та інформації. Від спостережувальних платформ результати вимірювань у різний спосіб
потрапляють до центрів збору даних, де проходять контроль якості та кодуються для передачі
у Глобальну систему телезв’язку (ГСТ) у спеціальних форматах [6].
Збір і накопичення гідрофізичних даних відбувається різними технічними засобами,
кожен з них має свої переваги та недоліки. Так, системи супутникового спостереження можуть
отримувати дані гідрофізичних полів тільки поверхневого рівня моря, але з великих за площею
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акваторій. А контактні засоби вимірювання збирають дані від дна до морської поверхні in situ
на конкретних ділянках акваторії. Саме тому для досягнення найкращого результату в
комплексі сучасних океанографічних спостережень усі спостережувальні системи
доповнюють одна одну.
Технічні засоби вивчення морського середовища в рамках Глобальної системи
спостережень за океаном у Чорному морі. В основі вивчення гідрофізичних полів лежать
глобальна, регіональні та локальні системи спостережень. Сучасний розвиток досліджень
Світового океану в режимі, близькому до реального часу, й оперативної океанографії в цілому
пов’язаний із Глобальною системою спостережень за океаном (Global Ocean Observing System,
GOOS), створеною для координації міжнародних програм різних напрямів [5]. Глобальна
міжнародна система спостережень сприяє збору й розповсюдженню океанографічних даних,
підготовці аналізів, прогнозів та інших продуктів для забезпечення урядових, господарчих,
наукових та інших споживачів інформацією, необхідною при здійсненні морегосподарської
діяльності [5, 20]. Мережа спостережень включає, крім дистанційних вимірювань із
супутників і літаків, платформи для контактних спостережень in situ (на місці, у водній товщі),
а саме: поверхневі й підповерхневі буї (стаціонарні й дрейфуючі) та поплавки, науководослідницькі та попутні судна. Крім того, до спостережувальних платформ відносять берегові
та гирлові станції й пости.
У рамках GOOS створено європейський модуль EuroGOOS для оперативного
обслуговування європейських морів і прилеглих частин океанів зі структурою за регіонами,
що суттєво відрізняються за природними характеристиками, вивченістю та економічним
положенням. Серед них – Ірландська, Біскайська, Іберійська регіональна оперативна
океанографічна система (IBIROOS); Балтійська оперативна океанографічна система (BOOS);
оперативна океанографічна система спостережень за океаном у районі Північно-Західного
шельфу Європи (NOOS); Середземноморська оперативна океанографічна система (MOON);
Чорноморська оперативна океанографічна система в рамках GOOS (Black Sea Оbserving
System, BSOS) [16, 20].
В акваторії Чорного моря діють різні системи збору та передачі океанографічних даних
для потреб різних споживачів [16], розташовані вздовж узбережжя та у відкритому морі. Центр
моніторингу та прогнозування Чорного моря в рамках Морської служби моніторингу
морського середовища Copernicus (CMEMS), міжнародної організації, призначеної для
вирішення проблем в екологічній, діловій і науковій сферах, асимілює інформацію
дистанційного зондування і контактні спостереження морських акваторій та надає
користувачам модельну продукцію високої якості [9, 17–19], забезпечує надходження
регулярної та систематизованої інформації про фізичний стан океану, морську екосистему та
хвильові умови. Тематичні центри акумуляції даних (Thematic Assembly Centres, TAC)
збирають усі результати спостережень за океаном як in situ (INSTAC), так і з супутників [18].
Поєднання результатів спостережень in situ, дистанційного зондування, моделювання та
прогнозування в системі спостереження за Чорним морем дозволяє одержувати повне
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уявлення про сучасний стан морського середовища та прогнози майбутніх змін фізичного та
біогеохімічного стану [16].
У Чорному морі за останні десятиліття існувало кілька систем збору даних чи
моніторингу, більшість з них – на національному рівні, які ніколи не синхронізувалися на рівні
всього басейну [22]. На рис. 1 наведено дані про траєкторії й точки розташування основних
технічних пристроїв – джерел отримання даних in situ у Чорному морі за період 1990–2018 рр.:
пірнальних поплавків Argo (Argo floats), інших дрифтерів (Drifters), заякорених буїв
(Moorings), суден (Vessels) та добровільних спостережувальних кораблів (VOS). Рисунок дає
загальне уявлення про те, яку приблизно частку від спостережень за гідрофізичними
характеристиками в Чорному морі отримують з використанням науково-дослідницьких суден.

Рис.1. Джерела отриманих in situ у Чорному морі океанографічних даних (1990–2018)
(за даними [16]). Умовні позначення пояснено в тексті
Науково-дослідницькі судна та засоби вимірювання гідрофізичних характеристик
океану. Регулярні океанографічні спостереження за допомогою різних спеціалізованих чи
попутних (у тому числі, комерційних і малих) суден становлять важливий елемент системи
вимірювання в рамках Black Sea GOOS (BSOS). Такі спостереження добре доповнюють дані,
отримані in situ та за допомогою супутників. Для залучення попутних суден до виконання
гідрометеорологічних спостережень Всесвітня метеорологічна організація та Міжурядова
океанографічна комісія ЮНЕСКО створили програму SOOP (Ship-of-Opportunity Program),
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призначенням якої є вимірювання (згідно з вимогами GOOS) у приводній атмосфері та
верхньому шарі океану [11]. Програма орієнтована на підтримку оперативного
функціонування спостережувальної мережі за допомогою витратних батитермографів ХВТ, а
згодом і витратних профілемірів (вимірюють електропровідність, температуру та глибину).
Науково-дослідні установи країн Чорноморського регіону експлуатують дослідницькі
судна для реалізації програм моніторингу або наукових і комерційних круїзів. Деякі з них
періодично збирають дані з фіксованих станцій відповідно до національних програм
моніторингу або директив Євросоюзу, але координації на регіональному рівні немає [16].
Дослідження із застосуванням суден включають регулярні вимірювання за допомогою
батитермографів-профілографів XBT та профілюючих XCTD-зондів для вимірювання
глибини, температури та солоності морської води, дискретні та постійні
опробування/вимірювання доповнюють моніторингові дослідження фізичної та біогеохімічної
структури моря. Для океанографічних спостережень можуть бути використані торговельні,
рибальські, військові або невеликі океанографічні судна. Правильно організована
вимірювальна система BSOS на основі можливостей судна достатня для постійного контролю
за атмосферою (завихрення, теплі потоки), інтенсивністю циркуляційних течій, оптичними
параметрами, концентрацією поживних речовин тощо [15].
Якщо судно обладнане термосолінографом для вимірювань на ходу судна, здійснюється
неперервна реєстрація температури й солоності поверхневого шару води – координати точок
вимірювання визначаються за допомогою системи GPS, а результати вимірювань через
супутники надходять до центрів обробки. Крім термосолінографів, до подібних систем
прокачування забортної води на ходу судна встановлюють датчики гідрохімічних
аналізаторів, вимірювачі флюоресценції, біолюмінесценції, інших потрібних біологічних
параметрів, а оскільки таке обладнання потребує регулярного обслуговування, його монтують
у "мокрих" лабораторіях або інших приміщеннях з підведенням забортної води [1].
Попутні судна можуть бути додатково обладнані акустичними доплерівськими
профілемірами течій ADCP для визначення парціального тиску вуглекислого газу в
поверхневих водах та деяких інших показників [11].
За допомогою судна можна виконувати [15]:
– регулярні метеорологічні спостереження за допомогою автономних метеостанцій;
спостереження за стратифікацією верхнього шару водної товщі за допомогою XBT/XCTD;
– вимірювання температури поверхні моря, провідності та біооптичних змінних за
допомогою стандартного зонда CTD для вимірювання глибини, температури та солоності
морської води;
– спостереження за течіями, температурою поверхні моря та атмосферним тиском за
допомогою плавучих буїв, запущених із корабля;
– спостереження за течіями, температурою поверхні моря та атмосферним тиском, а
також температурними профілями у верхніх 200 м водної товщі (топографія термокліну) за
допомогою дрифтерів, запущених із корабля;
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– вимірювання концентрації біогеохімічних або забруднюючих речовин на борту з
використанням експрес-аналізаторів;
– дискретні біологічні вибірки (фіто- та зоопланктон) з поверхні моря та постійні
спостереження планктону;
– використання системи FerryBox.
Системи FerryBox у Чорному морі. У рамках проєкту "MARine Litter, Eutrophication
and Noise assessment tools (MARLEN)" ("Морське засмічення, евтрофікація та оцінка шуму –
MARLEN") за підтримки програми BG02 "Integrated management of marine and inland waters"
("Комплексне управління морськими та внутрішніми водами") Міжнародного фонду грантів
Європейського агентства з охорони довкілля (European Environment Agency Grand, EEA Grand)
на двох болгарських нафтових танкерах NAVI та AGAMEMNON, туристичному катамарані та
поромі "Дружба" встановлено чотири версії системи Anderraa Ferrybox під назвою SOOGuard.
Системи складаються з автоматизованого пакету вимірювання електропровідності,
розчиненого кисню, температури, мутності та вмісту хлорофілу. Вимірювання параметрів
навколишнього середовища в поверхневій воді вздовж маршруту суден збираються та
передаються в близькому до реального часі [22]. З більш детальною інформацією можна
ознайомитись за посиланням: http://ftpdc.io-bas.bg.
Результати вимірювань датчиків системи FerryBox (Болгарія) у близькому до реального
часі є у вільному доступі для будь-яких зацікавлених споживачів.
На рис. 2 показано загальні маршрути кораблів у Чорному морі (на початок 2000-х
років), а цифрою позначено мінімальну кількість суден, що на той час регулярно курсували на
кожному з них. Екіпажі кораблів, як правило, добре знайомі з попутними океанографічними
роботами, тому ідеально організована система вимірювань на основі можливостей корабля, за
[15], цілком може забезпечити моніторинг основних параметрів такого басейну, як Чорне
море.

Рис. 2. Загальні судноплавні шляхи в Чорному морі
на початок 2000-х років (за матеріалами [15])
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На початку ХХІ ст. була розроблена Міжнародна програма спостережень з маломірних
суден (Small-vessel observation program) [15].
Ця програма пропонувала виконувати постійні вимірювання на шельфі на обраних
розрізах, від узбережжя до глибокої частини, протягом доби або приблизно щотижнево. Було
запропоновано використати факт, що великі морські інститути країн Чорного моря володіють
невеликими дослідницькими суднами, призначеними для прибережних та шельфових
досліджень. Програма була розрахована лише на малі судна з огляду на вартість, практичність
і доступність. Передбачалося, що програма щороку надаватиме унікальні дані про часові ряди
по всьому басейну для оцінки параметрів навколишнього середовища.
Вузькість і крутість більшості акваторій шельфу Чорного моря дозволяють здійснювати
ефективні локальні моніторингові спостереження на обмежених ділянках. Вимірювання
проводять протягом доби або близько того в прибережних акваторіях шельфу, а також на
континентальних окраїнах протягом тижневих періодів часу. Ряд малих дослідницьких суден
збирає дані вздовж розрізів на окраїнах моря та біля портів (щоб мінімізувати витрати
корабельного часу). Очікується, що здійснення програми дасть змогу накопичити необхідні
часові ряди даних для розрахунку біологічних і гідродинамічних моделей.
На даний час усі основні морські інститути країн Чорного моря мають CTD-зонди Sea
Bird Electronics з розетковими пробовідбірниками, оснащені флуорометрами,
трансмісометрами, датчиком коефіцієнта ослаблення пучка світла, датчиком рН та
стандартним обладнанням для відбору проб. Значна кількість дослідницьких суден здатна
працювати в Чорному морі. Пробовідбірники-пастки для вловлювання осаду також доцільно
розгорнути в деяких найбільш важливих місцях протягом певного періоду для отримання
даних про потоки завислих частинок, що опускаються з поверхневого шару.
Результати попутних спостережень надходять до берегових центрів збору [6]: на
більшості суден вимірюють основні характеристики приводного атмосферного шару,
температуру поверхні води, параметри хвиль, стан крижаного покриву, режим спостережень
відбувається у встановлені синоптичні терміни (00, 06, 12, 18 годин), а дані в оперативному
режимі поширюються каналами Глобальної системи телезв’язку в кодових формах без
контролю даних. Недоліком таких вимірювань, як зазначає [6], окрім необхідності уніфікації
результатів згідно зі стандартними вимогами, є нерівномірність поширення та щільності
спостережень, пов’язана з судновими маршрутами. Тому для оперативної оцінки поточного
стану, наприклад, поверхневої температури використання тільки суднових спостережень є
недостатнім, проблема вирішується застосуванням точніших даних буїв і супутникових
систем.
Профільні вимірювання. Дрифтерні системи створені для реєстрації приповерхневих
характеристик, втім для моніторингу гідрофізичних полів необхідна регулярна інформація про
стан глибших шарів, для чого використовують зондування по глибині, результати вимірювань
якого є, по суті, вертикальними профілями параметрів. Саме так в оперативному режимі
отримують дані про температуру й солоність морської води, швидкість течій та деякі
гідрохімічні параметри. Для одержання порівняно сталих потоків масових даних про
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вертикальну структуру гідрофізичних полів в оперативному режимі використовують
вимірювання вертикальних профілів температури та солоності морської води. Для цього
використовують [6]: пірнальні буї Argo, заякорені буї, попутні суднові CTD- та XBTзондування, а також великих морських ссавців з вимірювальними датчиками.
Наприклад, термобатиграф XBT скидають із судна в ручному чи автоматизованому
режимі, вимірюють температуру у процесі майже вільного занурення з відомою швидкістю до
повного розмотування дроту до бортового реєстратора (до 1 км). Вимірювання
перераховуються за швидкістю та часом занурення на відповідні горизонти й через супутники
передаються до центрів збору даних. Щорічно, за інформацією [6], здійснюють близько 20–
25 тис. батитермографічних зондувань, причому значний внесок припадає на центри даних
структури Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA). Втім
подібні профілі температури у верхньому шарі за допомогою батитермографів
використовуються в багатьох оперативних системах океанографічних даних. Основний їхній
недолік – дуже мале покриття даними акваторій Світового океану та порівняно невисока
точність вимірювань.
Висновок. Здійснення регулярних вимірювань в океані технічно досить складне.
Отримання якісних нових даних на сучасному рівні вимагає появи нових і модернізації діючих
спостережувальних платформ і вимірювальних приладів як для вивчення процесів на
поверхні, так і профілювання. Контактні океанографічні спостереження призначені для
вимірювань безпосередньо в морі, що для термодинамічних і динамічних параметрів означає
перебування технічного засобу (приладу) у точно визначених (фіксованих) точках океану. З
метою збору інформації в оперативному чи близькому до нього режимі максимально
ефективним є широке застосовування як спеціально обладнаних науково-дослідницьких
суден, так і різноманітних комерційних і маломірних для попутних суднових спостережень,
поєднане з використанням даних супутникових спостережень та інших контактних
спостережувальних платформ: дрейфуючих і заякорених буїв, хвильових буїв, засобів
вимірювання рівня моря у системі Глобальних і регіональних систем спостережень за
гідрофізичним станом акваторій та Світового океану в цілому.
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Судовые методы и технологии измерений гидрофизических характеристик морской среды
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Аннотация. В статье приведен обзор современных методов и технологий измерения
гидрофизических характеристик, получаемых во время океанографических исследований с
использованием научно-исследовательских суден. Основное внимание уделяется комплексному
испотльзованию систем наблюдения за гидрофизическим состоянием в Черном море.
Ключевые слова: научно-исследовательское судно, судовые наблюдения, гидрофизические
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Abstract. The article provides an overview of modern methods and technologies for measuring
hydrophysical characteristics obtained during oceanographic research using research vessels. The main
attention is paid to the integrated use of systems for monitoring the hydrophysical state in the Black Sea.
Key words: research vessel, ship observations, hydrophysical characteristics, World Ocean.
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Фізичні основи нелінійних акустичних методів
вивчення товщі океану і донних відкладів
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Анотація. У статті показано, що акустичні дослідження ґрунтуються на методі зворотного
розсіювання звуку. Акустичні методи дозволяють оцінити внесок досить великих фазових включень,
що становлять гетерогенні неоднорідності у водній товщі моря: великий планктон (в основному,
зоопланктон), рибу, тверді суспензії, бульбашки газу та ін. Описаний метод акустичного зондування
дозволяє вивчати дрібномасштабну структуру водного середовища в шельфовій частині моря та її
просторово-часову мінливість, пов'язану з проявом внутрішніх хвиль, наявністю пухирців, планктону,
турбулентних утворень, твердих суспензій.
Ключові слова: нелінійні хвилі, складні сигнали, акустика, водна товща, фазові включення,
мікронеоднорідності.

