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Бе ла рус кія на ву коў цы па ста ян-
на пра цу юць над раз віц цём тэх-
на ло гій, якія б зра бі лі экс плу а-
та цыю ай чын най тэх ні кі больш 
эфек тыў най. Маг чы ма, веч ны 
ру ха вік яны ад кры юць не хут ка, 
але ім ужо ёсць што па ка заць 
да пра фе сій на га свя та ма шы-
на бу даў ні коў (24 ве рас ня). Па 
сло вах ге не раль на га ды рэк та ра 
Аб' яд на на га ін сты ту та ма шы на-
бу да ван ня На цы я наль най ака-
дэ міі на вук Сяр гея ПАД ДУБ КІ, 
бе ла рус кія гру за ві кі не ўза ба ве 
мо гуць атры маць на ўзбра ен не 
но вую тэх на ло гію — гіб рыд ны 
элект ра пры вод.

Па сло вах ву чо на га, раз віц цё элект-
ра пры во даў стрым лі ва ец ца вы со кім 
кош там ба та рэі. Але вый сце ёсць у пе-
ра ход най вер сіі гэ тай тэх на ло гіі — гіб-
рыд ным пры вод зе, ка лі на аў та ма бі лі 
ўста лёў ва ец ца ад на ча со ва і ру ха вік 

унут ра на га зга ран ня, і элект рыч ны 

пры вод. «Гіб рыд ны транс парт ак тыў-

на раз ві ва ец ца ва ўсім све це, і наш ін-

сты тут так са ма пра цуе ў гэ тым кі рун ку. 

Мы рас пра ца ва лі гіб рыд ны мо дуль, які 

мо жа быць уста ля ва ны, на прык лад, на 

гру за вік. Мы га то выя ўка ра няць гэ тую 

рас пра цоў ку», — рас тлу ма чыў ён.

Ву чо ны так са ма лі чыць, што сін тэз 

дзвюх тэх на ло гій мае знач ныя пе ра ва-

гі. Гіб рыд на му транс пар ту не па трэб-

на інф ра струк ту ра, та му што пад за-

рад ка ад бы ва ец ца ад ра зу на бор це. 

Ёміс тасць ба та рэі там знач на мен шая, 

яна вы сту пае як бу фер, які спа жы вае 

энер гію пры тар ма жэн ні і спус ку з го-

рак. Акра мя та го, ад бы ва ец ца знач ная 

эка но мія па лі ва пры ўста ноў цы гіб рыд-

най тэх на ло гіі — 20—30%.

Але на пе ра асна шчэн ні тэх ніч на га 

бо ку аў то сён ня рас пра цоў кі ва ўсім 

све це не спы ня юц ца. Усе па сту по ва 

пе ра хо дзяць да «ўка ра нен ня маз гоў» 

у транс парт ныя срод кі. Бе ла рус кія на-

ву коў цы імк нуц ца не ад стаць ад мэйн-

стры му. Мы ма ем на мер ства рыць 

клас тар пад наз вай «Ін тэ ле кту аль ны 

элект ра транс парт», — па ве да міў Сяр-

гей Пад дуб ка. У Аб' яд на ным ін сты ту це 

ма шы на бу да ван ня НАН ёсць цэнтр, які 

зай ма ец ца бар та вы мі ін тэ ле кту аль ны-

мі сіс тэ ма мі. Там доб ра ве да юць, які мі 

тэм па мі не аб ход на ру хац ца да раз віц ця 

бес пі лот ных тэ на ло гій. Пер шы крок — 

ука ра нен не ін тэ ле кту аль ных сіс тэм 

да па мо гі кі роў цу. «На шы на ву коў цы 

так са ма пра цу юць у гэ тым кі рун ку», — 

за пэў ніў ген ды рэк тар ін сты ту та.

Так са ма Сяр гей Пад дуб ка анан са-

ваў да ту вы ха ду ў свет пер шай ма ла-

га ба рыт най ка му наль най ма шы ны — 

іна ва цый на га пра ек та, які рас пра цоў-

ва ец ца су мес на з Мін гар вы кан ка мам. 

