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На двор'еНа двор'е  

Моц ныя даж джы 
і ве цер да 22 м/с
Не па гадзь хут ка мі не, і ўжо блі жэй да 
вы хад ных із ноў па цяп лее, па ве да міў 
на чаль нік служ бы гід ра ме тэа ра ла-
гіч ных пра гно заў 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 Мін-
п ры ро ды Дзміт рый РА БАЎ.

Сён ня на тэ ры то рыі кра і ны па чаў гас па-
да рыць паў днё вы цык лон, які бу дзе пе ра мя-
шчац ца ўздоўж на шых ус ход ніх ме жаў. Ён 
пры нёс ва ўсход нія ра ё ны моц ныя даж джы. 
У на ступ ныя су ткі ён пра цяг не аказ ваць 
уплыў на на двор'е ў кра і не. Та му будзе 
даждж лі ва і вет ра на. У чац вер у Мін скай, 
Ма гі лёў скай і асоб ных ра ё нах Го мель скай
воб лас ці праг на зу юц ца моц ныя даж джы. 
У Брэсц кай і Гро дзен скай аб лас цях даж джы 
бу дуць не та кі мі ін тэн сіў ны мі і за цяж ны мі. 
У мно гіх ра ё нах кра і ны ча ка ец ца ўзмац нен не 
вет ру па ры ва мі да 15—22 м/с. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўдзень бу дзе плюс 12—18 гра ду саў, 
па паў днё вым за ха дзе да 19—21 цяп ла.

Дзміт рый Ра баў па ве да міў, што, па чы на-
ю чы з пят ні цы, цык лон стра ціць сваю ак тыў-
насць, на двор'е па леп шыц ца, па вет ра ныя 
па то кі па мя ня юц ца на за ход нія, і ў кра і ну 
з За ход няй Еў ро пы на кі ру юц ца больш цёп -
лыя па вет ра ныя ма сы. Тэм пе ра ту ра пач не 
па вы шац ца, ўста лю ец ца ўме ра на цёп лае 
на двор'е, а даж джоў ста не менш. У пят ні цу 
ўна чы па паў ноч ным ус хо дзе, днём у асоб-
ных ра ё нах кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя 
даж джы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла-
дзе плюс 6—12 гра ду саў, удзень — 17—24 
цяп ла, па поўд ні — да плюс 26 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў, у су бо ту 
кра і на бу дзе зна хо дзіц ца на паўд нё вай пе-
ры фе рыі цык ло на з цэнт рам над Коль скім 
паў вост ра вам. У асоб ных ра ё нах ча ка юц ца
не вя лі кія ка рот ка ча со выя даж джы. Уна чы 
і ра ні цай сла бы ту ман. Ве цер за ход ні ўме ра -
ны. Мі ні маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
скла дзе плюс 9—14 гра ду саў, а мак сі маль ная 
ўдзень 18—25 цяп ла, па поўд ні да плюс 26.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу



(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Па сло вах ства раль ні каў, 
аў та ма біль рас пра ца ва ны 
для га рад скіх умоў. Мак сі-
маль ны за пас хо ду ма шы ны 
на ад ной за рад цы скла дае 
ка ля 100 кі ла мет раў. Поў ная 
«за праў ка» аку му ля та ра ад 
звы чай най ра зет кі з на пру-
жан нем у 220 В зай мае ка ля 
шас ці га дзін, ад трох фаз най 
(380 В) — ча ты ры га дзі ны. На 
до след ных вы пра ба ван нях 
элект ра ма біль па цвер дзіў 
за яў ле ныя тэх ніч ныя ха рак-
та рыс ты кі. Ця пер ства раль ні-
кі ад пра цоў ва юць ап ты маль-
ныя ра шэн ні ў пла не элект ра-
кам па не нтаў, удак лад ня юць 
іх ха рак та рыс ты кі і ў хут кім 
ча се пла ну юць пры сту піць да 
ства рэн ня паў на вар тас на га 
до след на га эк зэмп ля ра.

