
Паль ма Із ра і ля
Та му сён ня мно гія кра і-

ны све ту вя дуць ба раць бу 

за тое, каб за няць на рын-

ку бес пі лот ных авія цый ных 

сіс тэм (БАС) вя ду чыя па зі-

цыі. Ка лісь ці Са вец кі Са юз, 

які меў ка ла саль ны во пыт у 

ства рэн ні са ма лё таў і кас-

міч ных ка раб лёў, пра во дзіў 

па спя хо выя вы пра ба ван ні 

роз ных кан струк цый бес-

пі лот ні каў. У пры ват нас ці, 

гэ тым зай ма лі ся КБ Су хо га 

і Ту па ле ва. Але раз вал дзяр-

жа вы на доў га па ха ваў іх 

уні каль ныя рас пра цоў кі. На 

пра ця гу апош ніх га доў Ра сія 

імк нец ца ад на віць га лі ну, але 

па куль не вель мі ўда ла.

Тым ча сам паль му пер-

шын ства ў вы твор час ці і про-

да жы бес пі лот ні каў за ха піў 

Із ра іль. На яго до лю пры па-

дае звыш па ло вы ўсіх БЛА, 

якія пра да юц ца на су свет-

ных рын ках. Дру гое мес ца 

па гэ тым па каз чы ку цвёр да 

ўтрым лі ва юць ЗША — амаль 

чвэрць та кіх ма шын. Трэ-

цяе — за Ка на дай, хоць яна 

знач на ад стае ад лі да раў.

У апош нія га ды кан ку рэн-

цыю ім па чы нае ства раць Кі-

тай, дзе на сён няш ні дзень 

вы раб ля юц ца бес пі лот ні кі 

ўсіх ты паў — ад удар ных 

(здоль ных па ра жаць роз ныя 

аб' ек ты) да зды мач на-гуль ня-

вых квад ра коп та раў. Па вы-

твор час ці апош ніх, да рэ чы, 

кі тай цы ўжо апя рэ дзі лі ўсіх.

Сюр прыз 
ад Бе ла ру сі

Тое, што ў па доб най спра-

ве ба га тыя і раз ві тыя дзяр жа-

вы вы рва лі ся на пе рад, ні ко га 

не здзіў ляе. Ураж вае ін шае: 

якім чы нам на ша Бе ла русь, 

не ма ю чы значнага во пы ту ў 

кан стру я ван ні і вы твор час ці 

са ма лё таў, аб ме жа ва ная ў 

срод ках, рап там апы ну ла ся 

ся род кра ін, якія ва ло да юць 

тэх на ло гі я мі ства рэн ня бес пі-

лот ных ля таль ных апа ра таў? 

І не прос та ва ло да юць, а па-

спя хо ва пры мя ня юць іх на 

прак ты цы. Ды так, што шэ раг 

ку ды больш моц ных пра мыс-

ло вых дзяр жаў з на мі тут, як 

ка жуць, і по бач не ста я лі.

Ад каз на гэ та пы тан-

не ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 

атры маў пас ля на вед ван ня 

На ву ко ва-вы твор ча га цэнт-

ра шмат функ цы я наль ных 

бес пі лот ных комп лек саў На-

цы я наль най ака дэ міі на вук. 

Яго ды рэк тар і га лоў ны 

кан струк тар Юрый ЯЦЫ НА 

рас ка заў, як дзе сяць га-

доў та му ён ра зам з дву ма 

ад на дум ца мі вы ра шыў за-

няц ца ства рэн нем бес пі-

лот ных авія цый ных сіс тэм. 

Па чы на лі з ну ля, бо да та го 

ча су ў кра і не ні хто да та кіх 

рас пра цо вак на ват не на-

блі жаў ся. Та му кож ны крок 

эн ту зі яс там да ваў ся з кры-

вёй: не на жарт сва ры лі ся з 

на чаль ствам і па між са бой, 

па ку та ва лі ад ня хват кі гро-

шай і ква лі фі ка ва ных па-

плеч ні каў, ра бі лі па мыл кі, 

ад ну за дру гой цяр пе лі ня-

ўда чы, ава рыі, па куль неш-

та не па ча ло атрым лі вац ца. 

Па чат ко выя ма дэ лі ме лі іс-

тот ны не да хоп: ві дэа ка ме ру 

ў па вет ры боў та ла ра зам з 

лёг кім кры ла тым апа ра там, 

што ра бі ла зня тую ў па лё-

це кар цін ку вель мі дрэн най. 