Па вод ле яго слоў, пер шы до след ны 

ўзор бу дзе га то вы да кан ца 2017 го-

да. Пра ект ужо зна хо дзіц ца на ста дыі 

за вяр шэн ня.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.
krуzhеvісh@zvіаzdа.bу

БЕ ЛА РУС КІЯ МА ШЫ НЫ ХУТ КА ПА РА ЗУМ НЕ ЮЦЬ?
Ай чын ныя на ву коў цы рас ка за лі пра апош нія рас пра цоў кі 

ў га лі не ма шы на бу да ван ня

Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»  

«Раз горт ва еш ва шу га зе ту — 
і быц цам неш та свет лае 

сы хо дзіць у сэр ца»
На тал ля Мі ка ла еў на Ваш ке віч, пен сі я нер ка, жы хар ка 

Свет ла гор ска:

— Я ўжо шмат ча су жы ву ў Свет ла гор ску. Але на ра дзі ла ся і 
вы рас ла ў вёс цы. Там усе раз маў ля лі па-бе ла рус ку, я ву чы ла ся ў 
бе ла рус ка моў най шко ле. Тут, у го ра дзе, ужо чыс тай бе ла рус кай 
мо вы не па чу еш, а шка да. За тое я і ца ню «Звяз ду» — за цу доў-
ную на шу мо ву. Раз горт ва еш ва шу га зе ту — і быц цам неш та 
свет лае сы хо дзіць у сэр ца. Хо ра ша ро біц ца на ду шы!

Я чы таю «Звяз ду» ўжо амаль двац цаць га доў. Апош нім ча-
сам з ці ка вас цю ўспры маю ма тэ ры я лы пра вёс ку. Там рэ гу ляр на 
зла ба дзён ныя тэ мы па ды ма юц ца. Ды мне і вель мі бліз кія гэ тыя 
рэа ліі, хоць я даў но ўжо га ра джан ка, але ў та кія хві лі ны з за мі-
ла ван нем ус па мі наю сваю вё сач ку.

Вель мі па да ба юц ца ар ты ку лы Але ны Ляў ко віч, заў сё ды іх 
шу каю по гля дам, як толь кі раз горт ваю га зе ту. Вель мі ці ка ва 
пі ша, мы по тым з сяб роў ка мі аб мяр коў ва ем усё гэ та. Пра сва іх 
ра вес ніц люб лю па чы таць, ці ка ва да ве дац ца, як лю дзі жы вуць, 
а так са ма, што ў све це ро біц ца. Доб ра, што ў нас ёсць та кая 
га зе та, бліз кая і зра зу ме лая сэр цу кож на га бе ла ру са.

За пі са ла Свят ла на БУСЬ КО. busko@zviazda.by



ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

Лі дар Паў ноч най Ка рэі 
па лі чыў за яву Трам па 
аб «зні шчэн ні» КНДР 
аб вя шчэн нем вай ны

Кім Чэн Ын ад рэ ага ваў на сло вы 
До наль да Трам па аб тым, што ЗША 

мо гуць «цал кам зні шчыць» Паў ноч-

ную Ка рэю. Аме ры кан ска га прэ зі дэн-

та ў су вя зі з гэ тым ён на зваў «ша лё-

ным мах ля ром», а яго сло вы па лі чыў 

«аб' яў лен нем вай ны».

За ява прэ зі дэн та ЗША До наль-

да Трам па аб тым, што Шта ты мо-

гуць «цал кам зні шчыць» Паў ноч ную 

Ка рэю, з'яў ля ец ца «трыз нен нем 

вар' яц ка га мах ля ра», якое «ця пер 

ураж вае ўвесь свет». Так сло вы аме-

ры кан ска га кі раў ні ка ін тэр прэ та ваў 

паў ноч на ка рэй скі лі дар Кім Чэн Ын, 

тэкст яго за явы пры во дзіць агенц-

тва ЦТАК.

Вы ступ лен не Трам па, як за ўва-
жыў Кім Чэн Ын, вы клі кае «гла-
баль ную за кла по ча насць». «Спа-
ло ха ны са ба ка брэ ша ўсё больш і 
больш», — лі чыць Кім Чэн Ын, па-
ра іў шы аме ры кан ска му прэ зі дэн ту 
пе рад вы ступ лен нем на «су свет ную 

аў ды то рыю» «ста ран на вы бі раць ад-
па вед ныя вы ра зы».