— На мак сі маль ныя па-
каз чы кі ма шы ну па куль не 
вы во дзі лі, усё ж та кі мы яе 
тро хі шка ду ем, бо яна іс нуе 
ў адзі ным эк зэмп ля ры, — 
пры зна ец ца ге не раль ны 
ды рэк тар Аб' яд на на га ін-
сты ту та ма шы на бу да ван ня 
НАН Сяр гей ПАД ДУБ КА. — 
110 кі ла мет раў за га дзі ну — 
гэ та па куль толь кі раз лі ко вая 
хут касць. Пра кошт ска заць 
па куль ні чо га не ма гу — трэ-
ба ар га ні зоў ваць се рый ную 
вы твор часць кам па не нтаў. 
На ступ ным на шым кро кам 
ста не за ме на ба та рэі-на кап-
ляль ні ка, якую мы за куп ля-
ем у ра сій скай кам па ніі, на 
бе ла рус кі су пер кан дэ нса-
тар на асно ве гра фе ну, што 
рас пра цоў ва ец ца ў На ву ко-

ва-прак тыч ным цэнт ры НАН
па ма тэ ры я лаз наў стве. 
З вы ка ры стан нем ай чын на-
га аку му ля та ра мно гія ха рак-
та рыс ты кі аў та ма бі ля знач на 
вы рас туць.

На прак ты цы элект ра -
ма біль ад звы чай най ма шы ны 
ад роз ні вае шэ раг мо ман таў. 
Пер шае — прак тыч на аб са-
лют на бяс шум ны ход (гэ та, 
да рэ чы, лі чыц ца праб ле май 
элект ра транс пар ту — у не-

ка то рых кра і нах на яго спе-
цы яль на ўста наў лі ва юць гу-
ка выя сіг на лі за та ры). Дру гі 
ас пект — эка ла гіч насць, 
бо аб' ём шкод ных вы кі даў 
элект ра пры во да роў ны ну лю. 
Нель га не ад зна чыць і эка-
на міч насць — ККД ру ха ві ка 
да хо дзіць да 98 пра цэн таў 
(у звы чай ным аў та ма бі лі — 
ка ля 50), акра мя гэ та га, тут 
вы ка рыс тоў ва ец ца сіс тэ ма 
рэ ку пе ра цыі (пры тар ма жэн-

ні ад бы ва ец ца за рад ка ба та-
рэй). Усё гэ та знач на ад бі ва-
ец ца на кош це экс плу а та цыі 
— ца на 100 кі ла мет раў шля-
ху скла дае ўся го 2—3 руб лі. 
Гэ та ў ра зы ме ней, чым цэ ны 
на па лі ва.

— Аў та ма біль ды на міч ны, 
раз га ня ец ца доб ра, — ска-
заў на мес нік прэм' ер-мі-
ніст ра Ула дзі мір СЯ МАШ-
КА, які ад ным з пер шых пра-
вёў тэст-драйв рас пра цоў кі. 

— Даў но ез джу на ма шы не 
з аў та ма тыч най ка роб кай 
пе ра дач. Роз ні цы не ад чуў: 
што едзеш на А8, што на 
элект ра ма бі лі. Я ўпэў не ны, 
што за элект ра транс пар там 
бу ду чы ня. Гэ та пы тан не эка-
 ло гіі, а так са ма эка но мі кі. 
У су вя зі з уво дам у экс плу а-
 та цыю Бе ла рус кай атам най 
элект ра стан цыі ста іць за-
да ча па ве лі чэн ня вы ка ры-
стан ня элект рыч най энер гіі. 

Мы рас пра ца ва лі за рад ную 
пры ла ду, яе ро біць за вод 
«Ві цязь». Гэ та вель мі зруч-
на — мож на ўста наў лі ваць яе 
ка ля да моў, су пер мар ке таў, 
на ста ян ках.

Кан крэт ных пе ра моў па 
вы твор час ці элект ра ма бі-
ля ў се рыі яшчэ не вя ло ся, 
але ў НАН лі чаць, што гэ та 
пы тан не ча су — ужо праз 
тры—ча ты ры га ды бе ла рус-
кая ма шы на мо жа па сту піць 
у про даж. Раз гля да ец ца як 
ва ры янт су пра цоў ніц тва з 
«Бел Джы», так і ства рэн не 
ўлас на га прад пры ем ства на 
ба зе На цы я наль най ака дэ міі 
на вук.

— Мы ў ста не зра біць 
стап ра цэнт ную ла ка лі за-
цыю гэ та га аў та ма бі ля, — 
упэў не ны стар шы ня Прэ-
зі ды у ма НАН Ула дзі мір 
ГУ СА КОЎ. — Ця пер ду ма-
ем над ства рэн нем улас на-
га кан ве ер на га цэ ха, у той 
жа час Бе лАЗ пра па ноў вае 
рас па чаць вы твор часць у іх, 
«Бел ка мун маш» — у іх. Трэ-
ба па лі чыць, дзе гэ та бу дзе 
вы гад на. Але тое, што бе ла-
рус кі элект ра ма біль бу дзе, 
— ад на знач на.