Та ды ін жы не ры па вя лі чы лі 

ва гу нось бі та і зра бі лі так 

зва ную гі рас та бі лі за ва ную 

ві дэа сіс тэ му. Гэ та ўжо быў 

пра воб раз пер шай кан струк-

цыі бес пі лот ні каў ся мей ства 

«Бус лоў», якія паз ней ста лі 

вя до мы мі да лё ка за ме жа мі 

Бе ла ру сі. А спа чат ку іх за ка-

за ла на ша Мі ніс тэр ства па 

над звы чай ных сі ту а цы ях. 

Ма шы ны за рэ ка мен да ва лі 

ся бе як вель мі на дзей ныя 

і ка рыс ныя. Пра фі лак ты ка 

па жа раў, дзя ку ю чы ня спын-

на му па тру ля ван ню ляс ных 

угод дзяў, па леп шы ла ся ў 

ра зы.

Ка неш не, пос пех быў за-

бяс пе ча ны тым, што на пэў-

ным эта пе ра бо ты не вя лі кую 

гру пу ін жы не раў-кан струк та-

раў пад кі раў ніц твам Юрыя 

Яцы ны за ўва жы лі на ўзроў ні 

ўра да і пад тры ма лі. Па сту-

по ва да пра гра мы рас пра-

цоў кі і вы пус ку бес пі лот ных 

ля таль ных апа ра таў пры цяг-

ну лі та ле на ві тых ма тэ ма ты-

каў, фі зі каў, элект рон шчы-

каў, пра гра міс таў, лю дзей 

ін шых спе цы яль нас цяў, якія 

змаг лі да ка заць вы со кі ўзро-

вень ай чын най ін жы нер на-

кан струк тар скай і на ву ко-

вай шко лы. За не ве ра год на 

ка рот кі тэр мін у цэнт ры, дзе 

ця пер пра цу юць ка ля сот ні 

ча ла век, змаг лі ства рыць 

шэ раг раз на стай ных ты паў 

бес пі лот ні каў, які мі мож на па 

пра ве га на рыц ца.

Ся мей ства 
«Бус лоў»

Гэ тыя апа ра ты ва гой уся-

го да 14 кі ла гра маў пры зна-

ча ны для ві дэа ма ні то рын гу 

мяс цо вас ці і роз ных аб' ек-

таў, у тым лі ку ру хо мых, і 

пе ра да чы кар цін кі з ад па-

вед ны мі ка ар ды на та мі на 

на зем ны пункт кі ра ван ня 

ў рэ жы ме рэ аль на га ча су. 

Апош няя ма дэль «Бу сел 

М-50» здоль ная вы кон ваць 

па стаў ле ныя за да чы на вы-

шы ні да пяці ты сяч мет раў з 

хут ка сцю па лё ту 60—100 кі-

ла мет раў у га дзі ну. Пры чым 

за пус кац ца яна мо жа як з 

ка та пуль ты, так і з ру кі. Па-

сад ка ажыц цяў ля ец ца з да-

па мо гай па ра шу та. А ка лі 

пры мя няць та кую «птуш ку» 

на ка раб лі, то для яе лоў лі 

вы ка рыс тоў ва ец ца спе цы-

яль ная па луб ная сет ка.

«Бу ра вес нік»
Апа рат ва жыць звыш 

300 кілаграмаў і раз ві вае 

хут касць да 140 км/г. Уз ля-

тае і са дзіц ца як са ма лёт. 

Як і «Бу сел», аб ста ля ва ны 

інф ра чыр во най ка ме рай, та-

му мо жа вес ці раз вед ку і ў 

цём ны час су так. Па спя хо ва 

пры мя ня ец ца, у пры ват нас ці, 

для ба раць бы з бра кань е ра-

мі, пра вя дзен ня ме ра пры ем-

стваў па лік ві да цыі над звы-

чай ных зда рэн няў, за ме ру 

ўзроў ню ра ды я цый на га 

за брудж ван ня мяс цо вас ці. 

У аў та ном ным рэ жы ме мо-

жа пра ля цець да ты ся чы 

кі ла мет раў, зна хо дзя чы ся ў 

па вет ры ка ля шасці га дзін 

з гру зам да 60 кі ла гра маў. 