Вступ. Акустичні методи вивчення властивостей мікронеоднорідної рідини займають
значне місце серед інших, у зв’язку з малим згасанням звукових хвиль в рідині й їх сильною
нелінійною взаємодією з неоднорідностями середовища. Такі характеристики акустичного
поля як коефіцієнт поглинання звуку, нелінійний акустичний параметр, коефіцієнт
розсіювання і швидкість звуку тісно пов'язані з наявністю мікронеоднорідностей в рідині й
теорія акустичної взаємодії звуку з мікронеоднорідностями в рідинах показує можливість їх
спектроскопії. Розробка методів спектроскопії є предметом багатьох експериментальних
робіт. Однак, в цілому, задачу не можна вважати вирішеною через різноманіття чинників, що
впливають на властивості мікронеоднорідної рідини.
Необхідно знати фізичні механізми взаємодії звуку з різними фазовими включеннями,
типовими для морської води й іншими мікронеоднорідними рідинами.
Морська вода є складним середовищем, одночасно містить різні фазові включення:
бульбашки і тверді суспензії, включення біологічного походження – зоо- і фітопланктон,
продукти розпаду біологічних систем, а також рибу та інші морські організми різного розміру.
Такі гетерогенні мікронеоднорідності морського середовища одночасно призводять до
розсіювання звуку, додаткового згасання, дисперсії швидкості звуку, появи додаткової
нелінійності середовища, а також до зміни цілого ряду інших акустичних характеристик
морського середовища, важливих для проведення досліджень і вимірювань в акустиці океану
[15, 20, 34, 36].
Рішення обернених задач відновлення структури і розмірного складу неоднорідностей
на основі даних акустичного зондування є одним із актуальних завдань в акустиці океану, над
якими працюють колективи відомих учених з провідних наукових центрів США, Канади,
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Великої Британії, Франції, Китаю.
На практиці часто виникає необхідність отримання інформації не тільки про сумарну
концентрацію мікронеоднорідностей, але й про окремий внесок кожного з типів включень.
Особливий інтерес представляє розробка методів розв'язку обернених задач, таких як,
встановлення по мікроскопічним властивостями типу і спектрального складу фазових
включень. Останнім часом стало ясно, що традиційні лінійні методи акустичної діагностики
мікронеоднорідних середовищ виявляються найчастіше суперечливими через що виникла
необхідність розробки інших, більш досконалих методів. Такими виявилися, насамперед,
нелінійні методи [17, 18], а також методи, які використовують аналіз більш тонких,
нестаціонарних ефектів розсіювання та поширення звуку в мікронеоднорідних
середовищах [5, 11].
Метою роботи є опис фізичних основ нелінійних методів акустичної діагностики водної
товщі океану для вивчення просторово-часової структури дрібномасштабних неоднорідностей
у верхньому шарі моря, в тому числі у шельфових областях.
Результати. Метод вимірювання коефіцієнтів розсіювання звуку в приповерхневому
шарі моря ґрунтується на гостронаправленому випромінюванні звуку різних частот, прийомі
сигналів зворотного розсіювання звуку, запису і первинної обробки акустичної інформації на
персональних комп'ютерах [5, 11, 14].
Для опису розсіювання звуку в середовищі з мікронеоднорідностями вводять поняття
коефіцієнта розсіювання mV [5, 9, 19, 23, 24, 31, 32, 35], який в наближенні однократного
розсіювання (борнове наближення) визначається згідно з виразом:
Ibs  I iVmV / r 2 ,

де I bs  Pbs2 , I i  Pi 2 – інтенсивності падаючого на неоднорідність і розсіяного звуку
відповідно;
Р і Pbs – амплітуди відповідно падаючої на об'єм V хвилі і розсіяної хвилі в зворотному
напрямку;
r – відстань до неоднорідності;
V – імпульсний об'єм середовища, який розсіює.
Для гостронаправлених випромінювачів, що працюють в імпульсному режимі, об'єм V
можна записати у вигляді:
V   r 2 2c / 2 ,

де  – ширина характеристики направленості випромінювача;
с – швидкість звуку;

 – тривалість імпульсу звуку.
Експериментальне значення коефіцієнта зворотного розсіювання звуку в рідині можна
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записати у вигляді [5, 19, 24]:
2

P 
mV  2  bs  .
 c  Pi 
2

(1)

Часто коефіцієнт розсіювання звуку mV записують в логарифмічній формі – в децибелах
відповідно до такої формули [4, 10, 12, 24, 25, 36]:
SV    10lg mV   ,

(2)

при цьому розмірність mV беруть в м-1. За допомогою зазначених формул можна
експериментально визначити частотну залежність mV   або SV   , яка дозволяє встановити
тип розсіювачів, а також деякі їх характеристики, наприклад, функцію розподілу за розмірами
g(R) або об'ємну концентрацію V0, яка визначається за формулою:

V0   4 / 3 

Rmax

Rmin

R3 g  R  dR .

Зручно ввести в якості характеристики звукорозсіюючих шарів (ЗРШ) усереднений по
товщині шару коефіцієнт розсіювання звуку mV , який може змінюватися уздовж трас згідно з
формулою [12, 36]:

mV  r  

hmax  r 

1

hmax  r 



mV  r , z  dz .

(3)

0

Для виявлення просторової мінливості коефіцієнта розсіювання звуку по глибині
застосовуємо таку формулу [12, 36]:
L

1
mV  z    mV  r , z  dr ,
L 0

(4)

де L – довжина траси.
Розглянемо як можна визначити параметри середовища за розсіюванням звуку.
Найбільш сильними розсіювачами у верхньому шарі моря є бульбашки газу, які впливають на
параметри середовища при сильному вітрі. Коефіцієнт розсіювання звуку або переріз
розсіювання звуку на бульбашках визначається з урахуванням різних типів функції розподілу
бульбашок за розмірами. Запишемо найбільш типовий переріз стаціонарного розсіювання
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звуку на резонансних бульбашках такою формулою [5, 9, 11, 31, 35]:

 bs 

Rmax



 1  R  g  R  dR 

Rmin

 R03 g  R0 
,
2 0

(5)

де  1  R  – переріз розсіювання на одиночній бульбашці;

 0 – постійна згасання коливань резонансних бульбашок.
Переріз монопольного розсіювання звуку на малих нерезонансних включеннях з
розмірами менше довжини хвилі звуку (тверді частинки, зоопланктон, фітопланктон,
нерезонансні бульбашки) має вираз [5, 11, 15, 16, 29]:

s

1  c2 
D 

9   c2 

 bs  Dk ,
4

2 Rmax



R 6 g  R  dR ,

(6)

Rmin

де k   / c – хвильове число,
а змінні зі штрихами відносяться до включення.
З формули (6) видно, що розсіювання звуку має типовий Релеєвський характер,
пропорційний четвертому ступеню частоти  bs s  ~  4 , і має повну аналогію з розсіюванням
світла на малих мікронеоднорідностях в атмосфері [5, 15, 19, 29]. Величина D для гауссівської
і степеневої функцій розподілу дорівнює [5, 12, 20]:

 1   c 2 2 3
  R  R 2 
 

R V0 ,
g  R   exp 
2 
 2 2 
 9   c 


D
2
 1   c2   4  n 
n
 
 RminV0 , g  R   R ,
2  


9

c
7

n

 
 

(7)

де Rmin – мінімальний розмір включень;

 – характерна ширина гауссівського розподілу.
Наведені формули дозволяють визначити об'ємну концентрацію V0 нерезонансних
включень. Однак при наявності в товщі рідини одночасно різних мікронеоднорідностей
виявити їх тип і обчислити концентрацію на підставі наведених формул неможливо.
Розглянемо оцінку розподілу біомаси на основі розсіювання звуку. Питання про зв'язок
між просторовим розподілом коефіцієнта розсіювання звуку mV  r   

Rmax

Rmin

розподілом біомаси mg  r  

4
3



Rmax

Rmin

1  R  g  R, r  dR і

   r  R3 g  R, r  dR в морському середовищі активно

обговорюється з початку 1960-х років [5–7, 12, 20, 21, 26–28, 30, 34, 36]. Тут введені
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позначення:  1 – переріз розсіювання на одиночному об'єкті,    r  – розподіл щільності
всередині одиночних об'єктів, g  R, r  – функція розподілу за розмірами в просторі. Є багато
моделей, що пов'язують переріз розсіювання на окремому об'єкті з його конфігурацією,
розподілом за розмірами, кутовою характеристикою розсіювання звуку, можливістю ефектів
затінення при багаторазовому розсіюванні звуку при великих концентраціях біомаси тощо [6,
20, 21, 26–28, 30, 34].
В основу розгляду покладено два типи розподілів включень за розмірами – степеневе і
гауссівське. В якості перерізу розсіювання на одиночному об'єкті  1 можна вибрати будь-який
з найбільш популярних моделей, надалі розглянемо переріз, що визначається модифікованою
моделлю Стентона [6, 26, 27, 30]. Зазначений переріз не має резонансного характеру, тому
вираз для зв'язку mg і mV істотно спрощується як для степеневого, так і для гауссівського
розподілу. У підсумку можна написати такий загальний вираз, що дозволяє за
експериментальними даними для mV отримувати дані по розподілу біомаси mg в рамках двох
розподілів – степеневого і гауссівського [1, 4, 12, 20]:
mg P,G   r , f   D P ,G   f  mV  r , f  ,
4n
 4 
Rmax
,
 3 4  n Rmax

   1  R, f  R  ndR


P ,G
Rmin
D   f   
3
 4 
R
,


 3 1  R, f 

(8)

g    Rn ,
P

g

G





(9)

 exp   R  R  r   /  2 .
2

Слід звернути увагу на залежність від частоти, яка з'являється в формулах через частотну
залежність перерізу розсіювання на одиночному включенні  1  R, f  .
P
Залежність коефіцієнта D  від частоти і максимальних розмірів включень, які
підпадають під степеневий закон розподілу за розмірами, детально обговорювалася в роботах

[6, 7, 12, 20, 21, 26–28, 30, 34, 36], там же представлені докладні графіки, які дозволяють
визначити масову концентрацію включень mg (наприклад, зоопланктону) в грамах на літр
морської води по експериментальним значенням коефіцієнта розсіювання звуку mV ,
виміряним у м-1.
Відділення розсіювання звуку на резонансних мікронеоднорідностях типу бульбашок від
розсіювання на інших нерезонансних мікронеоднорідностях, можна здійснити за допомогою
застосування нестаціонарної акустичної спектроскопії [9, 11, 19]. Суть методу полягає в
наступному: резонансні газові бульбашки мають досить високу добротність, тому
встановлення стаціонарних коливань бульбашок на резонансі відбувається не миттєво, а
протягом деякого часу, що визначається добротністю Q. Застосовуючи акустичні імпульси
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різної тривалості  по наростанню розсіяного сигналу в залежності від  можна визначити
внесок резонансних бульбашок в загальне розсіювання звуку різними неоднорідностями.
Запишемо сумарний переріз розсіювання від одиниці об'єму середовища у вигляді [1]:

 s   sb   s s  



R

f

b

2

g

b

 R 

f

b

2

g

b



 R  dR .

(10)

Найбільш типовий вираз для стаціонарної амплітуди монопольного (об'ємного)
розсіювання звуку на бульбашках можна записати виразом [11, 29, 31]:

f

2
 R /  R02 / R 2  1   2  ,



b

де R0 – розмір резонансної бульбашки на частоті ω;
δ – постійна згасання коливань бульбашки радіуса R на частоті ω.
Вводячи функцію W     Ps / Pi  /  можна отримати залежність:

b

s

    s    F  /  0  ,  s
b

b 

F  /  0   1 

 R3 g b   R 
,
 
2  R 

1  exp  /  0 
,  0  1/   Q /  ,
 /  0 

(11)
(12)

що дозволяє визначити функцію розподілу бульбашок за формулою [5, 11]:

g

b

 R 

4  R 
W 2     W 2  0   .
2
2 3 
 c R

(13)

Позначення W    і W  0  відповідають умовам    0 і    0 відповідно. Таким
чином, функція розподілу бульбашок за розмірами може бути визначена за даними зворотного
розсіювання акустичних імпульсів великої і малої тривалості. Переріз розсіювання на інших
включеннях (типу твердих частинок тощо) можна визначити за формулою [11, 19]:

 s s  

2

 c R
2

2

3

W 2  0 .

