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Розвиток світлодіодної і цифрової техніки в
останні роки дозволив державній установі

«Держгідрографія» переоснастити значну кількість
маяків, світних навігаційних знаків (СНЗ) новими
енергозберігаючими світлодіодними світлооптичними
апаратами (СА) та приладами керування (рис.1).
Практика використання світлодіодних СА показала,
що вони, якщо говорити про економію електроспожи-
вання, мають перевагу над традиційними апаратами 
з лампами розжарювання тільки при дальності види-
мості вогню до 8–10 миль.

Що стосується забезпечення видимості вогню
світлодіодного СА на дальність 13–18 миль, то тут
доводилося використовувати велику кількість таких
світлодіодів (рис. 2), що збільшувало електроспожи-
вання, отже, перевага такого світлооптичного апарата
втрачалася. 

Однак, на маяках Держгідрографії, які мають
дальність видимості вогню понад 13 миль, викори-
стання морально і фізично застарілого обладнання
(лінзових світлооптичних апаратів з лампами розжа-
рювання потужністю до 1 кВт, лазерних створних світ-
лооптичних апаратів, транзисторних приладів керу-
вання проблисковими характеристиками, приладів
електроживлення), яке давно відпрацювало свій тех-
нічний ресурс, продовжувалося.

З появою потужних світлодіодів з’явилася мож-
ливість замінити неекономічні маякові лампи розжа-
рювання в лінзових світлооптичних апаратах енерго-
зберігаючими джерелами світла – світлодіодними

модулями (СДМ), які електроенергії споживають на
порядок менше і мають у сотні разів довший термін
роботи. 

У СДМ світлодіоди вмонтовано у спеціальний
корпус (мідну трубку), до якого підводиться охолоджу-
вальна рідина (антифриз) для відведення теплової
енергії і підтримування необхідного температурного
режиму роботи світлодіодів (рис. 3).

Джерело світла СДМ має мінімальні розміри, що
дорівнюють розміру нитки розжарювання маякової
лампи для забезпечення ефективної роботи маякової
світлооптичної системи.

До складу СДМ входять також прилади керуван-
ня світловими характеристиками вогню маяка, елек-
троживлення, в яких використовується сучасна еле-
ментна база й енергозберігаючі технології.

Враховуючи те, що на балансі Держ гідрографії
перебуває понад 20 маяків з вогнями великої дальності
видимості, оснащених світлооптичними апаратами типу
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Рис. 1. Світлодіодний СА маяка Білосарайський

Рис. 3. Світлодіодний модуль із системою
відведення теплової енергії

Рис. 2. Світлодіодний СА маяка Іллінський
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АСА-500, ЕМН-500, ЕМ-500, заміна на них енергозат-
ратних ламп типу ММ 110-1000, ММ 220-500 новими
СДМ дозволить заощадити кошти і підвищити надій-
ність та безперервність роботи маяків, спростити їх
обслуговування.

Перший СДМ, вмонтований у світлооптичний
апарат АСА-500М маяка о. Зміїний замість лампи
ММ 110-500, довів свої високі експлуатаційні характе-
ристики – споживання електроенергії скоротилося
втричі (рис. 4). 

На сьогодні обладнанням СДМ, цифровими
приладами керування переоснащено світлооптичні
апарати маяків Катранський, Будаки, Санжійський,
Одесь  кий, Воронцовський, Лу занівський, Гри -
горівський, Карабуш, Рибачий, Меганомський, Єні-
Кале. На черзі – Те ндрів сь кий, Чаудинський, Киз-
Аульський, Такильський.

З появою на ринку потужних лазерних світлодіо-
дів з’явилася можливість створення вузьконаправле-
них світлооптичних апаратів (ВНСА) для заміни на
підхідних каналах до Бердянського та Маріуполь -
ського морських торговельних портів застарілих
лазерних випромінювачів (рис. 5), які відпрацювали
свій технічний ресурс і потребують значних зусиль і
коштів для підтримки їх у робочому стані за рахунок
щорічного ремонту. 

ВНСА утворює секторний вогонь, що складаєть-
ся з одного центрального і двох бічних (попереджу-
вальних) променів з такими характеристиками:

•центральний промінь зеленого (червоного)
кольору має сектор у горизонтальній та верти-
кальній площинах 5';

•два бічні (попереджувальні) промені зеленого
(червоного) кольору в горизонтальній площині
мають сектор – 5' та у вертикальній площині –
15' з проблисковими характеристиками: лівий
– частопроблисковий (0,5 [0,5]), правий – про-
блисковий (1,0 +[0,5]);

•дальність видимості вогнів: у темну пору доби
при – 0,6 – 25 км, удень – 10 км.

Характеристики променів ВНСА коливаються
залежно від місця його встановлення (довжини і
ширини каналу). 

Оснащення створних знаків новими ВНСА з
приладами електроживлення дозволяє знизити спо-
живання електроенергії, забезпечити надійність робо-
ти обладнання, спростити їх обслуговування.

ВНСА, які встановлено на світних навігаційних
знаках (СНЗ) Бердянський Середній, Маріупольський
Середній, Дністровсько-Цареградський Вхідний
мають високі експлуатаційні характеристики, їх про-
мені чітко видно на всій ходовій частині підхідних
каналів (рис. 6), що сприяє підвищенню безпеки суд-
ноплавства на каналах.

На черзі встановлення ВНСА на маяках і СНЗ
Вхідний Передній Підхідного каналу порту Южний,
Хаблівський Передній, Станіслав-Аджигольський
Передній, Станіслав-Аджигольський зворотній
Задній, Касперовський Передній та Західний
Передній.

Впровадження таких світлооптичних апаратів у
поєднанні з відновлювальними та енергозберігаючи-
ми джерелами електроживлення (сонячні батареї, віт-
роелектричні установки) забезпечує можливість вико-
ристання сучасних телекомунікаційних технологій для
дистанційного контролю і керування їх роботою, здій-
снення моніторингу стану ЗНО, що сприяє підвищен-
ню надійності та безперервності роботи обладнання.

Рис. 4. Світлодіодний модуль у СА АСА-500М
маяка о. Зміїний

Рис. 5. Обладнання ВСНА СНЗ
Маріупольський Середній

Рис. 6. Центральний промінь ВСНА СНЗ
Бердянський Середній




