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Скла да нас ці зда ра юц ца
Да лей мы ідзём у ад дзел пла-

на ван ня мэ та ва га пры мя нен ня. 

Тлу ма чым: прад пры ем ства атрым-

лі вае за яў кі на тэ ры то рыі, якія трэ-

ба сфа та гра фа ваць. У гэ ты ад дзел 

па сту па юць па чат ко выя ўмо вы, на-

прык лад, тра ек то рыя па лё ту, пас ля 

ча го спе цы я ліс ты вы ву ча юць, ка лі 

атры ма ец ца зняць па трэб ную тэ ры-

то рыю. Ро біц ца пра гноз на двор'я на 

час пра лё ту — ка лі яно да зва ляе, 

то пла ну ец ца здым ка з усі мі па ра-

мет ра мі.

Да рэ чы, а што трэ ба ра біць, ка лі 

на спа да рож ні ку рап там неш та пе-

ра ста ла пра ца ваць? Та кія сі ту а цыі 

пра ду гле джа ны: апа рат пя рой дзе ў 

бяс печ ны рэ жым — рэ жым со неч най 

ары ен та цыі, гэ та зна чыць, па вер нец-

ца «спі ной» да сон ца, ад клю чыць усе 

пра гра мы і бу дзе за ра джаць усе ба-

та рэі да мак сі му му. Пас ля ча го ён 

ча кае ка ман ду, па куль у ка манд ным 

цэнт ры вы ра ша юць, што ра біць, — 

на прык лад, пе ра кан фі гу ра ваць аб-

ста ля ван не. Да рэ чы, гэ та звы чай ная 

прак ты ка, ад зна чыў Ва сіль Сі ву ха.

На са мым вер се
Аб са мой ан тэ не на да ху бу дын ка 

рас ка заў на чаль нік ад дзе ла пры-

ёму да ных Сяр гей НЕ СЦЯ РО НАК. 

Кры ху тэ о рыі: пад час се ан са су вя зі 

спа да рож нік ру ха ец ца па пэў най 

тра ек то рыі, па чат ко вы пункт се ан-

са вы зна ча ец ца з да па мо гай скла-

да ных раз лі каў, ан тэ на на во дзіц ца 

ў гэ ты пункт, а за тым па він на су-

пра ва джаць апа рат да за кан чэн ня 

се ан са. Ан тэ на пры мае сіг нал, які 

апра цоў ва ец ца, дэ ка дзі ру ец ца і 

фар мі ру ец ца ў пэў ны файл. Да рэ чы, 

прад пры ем ства так са ма пры мае ін-

фар ма цыю і з агуль на да ступ ных ме-

тэа ра ла гіч ных спа да рож ні каў. Гэ тая 

ін фар ма цыя вы ка рыс тоў ва ец ца для 

фар мі ра ван ня пра гно зу на двор'я, а 

так са ма — для по шу ку цеп ла вых 

ана ма лій — на прык лад па жа раў.

«Ця пер ідзе кан струк тар ская 

ра бо та па ства рэн ні сіс тэ мы, якая 

бу дзе ад соч ваць усе цеп ла выя ана-

ма ліі ў Бе ла ру сі і пе ра да ваць іх у 

МНС. Гэ та на ша рас пра цоў ка», — 

пра ка мен та ваў спе цы я ліст.

Мы пад ня лі ся на дах. Ма сіў ная 

ан тэ на (яе ма са 14 тон) бы ла ство-

ра на мас коў скай кам па ні яй, ра сі я не 

так са ма вы ра бі лі сіс тэ му кі ра ван ня

і ма дэр ні за ва лі яе ў 2016 го дзе

(да 2026 го да па він на ад пра ца-

ваць). Кі ру ец ца ан тэ на пяц цю ру-

ха ві ка мі, якія па ва роч ва юць яе на 

пра ця гу ча су се ан са на ву гал ка ля 

180 гра ду саў та кім чы нам, каб яна 

не «стра ці ла» спа да рож нік, за хоп ле-

ны ў мо мант па чат ку пра цэ су.

