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Тема впровадження енергозберігаючих технологій

у роботу засобів навігаційного обладнання останнім

часом стає все більш актуальнішою. І це правильно.

Бо саме засоби НГЗ (одні через їх важкодоступне

географічне розташування, інші – через складність

постійного їх обслуговування, пов'язану з погодно-

кліматичними умовами) вимагають надійних джерел

живлення та значного їх здешевлення.

Сьогодні редакція журналу знову повертається до

цієї теми.

Практика експлуатації та обслуговування ЗНО

протягом останніх років підтверджує, що для забезпе-

чення зазначеного необхідно насамперед створити:

- комплекс, який складатиметься з апаратури, що

потребуватиме не постійного, а лише малозатратного

обслуговування; 

- економічний комплекс з мінімально можливим

енергоспоживанням; 

- прилади високої надійності; 

- апаратуру, що працює як від мережі, так і від

автономних джерел живлення;

- апаратуру, що має вузол зв'язку з апаратурою

зовнішнього моніторингу;

- апаратуру, яка б відповідала сучасним вимогам

щодо засобів навігаційного обладнання. 

Саме з цією метою було створено світлотехнічний

апарат «Луч-2002», досвід використання якого

дозволяє зробити висновок про беззаперечну еконо-

мічну доцільність його широкого застосування. 

Відчутний економічний ефект є результатом двох

основних складових:

- використання економічних джерел живлення

(батарей);

- економії при експлуатаційних витратах.

Застосування сучасних світлодіодів дозволяє:

- замінити лампи розжарювання на надійніше і

ресурсоємне джерело світла у світлотехнічних

апаратах (термін служби ламп розжарювання

1000...3000 годин, а світлодіодів – 50000...100000

годин);

- відмовитися від застосування у світлосигналь-

них пристроях кольорових лінз, а у багатьох випадках

– взагалі від застосування спеціальних лінз (прозорі

лінзи при використанні світлодіодів збільшують

світловіддачу червоного джерела світла у 3-4 рази, а

зеленого  –  у 5-6 разів);

- збільшити у 10 і більше разів ресурс акумулято-

рів і батарей, що використовуються в автономних

світлосигнальних пристроях, за рахунок високої

світловіддачі світлодіодів;

- подовжити час роботи батарей живлення без їх

заміни на період всієї навігації;

- істотно скоротити експлуатаційні витрати на

обслуговування.

Апаратура із застосуванням світлодіодних джерел

світла не потребує частого обслуговування і

практично не вимагає регламентних робіт.

Встановлений нещодавно світлосигнальний

пристрій «Луч-2002» на маяку Карантинний, який ви

бачите на знімку, вже добре себе зарекомендував.

Його позитивні особливості полягають у тому, що:

- світлооптичний модуль складається з окремих

світлодіодів, які мають свою оптику;

- електронна схема складена з двох взаємозамін-

них блоків;

- пристрій вмонтовано у водонепроникний корпус;

- немає лінзи Френеля і світлофільтрів. 

ООллееккссіійй  ТТИИЩЩЕЕННККОО, 

провідний інженер відділу маякової служби 

ФДУ «Севастопольська філія Держгідрографії 

ім. Л.І. Мітіна»

ВВППРРООВВААДДЖЖЕЕННННЯЯ  ЕЕННЕЕРРГГООЗЗББЕЕРРІІГГААЮЮЧЧИИХХ

ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЙЙ  УУ  РРООББООТТУУ  ЗЗННОО  

ССввііттллооооппттииччнниийй  ааппаарраатт  ""ЛЛуучч  --  22000022""
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ББллоокк  ууппррааввлліінннняя  зз  ррееззееррввнниимм  дджжееррееллоомм  жжииввллеенннняя,,

ввссттааннооввллеенниийй  ннаа  ммааяяккуу  ККааррааннттиинннниийй

ББллоокк  ууппррааввлліінннняя  ссииссттееммии  ммооннііттооррииннггуу,,  

ввссттааннооввллеенниийй  ннаа  ммааяяккуу  ККааррааннттиинннниийй

ББллоокк  ууппррааввлліінннняя  зз  ррееззееррввнниимм  дджжееррееллоомм  жжииввллеенннняя,,

ввссттааннооввллеенниийй  ннаа  ммааяяккуу  ЯЯллттииннссььккиийй

Навіть незначний термін експлуатації світло-

оптичної апаратури на світлодіодних модулях

переконує нас у тому, що вона є значно

економічнішою при використанні джерел живлення

«Санлайт SP 12-100», а це дозволить відмовитися від

придбання світлооптичних апаратів типу ЕМ, ЕМС, які

не виробляються в Україні і є надто дорогими.