Акра мя элект ра ма бі ля, на 
Рэс пуб лі кан скім па лі го не для 
вы пра ба ван няў ма біль ных 
ма шын па ка за лі ін шыя, маг-
чы ма, менш рэ за нанс ныя, 
але не менш ак ту аль ныя рас-
пра цоў кі. На пры бо ра бу даў-
ні чым за вод зе «Апт рон» На-
 цы я наль най ака дэ міі на вук 
у 2017 го дзе ма дэр ні за ва лі ма-
 тор-ко ла (бы лі рас пра ца ва ны 
блок кі ра ван ня і пра грам нае 
за бес пя чэн не). Гэ та пры ла-

да пры зна ча на для ўста ноў кі 
на са мыя роз ныя ме ха ніз мы і 
да зва ляе пе ра вес ці іх на сіл-
ка ван не ад элект рыч нас ці. 
Яск ра вы прык лад вы ка ры-
стан ня — элект ра ве ла сі пед, 
пя рэд няе ко ла яко га за ме не-
на на рас пра цоў ку ай чын ных 
на ву коў цаў.

— На лі цій-іон ным аку му-
ля та ры наш ве ла сі пед мо жа 
пра ехаць ка ля 40 кі ла мет раў, 
мак сі маль ная хут касць — 
36 кі ла мет раў за га дзі ну, —
рас каз вае ін жы нер-кан-
струк тар за во да «Апт рон» 
Анд рэй ЗА ЛУС КІ. — Шчы-
ра ска жу, ма гут насць за вя-
лі кая, та му мы бу дзем яе 
па мян шаць, што па вя лі чыць 
за пас хо ду на ад ным за ра дзе 
да пры клад на 60 кі ла мет раў. 
Гэ та га бу дзе да стат ко ва для 
вы ка ры стан ня на пра ця гу 
цэ ла га дня. За ра джа ец ца 
энер га нось біт ка ля ча ты рох 
га дзін. Сам з за да валь нен-
нем ка та ю ся па го ра дзе, ні я-
кіх праб лем ня ма. На ват у га-
ру ве ла сі пед едзе з хут ка сцю 
15—18 кі ла мет раў за га дзі ну. 
Улас най наз вы на ша сіс тэ-
ма па куль не атры ма ла, хо-
чам аб вяс ціць на яе кон курс. 
Што да ты чыц ца ла ка лі за цыі, 

то яна роў ная 100 пра цэн там 
— усе дэ та лі бе ла рус кай 
вы твор час ці.

Па вод ле апы тан ня, якое 
су пра цоў ні кі «Апт ро на» 
пра вя лі ў спе цы я лі за ва ных 
кра мах, на сён ня ў ста лі цы 
пра да дзе на ка ля трох ты -
сяч па доб ных уста но вак. 
У асноў ным яны кі тай скай вы -
твор час ці, каш ту юць ка ля 
500 до ла раў за шту ку. На ша 
рас пра цоў ка бу дзе пры клад-
на ў два ра зы тан ней шай. 
На бы ваць но вы ве ла сі пед 
не трэ ба — уста на віць ма-
тор-ко ла мож на на лю бую 
ма дэль. Маг чы масць ру хац-
ца пры да па мо зе пе да ляў, 
вя до ма, за ста ец ца.

— На ша ма тор-ко ла мо-
жа вы ка рыс тоў вац ца так са-
ма ў гі рас ку та рах, скей тах, 
са ма ка тах, трох ко ла вым 
ту рыс тыч ным транс пар це, 
ваз ках, се ял ках, — пад крэс-
лі вае ге не раль ны ды рэк-
тар «Апт ро на» Мі ка лай 
ЯН КЕ ВІЧ. — Аб сяг пры мя-
нен ня — са мы шы ро кі, гэ та 
да зво ліць на шай кра і не раз-
ві ваць сфе ру ін ды ві ду аль на-
га элект ра транс пар ту.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lуskаvеts@zvіаzdа.bу

Хут кія, эка ла гіч ныя, свае
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Ад ным з пер шых на ве ла сі пе дзе з ма тор-ко лам 
пра ехаў ся стар шы ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та па на ву цы і тэх на ло гі ях 

Аляк сандр ШУ МІ ЛІН.

Бе ла рус кія кні га вы даў цы на Пе кін скай вы ста ве
Па тра ды цыі бе ла рус кія кні га вы даў-

цы пры ма юць удзел у Пе кін скай між -

на род най кніж най вы ста ве, якая пра хо-

дзіць у ста лі цы КНР з 23 па 27 жніў ня.

