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Міжнародну автоматизовану систему
передачі навігаційних та метеорологіч-

них попереджень і термінової інформації в режи-
мі вузькосмугового букводрукування NAVTEX
(NAVigational TEXt Messages) було побудовано в
Одесі у 2009 році, і відтоді вона безперервно
забезпечує судна зібраною й обробленою в ЦНГІ
(м. Київ) інформацією у межах 250–400 миль. 

Станція веде передачі як на міжнародній
частоті 518 кГц, так і на національній – 490 кГц.
Крім цього, вся інформація дублюється в режимі
телефонії на частоті 3310 кГц, що дає можливість
судну отримати необхідну інформацію з безпеки
мореплавства за будь-якої ситуації.

Побудовано станцію «Одеса» за класичним
принципом зі стовідсотковим «холодним» резер-
вом (рис. 1), що гарантує її надійну та цілодобову
роботу. Дворічний досвід експлуатації підтвердив
правильність вибору схеми станції.

У процесі експлуатації відчувалася гостра
необхідність контролю за проходженням інфор-
мації до судна, оскільки беспосередньо на станції
контролюються лише фізичні параметри, а оці-
нити якість приймання неможливо. У зв’язку з

цим співробітниками нашої філії було виконано
низку дослідних робіт зі створення системи ціло-
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добового контролю роботоздатності станції за
допомогою приймача IC-R75, під’єднаного до
комп’ютера. В ході експерименту для приймання
інформації паралельно використовувалися про-
грами «Decoder NAVTEX» і «YaND».

Ці програми відповідають необхідним вимо-
гам. Так програма «YaND», на відміну від «Decoder
NAVTEX», дозволяє додатково контролювати
рівень сигналу у точці приймання, тимчасові
параметри сеансів та процес передавання в цілому.
На рис. 2 показано екран комп’ютера на момент
приймання інформації із заставками програм.

Частота приймання на IC-R75 під час експе-
рименту змінювалася вручну, хоч можна й автома-
тизувати цей процес, написавши програму керу-
вання приймачем.

Вибір приймача IC-R75 для проведення екс-
перименту було зроблено не випадково: цією
моделлю можна керувати з комп’ютера; вона доз-
воляє, за необхідності, створити повністю авто-
матизований комплекс контролю приймання
інформації у будь-якій точці з можливістю керу-
вати процесом через Інтернет – слід лише напи-
сати програму керування для конкретного ком-
плексу. У разі неможливості цілодобового контро-
лю за работою станції, встановлення такого при-
ймача у диспетчерській філії дозволить постійно
контролювати роботу системи, а також аналізува-
ти випадки відмов та збоїв у роботі системи в
повному обсязі.

Наступним етапом вдосконалення експлуа-
тації станції є створення системи візуального
контролю за станцією, щоб диспетчер ЦНГІ в
темну пору доби мав змогу за допомогою відеока-
мери контролювати роботу станції.

У процесі експлуатації виникли й проблеми,
які потребують вирішення. Одна з них – перекіс
фаз електроживлення. Станція живиться від три-
фазної мережі, через що одна частина блоків зна-
ходиться під заниженою напругою, інша – під
підвищеною, що негативно позначається на тер-
міні служби складових станції та надійності робо-
ти системи в цілому. Для усунення цього недоліку
слід встановити трифазний стабілізатор мережі.

Для надійної експлуатації та ремонту бажано
також укомплектувати станцію вимірювальними
приладами, а саме: антенним аналізатором, бага-
тофункціональним мультиметром, осцилографом
і найпростішим генератором звукових сигналів,
що дозволить якісно обслуговувати і завчасно
ремонтувати обладнання станції.

 Загалом же минулий період показав, що
станція, незважаючи на дрібні недоліки, надійно
виконує покладені на неї функції – забезпечує
передавання на судна необхідної інформації з
безпеки мореплавства, а працівники відділу мая-
кової служби набули певного досвіду в її обслу-
говуванні.

Рис. 2