Зра бі сам
Ма ла прос та атры маць ін фар-

ма цыю са спа да рож ні ка, яе яшчэ 

трэ ба са браць ра зам. «Ёсць не-

каль кі ўз роў няў апра цоў кі кас міч-

ных здым каў. Па сут нас ці, спа чат ку — 

гэ та прос та на бор мік ра кад раў, 

а вось з да па мо гай ад мыс ло ва-

га пра грам на га за бес пя чэн ня для 

апра цоў кі гэ ты на бор пе ра ўтво-

рыц ца ў кан чат ко вы пра дукт — 

зды мак», — рас тлу ма чыў Ва сіль 

Сі ву ха, ка лі па каз ваў нам ад дзел 

апра цоў кі да ных.

Не ка то рым спа жыў цам па трэб-

ныя больш вы со кія ўзроў ні апра цоў-

кі. Да рэ чы, са мы вы со кі ўзро вень — 

ор та фо тат ранс фар ма ва ныя ма-

люн кі, ужо на кла дзе ныя на рэ льеф 

мяс цо вас ці і пры вя за ныя па пунк-

тах на Зям лі з вя лі кай дак лад нас цю. 

Усё за ле жыць ад за пы ту за каз чы-

ка, — як ён за хо ча, так на прад пры-

ем стве і зро бяць.

Аб тэх ні цы і штуч ным 
ін тэ ле кце

У цэ лым, як мож на аца ніць тэх-

ніч ны ўзро вень прад пры ем ства? 

Як рас ка заў на мес нік ды рэк та ра 

НІ РУП «Геа ін фар ма цый ныя сіс-

тэ мы» па на ву ко вай ра бо це, кан-

ды дат тэх ніч ных на вук Ба рыс 

ЧАР НУ ХА, тэх ніч ны ўзро вень бе-

ла рус кай сіс тэ мы дыс тан цый на га 

зан дзі ра ван ня ад па вя дае су свет-

на му, ай чын ная сіс тэ ма раз лі ча на 

на да ван не спа жыў цам кас міч най ін-

фар ма цыі з раз дзя лен нем 2,1 мет ра 

для чор на-бе лых і 10,5 мет ра — для 

ка ля ро вых ма люн каў.

На пят кі ча ла ве чым маг чы мас-

 цям — асаб лі ва ў сфе ры вы со кіх тэх-

на ло гій — на сту пае штуч ны ін тэ лект. 

Маг чы ма, хут ка па трэ ба ў ча ла ве ку 

пры апра цоў цы кас міч най ін фар ма-

цыі ад пад зе? «Раз мо вы пра за ме-

ну на шых су пра цоў ні каў на ней кія 

пра дук ты, якія ад но сяц ца да сфе ры 

штуч на га ін тэ ле кту, ця пер не пра ва-

мер ныя. Не толь кі ў сі лу спе цы фі кі 

ра бо ты — я па куль не ве даю та кіх 

да сяг нен няў штуч на га ін тэ ле кту, якія 

да зво лі лі б на ват аб мяр коў ваць маг-

чы масць за ме ны на шых спе цы я ліс-

таў», — ад ка заў ву чо ны.

Кас міч ная па сяў ная
За каз чы ка мі ма тэ ры я лаў аэ ра-

кас міч на га дыс тан цый на га зан дзі-

ра ван ня вы сту па юць роз ныя ве дам-

ствы (іх, да рэ чы, 11). У якіх сфе рах 

гэ тыя ма тэ ры я лы мо гуць пры нес ці 

най боль шую ка рысць? На дум ку 

на мес ні ка ды рэк та ра па на ву ко вай 

ра бо це, усё за ле жыць ад та го, на-

коль кі тыя ці ін шыя ар га ні за цыі і ве-

дам ствы га то выя пра ца ваць з кас-

міч най ін фар ма цы яй. Тут шмат ню-

ан саў — ад на яў нас ці спе цы я ліс таў 

да па трэб на га аб ста ля ван ня. Яшчэ, 

упэў не ны спе цы я ліст, у ве дам ствах 

па трэб ныя лі да ры, якія збя руць 

ва кол ся бе ка ман ду, каб пе рай сці 

да но вай тэх на ло гіі ра бо ты гэ та га 

ве дам ства, за сна ва най на вы ка ры-

стан ні кас міч най ін фар ма цыі.