«Псі ха тыч ны ганг стар — прэ зі дэнт 
ЗША — ад кры та ка жа пра га тоў насць 
цал кам зні шчыць су ве рэн ную дзяр-
жа ву», — ад зна чыў ён, вы ка заў шы 
зда гад ку так са ма, што «не адэ кват-

ны» Трамп, які «па гра жае ўсім на-

ро дам і пры му шае вар' я цець цэ лы 

свет», без умоў на, па ві нен быць «ху-

лі га нам і па ру шаль ні кам па рад ку, а 

не па лі ты кам».

«Трамп ад мо віў ся ад мі ру і аб ра-

зіў на шу рэс пуб лі ку, бы ло зроб ле-

на са мае абу раль нае аб вя шчэн не 

вай ны», — за явіў Кім Чэн Ын. «Мы 

бу дзем сур' ёз на раз гля даць ад па вед-

ныя звыш цвёр дыя ме ры ў ад каз», — 

да даў ён.

Кі раў нік МЗС Аў стрыі 
хо ча ар га ні за ваць са міт 
Пу ці на і Трам па ў Ве не

Нейт раль ная Аў стрыя мо жа стаць 
мес цам пра вя дзен ня пе ра моў па між 
прэ зі дэн там ЗША До наль дам Трам-
пам і прэ зі дэн там Ра сіі Ула дзі мі рам 
Пу ці ным аб вы клі ках у су час най між-
на род най па лі ты цы. Пра гэ та за явіў 
аў стрый скі мі ністр за меж ных спраў і 
дзе ю чы стар шы ня АБ СЕ Се басць ян 
Курц на пя рэ дад ні вы ба раў у На цы я-
наль ны са вет Аў стрыі (ніж няя па ла та 
пар ла мен та).

«Я ха цеў бы пра па на ваць Трам пу 
з прэ зі дэн там Ра сіі Пу ці ным аб мер ка-
ваць на са мі це ў нейт раль най Аў стрыі 
най важ ней шыя вы клі кі між на род най 
па лі ты кі», — ад зна чыў Курц у ад каз 

на пы тан не Аў стрый ска га агенц тва 
дру ку, якую тэ му ён хо ча ўзняць у 
сва ёй пер шай тэ ле фон най раз мо-
ве з аме ры кан скім лі да рам, ка лі па 
вы ні ках вы ба раў у пар ла мент ста не 
канц ле рам Аў стрыі.

На пом ні ку Ка лаш ні ка ву 
вы яві лі чар цёж 
ня мец ка га аў та ма та

У са цы яль ных сет ках раз га рэ ла-

ся чар го вая спрэч ка ва кол пом ні ка 

кан струк та ру Мі ха і лу Ка лаш ні ка ву, 

які быў ад кры ты 19 ве рас ня ў Маск-

ве. Як па ве да міў на сва ёй ста рон цы 

ў Fасеbооk да след чык Юрый Па ша-

лок, на пом ні ку Ка лаш ні ка ву за мест 

АК-47 на ма ля ва ны чар цёж ня мец кай 

аў та ма тыч най він тоў кі StG 44.

Скульп тар Са ла ват Шчар ба коў 
па ве да міў РІА На ві ны, што га то вы 
ўнес ці зме ны ў пом нік Мі ха і лу Ка лаш-
ні ка ву, ка лі бу дзе да ка за на, што на 
ім на ма ля ва ны чар цёж ме на ві та ня-
мец кай він тоў кі. Пас ля ста ла вя до ма, 
што плі ту з чар ця жом пры бя руць з 
пом ні ка.

«Мы хо чам па дзя ка ваць та му ча-
ла веку, які за ўва жыў гэ ты чар цёж 
на пом ні ку, і ад ра зу паведамілі пра 
гэта скульп та ру Са ла ва ту Шчар ба-
ко ву. Ён за раз зна хо дзіц ца на мес-
цы і дэ ман туе гэ тую плі ту, па коль кі 
са праў ды, на дум ку спе цы я ліс таў, 
гэ та — схе ма ня мец кай зброі», — 
па ве да міў «Ін тэр фак су» вы ка наў чы 
ды рэк тар Ра сій ска га ва ен на-гіс та-
рыч на га та ва рыст ва Ула дзі слаў 
Ко на наў.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— 100 га доў га зе та кро-
чыць по руч з дзяр жа вай, 
по бач з бе ла рус кім гра мад-
ствам, да па ма га ю чы ства-
раць не толь кі куль ту ру, на-
ву ку, аду ка цыю, — ад зна-
чы ла мі ністр ін фар ма цыі 
Бе ла ру сі Лі лія АНА НІЧ. — 
«Звяз да» да па ма га ла краі-
не ва я ваць, ад наў ляць 
раз бу ра ную пад час вай ны 
гас па дар ку. І ў су ве рэн най 
Бе ла ру сі га зе та мае свой 
ад мет ны го лас, які, дзя ку ю-
чы су час ным ін фар ма цый-
ным тэх на ло гі ям, чу ваць да лё ка ў све це.