Знач нае мес ца на бе ла рус кім стэн дзе зай-
ма юць кні гі, вы хад у свет якіх пры мер ка ва ны 
да 500-год дзя бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня.

— Мы ўжо па лю бі лі бе ла рус кую кні гу, — 
дзе ліц ца ўра жан ня мі ад вы ста вы спа да ры ня 
Чжан ХУ ЭЙ ЦЫНЬ, пра фе сар, док тар фі-

ла ла гіч ных на вук. — У на шым 2-м Пе кін скім 

дзяр жаў ным уні вер сі тэ це за меж ных моў пра-
цуе цэнтр бе ла рус кай куль ту ры. За апош ні 
час дзя ку ю чы Мі ніс тэр ству ін фар ма цыі Бе-
ла ру сі мы са бра лі са праўд ную бе ла рус кую 
біб лі я тэ ку. Невы пад ко ва на шы ма гіст ран ты і 
ас пі ран ты пад рых та ва лі кні гу пра бе ла рус кую
лі та ра ту ру, дзе ёсць на ры сы і пра Ска ры ну,
і пра Ку па лу, пра Ко ла са, Мак сі ма Баг да но ві ча, 
Свят ла ну Алек сі е віч.

На вы ста ве гу чаў і верш Фран цыс ка Ска-
ры ны ў пе ра кла дзе на кі тай скую мо ву. Гэ ты 

пе ра клад для кні гі «Фран цыск Ска ры на на 
мо вах на ро даў све ту» ажыц ця віў вя до мы 
кі тай скі пе ра клад чык Гаа Ман.

Бе ла рус кія вы да вец твы «Па чат ко вая шко-
ла», «Аду ка цыя і вы ха ван не», Вы да вец кі дом 
«Звяз да» ўчо ра прад ста ві лі на вы ста ве ня ма-
ла кніж ных на ві нак аду ка цый най, асвет ніц кай 
лі та ра ту ры. Удзел кні га вы даў цоў Бе ла ру сі на 
вы ста ве ў Пе кі не пра хо дзіць пры пад трым цы 
па соль ства Рэс пуб лі кі Бе ла русь у КНР.

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА.

г. Пе кін.

Аты-ба тыАты-ба ты  

НА ПЯ РЭ ДАД НІ СТАР ТУ
Бе ла рус кія і ра сій скія вай скоў цы рых ту юц ца 

да су мес на га стра тэ гіч на га ву чэн ня 
«За хад-2017»

Каб на вы со кім уз роў ні за бяс пе чыць яго ты ла-
вую і тэх ніч ную част кі, а так са ма эфек тыў на 
ўза е ма дзей ні чаць пад час су мес ных дзе ян няў, 
ва ен на слу жа чыя дзвюх кра ін ужо не каль кі дзён 
за пар ад пра цоў ва юць ад па вед ныя за да чы.

Су мес нае спе цы яль нае ву чэн не з сі ла мі і срод ка мі 
ты ла во га, тэх ніч на га (ма тэ ры яль на-тэх ніч на га) за бес-
пя чэн ня ўзбро е ных сіл Бе ла ру сі і Ра сіі, якое ўпер шы ню 
пра во дзіц ца ў та кім фар ма це, раз гар ну ла ся на тэ ры-
то рыі трох аб лас цей — Мін скай, Ві цеб скай і Ма гі лёў-
скай, а так са ма ў пунк тах па ста ян най дыс ла ка цыі ад-
па вед ных вай ско вых час цей. У ву чэн ні за дзей ні ча на 
ка ля 500 адзі нак спе цы яль най і аў та ма біль най тэх ні кі, 
больш за 2,5 ты ся чы ва ен на слу жа чых.

Апош нія ад пра цоў ва юць пы тан ні тэх ніч на га пры крыц-
ця аб' ек таў на ўчаст ках ва ен на-аў та ма біль ных да рог, 
ар га ні за цыі ін жы нер на-аэ ра дром на га і аэ ра дром на-тэх-
ніч на га за бес пя чэн ня па сад кі на аэ ра дром ны ўчас так 
да ро гі і паў тор на га вы ле ту ля таль ных апа ра таў. Акра-
мя та го, на прак ты цы ажыц цяў ля ец ца аб ста ля ван не 
ўчаст каў за груз кі бо еп ры па саў на аў та транс парт з вы-
ка ры стан нем срод каў ме ха ні за цыі па гру зач ных ра бот, 
эва ку а цыя, ра монт і ад наў лен не ня спраў ных узо раў тэх-
ні кі і ўзбра ен ня, раз горт ван не па ля во га ма гіст раль на га 
тру ба пра во да, участ каў ма са вай за праў кі тэх ні кі, на ват 
вы печ ка і вы да ча хле ба. Да за дач па пры мя нен ні Адзі най 
рэ гі я наль най сіс тэ мы про ці па вет ра най аба ро ны Бе ла-
ру сі і Ра сіі па за бес пя чэн ні ва ен най бяс пе кі Са юз най 
дзяр жа вы пры сту пі лі і авія та ры.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. kanyuta@zvіazda.by