«Ка лі та кіх лю дзей ня ма, то мы 

мо жам сту кац ца ў гэ тыя ве дам ствы, 

рас каз ваць ім, як вы дат на маг ло б 

у іх быць, якая ў нас доб рая ін фар-

ма цыя. Але гэ та, што на зы ва ец ца, 

іл бом аб сця ну, — ска заў Ба рыс 

Чар ну ха. — Ка лі ёсць у ве дам ствах 

лю дзі, якія ра зу ме юць перс пек ты ву 

та ко га су пра цоў ніц тва, — вось там 

яно раз ві ва ец ца. Я ма гу ска заць, 

што ў Бе ла ру сі ця пер най больш 

па спя хо ва і эфек тыў на кас міч ная 

ін фар ма цыя вы ка рыс тоў ва ец ца ў 

МНС, Дзяр жаў ным ка мі тэ це па ма-

ё мас ці, Бел гід ра ме це, Мі ніс тэр стве 

ляс ной гас па дар кі, не ка то рых сі ла-

вых ве дам ствах».

На прош ва ец ца пы тан не — ідзе 

па сяў ная, хі ба здым кі з кос ма су не 

мо гуць да па маг чы па спя хо вай ба-

раць бе за ўра джай? «На жаль, нель-

га ска заць, што з Мі ніс тэр ствам сель-

скай гас па дар кі ёсць та кі ўзро вень 

су пра цоў ніц тва, як з ін шы мі ве дам-

ства мі, у сі лу роз ных аб ста він», — 

да даў су раз моў нік «Звяз ды».

На чаль нік цэнт ра Ва сіль Сі ву ха 

пры гэ тым на га даў, што функ цыя 

пра гно зу ўра джай нас ці ўскла дзе на 

на Бел гід ра мет. НІ РУП «Геа ін фар ма-

цый ныя сіс тэ мы» ў свой час рас пра-

ца ва ла і пе рад ало ў Бел гід ра мет спе-

цы яль нае пра грам нае за бес пя чэн не 

для та ко га праг на за ван ня, а ця пер у 

рам ках су пра цоў ніц тва пе рад ае не-

аб ход ныя здым кі. Да рэ чы, па вод ле 

яго слоў, гэ ты пра гноз што год па-

цвяр джа ец ца больш чым на 80 %.

ЗША ці ка ві лі ся Не па лам
Якія буй ныя за меж ныя за каз чы-

кі звяр та юц ца да ар га ні за цыі? На-

прык лад, ка ля ча ты рох га доў та му 

да ар га ні за цыі звяр ну ла ся ад на з 

кам па ній са Злу ча ных Шта таў Аме-

ры кі з прось бай сфа та гра фа ваць 

пэў ную тэ ры то рыю Не па ла. З чым 

звя за ны та кі дзіў ны для абы ва це ля 

за каз з кра і ны — су свет на га лі да ра 

ў кас міч най га лі не? Ба рыс Чар ну ха 

на га даў прос тую іс ці ну: спа да рож нік 

мо жа зды маць толь кі там, дзе ён у 

пэў ны мо мант ля ціць. Ка лі ў кра і ны 

ёсць не аб ход насць у здым цы кан-

крэт най тэ ры то рыі, але яе спа да-

рож ні кі там у па трэб ны мо мант не 

пра ля та юць, та ды ла гіч на звяр нуц ца 

да ка лег, чый спа да рож нік ля ціць над 

па трэб най част кай пла не ты. Та кім 

чы нам, прак ты ка ўза ем на га аб ме ну 

па слу га мі ў гэ тай сфе ры рас паў сю-

джа на шы ро ка. Да рэ чы, Не пал сфа-

та гра фа ваць бы ло да во лі скла да на 

з-за ня прос тых умоў на двор'я.