Ка лек тыў вы дан ня він ша ва лі не толь кі вя до мыя дзяр-

жаў ныя дзея чы, кі раў ні кі і на мес ні кі шмат лі кіх ар га ні за цый, 

уста ноў, прад стаў ні кі куз ні твор чых кад раў, у тым лі ку і для 

«Звяз ды», Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ. Каб ска заць род-

най га зе це на род най мо ве шмат доб рых слоў, пры знац ца  

ў лю бо ві, у ста лі цу пры еха лі і на шы парт нё ры з рэ гі ё наў. 
Він ша ва лі — хто про зай, хто вер ша мі. Нес лі па да рун кі, 
квет кі, а са мае га лоў нае — бы ло бач на, што для мно гіх з 
іх «Звяз да» з'яў ля ец ца лю бі май га зе тай.

Для ды рэк та ра вы да вец тва «Бе ла рус кая Эн цык ла пе-
дыя імя Пет ру ся Броў кі» Ула дзі мі ра АНД РЫ Е ВІ ЧА яна 
больш чым лю бі мая: не ад но дзе ся ці год дзе пра цы ў рэ дак цыі 
яго на заў сё ды па рад ні лі з га зе тай. «Што ўвесь час ад роз ні-

ва ла «звяз доў цаў», жур на ліс таў, якія хі лі лі ся да га зе ты, дык 

гэ та ра ман тызм, — пры знаў ся ко ліш ні на мес нік рэ дак та ра 

«Звяз ды». — Ме на ві та ра ман ты кі ў 1917 го дзе зра бі лі рэ ва-

лю цыю. У пэў ным сэн се глы бо кія ра ман ты кі і ад каз ныя лю дзі 

вы пус ка лі «Звяз ду» ў пад пол лі і ў пар ты зан скай зо не. Ка лек-

тыў га зе ты шчы ра і вель мі ак тыў на ўклю чыў ся і ў ства рэн не, 

а так са ма ў раз віц цё су ве рэн най Бе ла ру сі».

Ка ле гі з ін шых СМІ шчы ра ка за лі, што «Звяз да» — мес-

ца, дзе хо чац ца пра ца ваць. Гэ та га зе та, у якой хо чац ца 

ву чыц ца.

— Чы таю су час ную «Звяз ду»: ча сам ра ду ю ся, а ча сам 
бян тэ жу ся, ма гу і па спра чац ца, — па дзя ліў ся ве тэ ран рэ-
дак цыі, пер шы на мес нік рэ дак та ра га зе ты на пра ця гу 
двух дзе ся ці год дзяў Мі ха іл МІ ХА Е ВІЧ, які заў сё ды на 
су вя зі са сва і мі вуч ня мі. — Сён ня пра ца ваць у бе ла рус-
ка моў ным вы дан ні вель мі цяж ка. Быў на ват та кі час, ка лі 
на рэд ка ле гіі ўзні ма ла ся пы тан не аб пе ра хо дзе га зе ты на 
рус кую мо ву. Мы та ды ад на га лос на пра га ла са ва лі су праць. 
На шчас це, су час нае па ка лен не жур на ліс таў не здрадж-
вае тра ды цы ям, якія на пра ця гу доў га га ча су ства ра лі ся 
іх па пя рэд ні ка мі.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. kаnуutа@zvіаzdа.bу

ГО ЛАС, ЯКІ ЧУ ВАЦЬ У СВЕ ЦЕ
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Та кое мер ка ван не вы ка заў на мес нік стар шы ні Рэс пуб-
лі кан ска га гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе лая Русь» Сяр гей 
ПІ ГА РАЎ на круг лым ста ле на тэ му «Ад вы то каў дзяр жаў-
нас ці да ІТ-кра і ны», які прай шоў у На цы я наль най ака дэ міі 
на вук Бе ла ру сі.