Та кая пра ца здоль насць пры-

цяг ну ла ўва гу за меж ных ва-

ен ных.

«Яст раб»
За раз зроб ле на ма дэль, 

якая ў за леж нас ці ад па жа-

дан няў па куп ні ка мо жа быць і 

дро нам, і са ма лё там з пі ло там 

(на фо та по бач Юрый Яцы-

на). Вы ка рыс тоў ва ец ца ў тым 

жа амп луа, што і «Бу ра вес-

нік, толь кі з больш вы со кай 

эфек тыў нас цю, бо ма шы на 

здоль ная ля цець з хут ка сцю 

да 220 км/г і браць на борт да 

120 кі ла гра маў. Прын цы по ва 

ад роз ні ва ец ца ад ін шых ма-

дэ ляў тым, што пас ля да пра-

цо вак мо жа пры мя няц ца так-

са ма для ву чо бы авія та раў.

БАК 
на ба зе 
ды ры жаб ля

Ка лі за каз чы кам спат рэ бі-

ла ся ўзняць у не ба да стат ко-

ва га ба рыт нае аб ста ля ван не, 

су пра цоў ні кі цэнт ра пра па на-

ва лі бес пі лот нік-ды ры жабль, 

на поў не ны ге лі ем. Кан струк-

цыя атры ма ла ся вель мі ўда-

лай. Апа рат ру ха ец ца не 

хут ка, не хут чэй за 40 км/г, а 

пры не аб ход нас ці мае маг чы-

масць на огул за ві саць у па-

вет ры. Пры та кім рэ жы ме яго 

вы са ка я кас ная ві дэа тэх ні ка 

ро біць пад ра бяз ныя здым кі 

зям ной па верх ні і аб' ек таў, а 

вы мя раль ныя пры бо ры і дат-

чы кі ма ні то раць эка ла гіч ны 

стан на ва коль на га ася род-

дзя. Най боль ша га эфек ту 

ды ры жаб лі да сяг ну лі ў кант-

ра ля ван ні ляс ных ма сі ваў, 

міг ра цыі дзі кіх жы вёл і за ме-

рах ра ды я цыі ў цяж ка да ступ-

ных мес цах.

Най леп шы 
ў сва ім кла се

Сён ня рас пра цоў кай і 

вы твор час цю бес пі лот ні каў 

у тых ці ін шых маш та бах 

зай ма юц ца дзя сят кі кра ін. 

Але, як ад зна ча юць на шы 

спе цы я ліс ты, скан стру я ваць 

і са браць та кі апа рат — гэ та 

ад но, а пры му сіць яго на-

дзей на і якас на вы кон ваць 

па стаў ле ныя за да чы — зу-

сім ін шае. Вы ста віць на ры-

нак са праў ды год ную тэх ні ку 

ўда ец ца да во лі аб ме жа ва-

най коль кас ці яго ўдзель-

ні каў. У пад трым ку гэ тай 

дум кі Юрый Яцы на на гад вае 

між на род ную вы стаў ку бес-

пі лот ных сіс тэм у Абу-Да бі, 

што ад бы ла ся на па чат ку 

го да. Там свае най леп шыя 

да сяг нен ні дэ ман стра ва-

лі 135 кам па ній з 64 дзяр-

жаў. Бы ло шмат бліс ку чых 

прэ зен та цый, гуч ных за яў, 

але ка лі спра ва дай шла да 

прак тыч на га па ка зу функ-

цы я наль ных маг чы мас цяў 

БЛА, то да па лё таў пе рад 

усі мі кі раў ні ка мі афі цый ных 

дэ ле га цый рас па ра джаль ні-

кі да пус ці лі ма шы ны толь кі 

з трох кра ін: ЗША, Аў стрыі 

і Бе ла ру сі. Ай чын ныя сіс тэ-

мы за рэ ка мен да ва лі ся бе 

з най леп ша га бо ку. Па вы-

ні ках фо ру му ар га ні за та ры 

пры зна лі наш «Бу сел М-40» 

най леп шым у сва ім кла се.

Эк за мен 
на ста ласць

— На огул, — рас каз вае 

Юрый Фран ца віч, — у наш 

час ні хто не бу дзе куп ляць 

на ват са мую раз рэ кла ма-

ва ную ма шы ну прос та так. 

Па тэн цый ны па куп нік за про-

сіць вы твор цу ў сваю кра і-

ну і пра па нуе на мес цы па-

ка заць, як бу дзе па во дзіць 

ся бе кан крэт ная ма дэль. 

