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«Дистанційний контроль і керування
світлооптичними апаратами «ФОТОН-3М»
инув майже рік від початку експлуатації світлооптичних апаратів типу «Foton-3-m» у
нашій філії. До чисельних переваг цих апаратів та високої іх економічності за цей час додалася ще й можливість
їх дистанційного програмування, тобто можливість змінювати проблискові характеристики та виконувати багато інших корисних функцій.
Обладнання призначається для бездротового програмування та моніторингу стану світлооптичних апаратів буїв зазначеного типу на відстані кількох десятків метрів від голівки буя.
За допомогою цього обладнання можна виконувати такі дії:
– задавати проблискові характеристики на
голівку буя;
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– визначати рівень яскравості світлодіодів
у межах, допустимих для керування (25–100 %);
– визначати рівень спрацювання датчика освітленості у межах, допустимих для керування
(10–95 %);
– запитувати дані від голівки буя про всі перераховані вище параметри, а також отримувати
інформацію про напругу на джерелах живлення
всередині голівки буя;
– «прив’язувати» буй до виділеного для нього
об’єкта ЗНО за базою даних ЗНО для отримання довідкової інформації та обліку.
Розглянемо більш детальніше спеціальне програмне забезпечення «Solar Buoy», за допомогою якого
і здійснюються згадані вище операції.

Історична доля

Олексій ГОЛОВНЯ,
технік відділу маякової служби
ФДУ «Одеський район Держгідрографії»

Маяк Сіверсів Передній
Географічні координати:
Широта – 46˚53,6' N
Довгота – 32˚00,8' E
Висота башти від основи – 18 м
Висота вогню від рівня моря – 16 м
Дальність видимості вогню – 15 миль

Маяк Сіверсів Задній
Географічні координати:
Розташований за 1,5 милі від Переднього
Висота башти від основи – 10 м
Висота вогню від рівня моря – 45 м
Дальність видимості вогню – 16 миль

бидва маяки було встановлено у 1866
році на Сіверсовій косі: Передній – на
краю коси, а Задній – за 2778 м від Переднього.
Це були звичайні дерев’яні башти, що мали
форму зрізаної піраміди з ліхтарями, які забезпечували безпечне проходження суден на цій
ділянці річки Буг.
Внаслідок штормів, під дією яких видозмінювався профіль Сіверсової коси, змінювалися
й глибини, тому Сіверсові маяки кілька разів
довелося перебудовувати та переобладнувати.
Так, на Передньому маяку у 1886 р. замість
дерев’яної було збудовано білу кам’яну чотиригранну башту, сполучену із житловим двоповерховим будинком. На верхньому поверсі встановили
два освітлювальні апарати: відбиваючий, з двома
рефлекторами, що світив постійним червоним
вогнем із вікна головного фасаду у напрямку
створної лінії, та заломлювальний – у вікні правого бокового фасаду башти.
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Головне вікно програми

Праворуч від таблиці головного вікна розташована кнопка «Формуляр», натиснувши яку ми отримаємо
більш детальну інформацію про конкретний буй та
можливість вносити правки.
Закладка «Формуляр» відображає дані буя, які
можна редагувати залежно від його типу та кольору.
«Настройки» – закладка для запиту параметрів
або програмування світлооптичного апарата буя.
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При відкриванні закладки «Настройки» відображаються дані, збережені в базі даних. Для запиту даних
від голівки необхідно натиснути кнопку «Запросить».
Після виконання запиту оновлені дані з’являться в базі
даних. Для того, щоб редагувати будь-які дані в закладці, необхідно натиснути кнопку «Редактировать», а
після того як дані буде змінено, натиснути –
«Программировать». Натисканням цієї кнопки активу-

На Передньому маяку у 1871 р. було змінено
характер вогню: замість червоного він став світити у напрямку створу постійним білим.
Після Великої Вітчизняної війни Сіверсові
маяки знову перебудували. І сьогодні разом із
Костянтинівськими вони формують два створи,
забезпечуючи плавання по 11 та 12 колінах
Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу.
У 1967 р. маяк Сіверсів Передній було
модернізовано. Нині – це біла, а убік створу –
червона з білою вертикальною смугою шестигранна кам’яна башта. Колір вогню – червоний,
дальність видимості – 15 миль. За несприятливих погодних умов світить і вдень.
Задній Сіверсів маяк у 1975 році також було
модернізовано. Сьогодні – це добротна кам’яна
башта, верхня частина якої оранжевого кольору,
а нижня – білого. Світить постійним білим
вогнем з дальністю видимості 16 миль. За
несприятливих погодних умов світить і вдень.
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– штучне забарвлення морської води у мації про лихо і прохання про допомогу. Не
вигляді кольорової плями.
дозволяється використовувати сигнали, які
Забороняється застосовувати сигнали можна сплутати із сигналами лиха.
лиха з будь-якою іншою метою, крім інфор-

Закладка «Формуляр»

Закладка «Настройки»

ється процес записування заданих даних у контролер
буя по бездротовому каналу зв’язку. Контроль за фазою
процесу можна спостерігати у відсотковому відношенні
у вікні, що з’являється.
«Контроль СНО» – редагує дані про призначення
буя на ЗНО.
Це дозволяє отримувати довідкові дані про те, які
світлооптичні апарати і на який буй встановлено і які
повністю знаходяться у віданні обслуговуючого персоналу та оператора обладнання. Всі вони повинні заноситися до формуляра світлооптичного апарата із зазначенням дати встановлення на буй.
Опитування параметрів світлооптичного апарата
та стану джерел енергії може бути виконано шляхом
натискання кнопки «Опрос». Обладнання опитує дані
усіх буїв у зоні дії бездротового модема.
На випадок можливого примусового увімкнення
проблискатора незалежно від рівня освітленості датчика
день/ніч, у головному меню є кнопка «Проблескатор».
При натисканні на цю кнопку, світлооптичний
апарат переходить у позаштатний режим роботи, тобто

Закладка «Контроль СНО»

вдень він працює в режимі «ніч». Це особливо
зручно при перевірці апарата після налаштування
необхідних параметрів.
Як показала практика, використання обладнання дистанційного
контролю і керування
світлооптичними апара- Кнопка «Проблескатор»
тами «Foton-3-m» надає
низку незаперечних переваг: значно спрощується процес експлуатації та обслуговування світлооптичних
апаратів, виключається можливість демонтажу апаратів із залученням декількох спеціалістів та транспортування їх для налаштування і зміни характеристик
вогню представниками сторонніх організацій.
Використання обладнання дистанційного контролю і керування світлооптичними апаратами
«Foton-3-m» дозволяє також проводити роботи з
налаштування світлооптичних апаратів у наближену до
штормової погоду, бо не потребує
підходу судна впритул до буя, чи
швартування до нього. Більше
того, судно взагалі може перебувати за бровкою каналу та не заважати суднам, що ним прямують.
Сподіваємось, що й надалі
обладнання буде успішно експлуатуватися та показувати тільки
позитивні результати, а розробники вдосконалюватимуть програмне забезпечення, додаючи ще
більше корисних функцій.

Широкомовне опитування світлооптичних голівок
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