— Мож на коль кі за ўгод на ка заць пра тое, што на ша мо ладзь 
не па він на з'яз джаць з Бе ла ру сі, ад нак сі ту а цыя на ўрад ці зме-
ніц ца, па куль не бу дуць ство ра ны ўмо вы для кам форт на га раз-
віц ця, — лі чыць Сяр гей Пі га раў. — Але важ на ад зна чыць, што 
сён ня ў на шай кра і не ро біц ца ўсё, каб гэ тыя ўмо вы з'яў ля лі ся.

На яго дум ку, у бу ду чы ні цал кам рэ аль ная сі ту а цыя, ка лі бе-
ла рус кая мо ладзь бу дзе ад праў ляц ца за мя жу па пра фе сій ны 
во пыт, ад нак по тым вяр тац ца і рэа лі зоў вац ца ў Бе ла ру сі. Да па-
мо га ў гэ тай сфе ры з'яў ля ец ца так са ма ад ной з пры яры тэт ных 
за дач «Бе лай Ру сі», да даў на мес нік стар шы ні Рэс пуб лі кан ска га 
гра мад ска га аб' яд нан ня.

У пра цэ се пад рых тоў кі да трэ ця га З'ез ду аб' яд нан ня, які ад-
бу дзец ца 28 каст рыч ні ка ў Па ла цы Рэс пуб лі кі, удзель ні кі «Бе лай 
Ру сі» ак тыў на вы ву ча юць пра цэ сы ў па лі тыч най, эка на міч най, 
са цы яль най і ду хоў най сфе рах су час на га бе ла рус ка га гра мад-
ства. У рам ках гэ тай ра бо ты ар га ні за цыя пра во дзіць шэ раг круг-
лых ста лоў у Мін ску, Грод не, Го ме лі, Ма гі лё ве і Брэс це на ба зе 
прад пры ем стваў і вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў. Акра мя са міх 
чле наў «Бе лай Ру сі» на су стрэ чах пры сут ні ча юць дэ пу та ты пар-
ла мен та, прад стаў ні кі мяс цо вай ула ды, пра фе са ры і вы клад чы кі, 
су пра цоў ні кі На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі і прос та не-
абы яка выя гра ма дзя не.

У фар ма це круг лых ста лоў у кож на га ёсць маг чы масць вы-
ка зац ца і пра па на ваць сваю ідэю ў лю бой сфе ры. 

Ула дзі слаў ЛУКАШЭВІЧ. lukashevich@zvіazda.by



Спра вы гра мад скіяСпра вы гра мад скія  

Бу ду чы ня — 
за ма ла ды мі

Для пра фе сій на га раз віц ця мо ла дзі 
не аб ход на ства раць кам форт ныя ўмо вы

На слыхуНа слыху  

ДА ПО ШУ КАЎ ДА ЛУ ЧЫ ЛІ СЯ 
«БУС ЛЫ»

Па прось бе МНС су пра цоў ні кі НПЦ шмат функ цы я наль-
ных бес пі лот ных комп лек саў На цы я наль най ака дэ міі 
на вук у ноч з 21 на 22 ве рас ня з да па мо гай бес пі лот ных 
ля таль ных апа ра таў «Бу сел М40» да лу чы лі ся да по шу каў 
знік ла га ў Бе ла веж скай пу шчы хлоп чы ка, па ве да мі лі ў 
прэс-служ бе НАН.

Пад час нач ных вы ле таў бы лі вы яў ле ны ка ар ды на ты шэ ра гу 
мес цаў, дзе мо жа зна хо дзіц ца пра паў шае дзі ця. Гэ та ста ла маг-
чы ма дзя ку ю чы цеп ла ві за рам, якія ўста ноў ле ны на бес пі лот ні ках. 
З ран ку ра та валь ні кі па ча лі аб сле да ван не гэ тых кро пак. По шу ка-
выя ра бо ты пра цяг ва лі ся і ўдзень. На га да ем, 10-га до ва га хлоп-
чы ка шу ка юць з су бо ты 
17 ве рас ня. Дзі ця з вёс кі 
Но вы Двор Свіс лац ка га 
ра ё на ўве ча ры на ве ла-
сі пе дзе на кі ра ва ла ся ў 
лес у гры бы. Па куль мі-
лі цы я не ра мі бы ла зной-
дзе на толь кі двух ко ла вая 
ма шы на хлап чу ка...

Сяр гей РА СОЛЬ КА. 
rs@zviazda.by
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