Як па ве да міў «Звяз дзе» клі рык ста-
ліч на га Свя та-Ду ха ва ка фед раль на-
га са бо ра іе рэй Анд рэй ЛА МА КІН, 
па кла ніц ца мо шчам мож на ўсім, хто 
не абы яка вы да пра ва слаў най ве ры. 
«Ёсць ў на ро дзе та кое мер ка ван не, што 
пэў на му свя то му вар та ма ліц ца пра 
кан крэт ную праб ле му. Але гэ та языч-
ніц ка-ма гіч нае ўяў лен не, бо да свя тых 
мы звяр та ем ся як да на шых ста рэй шых 
бра тоў і сяс цёр у ве ры і про сім іх ма літ-
вы пра нас пе рад Бо гам, — тлу ма чыць 
ай цец Анд рэй. — Ін шая спра ва, што 
ёсць звы чай, ка лі на асно ве жыц ця пі су 
свя то га звяр та юц ца ме на ві та да яго. 
На прык лад, ёсць свя ты вя лі ка му ча нік 
Іа ан Са чаў скі, які ў свой час быў, ка лі 
ка заць на су час ны лад, біз нес ме нам. 
Вёў ган даль сум лен на, і за гэ та быў 
за бі ты. Та му да яго звяр та юц ца па да-
па мо гу тыя, хто вя дзе ўлас ную спра ву. 
Але гэ та не зна чыць, што свя ты Іа ан 
мо жа да па маг чы ў прось бе, а Ма рыя 

Маг да лі на — не. У лю бым вы пад ку да-
па ма га юць не яны, а Гас подзь. Свя тыя 
мо ляц ца за нас і про сяць у Бо га аб да-
па мо зе не за леж на ад прось бы».

Свя тая роў на апост аль ная Ма рыя 
Маг да лі на — ад на з жо нак-мі ра но-
сіц, уда сто е ная быць пер шай свед кай 
Уваск рэ сен ня Хрыс то ва га. Пас ля Уз ня-
сен ня Зба ві це ля свя тая шмат пра ца ва-
ла ў хрыс ці ян скім даб ра вес ці, за што
бы ла на зва ная Царк вой роў на апост а-
ль най. Мо шчы Ма рыі Маг да лі ны ра ней 
зна хо дзі лі ся ў Эфе се, ад куль пе ра не-
се ны ў Кан стан ці но паль. Пас ля бы лі 
па дзе ле ныя, боль шая іх част ка ця пер 
зна хо дзіц ца ў За ход няй Еў ро пе. Ад на
з час ці нак мо шчаў — у Іль ін скім Адэ с-
кім муж чын скім ма нас ты ры (пе ра не-
 се на ту ды з Бель гіі), ад куль пры бу дзе 
26 жніў ня ў мін скі Свя та-Ду хаў ка фед-
раль ны са бор.
Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavіt@zvіazda.by



Спра вы ду хоў ныяСпра вы ду хоў ныя  

ПА ПОЎ НІЦ ЦА 
СА БОР НАЯ СКАРБ НІ ЦА

У ста лі цу пры бу дуць мо шчы Ма рыі Маг да лі ны
У на ступ ную су бо ту ў пра ва слаў ны Свя та-Ду хаў ка фед раль ны са бор Мін ска 
пры бу дзе час цін ка мо шчаў свя той роў на апост аль най Ма рыі Маг да лі ны. Яна 
за ста нец ца на па ста ян нае за хоў ван не. Так, 26 жніў ня ад зна ча ец ца ад дан не 
(апош ні дзень па свя та) Пра аб ра жэн ня Гас под ня га і дзень па мя ці Мін скай 
іко ны Бо жай Ма ці, якая за хоў ва ец ца ў са бо ры. Су стрэ ча мо шчаў ад бу дзец-
ца ў 17.45, на пя рэ дад ні ня дзель на га ўся ноч на га тры ван ня. Уз на ча ліць яе 
міт ра па літ Мін скі і За слаў скі Па вел, Па тры яр шы Эк зарх усяе Бе ла ру сі.