Водночас на маяку Карантинний було

встановлено апаратуру з уніфікованим

функціональним модулем системи автоматизованого

дистанційного контролю і управління (система

«Моніторинг») забезпеченням електроживлення,

керування проблисковими характеристиками

світлооптичного апарата, збору і передачі на

регіональний інформаційний центр даних про стан

технічних засобів маяка, сигналу відкриття люка його

перехідного майданчика. 

Протягом 2007-2008 років на 9 світних

навігаційних знаках філії планується встановити

уніфіковані модулі системи «Моніторинг», а також

проблискатори, що дозволить скоротити кількість

виїздів автотранспорту для обслуговування знаків та

контролю за їх роботою, зменшити витрати пального

та моторесурс.

На маяку Ялтинський було встановлено світло-
сигнальний пристрій «Луч-2002», призначений для
роботи з ламповими джерелами світла, з такими
основними технічними даними:

- номінальна мережна напруга – 220 В;
- номінальна напруга постійного струму при

живленні від автономного джерела – 12…24 В;
- номінальна напруга живлення (постійного

струму) резервного світлооптичного апарата від
автономного джерела – 12…24 В;

- максимальна потужність лампового джерела
світла при роботі від мережі 220 В – 1000 Вт;

- максимальна потужність лампового джерела
світла при роботі від автономного джерела постійного
струму – 100 Вт;

- максимальна потужність резервного світлооптич-
ного апарата – 100 Вт;

- мінімальна величина напруги автономного
джерела живлення, за якої відбувається перемикання
на резервний апарат – 10,8 В.

Блок управління з резервним джерелом живлення
було виготовлено і зібрано працівниками відділу
маякової служби філії. 
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ББллоокк--ссххееммаа  ппррииссттррооюю  ««ЛЛуучч--22000022»»,,

ввссттааннооввллееннооггоо  ннаа  ммааяяккуу  ЯЯллттииннссььккиийй

ДДееммооннттоовваанниийй  ррооззппооддііллььнниийй  щщиитт,,  яяккиийй  ззннааххооддииввссяя  вв

ааггррееггааттнніійй  ммааяяккаа  ЯЯллттииннссььккиийй

ССоонняяччнніі  ббааттааррееїї  ддлляя  ммааяяккіівв  іі  ссввііттнниихх

ннааввііггааццііййнниихх  ззннааккіівв

При вимкненні мережі або зниженні напруги

акумулятора понад норму схема вимірювання

вмикає резервний апарат і вимикає відповідно

лампи основних каналів апарата.

Це дозволило значно скоротити витрати

паливно-мастильних матеріалів, витрати на ремонт

та обслуговування дизель-генератора, а також

демонтувати розподільний щит. 

Маяки і світні навігаційні знаки, підпорядковані

філії, експлуатуються у Кримському регіоні, для якого

впродовж року характерний тривалий період

сонячної радіації високої інтенсивності, що є дуже

сприятливою умовою для використання енергетич-

ного потенціалу Сонця. Тому у подальшому планується

встановити на маяках і деяких світних навігаційних

знаках сонячні батареї. Таке джерело електроживле-

ння, що немає альтернативи, дозволить відмовитися

від батарей, які до цього часу тут використовувалися. 

Слід зазначити, що впровадження світлооптичної

апаратури на світлодіодних модулях, а також сонячних

батарей на маяках та світних навігаційних знаках,

дозволить не лише перевести їх на автоматичний

режим роботи, а й знизити енергоспоживання та

скоротити чисельність обслуговуючого персоналу.

Що стосується плавучих застережних знаків, то на

трьох світних буях лівої сторони каналу р. Чорна

встановлено світлотехнічні головки з системою

моніторингу «Фотон – GSM-3», які надають інформа-

цію про координати місцезнаходження чи випадки

знесення буя зі штатного місця, а також про напругу

живлення батареї. Це дозволило скоротити частоту

відвідування нашими гідрографічними суднами буїв з

метою їх обслуговування та контролю за місцезнаход-

женням, в результаті чого зменшилися витрати

пального та зекономлено моторесурс суден.
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ССввііттллооттееххннііччннаа  ггооллооввккаа  зз  ссииссттееммооюю  ммооннііттооррииннггуу  

««ФФооттоонн--GGSSMM--33»»,,  ввссттааннооввллееннаа  ннаа  ссввііттннооммуу  ббууїї  ллііввооїї

ссттооррооннии  №№  66  ккааннааллуу  рр..  ЧЧооррннаа..

До кінця 2008 року планується встановити

світлотехнічні головки із системою моніторингу ще на

17 світних буях філії, що дасть змогу ще більше

зекономити на обслуговуванні.

Варто ще раз наголосити на тому, що

впровадження сучасного світлооптичного і

енергетично економічного обладнання на маяках та

світних навігаційних знаках дозволить філії

впровадити автоматизовану систему управління і

контролю за їх роботою, заощадити кошти на їх

утримання.
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