(14)

Функція W   плавно змінюється від значення W  0  при    0 до значення W   
при    0 , тому з функції W   можна визначити час нестаціонарності, що має вираз:
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 0  1/   Q /  ,

(15)

а потім обчислити добротність бульбашок Q на резонансній частоті. Слід зазначити, що
функція F  /  0  безпосередньо визначає еволюцію перерізу нестаціонарного резонансного
розсіювання, тому саме ця функція дозволяє на практиці відокремлювати резонансне
розсіювання від нерезонансного фону, а також визначати добротність бульбашок на різних
частотах.
При наявності великого нерезонансного фону нестаціонарне відділення резонансного
вкладу від нерезонансного фону може виявитися нелегким. На допомогу приходить ще одна
можливість, пов'язана з нелінійним характером пульсацій бульбашок вже при порівняно
невеликих рівнях накачування.
Переріз нелінійного розсіювання на одиничній бульбашці, який дорівнює  12  R  , при
генерації різницевої частоти, можна визначити з формули [1]:

12  R   r 2 P 2  r , t  / Pi1  R 2 PR2 / Pi1 ,
2

2

2

2

(16)

де Pi1  P1 exp  it  – тиск в падаючій хвилі частоти  .
Переріз стаціонарного розсіювання  12  R  , коли враховується лише вимушене
розсіювання на частоті  , добре вивчено і має такий вигляд [11, 16, 29]:

 2

 1

4
4
2
*
 K1K 2* PP
 R 
R2     R  
1 2
,
  
 3    1 
  1
 R  
* 2
9  0   R  
R 

q
q
q


  1 2

 
 1   1,2  ,
 0 
2

q1,2

(17)

2



1
.
q  1    , K 

   P0
 0 

(18)

При розсіюванні на сукупності бульбашок переріз нелінійного розсіювання в
наближенні борнівського розсіювання запишемо:
 2

 

Rmax



 12  R  g  R  dR .

Rmin

Виконуючи інтегрування по R і, використовуючи вклади від нестаціонарного
нелінійного розсіювання для PR та PR , можна отримати такий вираз для   2 [11, 19]:
0
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(21)

Другий індекс в формулах вказує на резонансну частоту, на якій бульбашки дають
найбільший внесок у розсіювання звуку. Функція F  /  0  в точності збігається з
відповідною нестаціонарною функцією для нестаціонарного лінійного розсіювання на
бульбашках. Таким чином, видно, що на довгих імпульсах переріз нелінійного розсіювання
 2
визначається сумою   2    2   
, а на коротких імпульсах   2    2 , тобто:

2



 2
 2

     ,
 2
 

  ,

   0
   0 .

(22)

Відносний внесок зазначених складових частин перерізу розсіювання істотно залежить
від виду функції розподілу g(R). Важливо підкреслити, що в разі монотонної функції g(R)
переріз нелінійного розсіювання на різницевих частотах, як правило, визначається
бульбашками, резонансними на частоті накачки незалежно від тривалості імпульсу, тобто
  2    2 [7, 19]. Наприклад, для степеневої функції g  R  ~ R  n зазначена обставина

справедлива при значеннях показника ступеня n>3. В цьому випадку внесок нестаціонарного
розсіювання незначний і акустична спектроскопія бульбашок в широкому інтервалі розмірів
ускладнена або навіть неможлива, тому що на різницеву частоту будуть в основному реагувати
тільки бульбашки, які резонансні на частоті накачування [3, 19]. Таким чином, для визначення
g(R) необхідна зміна саме частоти накачування (а не різницевої частоти) в широких межах.
Спектроскопія g(R) можлива фактично тільки для випадку функції розподілу з
максимумом, коли частота накачки відповідає бульбашкам на спадаючій ділянці функції
2
 2
розподілу. Тоді можна отримати зворотну нерівність  
    . Саме в цьому випадку слід

враховувати ефекти нестаціонарного нелінійного розсіювання [3, 19].
По суті наявність нестаціонарного нелінійного розсіювання свідчить про певний склад
функції розподілу бульбашок за розмірами g(R) – наявність максимуму при R  Rm і його
розташування між радіусом, резонансним на накачуванні R і на різницевій частоті R , тобто

R  Rm  R .
Таким чином, тільки в разі R  Rm  R можлива акустична спектроскопія бульбашок,
при цьому спектр розмірів R , доступний для реєстрації, відповідає нерівності R  Rm .
Остаточно функція розподілу g(R) може набути виразу [3, 19]:
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(23)

Розглянемо акустичну нелінійність мікронеоднорідного середовища. При малих
амплітудах швидкість поширення звуку визначається першою похідною в рівнянні стану [24]:

c    / P S ,
1/2

де Р – тиск;

 – щільність;
с – швидкість звуку;
S – ентропія.
Похідні визначаються при постійній ентропії S. При збільшенні амплітуди звуку
проявляються нелінійні ефекти взаємодії звуку з рідиною, які пов'язані як з нелінійністю
рівняння стану рідини, так і з гідродинамічною нелінійністю [16, 22, 29]. При цьому
виявляється, що нелінійні ефекти надто чутливі до присутності мікронеоднорідностей у воді.
Характеристикою відхилення від лінійності рідини є залежність швидкості звуку від
амплітуди виду [24]:
    c 2 / P  .
S

Величину Г часто називають акустичним параметром нелінійності середовища,
підкреслюючи роль нелінійності рівняння стану середовища. Однак з урахуванням
гідродинамічної нелінійності з'являються додаткові складові і в підсумку для опису
нелінійного поширення звуку в рідині потрібно ввести більш коректний нелінійний
акустичний параметр, пов'язаний з Г таким співвідношенням [11, 16, 29]:

  1    / 2   c2 / P S  1   / 2 .

(24)

Таким чином, з формули (24) випливає, що поряд з безпосереднім вимірюванням
параметрів термодинамічного стану морської води (щільність, температура, солоність) і
швидкості звуку – першої похідної c    / P S

1/2

, можна використовувати новий параметр

 , пов'язаний з другою похідною рівняння стану, який стає додатковою важливою
інформативною ознакою для діагностики морського середовища.
Вираз (24) в разі ідеального газу з рівнянням стану у вигляді P ~   є наслідком відомого
рішення Рімана для простих хвиль [16, 29], яке дає величину нелінійного акустичного
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параметра в газі, що дорівнює:

  1    / 2  1  1  1    / 2 .
При цьому параметр     1 характеризує відхилення від ізотермічності рівняння стану
газу (адіабата Пуассона).
Величина  для газу невелика, наприклад, для двоатомного газу постійна адіабати

 =1.4, звідки  =1.2. Для води відомо рівняння стану Тета [15, 16, 29]:
n
P  P*   / 0   1  P0 ,



n  7, P*  3  108 Па,

яке дає
  n  1,

   n  1 / 2 ,

де P* – внутрішній тиск;

 0 і P0 – щільність і тиск в незбуреному стані.
Звідки маємо   6 і   4.
У рідинах, що містять різні фазові включення, параметр нелінійності може значно
зрости. Особливо сильно це проявляється для рідин, що містять газові і парові бульбашки [22],
та в рідинах, що кристалізуються, тобто рідинах, що містять центри кристалізації, своєрідну
"льодову шугу" [11, 33]. У морському середовищі до перерахованих вище
мікронеоднорідностей
додаються
різні
суспензії,
планктон
різних
розмірів,
мікротурбулентність.
Незважаючи на важливість цього параметра для діагностики морського середовища
інформація про його виміри в морі дуже мізерна [15, 29], що пов'язано, головним чином, з
складнощами виміру  у морі.
Одним з інформативних параметрів для визначення  може стати відстань, на якій
розвиваються нелінійні ефекти – відстань розриву в хвилі. Суть полягає в тому, що нелінійний
акустичний параметр  безпосередньо пов'язаний з рішенням Рімана в еволюції простих
хвиль, згідно з яким швидкість поширення простої хвилі дорівнює:

c  c0   v ,
де c0 – адіабатична швидкість звуку;

v – швидкість частинок у хвилі.
Поява залежності швидкості поширення хвилі від її амплітуди призводить до спотворень
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профілю хвилі аж до утворення ударних хвиль. Відстань, на якій плоска гармонійна хвиля
перероджується в ударну хвилю, прийнято називати відстанню розриву
співвідношенням [16, 29]:

r * , яка визначається

r*  1/  kM ,
де k   / c  2 f / c – хвильове число;

f – частота;
M  v / c  Pm /  c 2 – число Маха;

Pт – амплітуда тиску в звуковій хвилі.
Таким чином, вимірюючи відстань

r * , на якій з'являються нелінійні гармоніки в хвилі,

можна визначити нелінійний акустичний параметр  за формулою:

   c3 /  2 fPm r *  .



Виміряні значення

можуть стати основою для обчислення характеристик

мікронеоднорідного середовища. Для цього, слід розвивати моделі нелінійності води з
дрібномасштабними

неоднорідностями.

Нелінійний

акустичний

параметр

e

для

мікронеоднорідних рідин визначається за такою формулою [3, 13]:

e 





1
2
1    e  P /   e   .


2

Таким чином, для визначення  e , слід обчислити похідну по тиску від ефективної
стисливості середовища

 e P .

Ця процедура передбачає вирішення системи нелінійних

рівнянь гідродинаміки спільно з рівняннями кінетики фазового перетворення, нерівноважність
якого, зазвичай, задають у вигляді лінійного рівняння типу рівняння Герца-Кнудсена [2, 11].
Рівняння вирішують у квадратичному наближенні теорії збурень, малим параметром якої
є малість коливань радіусу фазових включень (ФВ). Остаточно можна знайти нелінійний
параметр  e за формулою:

 e  x    0e  x     x  ,
де нелінійний параметр  0e  x  характеризує рідину без фазових перетворень, а додаткова
зміна нелінійного параметра   x  , пов'язана з фазовими перетвореннями, визначаються за
такими виразами [3, 13]:
125

Океанографічний журнал (Проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану), 3(14)/2021

2 
 2 
 0e 
 1  x   2  x  ,
2  

e  x  


  x 

x

e  x 

2

 



 
2
   P  K P       K   2  K        K   .

 

 


При цьому слід врахувати, що величини  P і K P залежать як від нелінійного параметра

  матеріалу, що становить ФВ, так і від характеру нелінійної динаміки ФВ, тобто від умов
генерації хвилі комбінаційної частоти.
В окремому випадку генерації хвилі різницевої частоти  при поширенні бігармонічної
хвилі накачування з частотами 1 і 2 отримуємо вираз:

 P   2 1  2   , K P 1 , 2 ,    K 1  K 2  1  B 1 , 2 ,   / 3 .
*

Тут величина B 1 , 2 ,   характеризує нелінійну сприйнятливість ФВ, що залежить
від внутрішніх релаксаційних процесів і динамічних характеристик ФВ [11, 33]. Видно, що
коли   K , отримуємо співвідношення  e  x    0e  x  .
Проводячи істотні спрощення параметрів ФВ і залишаючи лише резонансні
характеристики й основний внесок в амплітуду розсіювання, пов'язану з монопольною
складовою коливань ФВ, можна обчислити параметр  , який буде залежати від структури
середовища, а також від динамічних властивостей включень. Остаточно величина 
визначається за виразом:

 2   1   R / R    
 e  4  2  
3

1 
 1 
dRR
g
R
1 
 


2

3   0
   Q  R, R    
 




2

    R3 g  R  dR 
1  

  0 Q  R, R  

(25)

,
де резонансний множник має вигляд:





Q  R, R   1   R / R  1  i  .
2

Розглянемо можливості акустичного діагностування мікронеоднорідних середовищ при
нелінійному поширенні звуку. Для нелінійної акустики рідин найбільш важливим є поєднання
нелінійності і дисипації, відповідне рівняння, що описує нелінійні процеси в такому
середовищі, є рівнянням Бюргерса. Ефекти дисперсії швидкості звуку, що призводять до
рівняння Кортевега де Вріз і складних рішень, для багатьох ситуацій в слабонеоднорідній
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нелінійній рідині не враховуються. Для простоти моделі в подальшому вважається, що в рідині
відсутня дисперсія швидкості звуку, але є суттєва дисипація – поглинання звуку. Для чистої
рідини вперше рішення було отримано методом збурення Гольдберга і має вираз [11, 16]:





v2
1

e2 r  e4 r ,
*
v 2 r

(26)

де r *  1/  kM – відстань розриву;

 – коефіцієнт поглинання звуку на частоті  .
Видно, що амплітуда другої гармоніки зростає до відстані xm  ln 2 /  2  , де має





максимум рівний v2 / v  1/ 8 r * , а потім різко згасає, підкорюючись експоненціальному
закону. Рішення (26) справедливо, коли  r *  1 , тобто коли довжина згасання менше довжини
розриву.
Дуже часто має місце протилежний випадок, коли  r *  1 . Тоді рішення справедливо
лише на невеликих відстанях r  r0  rm , коли нелінійні ефекти не встигають розвинутися. В
цьому випадку, використовуючи  r  1 , отримуємо простий вираз v2 / v  r / r * . Цей вираз
можна використовувати для визначення нелінійного параметра з урахуванням зазначених
вище зауважень.
Розглянемо поведінку хвилі тільки на лінійній ділянці r  r * , хоча вплив ФВ на
еволюцію всього профілю також викликає зацікавленість. При цьому зручніше перейти до
тиску P   cv , тоді отримуємо:

P2 

 2
P r,
 c3 

 
P   3  P2 r ,
 c 

r  r* .

Можна ввести величину K ef , що характеризує ефективність генерації комбінаційних
частот в мікронеоднорідній рідині по відношенню до чистої рідини, що має вираз:

K2ef   P2 e  P2  / P2 , Kef   P e  P  / P .
Тоді отримуємо:

 /  c 

3

K ef

e

  /  c3

 /  c3

,

(27)

де нелінійний параметр  відповідає частотній залежності при перетворенні з  в 2 , або з
127

Океанографічний журнал (Проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану), 3(14)/2021

1 і 2 в  . Найчастіше зміни ефективного нелінійного параметра середовища виявляються
малими. В цьому випадку в лінійному наближенні отримуємо [1]:

   2
1          K 
K ef  x  2  1  


2 

 
 
1  1    P  K P     2 
K 
K   K     

 
1


1

1




  .

