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АННОТАЦІЯ 

 

Представлена магістерська робота Сагайдака Максима 

Олександровича, на тему «Навігаційні знаки і радіонавігація в прибережній 

смузі України». 

Вона складається з двох частин: з теоретичної частини та загальної 

(комплексної) практичної. 

Мета даної роботи – скласти короткий фізико-географічний і 

гідрографічний опис Азово-Чорноморського басейну і доповнити його 

поточними показниками. Спроектувати випробувальний стенд на основі 

одноплатного комп’ютеру Raspberry Pi для збору метеорологічних 

показників у Маріупольському морському торгівельному порту. Описати 

поточну навігацію і радіонавігацію в водах України, а також запропонувати 

варіанти розвитку. 

Програмне забезпечення розроблено на мові програмування Python  

Випробувальний стенд використовує операційну систему Raspbian. У 

подальшому показники аналізуються в Microsoft Excel  

В роботі присутнє порівняння, аналіз і рекомендації з розвитку мережі 

метеорологічних станцій по Українському узбережжю Азовського моря. 

Магістерська робота містить: 67 с. (без додатків), рис. 23, табл. 5 

додатки 3, використаних літературних джерел 32. 

Ключеві слова: Азово-Чорноморський басейн, метеорологічна 

інформація, навігація, електронна навігація. 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

Presented master thesis Sahaidak Maksym, entitled "Navigation signs and 

radio navigation along the coasts of Ukraine." 

It consists of two parts: a theoretical part and total (complex) practice. 

The purpose of this work - to make a brief physical-geographical and 

hydrographic description of the Black Sea and complement its current 

performance. To design a testbench based Raspberry Pi single-board computer for 

gathering meteorological parameters in Mariupol Commercial Sea Port. Describe 

the current navigation and navigation in the waters of Ukraine, and propose options 

for development. 

Software developed the programming language Python 

The test stand uses the operating system Raspbian. In the following 

indicators analyzed in Microsoft Excel 

The paper present a comparison, analysis and recommendations on the 

development of a network of meteorological stations Ukrainian Azov Sea. 

Master's work includes: 67 page., Fig. 23,  Table. 5, 3 applications, used  

literature 32. 

Key words: Azov-Black Sea, weather information, navigation, electronic 

navigation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


