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Вузьконаправлені світлооптичні 
апарати (ВНСА) як засіб удосконалення 

системи НГЗ мореплавства
Сергій ЖМАЄВ,

начальник відділу маякової служби
ФДУ «Миколаївський район Держгідрографії»

Ще одним кроком на 
шляху вдоскона-

лення навігаційно-гідрогра-
фічного забезпечення (НГЗ) 
мореплавства у водах Укра-
їни стало впровадження 
на маяках нової світлотех-
ніки – вузьконаправлених 
світлооптичних апаратів 
(ВНСА).

Упродовж останніх 2-х 
років у зоні відповідальнос-
ті нашої філії ВНСА були 
встановлені на трьох мая-
ках Херсонського морського 
каналу (ХМК) – Станіслав-
Аджигольському Передньо-
му, Станіслав-Аджигольсько-
му зворотному За дньому, 
Касперовському Передньому 
та на п’яти маяках Бузько-
Дніпровсько-Лиманського 
каналу (БДЛК) – Хаблів-
ському Середньому, Сівер-
сів Передньому, Сіверсів 
Задньому, Західному Пере-
дньому, Вікторівському За-
дньому.

Світять вони трьома 
вузькими секторами і поз-
начають вісь каналу при 

проведенні суден та відхи-
лення від неї, якщо спосте-
рігати світну характеристи-
ку з містка судна.

ВНСА є додатковими 
вогнями, які вмикаються 
оператором системи «Моні-
торинг» на вимогу лоцмана. 
Оператор може змінювати 
яскравість вогню світлооп-
тичних апаратів від 25 до 
100 %.

До складу ВНСА вхо-
дять:

■  механічна конструкція 
юстирування направ-
ляючих променів;

■  основний світлооптич-
ний апарат;

■  дублюючий світлооп-
тичний апарат;

■  оптичний візир для 
юстирування напряму 
дії ВНСА;

■  контролер керування 
основного ВНСА;

■  контролер керування 
дублюючого ВНСА;

■  акумулятор 12 В 75 А год.
Робоча споживана по-

тужність одного світлооп-

тичного апарата (врахо-
вуючи контролер ВНСА)  
не перевищує 7 Вт.

Залежно від кольору 
основного вогню маяка на 
ЗНО встановлюється ВНСА 
лише одного кольору – чер-
воного або білого. Якщо 
судно знаходиться на пучку 
променів (осі каналу), во-
гонь світить постійно; при 
відхиленні ліворуч – вогонь, 
що періодично затемнюєть-
ся (Пр 1,5 с [пр 0,5, тм 1,0]), 
а при відхиленні право-
руч – проблисковий вогонь  
(Пр 1,5 с [пр 1,0, тм 0,5]).

Оскільки світловий по-
тік, який випромінюють 
світлодіоди, концентруєть-
ся за допомогою складної 
системи лінз у дуже вузький 
промінь (кут розходження 
не перевищує 15´ у горизон-
тальній площині), яскра-
вість вогню достатня для 
того, щоб удень він був ви-
димий з відстані більш як 10 
миль, а у темну пору доби, 
при коефіцієнті прозорос-
ті атмосфери 08, видимість 
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вогню становить понад 20 
миль.

Особливістю ВНСА, 
встановленого в одній точ-
ці (на одному маяку навіга-
ційного створу) є те, що це  
неминуче призводить до 
ефекту «розходження про-
менів», тобто центральний 
постійний промінь позна-
чає вісь каналу смугою світ-
ла різної ширини на почат-
ку і в кінці коліна каналу.

При оплавуванні ВНСА, 
установлених на Хаблів-
ському Середньому маяку, 
було виявлено, що ширина 
променя на початку 6-го 
коліна БДЛК перевищувала 
допустиме бокове відхилен-
ня. Це потребувало додат-
кового його налагодження, 
після чого, таких відхилень 
більше не було.

За результатами опла-
вування було допрацьова-
но і схему вмикання вогнів 

ВНСА та основного вогню 
маяка, що значно полег-
шило визначення межі між 
центральним і боковими 
секторами променів ВНСА 
через накладання на них 
основного вогню маяка. 
Тепер при вмиканні ВНСА 
основний вогонь маяка ви-
микається.

Остаточне юстируван-
ня ВНСА здійснювалося 
при оплавуванні, в ході 
якого досягалася макси-
мально можлива симетрія 
центрального променя від-
носно осі каналу.

При використанні ВНСА 
як вогню діючого створу 
передбачено дистанційне 
керування яскравістю його 
світлових променів (25, 50, 
75, 100 %), здійснюване опе-
ратором безпосередньо з 
робочого місця моніторин-
гу ЗНО. Дискретні значен-
ня яскравості ВНСА стають 

зрозумілими на прикладі 
оплавування світлових апа-
ратів Касперівського Пере-
днього маяка (2-ге коліно 
ХМК). Так, при 25-відсо-
ткової яскравості світін-
ня червоний вогонь ВНСА 
закривався білим вогнем 
Касперівського Задньо-
го маяка, а при яскравості  
75 % і 100 %, навпаки, чер-
воний вогонь закривав бі-
лий вогонь Касперівського 
Заднього маяка, і тільки при 
50-відсотковій яскравості 
добре було видно обидва 
вогні цих маяків.

Додаткове оснащення 
БДЛК і ХМК вузьконаправ-
леними світлооптичними 
апаратами значно підвищи-
ло надійність роботи ЗНО, 
удосконалило систему на-
вігаційного забезпечення 
мореплавства в зоні відпо-
відальності Миколаївського 
району Держгідрографії.
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