2     2 
 P    2                 

(28)

За відсутності релаксаційних ефектів і резонансних явищ можна отримати:

K0ef

   2
       
 x  2 1 

.
2
2  
 

(29)

У разі твердих частинок при     одержуємо простий вираз:

  
K 0ef  
 1 x .
 2 

(30)

Таким чином, ефективність нелінійної генерації в середовищі з твердими ФВ пов'язана
безпосередньо з щільністю частинок і їх концентрацією. Чудовим є той факт, що за нахилом
лінійної залежності K ef  x  можна отримати значення щільності твердих частинок в рідині, а
за значенням K ef – отримати величину об'ємної концентрації цих частинок.
Слід звернути увагу на те, що в разі якщо в рідині знаходяться газові бульбашки, то
величина K ef різко змінюється в порівнянні з (30). Дійсно, в разі дорезонансних газових
бульбашок маємо     ,     і тоді:

K 0ef

 2 
 2 x,
 

(31)

З (31) видно, що нахил залежності K ef  x  різко збільшується в порівнянні з (30). Таким
чином, при реалізації нелінійної акустичної діагностики мікронеоднорідних рідин типу
суспензій, слід ретельно стежити за нахилом залежності K ef  x  . Різке збільшення нахилу
кривих K ef  x  свідчить про наявність газових бульбашок. У разі, коли неможливо визначити
концентраційні залежності K ef  x  , існує великий ризик отримати підвищені концентрації
твердих частинок за формулою (30) в тому випадку, якщо в рідині міститься хоча б невелика
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кількість бульбашок.
Важливим є питання про можливість діагностування слабоконтрастних ФВ в морській
воді, наприклад, планктону, медуз тощо. В цьому випадку з огляду на те, що     і     ,
отримуємо:

  
K0ef    1 x .
 

(32)

З (32) видно, що для слабоконтрастних ФВ величина K ef  x  залежить від різниці
нелінійних параметрів рідини і ФВ. Цей випадок суттєво відрізняється від чисто твердих і
газоподібних включень тим, що слабоконтрастні ФВ ефективно розпізнаються за параметрами
першого порядку (щільності, стисливості), проте визначаються за допомогою параметра
другого порядку – нелінійного акустичного параметра.
Таким чином, за допомогою формул (29) – (32) за методом нелінійної генерації може
бути відносно просто реалізована акустична діагностика мікронеоднорідних рідин. Суттєвим
є те, що можна виділити 3 групи включень в рідини, діагностування яких буде проходити по
різним фізичним параметрам: тверді частинки – за контрастом щільності рідини і ФВ,
бульбашки – за співвідношенням стисливості рідини і бульбашок, слабоконтрастних ФВ
(біологічного походження) – за контрастом нелінійних параметрів рідини і ФВ.
Висновки. У статті описані фізичні основи нелінійних методів акустичної діагностики
високого розрізнення дрібномасштабних неоднорідностей у товщі океану. Отримані
результати покладені в основу рішення обернених задач визначення типу включення, його
концентрації та розмірного складу. Представлена модель ефективних параметрів рідини з
резонансними і нерезонансними включеннями. Вивчено можливість використання
вузькопроменевих
нелінійних
параметричних
випромінювачів
для
зондування
неоднорідностей морського середовища з високим просторовим розрізненням. Показано, що
дані по розсіюванню звуку дозволяють оцінити концентрацію бульбашок, акустичну
нелінійність морської води з бульбашками, а також важливу характеристику
біопродуктивності водних мас – масову концентрацію включень і їх сумарну кількість в
інтервалі розмірів. Основна новизна роботи полягає в застосуванні нових акустичних методів
вивчення структури, заснованих на використанні багаточастотного розсіювання і поширення
звуку й застосуванні складних сигналів, в тому числі з використанням гостронаправлених
параметричних акустичних випромінюючих систем.
Перелік використаних джерел
1. Акуличев В.А., Долгих Г.И., Моргунов Ю.Н. Изучение фундаментальных основ возникновения,
развития, трансформации и взаимодействия гидроакустических, гидрофизических и геофизических
полей в условиях глубокого и мелкого моря, а также развитие акустических методов связи, локации и
диагностики сложных систем. Отчет по НИР; № ГР 01201363046. Владивосток, 2017. 390 с.
2. Акуличев В.А. Пульсации кавитационных полостей. Мощные ультразвуковые поля / Под ред.
Розенберга Л.Д. М.: Наука, 1968. С. 129–166.
129

Океанографічний журнал (Проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану), 3(14)/2021
3. Акуличев В.А., Алексеев В.Н., Буланов В.А. Периодические фазовые превращения в
жидкостях. М.: Наука, 1986. 280 с.
4. Акуличев В.А., Буланов В. А., Стороженко А.В. Оценка распределения планктона в океане
методом акустического зондирования. Доклады Академии наук. 2011, Т. 438, № 2. С. 267–270.
5. Акуличев В.А., Буланов В.А. Исследования неоднородностей морской среды методами
акустического зондирования / В кн. Дальневосточные моря России: в 4 кн./ Гл.ред. акад. В.А. Акуличев.
Кн. 4. Физические методы исследования/ отв.ред. Г.И. Долгих. М.: Наука 2007, С. 129–231.
6. Акуличев В.А., Буланов В.А. Влияние микронеоднородностей на акустические характеристики
морской среды. Океанологические исследования Дальневосточных морей и северо-западной части Тихого
океана. В двух книгах. Книга 2. / Гл. ред. Акад. В.А. Акуличев. Владивосток: Дальнаука, 2013. С. 305–327.
7. Акуличев В.А., Буланов В.А. О спектре пузырьков газа и возможностях акустической
спектроскопии в приповерхностном слое океана. Доклады Академии наук. 2012. Т. 446, № 2. С. 212–215.
8. Акуличев В.А., Буланов В.А. Об аномалиях акустических характеристик полидисперсных
жидкостей с газовыми и паровыми пузырьками. Доклады Академии наук. 2013. Т. 448, № 2. С. 213–217.
9. Акуличев В.А., Буланов В.А., Кленин С.А. Акустическое зондирование газовых пузырьков в
морской среде. Акустический журнал. 1986. Т. 32, Вып. 3. С. 289–295.
10. Акуличев В.А., Буланов В.А., Корсков И.В., Стороженко А.В. Мониторинг экологического
состояния акваторий с применением акустического зондирования. Подводные исследования и
робототехника. 2012. № 2 (14). С. 43–55.
11. Буланов В.А. Введение в акустическую спектроскопию микронеоднородных жидкостей.
Владивосток: Дальнаука, 2001. 280 с.
12. Буланов В.А. К вопросу об оценке распределения биомассы в деятельном слое океана по
данным о рассеянии звука. Подводные исследования и робототехника. 2008. № 1(5). С. 58–65.
13. Буланов В.А. О нелинейных акустических характеристиках кристаллизующейся жидкости.
Учен. зап. физ. фак-та Моск. ун-та. 2014. № 5. С. 145310-1–145310-7.
14. Буланов В.А., Корсков И.В. Система многочастотного акустического зондирования с
временным разделением частот. Приборы и техника эксперимента. 2009. № 3 С. 120–122.
15. Кузнецов В.П. Нелинейная акустика в океанологии. М.: Физматлит, 2010. 264 с.
16. Наугольных К.А., Островский Л.А. Нелинейные волновые процессы в акустике. М.: Наука, 1990. 237 с.
17. Новиков Б.К., Тимошенко В.И. Параметрические антенны в гидролокации. Л.: Судостроение, 1990. 256 с.
18. Руденко О.В., Солуян С.И. Теоретические основы нелинейной акустики. М.: Наука, 1975. 287 с.
19. Akulichev V.A., Bulanov V.A. Measurements of bubbles in sea water by nonstationary sound
scattering. J. Acoust. Soc. Am. 2011. Vol. 130, № 5, pt. 2. P. 3438–3449.
20. Andreeva I. B., Belousov A.V. Multiple sound scattering by densely packed shoals of marine
animals. ICES Journal of Marine Science. 1996. Vol. 53. P. 323–327.
21. Andreeva I.B., Tarasov L.L. Scattering of acoustic waves by small crustaceans. Acoustical Physics.
2003. Vol. 49. P. 125–128.
22. Apfel R.E. The effective nonlinearity parameter for immiscible liquid mixtures. J. Acoust. Soc. Amer.
1983. 74, Vol. 6. P. 1866–1868.
23. Deane G. B. Sound generation and air entrainment by breaking waves in the surf zone. J. Acoust.
Soc. Amer. 1997. Vol. 102. P. 2671–2689.
24. Farmer D., Vagle S. Wave Induced Bubble Clouds in the Upper Ocean. Journ. Geophys. Res. 2010.
Vol. 115. P. 28–49.
25. Garrett C., Li M., Farmer D. The Connection between Bubble Size Spectra and Energy Dissipation
Rates in the Upper Ocean. J. Phys. Ocean. 2000. Vol. 30, № 9. P. 2163–2171.
26. Gorska N. Chu D. Some aspects of sound extinction by zooplankton. J. Acoust. Soc Am. 2001. Vol.
110, № 5. P. 2315–2325.
27. Jech J.M., Horne J.K., Chu D., et al Comparisons among ten models of acoustic backscattering used
in aquatic ecosystem research. J. Acoust. Soc. Am. 2015. Vol. 138, № 6. P. 3742–3764.
28. Lavery A.C., Wiebe P.H., Stanton T.K., et al. Determining dominant scatterers of sound in mixed
zooplankton populations. J. Acoust. Soc. Am. 2007. Vol. 122. P.3304–3326.
29. Leighton T.G. The acoustic bubble. San-Diego: Academic, 1994. 613 p.
30. Macaulay M.C. A generalised target strength model for euphausiids, with applications to other
zooplankton. J. Acoust. Soc. Am. 1994. Vol. 95. P. 2452–2466.
31. Medwin H. Acoustical determination of bubble size spectra. J.Acoust.Soc.Am. 1977. Vol. 62. P. 1041–1044.
32. Medwin H., Breitz N. Ambient and transient spectral density in quiescent seas and under spilling
130