Аб Кар па тах і Чар но бы лі
Іс нуе Між на род ная хар тыя па 

ма ні то рын гу і пра ду хі лен ні над звы-

чай ных сі ту а цый, яна аб' яд ноў вае 

мност ва кра ін. Ка лі зда ра юц ца 

ней кія ка та стро фы гла баль на га 

маш та бу, то Хар тыя пры цяг вае для 

ма ні то рын гу раз віц ця па дзей усе да-

ступ ныя срод кі сва іх удзель ні каў. Ад 

Бе ла ру сі ў Хар тыю ўва хо дзіць на ша 

МНС, а за бес пя чэн не кас міч най ін-

фар ма цы яй ажыц цяў ля ец ца праз 

«Геа ін фар ма цый ныя сіс тэ мы», па-

коль кі гэ тая струк ту ра з'яў ля ец ца 

На цы я наль ным апе ра та рам Бе ла-

рус кай кас міч най сіс тэ мы ДЗЗ.

У гэ тай су вя зі ста но віц ца важ ным 

ма ні то рынг су меж ных тэ ры то рый. 

Мож на спраг на за ваць над звы чай-

ныя сі ту а цыі, якія по тым ад бу дуц ца 

на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. На прык лад, 

Пры пяц кі вод ны ба сейн мае пры то-

кі, якія ця куць з поўд ня, з Укра і ны і 

бя руць па ча так у Кар па тах. Кас міч-

ная ін фар ма цыя аб ста не снеж на га 

по кры ва ў Кар па тах аказ ва ец ца ка-

рыс най пры праг на за ван ні маг чы-

мых па во дак у нас на Па лес сі.

Ін шы прык лад: ляс ны па жар у 

Чар но бы лі ў 2015 го дзе, які доў гі час 

не па цвяр джаў укра ін скі бок. «А мы 

яго вы яві лі до сыць апе ра тыў на, па-

ча лі ін фар ма ваць і па лі ніі МНС, праз 

СМІ. Уда ло ся хут ка пры няць ме ры, 

для Бе ла ру сі гэ ты па жар ні я кіх не-

га тыў ных на ступ стваў не меў», — 

рас каз вае Ба рыс Чар ну ха.

Цяг нем-па цяг нем 
усе га лі ны

Трэ ба ра зу мець, што кошт ства-

рэн ня і экс плу а та цыі кас міч ных сіс-

тэм дыс тан цый на га зан дзі ра ван ня 

Зям лі до сыць вы со кі. Бе ла рус кая 

сіс тэ ма не вы клю чэн не. Ці атрым-

лі ва ец ца аку піць яе дзей насць? 

Па сло вах на мес ні ка ды рэк та ра па 

на ву ко вай ра бо це, у не пі ла ту е май 

кас ма на ўты цы, іс нуе тры асноў ныя 

кі рун кі — дыс тан цый нае зан дзі ра-

ван не Зям лі, рух і кас міч ная су вязь. 

Дык вось, трэ цяе і — част ко ва — 

дру гое з'яў ля юц ца ка мер цый на вы-

гад ны мі, па коль кі ма ец ца ці ка васць 

ін вес та раў.

Дыс тан цый нае зан дзі ра ван не 

Зям лі з кос ма су звы чай на ад но-

сяць да да та цый ных кі рун каў. Ад-

нак ства рэн не кас міч най тэх ні кі ДЗЗ 

па тра буе най ноў шых тэх ніч ных ра-

шэн няў, та му для іх да сяг нен ня пад-

цяг ва юц ца ўсе су меж ныя га лі ны.

Што да ты чыц ца гра шо ва га пы-

тан ня, то для ацэн кі эфек тыў нас ці 

ўкла дан ня гро шай у на ву ко ва-тэх-

ніч ную дзей насць у на шай кра і не 

ёсць спе цы яль ныя ме то ды кі. У ад па-

вед нас ці з імі, ацэн ка эфек тыў нас-

ці та кіх ра бот ідзе па комп лекс ным 

прын цы пе, які пра ду гледж вае, што 

ўсе вы дат кі на ства рэн не сіс тэ мы і 

яе экс плу а та цыю па раў ноў ва юц ца 

з да хо да мі ад вы ка ры стан ня на ву-

ко ва-тэх ніч ных ра шэн няў, атры ма-

ных пры ства рэн ні кас міч най сіс тэ-

мы дыс тан цый на га зан дзі ра ван ня 

зям лі, за кошт ства рэн ня но вай 

пра дук цыі і па слуг на асно ве гэ тых 

ра шэн няў.