Па вер це, што ня мно гія вы-

трым лі ва юць та кі эк за мен. 

Асаб лі ва там, дзе скла-

да ныя пры род ныя ўмо вы. 

Бы ва ю чы ў роз ных кут ках 

пла не ты, мы не раз на зі ра лі 

стэ пы, пус ты ні, за сы па ныя 

раз бі ты мі бес пі лот ні ка мі. 

На шы ж кан струк цыі, ска жу 

шчы ра, вель мі жы ву чыя. Та-

му імі едуць ці ка віц ца з-за 

мя жы амаль кож ны ты дзень. 

Не заў сё ды та кія кан так ты 

транс фар му юц ца ў кан крэт-

ныя да моў ле нас ці, але пэў-

ныя пос пе хі ў на ладж ван ні 

экс пар ту пра дук цыі цэнт-

ра ёсць. На прык лад, на шы 

бес пі лот ні кі за ку пі лі Турк ме-

ні стан, Ра сія і В'ет нам. Упэў-

не ны, хут ка бу дуць і ін шыя 

ці ка выя кант рак ты. У тым лі-

ку і на бе ла рус кім рын ку, дзе 

сён ня пра цу юць ка ля сот ні 

раз на стай ных дро наў. На ша 

прад пры ем ства з'яў ля ец ца 

са мым пе ра да вым у вы твор-

час ці БАС. Мы за да во ле ны 

тым, што па доб ны мі рас пра-

цоў ка мі зай ма юц ца яшчэ не-

каль кі бе ла рус кіх кам па ній, 

у пры ват нас ці Ба ра на віц кі 

авія ра монт ны за вод, ста ліч-

ныя «АГАТ» і «КБ ІН ДЭ ЛА». 

Кан ку рэн цыя толь кі да па ма-

гае тры мац ца ў то ну се і не 

зні жаць аба ро ты.

Не ад ся кай 
кры ло, 
на якім ля ціш

— Ад нак гэ та ж яшчэ і 

ба раць ба за дзяр жаў нае фі-

нан са ван не? — пы та ю ся ў су-

раз моў ні ка, здзіў ля ю чы ся яго 

ла яль нас цю да кан ку рэн таў.

— Дзяр жа ва, ка неш не, 

да па ма гае, але на вель мі 

кан крэт ных умо вах. Ка лі 

ты бя рэш у яе, на прык лад, 

100 руб лёў, то па ві нен на 

пра ця гу трох га доў пра даць 

сва ёй пра дук цыі як мі ні мум 

на 500. У ад ва рот ным вы-

пад ку гро шы ў каз ну прый-

дзец ца вяр нуць. Да та го ж 

вы му ша ны ад зна чыць, што 

дзяр жа ва не толь кі да па-

ма гае... За раз рас тлу ма чу. 

БЛА — гэ та не прос та фю-

зе ляж і кры лы, а цэ лая сіс тэ-

ма з бар та вой элект ро ні кай, 

аў та пі ло там, срод ка мі су вя зі 

і г. д. Кі ра ваць та кім шмат-

функ цы я наль ным дро нам і 

атрым лі ваць ад яго ін фар ма-

цыю на ад лег лас ці ў сот ні кі-

ла мет раў мож на толь кі з да-

па мо гай ра дыё сіг на лаў. Дык 

вось, у Бе ла ру сі для гэ та га 

вы дзе ле ны да лё ка не са мы 

леп шы дыя па зон час тот. На-

ват ка лі ней кая ар га ні за цыя 

за хо ча ку піць бес пі лот нік, а 

ён каш туе ня ма ла, то ад ра зу 

за дасць пы тан не аб га ран та-

ва най бес пе ра бой най су вя зі. 

Мне зда ец ца, спе цы яль ная 

ка мі сія па ра дыё час то тах, ад 

якой за ле жыць гэ тае пы тан-

не, даў но па він на вы ра шыць 

яго на ка рысць ай чын най 

эка но мі кі. Бо за бес пі лот ні-

ка мі бу ду чы ня, і мы па він ны 

зра біць усё маг чы мае, каб 

да дзе ная га лі на раз ві ва-

ла ся як ма га больш хут кі мі 

тэм па мі. На жаль, гэ та му не 

спры яе і ін шая праб ле ма. 