Океанографічний журнал (Проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану), 3(14)/2021
breakers. J. Geophys. Res. 1989. Vol. 94. P. 12751–12759.
33. Neppiras E.A. Acoustic Cavitation. Phys. Reports, 1980. Vol. 61, № 3. P. 159–251.
34. Ressler P. Acoustic backscatter measurements with a 153 kHz ADCP in the northeastern Gulf of
Mexico: determination of dominant zooplankton and micronekton scatterers. Deep-Sea Research. 2002.
Vol. 49. P. 2035–2051.
35. Vagle S., Farmer D. The measurement of bubble-size distributions by acoustical backscatter. Journ.
of Atmospheric and Oceanic Technology. 1992. Vol. 9. P. 630–664.
36. Weibe P., Greene C., Stanton T. Sound scattering by live zooplankton and micronecton. J. Acoust.
Soc. Am. 1990. Vol. 88, № 5. P. 2346–2359.
Физические основы нелинейных акустических методов
изучения толщи океана и донных отложений
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систем Государственного учреждения ″Научный гидрофизический центр Национальной академии
наук Украины″; Украина, 03187, г. Киев, просп. Академика Глушкова, 42; Email: lixyta666@gmail.com
Неверова Светлана Ивановна – научный сотрудник отдела панорамных акустических систем
Государственного учреждения "Научный гидрофизический центр Национальной академии наук
Украины"; Украина, 03187, г. Киев, просп. Академика Глушкова, 42; Email: sidzp2019@gmail.com
Аннотация. В статье показано, что акустические исследования основываются на методе
обратного рассеяния звука. Акустические методы позволяют оценить вклад достаточно больших
фазовых включений, составляющих гетерогенные неоднородности в слое моря: большой планктон (в
основном, зоопланктон), рыбу, твердые взвеси, пузырьки газа и др. Описанный метод акустического
зондирования позволяет изучать мелкомасштабную структуру водной среды в шельфовой части моря
и ее пространственно-временную изменчивость, связанную с проявлением внутренних волн, наличием
пузырьков, планктона, турбулентных образований, твердых взвесей.
Ключевые слова: нелинейные волны, сложные сигналы, акустика, водная толща, фазовые
включения, микронеоднородности.
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Abstract. The article shows that acoustic research is based on the sound backscattering method.
Acoustic methods make it possible to estimate the contribution of sufficiently large phase inclusions that make
up heterogeneous heterogeneities in the sea layer: large plankton (mainly zooplankton), fish, suspended matter,
gas bubbles, etc. The described method of acoustic sounding makes it possible to study the small-scale
structure of the aquatic environment in the shelf part of the sea and its spatio-temporal variability associated
with the manifestation of internal waves, the presence of bubbles, plankton, turbulent formations, solid
suspensions.
Key words: nonlinear waves, complex signals, acoustics, water column, phase inclusions,
microheterogeneities.
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Реалії сьогодення вказують на глобальні динамічні зміни суспільства, зумовлені
складною сукупністю технологічних, інформаційних, соціально-політичних, економічних
факторів. Україна перебуває в епіцентрі подій та знаходиться на етапі кардинальних реформ:
як країна великих можливостей, в тому числі зі створення нової індустрії високих технологій.
Вона займає одне з провідних місць серед держав, котрі мають усі можливості щодо створення
інноваційних технологій майбутнього, зокрема в державних інституціях з успішним
досягненням новітніх розробок, при цьому гарантуючи новизну досліджень. Наразі для
української спільноти досвід та потенційні можливості відкриває Агентство передових
оборонних дослідницьких проектів Сполучених Штатів Америки (Defense Advanced Research
Projects Agency, DARPA).
DARPA існує незалежно від звичайних науково-дослідних установ і підпорядковується
безпосередньо Міністерству оборони країни. Старт Агентства датується запуском першого
штучного супутника Землі у 1958 році та зобов’язанням Сполучених Штатів Америки бути
ініціатором стратегічних технологічних сюрпризів. Працюючи з новаторами, DARPA
неодноразово доводила цю місію, перетворюючи революційні концепції у практичні
можливості. Серед їх досягнень виробництво інтегральних схем і напівпровідникових
приладів, Інтернет, графічний інтерфейс ПК, "хмарні" технології, автоматичне розпізнавання
голосу, переклад мов, а також системи GPS і т.д. Проте DARPA самостійно інженерні
розрахунки не виконує. Роботу проводять у рамках інноваційної екосистеми, яка включає
наукових, корпоративних та урядових партнерів, з постійним акцентом на військові служби
нації, які співпрацюють з DARPA для створення інноваційних стратегічних і тактичних
можливостей.
Не залишаються поза увагою й питання вивчення Світового океану. Так, нещодавно було
запущено програму "Океан речей" (Ocean of Things). Ця програма передбачає створення
глобальної мережі дрейфуючих буїв зі спеціальними датчиками для збору даних, в тому числі
біологічної (тваринної) і антропогенної діяльності. Буй – скляний поплавок з сонячним
живленням та двадцятьма́ вбудованими датчиками для збору широкого діапазону даних, що
передаються через супутник до хмарної мережі в режимі реального часу. Буй має вбудовану
камеру, GPS-модуль, мікрофон, гідрофон, акселерометр. Ключовим елементом є гідрофон, що
розрізняє двигуни, гвинти та інші звуки з кораблів і підводних човнів. Функціонування буя
розраховано на роботу в умовах агресивного морського середовища впродовж року, потім
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спрацьовує функція самозатоплення. Наразі виготовлено 1500 буїв, що виконують виміри в
бухті Південної Каліфорнії та в Мексиканській затоці.
Варто окремо зупинитися на особливостях управління проектами DARPA. Усі проекти
оцінюються за рівнями ризику та значущості. Відповідно, перевага надається тим, які мають
одночасно і високі ризики, і високу віддачу та забезпечують, таким чином, проривні
досягнення. Проекти з низьким ризиком і високою віддачею отримують менший відсоток
інвестицій. Розробки технологій подвійного призначення відносяться до проектів з високим
ризиком і низькою віддачею. Після визначення рівня ризику робота відбувається в три етапи.
Перший етап передбачає доведення неможливого: вивчається вектор розвитку світового
технологічного прогресу та прогнозується напрям еволюції проекту. Паралельно йдуть
підрахунки з врахуванням можливих ризиків і загроз, якщо їх реально вирішити, ідея отримує
право на життя. Другий етап – дорожня карта з передбаченням перешкод. Третій, заключний
етап – реалізація проекту, котрий може тривати десятки років. На цьому етапі чітко
розподіляють завдання щодо реалізації проекту між розробниками та одночасно припиняють
дію тих напрямів, які не мають перспективи.
Отже, структура та комунікабельність управлінської ланки дозволяє вже на етапі
обговорення цілей і технічного завдання майбутньої програми прислухатися до думки
кожного дослідника, що має свій досвід. Довільність у виборі форми та умов контрактів,
створює кращі умови для залучення до проектів невеликих компаній із різних країн як
співвиконавців. Обмеженість строку дії контракту надає преференції для залучення в будьякий момент нових фахівців.
Гнучкість та відкритість DARPA демонструє готовність до будь-якої співпраці.
Підтвердженням цього є візит 2017 року експертної делегації DARPA в Україну, основним
завданням якого був пошук можливостей започаткування спільних проектів інститутів
Національної академії наук України та DARPA.
Згодом було створено приватний майданчик, який позиціонує себе як аналог DARPA –
Українська агенція з перспективних науково-технічних розробок (UA.RPA). Роботу UA.RPA
побудовано на принципі взаємовигідного державно-приватного партнерства для досягнень
технологічних переваг у ключових галузях оборони. Діяльність агенції направлена на потреби
оборонної промисловості, а саме: розробку та виготовлення лазерних систем і пристроїв
нічного бачення.
У поточному році планується створення Агенції оборонних технологій та Головної
агенції передових досліджень та розробок GARDA (Government Advant Research Development
Agency), прообразом створення якої є DARPA. Вони сприятимуть створенню перспективних
зразків озброєння та військової техніки.
Існуюча та заплановані агенції зосереджені на забезпечені потреб суто оборонної сфери,
робота ж DARPA націлена на розробку високих технологій у будь-яких сферах. Ключовим
важелем роботи DARPA є розвиток в усіх вимірах, починаючи від структури, принципів,
механізмів організації діяльності до кінцевого продукту. Саме цей досвід повинен стати
прикладом для створення інноваційної та незалежної структури з мережево- горизонтальним
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підходом щодо організації діяльності агенцій, для досягнення прориву сучасних технологій,
руйнуючи стереотипи заради переваг.
Потенційно держава в змозі досить швидко технологічно переформатуватися на новий
рівень та створити подібну агенцію. Вона має широкі комунікативні можливості для залучення
фахівців різних сфер і галузей, високий рівень конкурентоздатності сучасних ідей щодо
інноваційних технологій, також високий потенціал до сприйняття часових парадигм. За умови
послідовності дій в реаліях сьогодення, які диктують необхідність визначення пріоритетів,
серед яких: прив’язка до організаційно-штатних змін, трансформація пов’язана з глобальними
фантазійними технологіями та чіткими рамками відповідальних експертів, залучення
представників приватного сектора, формування політики з урахуванням вартості, якості,
інтегрованої логістичної підтримки, а також інноваційність та людський фактор управління
циклом на нормативно-законодавчому рівні дозволять сформувати власне агентство генерації
передових дослідницьких проектів у яких зароджуватимуться й реалізовуватимуться
інноваційні розробки.
Инновационный опыт DARPA в нынешних реалиях
И.В. Шевченко
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ЮВІЛЕЇ
ВЧЕНОМУ-ОКЕАНОГРАФУ
ГОРДЄЄВУ АНТОНУ ЮРІЙОВИЧУ – 60 РОКІВ

Гордєєв Антон Юрійович – доктор
географічних наук, заступник директора з
наукової роботи Державної установи
"Науковий
гідрофізичний
центр
НАН
України", фахівець з океанографії та морської
картографії, дійсний член Українського
географічного
товариства.
Один
з
організаторів
першої
Антарктичної
експедиції на станцію "Фарадей", яка в
подальшому
отримала
сучасну
назву
"Академік Вернадський". Створював систему
морської картографії в Україні та був першим
директором Державного науково-виробничого
підприємства
"Укрморкартографія".
Організатор та учасник наукових морських та
річкових океанографічних досліджень.
Гордєєв Антон Юрійович народився 25 серпня 1961 року в місті Києві. У 1980 році
закінчив Київський суднобудівний технікум, у 1986 – Ленінградський інститут інженерів
водного транспорту, здобувши вищу освіту та кваліфікацію інженера-кораблебудівника.
Трудову діяльність Антон Юрійович почав у 1980 році, працюючи до жовтня 1992 року
конструктором у центральному конструкторському бюро (ЦКБ) "Ленінська кузня" (м. Київ),
брав участь у конструюванні, будівництві та випробуваннях більше 50 риболовецьких і
науково-дослідних суден.
З жовтня 1992 року працював у сфері приватного бізнесу. У 1994 році зусиллями
власного приватного підприємства та у співпраці з ЦКБ "Ленінська кузня" (м. Київ) за
дорученням Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії
України організував стенд вітчизняного суднобудування на міжнародній виставці
"Посейдонія-94" у місті Пірей (Греція).
У 1994–1997 роках працював на посаді першого заступника директора Наукововиробничого підприємства "Укрнаукфлот" (м. Київ), був організатором та безпосереднім
учасником декількох науково-дослідних експедицій по Чорному та Середземному морях,
зокрема, на науково-дослідному судні "Київ".
У січні–лютому 1996 року брав безпосередню участь в організації та передачі під
юрисдикцію України британської антарктичної станції "Фарадей", яку було перейменовано на
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"Академік Вернадський", забезпечуючи транспортну підтримку для першої Української
антарктичної експедиції.
У період з 1997 до 2001 року працював на посаді директора Державного наукововиробничого підприємства "Укрморкартографія " (м. Київ), упродовж якого за участі
А.Ю. Гордєєва було організовано процес розроблення морських навігаційних карт в Україні
та посібників для плавання; на рівні світових стандартів розроблено нормативну базу
функціонування галузі морської картографії в Україні; налагоджено обмін навігаційними
даними на міжнародному рівні, а також систему реалізації морських навігаційних карт;
започатковано відповідні наукові дослідження. В цей же період А.Ю. Гордєєв викладав
морську картографію в Академії водного транспорту.
При безпосередній участі А.Ю. Гордєєва
створена перша українська морська навігаційна карта
Чорного моря ("адміралтейський" номер 3522) на
основі результатів гідрографічних та океанографічних
досліджень
морського
середовища
виконаних
Гідрографічною службою України.
У 1999–2000 роках Антон Юрійович – пошукач
на кафедрі геодезії та картографії Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка
(науковий керівник – професор Віктор Олексійович
Шевченко). У 2000 році захистив дисертацію
"Науково-прикладні аспекти забезпечення морськими
картами господарства України" на здобуття наукового
ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю
"географічна картографія".
Протягом 2002–2003 років працював радником в Інспекції з питань підготовки особового
складу Морського флоту Міністерства транспорту України. З 2004 року – радник президента
порту Дюнкерк, а згодом – радник президента Асоціації портів Франції.
Користуючись високим міжнародним авторитетом, як визнаний фахівець з морської
картографії, А.Ю. Гордєєв з 2002 до 2005 року входив до складу Комісії з теоретичної
картографії Міжнародної картографічної асоціації.
У 2008 році Антон Юрійович працював на посаді доцента кафедри землевпорядкування
та кадастру в Інституті землевпорядкування та інформаційних технологій Національного
авіаційного університету, пізніше (2014–2016 рр.) у Національному авіаційному університеті
на посаді професора та завідувача кафедри.
З 2008 до 2010 року був докторантом кафедри геодезії та картографії Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка та захистив дисертацію "Портолани: теорія
і методика історико-картографічного дослідження" на здобуття наукового ступеня доктора
географічних наук за спеціальністю "географічна картографія" (науковий консультант –
професор Віктор Олексійович Шевченко).
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Перу Антона Юрійовича Гордєєва (одноосібно та у співавторстві) належить біля 90
публікацій з теорії та практики створення і використання морських навігаційних карт, історії
морської картографії, океанографії, а також посібників для студентів. Серед них: "Таємниці
карти Пірі Рейса", 2004 р. (у співавторстві); "Острів Зміїний: природа і люди", 2008 р. (у
співавторстві); "Карти-портолани ХІІІ–XVII ст.: особливості та роль у розвитку картографії",
2009 р.; "Карти-портолани Чорного моря", 2015 р., "Чорнобильська зона відчуження:
комплексна річкова науково-дослідна експедиція "Прип’ять-2019", 2019 р. (у співавторстві);
"Топонімія узбережжя Чорного і Азовського морів на картах портоланах ХІV–ХVІІ ст.",
2019 р., а також каталоги історичних карт на регіони Чорного та Азовського морів:
"Картографія Чорного та Азовського морів: Ретроспектива до 1500 року, період 1500–1600
років, період 1600–1700 років" та "Картографія Чорного та Азовського морів: Ретроспектива
1700–1800 років".
З 2017 року дотепер плідно працює на посаді заступника директора з наукової роботи
Державної установи "Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України",
продовжуючи свої наукові вишукування у галузі океанографії та історії морської картографії.
Редакційна колегія наукового видання "Океанографічний журнал" щиро вітає
Антона Юрійовича із славним ювілеєм, бажає йому міцного здоров’я та подальших
творчих успіхів!

Едуард БОНДАРЕНКО,
доктор географічних наук,
професор кафедри геодезії та картографії
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
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ПАМ'ЯТІ ТОВАРИШІВ
СПОГАДИ ПРО МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО-ОКЕАНОЛОГА АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ
ВАЛЕРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА ЄРЕМЕЄВА
31 жовтня 2020 року на сімдесят дев’ятому році життя пішов від нас видатний
український вчений-океанолог, доктор фізико-математичних наук, професор, академік
Національної академії наук України, Заслужений діяч науки та техніки України

ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ЄРЕМЕЄВ
(12.01.1942 – 31.10.2020)
Колеги згадують: "Наукові інтереси Валерія Миколайовича Єремеєва концентрувалися
на ключових напрямах сучасної океанологічної науки – експериментальній та ядерній
гідрофізиці, ізотопній океанографії, геофізичній гідродинаміці та гідрохімії океану. Його
роботи у сфері ізотопної океанографії були пов’язані з вивченням фундаментальних
закономірностей просторового формування й динаміки полів штучної та природної
радіоактивності Світового океану та його морів, розробкою загальнотеоретичних підходів до
аналізу і прогнозу можливих наслідків морських катастроф природного та антропогенного
походження, а також з дослідженням проблем захоронення радіоактивних відходів і
використання товщі вод як глобального детектора космічного випромінювання.
В.М. Єремеєв заснував новий науковий напрям – "оперативна океанологія", предметом
якого є методи й засоби комплексних досліджень стану та динаміки складних морських систем
з метою прогнозування їх мінливості під впливом природних та антропогенних факторів і
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розроблення технологій сталого використання морського середовища та ресурсів, а також
теорії й методів моделювання морських еколого-економічних систем для цілей інтегрованого
управління прибережними зонами" [3].
"У кінці 1980-х років під керівництвом В.М. Єремеєва був побудований і успішно
запущений в експлуатацію міжнародний науковий центр у Конакрі (Гвінейська Республіка).
Експедиційні наукові дослідження охоплювали всі райони Світового океану і проводилися в
рамках найбільш значущих міжнародних програм.
Валерій Миколайович Єремеєв заклав наукову основу для подальшого розвитку
ізотопної океанографії та вніс вагомий вклад у розробку морських інформаційних технологій.
Розроблені під керівництвом Валерія Миколайовича теоретичні основи, методи і засоби
глобальної океанографічної системи спостереження склали фундамент відповідних програм
Міжурядової океанографічної комісії ЮНЕСКО і деяких країн Чорноморського басейну" [2].
Нагадаємо, що Указом Президента України1 В.М. Єремеєв у 1997 році був призначений
представником України у Виконавчій раді Міжурядової океанографічної комісії ЮНЕСКО
(далі – МОК ЮНЕСКО).
У різні роки В.М. Єремеєв був членом Національної комісії України у справах
ЮНЕСКО, представником України у Виконавчій раді МОК ЮНЕСКО і головою її
Чорноморського регіонального комітету, головою Керівного комітету Глобальної системи
спостережень за Світовим океаном для Чорного моря.
Віддаючи належне вагомому внеску Валерія Миколайовича у розвиток морських наук і
технологій, МОК ЮНЕСКО у 2011 році нагородила його пам’ятною медаллю.
Відзначимо також успішну наукову діяльність В.М. Єремеєва у Міжнародній комісії з
наукових досліджень Середземного моря (рис. 1).
У 1992 році Указом Президента України2 В.М. Єремеєв був призначений представником
України у згаданій міжнародній організації.
Зазначимо, що Міжнародна комісія з наукових досліджень Середземного моря
(Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Méditerranée, CIESM) –
міжнародна консультативна організація, створена у 1919 році у м. Монако (Князівство
Монако3) за активної участі та сприяння Князя Монако Альберта I4.