«Ка лі ка заць кан крэт на, тыя ра-

шэн ні, якія бы лі рас пра ца ва ны пры 

ства рэн ні бе ла рус кай кас міч най 

сіс тэ мы, паз ней бы лі па кла дзе ны 

ў асно ву роз ных пра ек таў, у тым лі-

ку ў пра гра мах Са юз най дзяр жа вы, 

ка мер цый ных кант рак тах. Дык вось, 

та кая комп лекс ная ацэн ка на сён ня 

па каз вае пе ра вы шэн не да хо даў над 

вы дат ка мі больш чым на 18 міль ё-

наў до ла раў. Яшчэ адзін па каз чык — 

умоў нае ім парт аза мя шчэн не ад да-

ван ня здым каў бе ла рус кім спа жыў-

цам — пе ра вы сіў 15 міль ё наў до ла-

раў», — рас ка заў Ба рыс Чар ну ха.

Як доў га яшчэ па ля тае?
Бе ла рус кі кас міч ны апа рат 

быў уве дзе ны ў экс плу а та цыю ў 

2012 го дзе і ля тае без ма ло га сем 

га доў. На коль кі ён тэх на ла гіч ны 

сён ня — і ка лі бу дзе вы ве дзе ны з 

ар бі ты?

«Мы ра зам з прад пры ем ствам-

вы твор цам па ста ян на ма ні то рым 

яго тэх ніч ны стан. Ён — ка лі ка заць 

прос тай мо вай — увесь аб чэп ле ны 

роз ны мі дат чы ка мі, якія да зва ля юць 

ацэнь ваць яго асноў ныя тэх ніч ныя 

сіс тэмы, — рас ка заў на мес нік ды-

рэк та ра па на ву ко вай ра бо це. — 

Гэ та зна чыць, мож на ўба чыць, ці іс-

нуе дэ гра да цыя па ра мет раў, якая 

яе хут касць. На асно ве та ко га ана-

лі зу мы ро бім пра гноз аб маг чы май 

пра цяг лас ці пра ца здоль нас ці спа-

да рож ні ка».

Пра цэ сы, якія па тэн цый на мо гуць 

пры вес ці да вы ха ду спа да рож ні ка са 

строю, вя до мыя — і іх не так шмат. 

Гэ та тое, што звя за на з пад тры ман-

нем ар бі ты, з за бес пя чэн нем ап ты-

маль ных умоў для здым каў.

Яшчэ адзін фак тар — уз дзе ян не 

кас міч на га вы пра мень ван ня, асаб-

лі ва цяж кіх час ціц. На прык лад, пры 

па пад ан ні яны спры я юць дэ гра да цыі 

па нэ ляў со неч ных ба та рэй спа да рож-

ні ка. Гэ та зна чыць, мо гуць змян шац-

ца вы хад ныя то кі та кіх ба та рэй, якія 

за ра джа юць хі міч ныя аку му ля та ры. 

Цяж кія час ці цы ўплы ва юць і на фо-

та пры ём ныя мат ры цы, якія фар мі ру-

юць вы яву ў ап тыч най сіс тэ ме.

Ад соч ва ю чы хут касць дэ гра-

 да цыі асноў ных эле мен таў, мож на 

спраг на за ваць, коль кі апа рат бу дзе 

пра ца ваць. «Ця пер пры ня та та кое 

ра шэн не, што пра гноз ны тэр мін 

спа да рож ні ка ацэнь ва ец ца да кан-

ца 2021 го да», — пра ін фар ма ваў 

Ба рыс Чар ну ха.

Да гэ та га ча су апа ра ту бу дзе 

9,5 го да, а раз лі ко вы тэр мін экс плу а-

та цыі — уся го пяць. Фак тыч на, двай-

ны тэр мін. Гэ та мож на ацэнь ваць як 

на го ду для ства рэн ня і вы ва ду на ар-

бі ту яшчэ ад на го спа да рож ні ка.

