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• Сён ня, 12 кра са ві ка, 

БЧ ад кры вае про даж бі-

ле таў на цяг нік Мінск — 

Вар на.

• Сту дэнт Го мель ска га 

дзяр жаў на га тэх ніч на га ўні-

вер сі тэ та імя П. В. Су хо га 

Па вел Ган ча роў стаў ад-

ным з лаў рэ а таў на ву ко вай 

прэ міі імя Ільі Се га ло ві ча ў 

Маск ве. Уз на га ро джан не 

скла дзе 350 ты сяч ра сій скіх 

руб лёў (Br11,5 ты ся чы).

• Ха ке іс ты мінск ага 

«Юнац тва» абы гра лі ў 

пя тым мат чы фі наль най 

се рыі плэй-оф гро дзен скі 

«Нё ман» з лі кам 2:0 і ста лі 

ўла даль ні ка мі Куб ка Прэ-

зі дэн та.

• Уве ча ры 10 кра са ві ка ў 

вёс цы Лю баш кі Ка мя нец ка-

га ра ё на з до му сы шоў Іван 

Ва ло шын, хлоп чы ку ня ма 

яшчэ двух га доў. Су пра цоў-

ні кі мі лі цыі і МНС учо ра пра-

чэс ва лі ляс ны ма сіў у по шу-

ках знік ла га дзі ця ці.

КОРАТКА

СМАЛЯВІЧЫ 
ДЛЯ
МІНЧАН

«РУБЛЁЎКА» 
Ў КАСЦЮКОВІЧАХ

Ула дзі мір ГУ СА КОЎ,
стар шы ня Прэ зі ды у ма 
НАН Бе ла ру сі:

«Клю ча вым фак та рам 
за ха ван ня кан ку рэнт нас ці 
кра і ны з'яў ля ец ца раз віц цё 
ліч ба вых тэх на ло гій на 
асно ве су мес ных на ма ган няў 
дзяр жа вы і біз не су ва ўсіх 
га лі нах. Ад та го, на коль кі 
ўме ла бу дуць вы ка ры ста ны 
су час ныя ІT-тэх на ло гіі, 
бу дзе за ле жаць па спя хо васць 
на рын ку та ва раў і па слуг, 
а зна чыць, і ў са цы яль най 
сфе ры. Кра і на, якая 
вы зна чы ла ліч ба вае раз віц цё 
ў якас ці пры яры тэт на га 
на прам ку, ак тыў на ін вес туе 
ў клю ча выя ак ты вы і 
га лі ны ІКТ, вы ка рыс тоў вае 
бяз меж ныя маг чы мас ці 
рос ту».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 4

Мін ча не і гос ці ста лі цы, якія бы ва лі ў ра ё не Ака дэ міі на вук, 

маг лі звяр нуць ува гу на ма сіў ную ан тэ ну, якая раз ме шча на на 

да ху бу дын ка па ад ра се Сур га на ва, 6. Але ма ла хто ве дае, што 

верх ні па верх бу дын ка зай мае На ву ко ва-ін жы нер нае рэс пуб лі-

кан скае ўні тар нае прад пры ем ства «Геа ін фар ма цый ныя сіс тэ -

мы». Яно з'яў ляецца ад ным з асноў ных рас пра цоў шчы каў 

Бе ла рус кай кас міч най сіс тэ мы дыс тан цый на га зан дзі ра ван ня 

Зям лі (ДЗЗ), а з 2004 го да вы зна ча на яе На цы я наль ным апе ра-

та рам. Акра мя гэ та га, прад пры ем ства за бяс печ вае бес пе ра-

бой ную экс плу а та цыю Бе ла рус ка га кас міч на га апа ра та. 

Да Су свет на га дня авія цыі і кас ма на ўты кі на шы ка рэс пан дэн-

ты на свае во чы па гля дзе лі, як пра цуе гэ та ўста но ва.

Як гэ та пра цуе
...Эк скур сію па прад пры ем стве для нас пра вёў на чаль нік цэнт ра 

экс плу а та цыі Бе ла рус кай кас міч най сіс тэ мы дыс тан цый на га зан-

дзі ра ван ня Зям лі Ва сіль СІ ВУ ХА. Па вод ле яго слоў, на прад пры ем-

стве пра цуе ка ля 180 ча ла век, а не па срэд на ў Цэнт ры экс плу а та цыі 

кас міч най сіс тэ мы — 118. Ас тат нія су пра цоў ні кі зай ма юц ца рас пра цоў-

ка мі са міх геа ін фар ма цый ных сіс тэм, пра грам на га за бес пя чэн ня.