Указ Президента України "Про призначення В. Єремеєва представником України у Виконавчій раді
Міжурядової океанографічної комісії ЮНЕСКО" від 21 серпня 1997 року № 886/97 (Указ втратив чинність на
підставі Указу Президента від 28.07.2017 № 203/2017).
2
Указ Президента України "Про представника України в Міжнародній комісії з наукових досліджень
Середземного моря" від 21 жовтня 1992 року № 504/92.
3
Князівство Монако розташоване на півдні Європи на узбережжі Лігурійського моря у 20-ти км на північний
схід від Ніцци. На суші Князівство Монако межує з Францією. Площа країни складає 2,02 км. У найбільшому
місті Монако Монте-Карло розташований знаменитий Океанографічний музей, директором якого був
дослідник-океанолог Жак-Ів Кусто.
4
Князь Монако Альберт I (1848–1922 рр.) – почав службу у військово-морському флоті Іспанії, де кілька років
прослужив штурманом. Залишивши військову службу, зайнявся вивченням Світового океану. Він особисто
брав участь у 28-ми експедиціях по Атлантичному океану і Середземному морю. Результати експедицій були
узагальнені в книзі, названій Князем Альбертом І "Шлях мореплавця". Згодом Князь Альберт І заснував
Інститут океанографії, що включає, крім іншого, знаменитий океанаріум [5].
1
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Під час нагородження представника України у Виконавчій раді МОК ЮНЕСКО
В.М. Єремеєва ювілейною медаллю МОК ЮНЕСКО за вагомий внесок у розвиток
світової океанографії та у зв’язку з 50-річчям МОК ЮНЕСКО (м. Париж, 2011)
На фото (праворуч): директор Інституту біології південних морів імені О.О. Ковалевського
НАН України академік НАН України В.М. Єремеєв

Рис. 1. Логотип Міжнародної комісії з наукових досліджень Середземного моря
Мета CIESM – сприяння розвитку та координації співпраці середземноморських держав
у сфері океанології. Членом Комісії може бути будь-яка середземноморська або прибережна
держава, розташована на узбережжі сусідніх морів, або внутрішньоконтинентальна держава,
яка проводить морські дослідження або океанографічні роботи в Середземному морі [4].
У даний час в цю організацію входить ряд держав, що здійснюють океанологічні
дослідження в Середземному і Чорному морях. Членами CIESM є 24 держави: Албанія,
Алжир, Іспанія, Греція, Єгипет, Ізраїль, Італія, Кіпр, Ліван, Мальта, Марокко, Монако,
Німеччина, Португалія, Румунія, Росія, Сирія, Словенія, Туніс, Туреччина, Україна, Франція,
Хорватія, Швейцарія.
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Вищим органом CIESM є її конгрес, який скликають раз на три роки. Конгрес є головним
форумом, де взаємодіють й обмінюються науковою інформацією вчені, зацікавлені розвитком
та екологічним станом Середземноморської екосистеми [5].
Між конгресами керівництво CIESM здійснює Бюро, до складу якого входять президент
CIESM, її генеральний директор, а також представники держав-членів.
Правління CIESM збирається один раз на рік за участю національних представників від
держав-членів Комісії. Кожна країна має право мати тільки одного представника, крім:
Франції, Італії, Монако, Іспанії, Росії, які мають право направляти двох делегатів.
На сьогодні засідання Міжнародної комісії з наукових досліджень Середземного моря
проходять під головуванням Князя Монако Альберта II5 – президента CIESM.
Діяльність CIESM наразі охоплює більшу частину Середземного моря, а також значну
частину узбережжя Чорного моря.
CIESM включає шість постійних наукових комітетів за такими напрямами: геологія,
фізика і клімат океану, біогеохімія, мікробіологія і біотехнологія, живі ресурси та екосистеми,
прибережні системи. У проведенні фундаментальних і прикладних досліджень Середземного
і Чорного морів та їхнього узбережжя, включаючи картографування, під егідою CIESM бере
участь понад 100 наукових інститутів та організацій. Результати таких досліджень доступні
для всіх держав-членів CIESM.
Вчені контролюють важливі морські параметри, щоб розуміти швидко змінювану
динаміку, біологічну варіативність і стан екосистеми та гідрологію, які впливають на здоров’я
Середземного і Чорного морів. Наприклад, програма "МедГЛОСС" спрямована на безперервні
вимірювання рівня моря у Середземному і Чорному морях у зв’язку з глобальними змінами
клімату та підвищенням рівня моря [5].
Слід зазначити, що наукова співпраця з Міжнародною комісією з наукових досліджень
Середземного моря, розпочата В.М. Єремеєвим, була продовжена і надалі.
Так, Указом Президента України6 генеральний директор Національного агентства
морських досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України О.А. Щипцов у 1995 році
був призначений представником України в Міжнародній комісії з наукових досліджень
Середземного моря.
Варто зазначити, що після завершення своєї діяльності на посту віце-президента CIESM
В.М. Єремеєв надавав науково-організаційну допомогу українським вченим у співпраці з
керівництвом зазначеної міжнародної організації. Наприклад, при безпосередньому сприянні
Валерія Миколайовича президент CIESM Князь Монако Реньє III запросив українських
вчених-океанологів для участі в роботі 34-го конгресу CIESM, який відбувся в м. Валетта
(Мальта) у 1995 році.

Князь Монако Альберт II (нар. 14 березня 1958 р.) – глава Князівства Монако з 6 квітня 2005 р., вступив на
престол 12 липня 2005 року.
6
Указ Президента України "Про представника України в Міжнародній комісії з наукових досліджень
Середземного моря" від 12 жовтня 1995 року № 950/95.
5
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Князь Монако Реньє ІІІ7 вітає Валерія Миколайовича Єремеєва з його обранням
на три роки на посаду віцепрезидента Міжнародної комісії з наукових досліджень
Середземного моря (1992)
На фото (зліва направо): Принц Монако Альберт ІІ, Князь Монако Реньє ІІІ (у той час голова
Князівства Монако), В.І. Пучкін (перекладач, співробітник Морського гідрофізичного інституту
(МГІ) НАН України), директор МГІ НАН України член-кореспондент НАН України В.М. Єремеєв,
заступник директора з наукової роботи МГІ НАН України доктор фізико-математичних наук
В.І. Іванов, генеральний директор CIESM професор Фредерік Бріан

Для участі у роботі конгресу українська делегація прибула на науково-дослідному судні
"Київ"8 Національного агентства морських досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів
України (рис. 2), яке здійснювало наукові експедиційні дослідження у Середземному морі.
У період перебування науково-дослідного судна "Київ" у порту Валетти на прохання
президента CIESM Князя Монако Реньє III Принц Монако Альберт ІІ відвідав українське
судно, ознайомився з судновими науковими лабораторіями і технічними засобами вивчення
морського середовища, а також провів зустріч з членами української наукової експедиції та
екіпажем судна. Під час зустрічі були обговорені проєкт Угоди про наукове співробітництво
між CIESM та Національним агентством морських досліджень і технологій при Кабінеті
Міністрів України, а також перспективи проведення спільних морських експедиційних
досліджень у Середземному і Чорному морях з використанням науково-дослідного судна
"Київ"9.

Князь Монако Реньє ІІІ (1923–2005) – тринадцятий князь Монако з династії Грімальді. Правив з 1949 року по
2005 рік.
8
Науково-дослідне судно "Київ" (прапор України) – судно необмеженого району плавання, яке було оснащене
унікальним науково-технічним обладнанням. Судновласник – Державне науково-виробниче підприємство
"Укрнаукфлот" (директор О.Г. Лебідь, 1994–1997 рр.) Національного агентства морських досліджень і
технологій при Кабінеті Міністрів України.
9
Надалі співпраця українських вчених з CIESM здійснювалася у пасивному режимі у зв’язку з ліквідацією в 1996
році Національного агентства морських досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України та
систематичною несплатою Україною обов’язкових членських внесків у зазначену міжнародну організацію.
7
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Рис. 2. Науково-дослідне судно "Київ" готується
до прийому Принца Монако Альберта ІІ (1995 рік)

Під час урочистого прийому на борту науково-дослідного судна "Київ"
з нагоди відвідання судна Принцом Монако Альбертом ІІ (1995 рік)
На фото (зліва направо): капітан НДС "Київ" О.В. Кравченко, генеральний директор Національного
агентства морських досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України О.А. Щипцов,
Принц Монако Альберт ІІ (глава Князівства Монако з 2005), заступник директора з наукової
роботи МГІ НАН України доктор фізико-математичних наук В.І. Іванов, перекладач,
співробітник МГІ НАН України В.І. Пучкін

Згадуючи плідну діяльність академіка НАН України В.М. Єремеєва у МОК ЮНЕСКО та
CIESM, його колеги відзначають, що Валерій Миколайович віддавав усі свої знання, сили і
досвід самовідданому служінню морським наукам.
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Українська громадськість та наші друзі за кордоном бачили в ньому авторитетного діяча
науки сучасності, вченого-океанолога, з чиїм іменем і нині нерозривно пов’язані заповітні
сподівання і надії багатьох дослідників Світового океану.
Блискуча освіта Валерія Миколайовича та прекрасне виховання, широкий світогляд
сформували рідкісні людські якості цього істинного інтелігента: ввічливість, такт і
люб’язність у спілкуванні з колегами будь-якого рангу, виняткова працездатність у поєднанні
з дисципліною, відповідальність за доручену справу і твердість у відстоюванні власних
переконань і прийнятих рішень.
До останнього часу В.М. Єремеєв працював радником при дирекції Державної установи
"Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України".
На завершення підкреслимо, що збереження напрямів міжнародної наукової діяльності
академіка НАН України В.М. Єремєеєва слід розглядати як складову частину стратегії
розвитку вітчизняної океанології.
У зв’язку з цим, закликаємо наукову громадськість і державних службовців, а також
зацікавлених представників ділових кіл України та української діаспори до консолідації
спільних зусиль, спрямованих на відновлення активної науково-організаційної діяльності
українських вчених-океанологів у Міжурядовій океанографічній комісії ЮНЕСКО та
Міжнародній комісії з наукових досліджень Середземного моря, що дозволить забезпечити
гідний внесок України у реалізацію наукових заходів, які заплановані в рамках Десятиліття
Організації Об’єднаних Націй (2021–2030 рр.), присвяченого науці про океан в інтересах
сталого розвитку.
Світла пам’ять про видатного вченого-океанолога зі світовим ім’ям академіка
НАН України Валерія Миколайовича Єремеєва назавжди залишиться в наших серцях.

Олександр ЩИПЦОВ,
член-кореспондент НАН України,
директор Державної установи
"Науковий гідрофізичний центр
Національної академії наук України"
Перелік використаних джерел
1. Альберт I (князь Монако). URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_I,_Prince_of_Monaco (дата
звернення: 20.07.2021).
2. Морський гідрофізичний інститут. URL: http://mhi-ras.ru/news/news_202011021906.html (дата
звернення: 20.07.2021).
3. Памяти Валерия Николаевича Еремеева. Морской биологический журнал. 2020. Т. 5, № 4.
С. 112–117.
4. Юридична енциклопедія : у 6 т. / ред. Ю. С. Шемшученко [та ін.]; НАН України, Ін-т держави
і права ім. В. М. Корецького. К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2001. Т. 3 : К – М.
Міжнародна комісія з наукового вивчення Середземного моря. 792 с.: іл. ISBN 966-7492-03-6.
5. The Mediterranean Science Commission. URL: http://www.ciesm.org (дата звернення: 20.07.2021).
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ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО-ГЕОФІЗИКА ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК
ЛЕОНІДА ЄВГЕНОВИЧА СОБІСЕВИЧА
5 грудня 2020 року відійшов у вічність доктор технічних наук, професор, головний
науковий співробітник лабораторії прикладної геофізики і вулканології Інституту фізики
Землі імені О.Ю. Шмідта Російської академії наук, уродженець України

ЛЕОНІД ЄВГЕНОВИЧ СОБІСЕВИЧ
(27.04.1930 – 05.12.2020)
Леонід Євгенович Собісевич народився 27 квітня 1930 року в Україні, в селі Малий
Бобрик Краснопільського району Сумської області в сім'ї вчителя. У роки Великої Вітчизняної
війни, будучи підлітком, брав участь у партизанському русі, ходив у розвідку на окупованій
території. Після повернення з евакуації він закінчив середню школу в м. Сумах у 1949 році
вступив до Вищого військово-морського училища інженерів зброї (м. Пушкін, поблизу
м. Санкт-Петербургу), яке закінчив з відзнакою і золотою медаллю у березні 1955 року. Далі
були ад'юнктура, захист кандидатської (1962 року) і докторської (1973 року) дисертацій,
служба в науково-дослідних інститутах, де він активно розвиває науковий напрям, пов'язаний
зі створенням нового класу морських інформаційно-вимірювальних систем, знаходить
вирішення проблеми гідроакустики спеціалізованих засобів, читає курси лекцій і у 1981 році
отримує звання професора зі спеціальності "Морські інформаційно-вимірювальні системи".
З 1975 року капітан І рангу Л.Є. Собісевич, як член Секції прикладних проблем при
Президії АН СРСР, перебував на передньому краї оборонної фундаментальної науки (фото).
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З 1989 року, після звільнення в запас, Леонід Євгенович продовжував працювати на
посаді головного наукового співробітника Інституту фізики Землі імені О.Ю. Шмідта
Російської академії наук. За комплекс спеціальних робіт і успішну підготовку наукових кадрів
вищої кваліфікації (під його керівництвом захищено 12 кандидатських та 4 докторських
дисертацій) він був удостоєний Державної премії Ради Міністрів СРСР та почесного звання
"Заслужений діяч науки і техніки Російської Федерації".