У Бе ла ру сі ні дзе не рых ту-

юць спе цы я ліс таў для та ко га 

вы со ка тэх на ла гіч на га кі рун-

ку. Ры зы ку ем спаз ніц ца.

На бес пі лот ні ку — 
па эка но мію 
і пры бы так

Юрый Фран ца віч так і не 

ска заў, коль кі ж каш ту юць 

ай чын ныя бес пі лот ні кі. Ка-

мер цый ная тай на. Але ад-

зна чыў, што эка но мія, якую 

мо жа мець дзяр жа ва з да па-

мо гай та кіх апа ра таў, на мно-

га пе ра вы шае вы дат кі на іх 

на быц цё.

І з гэ тым не па спра ча еш ся. 

Ня даў на пад час ад на го пра-

лё ту дро на над тэ ры то ры яй 

На лі боц кай пу шчы бы ло вы-

яў ле на ад ра зу пяць «за во-

даў» са ма го на ва рэн ня. А хто-

не будзь мо жа ўя віць, коль кі 

кры ніц уцеч кі цяп ла і га зу 

мож на за сек чы, ка лі па ста-

віць та кую за да чу бес пі лот ні-

ку, уз бро е на му інф ра чыр во-

най ві дэа ка ме рай, і за пус ціць 

яго над нач ным го ра дам? А 

пра фі лак ты ка ляс ных па жа-

раў? А дас ка на лае зем ля роб-

ства, да яко га мы аба вяз ко ва 

прый дзем? Ужо сён ня мно гія 

аграр ныя фір мы за мя жой вы-

ка рыс тоў ва юць квад ра коп та-

ры для аб сле да ван ня па лёў, 

пад корм кі рас лін і іх хі міч най 

апра цоў кі ме на ві та на тых 

участ ках, дзе гэ та па тра бу-

ец ца. Тым са мым да ся га ец ца 

ве лі зар ная эка но мія на сен ня, 

угна ен няў, пес ты цы даў.

Да рэ чы, ар га ні за цыі, якія 

зай ма юц ца эка на міч ным 

ана лі зам і пра гно зам, прый-

шлі да вы сно вы, што су-

свет ны ры нак бес пі лот ні каў 

у 2020 го дзе скла дзе амаль 

130 міль яр даў до ла раў. 

Боль шая част ка БЛА бу дзе 

пры маць удзел у інф ра струк-

тур ных пра ек тах і сель скай 

гас па дар цы. Ка неш не, вя лі-

кую коль касць дро наў на кі-

ру юць у ар мей скія фар мі ра-

ван ні. Ве рым, што сваю ні шу 

на гэ тым перс пек тыў ным 

рын ку зой муць і бе ла рус кія 

рас пра цоў шчы кі бес пі лот-

ных авія цый ных сіс тэм.

Мі ха іл КА ВА ЛЁЎ.
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ОТЧЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«АВТО СМАРТ!»
Место и дата составления отчета:

13.12.2018 г.

г. Минск, пр-т Независимости, 11/2, офис 328.

1. Организатор: общество с ограниченной ответственностью 
«ТриВижн», 220030, г. Минск, пр-т Независимости, 11/2, офис 
328, УНП 190624910.

2. Наименование рекламной игры – «Авто СМАРТ!».

3. Свидетельство о государственной регистрации рекламной 
игры № 3332 от 25.07.2018 г., выданное Министерством антимо-
нопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. 

4. Срок начала рекламной игры: 1 августа 2018 г.

Срок окончания рекламной игры: 20 декабря 2018 г.

5. Количество участников рекламной игры: 2 883 человек.

6. Призовой фонд разыгран полностью.

7. Победитель рекламной игры: 

Дерюжина Елена Леонидовна, г. Могилев. 

Выигрыш: автомобиль легковой RENAULT KAPTUR, Россия, 
кузов № X7LASREA160341919, г. в. 2018, цвет – белый, стои-
мостью 28 900,00 (двадцать восемь тысяч девятьсот белорус-
ских рублей 00 копеек) и денежное вознаграждение в размере 
4 300,16 белорусского рубля.

Дата выдачи выигрыша 21.11.2018 г. в 10.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Коммунистическая, 49.

8. Телефон для справок по вопросам проведения рекламной 
игры +375 (17) 209-90-03.

9. В ходе проведения рекламной игры нарушений допущено 
не было. Жалоб организатору и комиссии не поступало.

Директор  Д. В. Носик