Цэнтр кі ра ван ня па лё там бе ла рус ка га кас міч на га апа ра та па маш-

та бах не над та па доб ны на тое, што мы звы чай на ба чым у кі но. Адзін 

вя лі кі эк ран, з дзя ся так кам п'ю та раў пе рад ім... З ін ша га бо ку, які сэнс 

ра біць ве лі зар ную коль касць эк ра наў для ад на го апа ра та? З гэ та га 

да стат ко ва кам пакт на га па мяш кан ня пра вод зяц ца се ан сы су вя зі, тут 

ства ра юц ца пла ны зды мак, па оп та ва ла кон най су вя зі яны пе ра да-

юц ца ў Пле шча ні цы (там зна хо дзяц ца ка манд на-вы мя раль ны пункт 

і ан тэ на сіс тэ мы кі ра ван ня спа да рож ні кам для пры ёму і пе ра да чы). 

Та кім чы нам спа да рож нік і атрым лі вае ін фар ма цыю. Па зва рот ным 

на прам ку са спа да рож ні ка па сту пае тэ ле мет рыч ная ін фар ма цыя, якая 

ана лі зу ец ца ў зга да ным цэнт ры.

Звя зац ца са спа да рож ні кам мож на толь кі ў пэў ны час, ка лі ён зна-

хо дзіц ца ў зо не бач нас ці пунк та ў Пле шча ні цах (у ра ды у се дзвюх ты сяч 

кі ла мет раў ад іх). Коль касць да ступ ных се ан саў за су ткі — два-тры 

ра зы днём і два-тры ра зы ноч чу. Да рэ чы, за дзень апа рат ро біць 

15 аба ро таў ва кол Зям лі — і пры бліз на пяць ра зоў ува хо дзіць у зо ну ра -

дыё бач нас ці. Пад час су вя зі ў ка ман ды ёсць 10—12 хві лін, каб за клас ці 

на борт пра гра му па лё ту, згод на з якой спа да рож нік бу дзе зды маць 

па трэб ныя ўчаст кі мяс цо вас ці. Пас ля ў зо не ра дыё бач нас ці ён пе рад ае 

ад зня тую ін фар ма цыю на пры ём на ан тэ ну — тую са мую, 

якая зна хо дзіц ца на бу дын ку па ад ра се Сур га на ва, 6.

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж
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Як у цэнт ры Мін ска 
кі ру юць 

бе ла рус кім спа да рож ні кам
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На двор'еНа двор'е

І зноў без даж джоў
Сі ноп ты кі па пя рэдж ва юць, што ўна чы 
мо жа пад ма ро зіць да мі нус 6 гра ду саў

У блі жэй шыя дні пе ра важ ны ўплыў на на двор'е ў кра і не 

бу дзе аказ ваць скан ды наў скі ан ты цык лон. А ў су вя зі з тым, 

што ён сфар мі ра ва ны ў ха лод ным па вет ры, — раз ліч ваць 

на цяп ло не пры хо дзіц ца. Па на чах бу дзе пад ма рож ваць, 

ды і ўдзень за кошт аб ло каў па вет ра пра грэ ец ца не над та 

моц на. І хоць бу дзе са праў ды воб лач на, на боль шай част цы 

тэ ры то рыі на ша га рэ гі ё на іс тот ных апад каў у вы хад ныя 

не прад ба чыц ца, па ве да мі лі спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га 

за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя 

Мінп ры ро ды.

Сён ня днём ча ка ец ца воб лач нае з пра яс нен ня мі, пе ра важ на без 

апад каў на двор'е. Толь кі ў цэнт раль ных і паўд нё ва-ўсход ніх ра ё нах 

Го мель скай воб лас ці і паў днё вым ус хо дзе Ма гі лёў скай воб лас ці, дзе 

ада б'ец ца ўплыў ат мас фер на га фрон ту, прой дуць даж джы. Мак сі-

маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень па кра і не ча ка ец ца ад плюс 5 

да плюс 11 гра ду саў.

У су бо ту і ня дзе лю на двор'е ў кра і не бу дзе вы зна чаць пе ры фе рыя 

ма ла ру хо ма га скан ды наў ска га ан ты цык ло ну, які быў сфар мі ра ва ны 

ў ха лод най па вет ра най ма се. Бу дзе пе ра важ на без апад каў. Тэм пе-

ра ту ра па вет ра мі ні маль ная ўна чы ад мі нус 4 гра ду саў да 2 цяп ла, 

пры пра яс нен нях бу дзе апус кац ца да 6 ма ро зу. Удзень так са ма бу дзе 

ад нос на халаднавата, ка лі тэм пе ра ту ра па вет ра бу дзе па ды мац ца не 

вы шэй чым ад плюс 5 да плюс 12 гра ду саў. Па поўд ні кра і ны ўна чы 

ча ка ец ца 3—4 цяп ла, а ўдзень ад плюс 7 да плюс 13 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.