Під час відвідування Центру підготовки космонавтів делегацією Секції прикладних
проблем при Президії АН СРСР (Зоряне містечко, Підмосков’я, СРСР, 1985 рік)
На фото в центрі: начальник Центру підготовки космонавтів льотчик-космонавт СРСР генераллейтенант авіації Г.Т. Береговий, ліворуч від нього – Л.Є. Собісевич, праворуч – О.А. Щипцов

У 90-х роках минулого століття і на початку нинішнього Леонід Євгенович очолював
правління Міжрегіонального фонду соціального захисту населення від наслідків радіаційних
та геоекологічних катастроф, працював заступником директора Державного науководослідного центру прогнозування і попередження глобальних геофізичних і техногенних
катастроф та виконував обов’язки ученого секретаря Наукової ради з прикладної геофізики
РАН і Державної науково-технічної програми "Глобальні зміни природного середовища і
клімату" (далі – Програма) під керівництвом віце-президента РАН академіка Миколи
Павловича Лавєрова. Завдяки самовідданій праці, широкому науковому кругозору та
успішному виконанні завдань програми вдалося не тільки зберегти колективи дослідників, а й
отримати нові значні результати та вагомі досягнення у багатьох напрямах наук про Землю.
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Наукові інтереси Леоніда Євгеновича були зосереджені на ключових проблемах
гідроакустики, прикладної геофізики і гідрофізики, включаючи такі розділи, як теорія та
методи експериментальних досліджень геофізичних і гідрофізичних (акустичних,
гідроакустичних, сейсмічних, гідродинамічних й електромагнітних) полів та моніторингу
хвильових процесів, які генеруються в літосфері та інших геосферах в результаті зовнішніх і
внутрішніх впливів, з урахуванням еволюції локалізованих неоднорідних структур.
Л.Є. Собісевич – академік Російської Академії природничих наук, заслужений діяч науки
і техніки Російської Федерації. Науковий доробок Леоніда Євгеновича складає більш ніж 300
наукових праць, до складу яких входять 12 оригінальних монографій та понад 40 винаходів і
патентів на цілий ряд геофізичних і гідрофізичних методів, приладів і систем.
Леонід Євгенович любив приїжджати до України: у Києві він, зазвичай, відвідував
Інститут геофізики імені С.І. Субботіна НАН України, у Запоріжжі брав активну участь у низці
міжнародних науково-практичних конференцій. Він завжди підкреслював, що Україна – його
батьківщина і, коли він перебуває тут, його охоплює особливе відчуття теплоти.
Між співробітниками Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України та
Леонідом Євгеновичем у 2012–2016 роках склалися надзвичайно активні науково-творчі
стосунки, результатом яких була публікація великих спільних статей в українському
"Геофізичному журналі".
Також Л.Є. Собісевич – автор низки статей, надрукованих у 2014–2020 рр. в українському
журналі "Геологія і корисні копалини Світового океану" та в 2004–2013 рр. – у збірнику
наукових праць "Гідроакустичний журнал (Проблеми, методи та засоби досліджень Світового
океану)"1, а також учасник трьох міжнародних науково-практичних конференцій "Проблеми,
методи та засоби досліджень Світового океану" у м. Запоріжжі у 2003, 2008 і 2013 роках.
Леонід Євгенович прожив довге, яскраве і насичене творчістю та подіями життя,
незмінно обдаровував своїм невичерпним ентузіазмом кожного, кому пощастило
співпрацювати з ним і спілкуватися.
Українські колеги назавжди збережуть у своїх серцях живу, світлу пам'ять про
Леоніда Євгеновича Собісевича.
Віталій СТАРОСТЕНКО,
академік НАН України
Євген ШНЮКОВ,
академік НАН України
Володимир КОБОЛЕВ,
член-кореспондент НАН України
Олександр ЩИПЦОВ,
член-кореспондент НАН України

Збірник наукових праць "Гідроакустичний журнал (Проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану)"
в 2018 році перейменовано на "Океанографічний журнал (Проблеми, методи та засоби досліджень Світового
океану)".
1
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ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО-ГЕОЛОГА АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ
ПЕТРА ФЕОДОСІЙОВИЧА ГОЖИКА
Стаття присвячена пам'яті відомого українського вченого, доктора геологічних наук,
академіка НАН України Петра Феодосійовича Гожика, вкладу вченого у розвиток геологічної
науки в Україні, у вивчення палеонтології та геології морів та океанів, ролі його особистості
у створенні Українського Антарктичного центру та становленні України, як "антарктичної
держави". В короткому огляді наукової діяльності та наукової спадщини академіка
П.Ф. Гожика узагальнені опубліковані матеріали та власні спогади про Петра
Феодосійовича.

ПЕТРО ФЕОДОСІЙОВИЧ ГОЖИК
(21.10.1937 – 29.12.2020)
29 грудня 2020 року українська геологічна наука зазнала великої втрати – пішов з життя
видатний вчений в галузі стратиграфії, палеонтології, четвертинної та морської геології,
ініціатор створення Центру антарктичних досліджень Національної академії наук України
академік НАН України, директор Інституту геологічних наук НАН України Петро
Феодосійович Гожик.
Петро Феодосійович народився у с. Гоща Рівненської обл., закінчив з відзнакою
Чернівецький університет і у 1960 р. вступив до аспірантури в Інститут геологічних наук АН
УРСР.
Відомий український вчений академік НАН України П.Ф. Гожик пройшов весь науковий
та службовий шлях від аспіранта до директора Інституту геологічних наук НАН України. У
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1966 р. він захистив кандидатську дисертацію, 1992 р. став доктором геолого-мінералогічних
наук, у 2006 р. був обраний академіком НАН України і став професором.
За свою наукову та адміністративну діяльність П.Ф. Гожик удостоєний численних
наукових відзнак та державних нагород, серед яких: заслужений діяч науки і техніки України
(1997 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1989 р., 2000 р.), лауреат
премії імені П.А. Тутковського (2008 р.), кавалер Міжнародного ордена Святого Станіслава
III ступеня. У 2021 р. посмертно нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.
Петро Феодосійович очолював та підтримував фундаментальні наукові установи, був
головою Національного стратиграфічного комітету України, президентом Палеонтологічного
товариства НАН України, першим директором і керівником Національного антарктичного
наукового центру України (1993–1999 рр.), членом Міжнародної комісії з вивчення
четвертинного періоду (INQUA), членом Комісії НАН України з проблем наукової спадщини
академіка В.І. Вернадського, головою секції нафти і газу Комітету з Державних премій
України в галузі науки і техніки, членом Науково-технічної ради з дослідження Антарктики,
головою науково-технічної ради "Антарктика", спецради Д 26.162.01 із захисту докторських
дисертацій, головним редактором "Геологічного журналу" та інших наукових видань,
поєднував наукову діяльність із викладацькою та громадською.
З аспірантських років Петро Гожик мав багатогранні наукові інтереси, його цікавило
широке коло геологічних питань Завдяки своїй колосальній працездатності, високій ерудиції,
широті інтересів та невичерпній енергії П.Ф. Гожик зробив вагомий внесок у розвиток
багатьох напрямів геологічної науки: палеонтологію, стратиграфію, геотектоніку,
геоморфологію, палеогеографію, четвертинну і морську геологію, охорону навколишнього
середовища.
Серед його наукового здобутку понад 400 друкованих праць (монографії, статі,
підручники, путівники, довідники, атласи), він був упорядником і редактором двох видань
"Стратиграфічного кодексу України" (1997 р., 2012 р.). Визнаний палеонтолог та стратиграф,
фахівець світового масштабу по викопним прісноводним молюскам неоген-четвертинних
відкладів півдня Східної Європи, він присвятив палеонтологічним дослідженням численні
статті та шість монографій.
Наукові доробки Петра Феодосійовича Гожика відомі за межами України і опубліковані
у Великій Британії, Болгарії, Польщі, Австрії, США. Він виступав з доповідями на
міжнародних конгресах і симпозіумах у Великій Британії, Угорщині, Польщі, Болгарії, Китаї,
Італії, Нідерландах, Швейцарії, Сербії, Фінляндії, Австрії, Вірменії, Грузії, Білорусі,
Російській Федерації, Узбекистані, Молдові.
У широких наукових колах ім’я академіка П.Ф. Гожика пов’язане не тільки з
палеонтологією, стратиграфією та очолюваним ним Інститутом геологічних наук НАН
України, але й з отриманням Україною антарктичної станції "Фарадей" (нині – "Академік
Вернадський"), із створенням Центру антарктичних досліджень НАН України, організацією
та проведенням перших українських антарктичних експедицій, а також із геологічними
експедиціями українських науковців у Світовому океані.
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З 1962 року Петро Феодосійович почав брати участь у експедиціях в Індійський,
Атлантичний, Південний океани, Червоне та Чорне моря. У 1978–1979 рр. він був у ХІХ рейсі
науково-дослідного судна (НДС) "Академик Вернадский" в Індійському океані, у 1979 р. – на
НДС "Фаддей Беллинсгаузен" у Чорному морі, у 1981 р. в експедиції на науково-дослідному
гідрографічному судні (НДГС) "Гидролог" у Червоному морі, у 1983–1984 рр. у
спеціалізованій геолого-геофізичній експедиції АН УРСР в тропічній Атлантиці (28 рейс НДС
"Академик Вернадский"), у 1985–1986 рр. у Чорному морі на гідрографічному судні (ГС)
"Створ", 1987 р. – на ГС "Фаддей Беллинсгаузен", у 1988 р. – на НДС "Академик Вернадский".
Результати морських та океанічних досліджень висвітлено у низці опублікованих
монографій. Зібрані ним колекції колонок донних відкладів нині зберігаються у керносховищі
Інституту геологічних наук НАН України і є національним надбанням України, матеріальною
пам’яттю його видатного наукового життя.

Геолого-геохімічна експедиція на НДГС "Гидролог" (Червоне море, 1981 р.)
На фото зліва – направо: капітан судна Б.В. Черненков, старший науковий співробітник П.Ф. Гожик,
капітан 2 рангу А.М. Парахін, старший науковий співробітник О.Ю. Митропольський

Тісне співробітництво із керівником Гідрографічної служби Чорноморського військовоморського флоту контр-адміралом Л.І. Мітіним дало можливість Петру Феодосієвичу у 1982–
1983 рр. здійснити навколосвітнє плавання на океанографічному дослідницькому судні
"Фаддей Беллинсгаузен" у складі Антарктичної експедиції Гідрографічної служби
Чорноморського Військово-Морського Флоту СРСР. Ця, тепер вже історична експедиція,
повторила антарктичний маршрут шлюпів "Восток" та "Мирный" 1820 року. Відтоді інтерес
до вивчення геології та геоекології Антарктики не згасав у нього до останніх днів життя.
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Розуміючи стратегічне значення та престижність для міжнародного рейтингу
проведення Україною наукових досліджень в Антарктиці, П.Ф. Гожик, за підтримки
президента НАН України академіка Б.Є. Патона та академіка НАН України С.В. Комісаренка
у 1993 р. ініціював створення при Інституті геологічних наук НАН України Центру
антарктичних досліджень НАН України (нині – Державна установа "Національний
антарктичний науковий центр" Міністерства освіти і науки України) для надання нашій
державі можливості брати участь у дослідженні шостого континенту, та став фундатором цих
робіт. У 1993 року Велика Британія висловила пропозицію про передачу станції "Фарадей" на
острові Галіндез Аргентинського архіпелагу одній з "неантарктичних" країн і у серпні 1994
року було прийняте рішення передати станцію "Фарадей" Україні, яка виборола це право за
конкурсом.
У 1995 році Міждержавну угоду та Меморандум про передачу Україні британської
антарктичної станції "Фарадей" з українського боку підписав Надзвичайний і Повноважний
Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії академік
НАН України С.В. Комісаренко, документи щодо безпосередньої передачі станції під
українську юрисдикцію було підписано науковим керівником Центру антарктичних
досліджень, тодішнім заступником директора Інституту геологічних наук НАН України
П.Ф. Гожиком. З того часу Україна увійшла до кола антарктичних держав, станція "Фарадей"
стала українською станцією "Академік Вернадський", а антарктична тематика – пріоритетною
для вченого.
У 1997 р. П.Ф. Гожика було призначено першим директором Українського
антарктичного центру, у 2010 р. – науковим керівником Національного антарктичного
наукового центру Міністерства освіти і науки України.
Під керівництвом П.Ф. Гожика було розроблено першу Державну програму
"Дослідження України в Антарктиці в 1995–2000 рр.", організовано та проведено першу і
другу українські комплексні антарктичні експедиції на НДС "Эрнст Кренкель" (1996–
1997 рр.). За ініціативи та за участю академіка П.Ф. Гожика розроблено державну цільову
науково-технічну програму "Проведення досліджень України в Антарктиці у 2002–2010 рр."
та підготовлено "Пропозиції до програми Антарктичних досліджень на 2021–2023 рр.".
Відповідно до цих Програм українські вчені започаткували комплексні океанографічні та
біоресурсні дослідження, спрямовані на оцінку промислових видів риб і криля Антарктики,
вивчення екології та біорізноманіття в районі станції "Академік Вернадський", медикофізіологічні, ядерно-фізичні дослідження Землі та атмосфери, впровадження на станції нової
техніки та нових технологій. За його участю було розроблено та видано "Атлас глибинної
будови Антарктиди за даними гравіметричної томографії".
Академік П.Ф. Гожик вважав Антарктиду ключем до прогнозування подальшого
розвитку Землі на коротко- й довгострокову перспективу. Він професійно розумів
необхідність моніторингу складних процесів, що відбуваються на цьому континенті, відзначав
їх важливу роль у формуванні обличчя планети та вплив на всі елементи в системі суходіл –
океан – атмосфера – зледеніння. Петро Феодосійович планував використовувати отримані
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наукові розробки для прогнозу кліматичних змін в екосистемі архипелагу Аргентинських
островів, включити отриману інформацію до бази даних та долучити її до "Банку даних з
морської геології Світового океану".
До робіт, пов’язаних із Українським Антарктичним центром та станцією "Академік
Вернадський" Петро Феодосійович ставився особливо уважно, вболівав за них і вкладав в них
свою душу. Основний підсумок антарктичного напряму в науковій та науково-організаційній
діяльності П.Ф. Гожика, яка тривала понад 35 років, можна охарактеризувати його ж словами,
сказаними у 2011 р. на брифінгу, присвяченому 15-річчю української антарктичної станції
"Академік Вернадський": "Україна відбулася як антарктична держава. З кожним роком
Україна нарощує свою присутність в Антарктиді … адже таких сфер, де Україна була б на
рівні передових, високотехнологічних держав, на жаль, не так багато".