Што ўяў ляе са бой вы вад спа да-

рож ні ка з экс плу а та цыі? Ён бу дзе 

пе ра ве дзе ны з ар бі ты на тра ек то-

рыю па ха ван ня, бу дзе па сту по ва 

зні жац ца, па куль не зга рыць у ат-

мас фе ры. Па кі даць не пра цу ю чы 

спа да рож нік на ар бі це нель га — 

ця пер вель мі ак ту аль най з'яў ля ец -

ца праб ле ма кас міч на га смец ця. 

У сіс тэ ме стан дар таў Еў ра пей ска га

 кас міч на га агенц тва — там, дзе 

апіс ва ец ца жыц цё вы цыкл вы ра-

баў для кос ма су, — як аба вяз ко вы 

пра пі са ны этап уты лі за цыі, вы ва ду з 

ар бі ты і па ха ван ня аб ста ля ван ня.

А там — і но вы па ча так
Да рэ чы, «Геа ін фар ма цый ныя 

сіс тэ мы» з'яў ля юц ца не па срэд ным 

удзель ні кам рас пра цоў кі но ва га бе-

ла рус ка-ра сій ска га спа да рож ні ка. 

«Ця пер ажыц цяў ля ец ца этап эс кіз-

на га пра ек та ван ня, у рам ках яко га 

раз лі ко вым шля хам, шля хам раз на-

стай на га ма дэ ля ван ня ўдак лад ня-

юц ца тэх ніч ныя па ра мет ры но ва га 

апа ра та і сіс тэ мы ў цэ лым, кошт, 

тэр мі ны рас пра цоў кі. Этап эс кіз-

на га пра ек та ван ня за кан чва ец ца ў 

кан цы 2019 го да. Па куль ары ен ці ро-

вач ны тэр мін яго вы ва ду на ар бі ту — 

2023 год», — рас ка заў ву чо ны.

Та кім чы нам, па між за кан чэн нем 

пла на ва га тэр мі ну ра бо ты дзе ю ча-

га бе ла рус ка га спа да рож ні ка — ка-

нец 2021 го да, і за пус кам но ва га — 

у 2023-м, больш за год. Дзе бу дуць 

браць ін фар ма цыю бе ла рус кія спа-

жыў цы?

«На ша сіс тэ ма за бяс печ вае за-

каз чы каў здым ка мі не толь кі з Бе ла-

рус ка га кас міч на га апа ра та. Ён пра-

цуе ў скла дзе ар бі таль най гру поў кі 

ана ла гіч ных ра сій скіх спа да рож ні-

каў. Ужо да сяг ну ты па гад нен ні аб 

уклю чэн ні ў склад гэ тай гру поў кі ра-

сій скіх спа да рож ні каў, ана ла гіч ных 

та му, які быў у свой час за пу шча ны 

ра зам з на шым — гэ та спа да рож ні кі 

се рыі «Ка но пус», — рас тлу ма чыў 

На цы я наль ны апе ра тар ДЗЗ.

Ка лі бе ла рус кі спа да рож нік пе-

ра ста не іс на ваць, то Бе ла русь мае 

маг чы масць пры маць ін фар ма цыю з 

«Ка но пу саў». Акра мя та го, на прад-

пры ем стве пры ма юць ін фар ма цыю 

з вя лі кай коль кас ці агуль на да ступ-

ных спа да рож ні каў. За раз срод кі 

бе ла рус кай кас міч най сіс тэ мы да-

пра цоў ва юц ца для пры ёму ін фар-

ма цыі з гэ тых апа ра таў і пе ра да чы 

яе за каз чы кам. Гэ тыя ме ры да зва-

ля юць спа дзя вац ца, што бе ла рус-

кія спа жыў цы кас міч ных здым каў не 

ад чу юць ін фар ма цый на га ва ку у му 

да ўвя дзен ня ў экс плу а та цыю но-

ва га спа да рож ні ка.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

ТА КІ БЛІЗ КІ 
КОС МАС

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)


