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Звинаходом лазера почалось його широке
використання у техніці,  медицині, космо-

сі. А через такі його властивості як можливість керу-
вання шириною та направленістю променя та ней-
мовірна яскравість лазер стали   використовувати і в
навігації. Вперше просту лазерну навігаційну систе-
му для візуального орієнтування було встановлено у
1971 році в Австралії для проведення морських
суден у порт Карумба. Це був лазерний промінь з
«природним» для гелій-неонового лазера кутом роз-
ходження, який  у подальшому отримав назву
«лазерного односекторного маяка». 

За радянських часів у нашій країні також вели-
ся розробки лазерних навігаційних систем.
Найбільш успішну з них запропонував професор
В. Г. Савельов у 1981 році, на базі якої і було створе-
но лазерний створний маяк «Анемон». Принцип дії
цього маяка полягав у розв’язанні судноводієм
принципово нової зорової задачі – вести спостере-
ження за синхронними спалахами двох поперечно
розташованих на березі проблискових лазерних
вогнів.  При відхиленні від курсу синхронність
порушується і виникає ефект «бігучого вогню»,
який вказує напрям повернення на фарватер, а
часовий інтервал  між спалахами вказує на величи-
ну відхилення від осі.

Простіше кажучи, рухаючись по створу, суд-
новодій бачить два червоні проблискові вогні одно-
часно. Коли ж судно відхиляється від осі створу,
напрям руху вогнів вказує на необхідність змінити
курс у бік проблиску, що з’  являється останнім.
Якщо проблиски спостерігаються як вогонь, що
рухається зліва направо, це означає, що судно змі-

стилось ліворуч, і для того, щоб повернутися на вісь
створу, необхідно «взяти» праворуч, і навпаки. 

У зоні відповідальності Маріупольської групи
засобів навігаційного обладнання ФДУ «Керче -
нський район Держгідрографії» є два підхідні кана-
ли, обладнані ЛСМС, – підхідний канал порту
Бердянськ та підхідний канал Вугільної гавані порту
Маріуполь. Підхідний канал порту Бердянськ має
довжину 20 км при ширині 90 метрів. ЛСМС розта-
шовано у приміщенні СНЗ Бердянський Середній і
вмикається він на запит лоцмана. Підхідний канал
Вугільної гавані має довжину 17 км при ширині 
100 метрів. ЛСМС міститься у надбудові над баш-
тою маяка Маріупольський Середній. Незважаючи
на те, що названі канали густо обладнані ЗНО,
включення до їх складу цих лазерних створів є
виправданим і необхідним. Вогні створів в обох
портах складно розпізнати на фоні портових та
міських вогнів, а вогні передніх створів доволі часто
перекриваються портальними кранами, а ось про-
мінь лазера практично неможливо неправильно
ідентифікувати.

ЛСМС порту Бердянськ було введено в екс-
плуатацію в 1986 році, а в порту Маріуполь – лише у
1999 році. Обидві системи було обладнано газовими
лазерами ЛГН-104 та ЛГН-120. На той час це було
новочасне обладнання, яке, до речі, досить широко
використовувалось у медицині. Та були й свої недолі-
ки: випромінювачі мали обмежений ресурс, – за
умов заміни активних елементів через кожні 500
годин їх термін роботи становив 5 000 годин, а серед-
ній ресурс блока живлення – 6 000 годин. Важливу
роль відігравав і температурний режим у приміщен-
ні, де розміщувався такий лазер (від +10 °С до 
+35 °С), що в умовах низьких зимових температур
призводило до додаткових витрат на опалення. Крім
цього, для створення запасу робочих випромінюва-
чів та блоків живлення щорічно частина елементів
відправлялася на підприємство-виробник для заміни
активних елементів та ремонту.

У 2004 році обидва ЛСМС, які до цього перебу-
вали на балансі порту, було передано державній
установі «Держгідрографія», отже, всі витрати на
утримання їх у робочому стані лягли на наше під-
приємство. Та прогрес не стоїть на місці, з’являють-
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ся нові технології. Так, наприкінці 2010 року у
випробувальну експлуатацію було введено більш
досконалий «Вузьконаправлений світлооптичний
апарат» (ВНСА). 

Переваг ВНСА над ЛСМС було більше ніж
достатньо: повна адаптація із системою моніторин-
гу, невеликі габаритні та вагові характеристики
(маса 3,5 кг), мала споживна потужність (лазерними
модулями – 2 Вт, на обігрів – 20 Вт), широкий діа-
пазон експлуатаційних температур (від –30 °С до
+50 °С), термін служби лазерного модуля з ураху-
ванням скважності свічення – 10 000 годин. 

І все це при повному збереженні експлуатацій-
них характеристик (дальності видимості, розход-
ження у вертикальній та горизонтальній площинах).
Значно став простішим процес юстирування апара-
та, грубе налагоджування напрямку дії лазерних
променів здійснюється за допомогою оптичного
прицілу, що входить до складу ВНСА, а точне юсти-
рування – за допомогою спеціального регулюючого
пристрою, який забезпечує можливість налагоджен-
ня у межах  ±0,5 градуса.

Для контролю роботи такого обладнання у
2010–2011 роках проведено оплавування створів
підхідного каналу п. Бердянськ та підхідного каналу
Вугільної гавані п. Маріуполь. При цьому межі сек-
торів вузьконаправленого світлооптичного апарата
визначалися шляхом прокладання галсів, перпенди-
кулярних осі каналу на найбільш віддалених від
акваторій портів ділянках каналів завдовжки 5 км.
Відстань між галсами становила 1 км. Місця на гал-
сах визначалися з використанням АС СНС Trimble
DSM 132 у диференціальному режимі роботи, дані
надходили до програмного забезпечення HYPACK
MAX 2010, де й реєструвалися межі секторів ВНСА
за командами спостерігача, який знаходився на
містку МГС «В. Зарудний».

Результати оплавування оброблялися безпосе-
редньо після його завершення. Це давало можли-

вість, у разі виявлення похибок у роботі створу, у
найкоротший термін ліквідувати їх із залученням
берегового персоналу. Результати оплавування ство-
ру підхідного каналу п. Бердянськ, як приклад,
наведено на рисунку нижче.

Результати оплавування лазерного створу під-
хідного каналу п. Бердянськ

Під час оплавування було виявлено, що даль-
ність видимості лазерних створів на підхідних кана-
лах п. Бердянськ та Вугільної гавані п. Маріуполь
становить 21 км. Відстань між віссю головного сек-
тора створів на підхідному каналі п. Бердянськ і
віссю осі каналу на 20-му кілометрі становить 2 м,
ширина секторів (головного – 28 м, лівого орієнту-
вального сектора – 23 м, правого орієнтувального
сектора – 22 м) та 3,5 м між віссю головного сектора
та віссю каналу на 17 кілометрі підхідного каналу
Вугільної гавані п. Маріуполь. Значення інших
параметрів створів відповідають заводським.

За час експлуатації нового обладнання від
користувачів не отримано жодного нарікання на
його роботу, лоцмани відзначають, що стало значно
легше розрізняти лазерний і сторонні вогні.  Варто
відмітити й значне скорочення витрат на електро-
живлення, а технічне обслуговування не потребує
частих поїздок до виготівників для заміни активних
елементів випромінювачів.

Нові технології, які ми впровадили в життя,
торкнулися усіх сфер діяльності нашого підприєм-
ства і дозволяють нам впевнено дивитись у майбут-
нє, якісно виконувати свої обов’язки з НГЗ море-
плавства.

Фундамент крана з рухомою рейкою