Олександра ОЛЬШТИНСЬКА,
доктор геологічних наук,
завідувачка відділом сучасного
морського седиментогенеза
Інституту геологічних наук
НАН України
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ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВЧЕНОГО-ГІДРОАКУСТИКА
ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА ГОНЧАРА
27 грудня 2021 року виповниться 90 років від дня народження Анатолія Івановича
Гончара – відомого вченого в галузі океанографії, гідроакустики, геоакустики, доктора
технічних наук (1988 р.), старшого наукового співробітника (1988 р.), члена-кореспондента
НАН України (2006 р.), Лауреата Державної премії СРСР (1981 р.), Заслуженого діяча науки
і техніки України (2002 р.), засновника та першого директора Науково-технічного центру
панорамних акустичних систем Національної академії наук України (НТЦ ПАС НАН України).

АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ ГОНЧАР
(27.12.1931 – 20.03.2016)
Анатолій Іванович Гончар народився в родині робітників в місті Оріхів Запорізької
області на істинно козацькій землі, напередодні Голодомору 1932–1933 рр. в Україні.
З 1937 р. А.І. Гончар навчався в Оріхівській неповній середній школі № 2. По закінченню
чотирьох класів через окупацію міста в 1941 р. навчання припинилося, а поновити його
вдалося з 1948 р. у вечірній школі робочої молоді № 2, де він закінчив вісім класів, невпинно
поєднуючи навчання з роботою у Нижньодніпровській геофізичній партії, яка займалася
вивченням геофізичних полів Дніпровсько-Донецької западини [6].
З жовтня 1951 р. і до кінця серпня 1956 р. Анатолій Іванович служив в окремому
батальйоні зв’язку 31-ї дивізії Повітрянодесантних військ Радянської Армії в м. НовоградВолинську Житомирської обл. Під час служби у 1956 р. екстерном закінчив десять класів
Новоград-Волинської вечірньої загальноосвітньої школи зі срібною медаллю.
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У кінці серпня 1956 р., здолавши конкурс 10 медалістів на місце, вступив до
радіотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту, який займав особливе
місце серед вищих навчальних закладів СРСР. Після його закінчення в 1961 р. був
направлений на роботу в Особливе конструкторське бюро Міністерства суднобудівної
промисловості СРСР м. Бєльці (Молдова), яке спеціалізувалося на розробці гідроакустичної
апаратури. Там пройшов шлях від інженера до заступника генерального директора
Виробничого об'єднання ім. В.І. Леніна, наукового керівника і головного конструктора
багатьох науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, наукового керівника
підрозділів створення ехолотів, ехольодомірів, лагів, панорамних засобів, спецтематики для
Військово-морського флоту СРСР, які виконувались за постановами Центрального Комітету
Комуністичної Партії Радянського Союзу і Ради Міністрів СРСР.
Анатолій Іванович Гончар – головний конструктор перших у Радянському Союзі
гідролокаторів бокового огляду ГЕБО-100 (1976 р.), гідроакустичних комплексів ГКБО-500 та
ГКБО-2000 (1978 р.), які свого часу перевершували закордонні аналоги, були прийняті на
озброєння ВМФ СРСР і досі перебувають на озброєнні ВМФ РФ, цілком автоматичного ГБО
"Зйомка-Янтар" для автономного ненаселеного підводного апарату "Янтар" з глибиною
зануреного використання до 6 000 м та гідролокатора великої дальності дії ГБО-6000 (1989 р.)
зі смугою огляду на кожний борт до 25600 м для Міністерства геології СРСР.
Продуктивність виконання гідрографічних робіт за допомогою ГЕБО-100, ГКБО-500 і
ГКБО-2000 зросла у 15–19 разів, ніж при застосуванні ехотралів, що використовувались до
цього. Технічні рішення згаданих комплексів отримали 13 авторських свідоцтв на винахід.
За комплекс теоретичних та експериментальних натурних досліджень, розробку,
освоєння в серійному виробництві й впровадження на флотах СРСР ГЕБО-100 у жовтні 1981 р.
групі головного конструктора у складі 10 фахівців на чолі з А.І. Гончаром було присуджено
Державну премію СРСР у галузі науки і техніки [5].
У 1979 р. А.І. Гончар захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата
технічних наук, а в 1988 р. – доктора технічних наук.
Анатолій Іванович був безпосереднім керівником та виконавцем великого обсягу
фундаментальних, прикладних і масштабних експериментальних досліджень з вивчення
особливостей рельєфу і звукорозсіюючих характеристик морського дна та моноструктури
водного середовища, стратифікації донних відкладів, а також вирішення проблемних питань з
забезпечення високої ймовірності виявлення деталей рельєфу дна та донних об’єктів, в т.ч.
малорозмірних і замулених, з підвищення продуктивності гідроакустичних засобів вивчення
акваторії з урахуванням впливу мінливих умов підводного спостереження на ефективність
гідролокаторів підводних апаратів.
У зв’язку з розпадом СРСР у 90-ті роки наукові дослідження та створення панорамних
гідроакустичних систем в Молдові було припинено.
Враховуючи те, що Україна є морською державою та завдячуючи мудрості й
далекоглядності Президента Національної академії наук України академіка НАН України
Бориса Євгеновича Патона, першого віце-президента – головного ученого секретаря НАН
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України академіка НАН України Анатолія Петровича Шпака, активній підтримці Запорізької
обласної державної адміністрації в складних економічних умовах перехідного періоду
А.І. Гончар з 14 травня 1993 р. очолив створену в Запоріжжі єдину академічну установу –
Науково-технічний центр панорамних акустичних систем НАН України (НТЦ ПАС НАН
України, Центр), яка успішно розвивалася, виконуючи фундаментальні та прикладні
дослідження з метою створення нових високоефективних панорамних гідроакустичних
засобів, спрямованих на забезпечення пріоритету розвитку конкурентоспроможної економіки
і зміцнення науково-технічного потенціалу України [2].

Під час візиту Президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона
до НТЦ ПАС НАН України, м. Запоріжжя 16–17 жовтня 2002 р. [1]
На фото зліва направо: директор НТЦ ПАС НАН України А.І. Гончар, Президент НАН України
академік НАН України Б.Є. Патон, голова Запорізької облдержадміністрації Є.Г. Карташов,
начальник Науково-організаційного відділу НАН України В.Ф. Мачулін, Голова Придніпровського
наукового центру НАН України академік НАН України В.В. Пилипенко

Центр був створений без надання основних засобів, у тому числі необхідних виробничих
приміщень. Завдячуючи притаманним Анатолію Івановичу якостям: державному,
максимально-виваженому підходу до розв’язання будь-якої проблеми, наполегливості,
непохитній цілеспрямованості, самовідданій творчій роботі колективу через п’ять років після
створення Центр отримав власні виробничі приміщення. А у 2002 році, враховуючи суто
специфічні особливості наукового напрямку, Центру відведена в постійне користування
земельна ділянка загальною площею 1,56 га, з них 0,60 га – для створення Експериментальновимірювальної бази з прямим виходом до р. Дніпро [2].
157

Океанографічний журнал (Проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану), 3(14)/2021

Під науковим керівництвом Анатолія Івановича та при його безпосередній участі в НТЦ
ПАС НАН України виконано значний обсяг фундаментальних і прикладних досліджень,
результати яких є актуальними дотепер: розроблено методологію комплексного екологічного
моніторингу акваторій; досліджено можливість високоінформативного профілювання
малорозрізнених відкладних шарів морського дна; розроблено просторову математичну
модель неоднорідних донних структур із складним рельєфом і широким спектром акустичних
властивостей; вперше розроблено та реалізовано алгоритми оптимальної обробки
інтерферограм гідролокатора бокового огляду з фазометричними каналами та методи
лінеаризуючої координатної трансформації ехограм; створено геоінформаційний комплекс
апаратних і програмних засобів (ГЕБО-100М, ГБО-50, ГБО-100МП, ГБО-100МПА, ГБО500М, ЕМ-100, експериментальний зразок параметричного профілографа ПГ-100) для
визначення деталей рельєфу дна, типів донних відкладів, картографування морфо- та
літологічного стану дна за даними панорамної гідролокаційної зйомки з ехолотним проміром,
сполученими з даними супутникових навігаційних систем в реальному часі, розроблено
систему комп'ютерного тривимірного моделювання геофізичних полів геологічних структур.
З використанням створеної апаратури та авторського програмного забезпечення було
успішно виконано дослідження окремих ділянок рельєфу дна по площі в акваторіях архіпелагу
Аргентинських островів, Чорного моря, р. Дніпро, Дніпровського водосховища.
Під керівництвом А.І. Гончара створено науково-технічну основу розробки і
ефективного практичного використання в різних пошукових і дослідних ситуаціях ряду
сучасних панорамних гідролокаторів, яка перевірена досвідом створення п’яти поколінь
панорамних гідроакустичних засобів і викладена в чотирьох монографіях.
Науково-організаційна діяльність, далекоглядність та енергійність Анатолія Івановича
Гончара сприяли вирішенню проблемних питань Запорізького регіону, розвитку та зміцненню
творчих наукових зв’язків НТЦ ПАС НАН України з багатьма провідними вченими і
науковими організаціями України, Росії, Китаю, Молдови, Франції, Ірану та інших країн.
Науковий доробок члена-кореспондента НАН України Анатолія Івановича Гончара
складає понад 190 наукових праць у галузі панорамних гідроакустичних засобів для вивчення
дна Світового океану, у тому числі, чотирьох монографій, понад 30 авторських свідоцтв на
винахід СРСР, 23 патенти України на винахід.
У 2004 р. Анатолій Іванович започаткував і став головним редактором щорічного
наукового друкованого видання "Гідроакустичний журнал (Проблеми, методи та засоби
досліджень Світового океану)".
Особливу увагу А.І. Гончар приділяв підготовці молодих наукових кадрів. За його
ініціативою відкрито спеціалізацію "Фізичні основи гідроакустики" на Фізичному факультеті
Запорізького національного університету (ЗНУ), створено спільну НТЦ ПАС НАН України із
ЗНУ лабораторію з питань математичного моделювання. Також в НТЦ ПАС НАН України
здійснювалася підготовка наукових кадрів через аспірантуру за спеціальністю 04.00.10 –
"Геологія океанів і морів" [4].
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Робоча зустріч в Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
з питань виконання робіт за спільною науковою програмою [6]
(зліва направо): директор НТЦ ПАС НАН України член-кореспондент НАН України А.І. Гончар;
головний науковий співробітник Лабораторії прикладної геофізики й вулканології Інституту фізики
Землі ім. О.Ю.Шмідта Російської академії наук, д.т.н., проф. Л.Є. Собісевич; директор Інституту
геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України академік НАН України В.І. Старостенко; заступник
директора Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України О.В. Кендзера

Сучасне життя створює складні завдання та умови за яких наукові дослідження
проводяться чи не виключно завдяки самовідданості, довготерпінню та винахідливості самих
дослідників. Власне такі якості були притаманні Анатолію Івановичу Гончару. Основні риси
його особистості – це вірність слову, професіоналізм і відданість справі, честі та дружбі,
патріотизм, творчий талант і самовіддана наполеглива праця, результат якої – успішні наукові
досягнення, визнання, повага та авторитет серед світової наукової спільноти.
Анатолій Іванович був впевнений в необхідності постійного підвищення рівня
військово-патріотичного виховання молоді та її готовності до захисту України, адже їм
належить значима роль у створенні гідного майбутнього нашої держави. Він проводив
постійну просвітницьку роботу для духовного та патріотичного виховання молоді,
наголошуючи на тому, що мужність, віра та сила козаків – гідний приклад для наслідування, і
підтверджував це прикладом власного життя. Його плідна діяльність як радника Гетьмана
Українського Реєстрового Козацтва (УРК), генерал-полковника УРК зробила вагомий внесок
у збереження історичних, військово-патріотичних, господарських і культурних традицій
Українського козацтва.
Життєве кредо Анатолія Івановича Гончара – "Я не міряв час наперстками, не шукав
простих шляхів, кожен крок позначений верстами, серце кликало – і я з правдою і вірою в
перемогу гідно йшов, як міг"; "Світовий океан безмежний в просторі й часі. Велетенський
вклад дослідника в його вивчення є тільки штрих в наукове майбутнє задля добробуту
Людства".
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Після трагічної загибелі Анатолія Івановича у березні 2016 року керівництво НТЦ ПАС
НАН України доручили члену-кореспонденту НАН України, доктору географічних наук,
професору Олександру Анатолійовичу Щипцову. Постановою Президії Національної академії
наук України від 09.06.2016 р. №110 НТЦ ПАС НАН України було перейменовано на
Державну установу "Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України", яка
й стала його правонаступником.
З 2016 р. Державна установа "Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук
України" плідно працює й активно розвивається, розширює основні наукові напрями роботи,
приділяє особливу увагу роботам зі створення, забезпечення функціонування та наповнення
автоматизованого Банку океанографічних даних НАН України на основі результатів
комплексних (передусім експедиційних) наукових досліджень морських і річкових систем
Азово-Чорноморського басейну та інших районів Світового океану, а також продовжує справу
Анатолія Івановича Гончара із організації й забезпечення виконання комплексних
(гідрофізичних, гідрохімічних, гідробіологічних, а також морських геолого-географічних та
екологічних) експедиційних наукових досліджень на морських та річкових науководослідницьких судах.
За клопотанням керівництва Державної установи "Науковий гідрофізичний центр
Національної академії наук України" з метою увіковічнення пам’яті про видатного
українського вченого члена-кореспондента НАН України Анатолія Івановича Гончара
постановою Бюро Відділення наук про Землю НАН України від 11.09.2018 р. (протокол № 7
§62) його ім’ям названо науково-дослідницьке судно "Анатолій Гончар" Національної
академії наук України.
Світла пам'ять про Анатолія Івановича Гончара на довгі роки залишиться в серцях
його колег, учнів, рідних і близьких, друзів та однодумців.
Сергій ФЕДОСЕЄНКОВ,
кандидат геологічних наук,
завідувач відділом панорамних
акустичних систем Державної установи
"Науковий гідрофізичний центр
Національної академії наук України"
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