
На прад пры ем стве ство ра на но вая 

струк ту ра — пад раз дзя лен не ін фар ма цый-

ных тэх на ло гій. Гэ та свое асаб лі вы маз га вы 

цэнтр, дзе са бра ны та ле на ві тыя рас пра-

цоў шчы кі. Тут на ра джа юц ца ідэі, якія пе-

ра тва ра юц ца ў но выя ві ды пра дук цыі. Гэ та 

скла да ная ра зу мо вая пра ца, якой зай ма-

юц ца пра фе сі я на лы вы со ка га кла са.

— Мая ра бо та па чы на ла ся з шэ ра гу пра-

ек таў і пэў ных праб лем. На прад пры ем стве 

не ве да лі, як іх выра шыць. Яны бы лі звя за-

ныя з ай ці-тэх на ло гі я мі. Ста ві ла ся за да ча 

аб' яд наць тую шко лу, што ёсць у оп ты цы 

і элект ро ні цы, з су час ны мі да сяг нен ня мі ў 

гэ тых сфе рах. Усё гэ та да зво лі ла зра біць 

пра дук цыю, што вы пус ка ем, кан ку рэн та-

здоль най, — ка жа на мес нік ды рэк та ра па 

ін фар ма цый ных тэх на ло гі ях Ста ні слаў 

РУ ДЗІ КАЎ.

Пер шы пра ект, які па чы на ла пад раз дзя-

лен не, — рас пра цоў ка пры цэль най сіс тэ мы 

для мабільнага комп лек су спецыяльнага 

прызначэння. Комплекс уста ноў ле ны на 

спе цы яль нае ру хо мае ша сі, на вя дзен не 

ажыц цяў ля ец ца з да па мо гай дыс тан цый на-

кі ру ю ча га бло ка, які мо жа быць ад да ле ны 

на 300 мет раў ад пус ка вой уста ноў кі.

— Вель мі важ ная тэ ма, звя за ная са 

збо рам ін фар ма цыі. Хто ва ло дае ін фар-

ма цы яй, той ва ло дае све там, — упэў не ны 

Ста ні слаў Іга ра віч. — Улас на ка жу чы, усе 

пры бо ры, што мы рас пра цоў ва ем, — гэ та 

сіс тэ мы збо ру ін фар ма цыі. На прык лад, 

для на шых ва ен ных рас пра ца ва лі кам бі-

на ва ны пры бор на зі ран ня раз вед чы ка з 

шы ро кім спект рам функ цый. Гэ тая ра зум-

ная тэх ні ка мо жа вы зна чаць ка ар ды на ты 

цэ лі, за хоў ваць і пе ра да ваць звест кі на 

ка манд ныя цэнт ры і пар та тыў ныя кам-

п'ю та ры. Мы ста ра ем ся быць на васт рыі 

на ву кі, ка рыс тац ца ўсім, што сён ня да юць 

су час ныя тэх на ло гіі. Аб' яд ноў ва ем тэх ні ку 

і на ву ко выя ве ды ў ад но цэ лае, каб вы пус-

каць кан ку рэн та здоль ную пра дук цыю. Але 

сён ня не да стат ко ва ва ло даць тэх на ло гі я-

мі. Для іх пры мя нен ня не аб ход ныя пэў ная 

фі ла со фія мыс лен ня ў лю дзей, но вае мыс-

лен не. Рас тлу ма чу. Пры хо дзім на ра бо ту 

з дак лад ным ра зу мен нем: што ты ро біш 

і для ча го гэ та трэ ба. Акра мя та го, гро-

шы не заў сё ды з'яў ля юц ца сты му лам для 

твор ча га по шу ку. Ма ла дым спе цы я ліс там 

ці ка ва ўжо тое, што яны ўдзель ні ча юць 

у пра ек тах, якія ней кім чы нам мя ня юць 

свет. Та ко га пры бо ра ра ней не іс на ва ла, 

па куль ты не сеў за сваё ра бо чае мес ца, 

не аб' яд наў гру пу лю дзей і не рас тлу ма-

чыў, што трэ ба ра біць. Мы ста ра ем ся так 

улад коў ваць ра бо чыя мес цы, каб бы ло 

пры ем на пра ца ваць. Мы не пры му ша ем 

ча ла ве ка пра ца ваць, яму гэ та са мо му ці-

ка ва. Улас на ка жу чы, у гэ тым за клю ча ец-

ца на ша фі ла со фія.

— А больш кан крэт на аб ін фар ма цый-

ных тэх на ло гі ях? — звяр та ю ся да свай го 

су раз моў ні ка.

— Ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі — гэ та тое, 

што мы вы ка рыс тоў ва ем. На прык лад, ёсць 

су час ныя пра цэ са ры, якія ма юць шэ раг пе-

ра ваг па сва іх ха рак та рыс ты ках: ня знач нае 

элект ра сіл ка ван не да зва ляе пра ца ваць 

больш пра цяг лы час. Пе ра ва га іх у ма лых 

га ба ры тах, вы со кай пра дук цый нас ці, — 

кан ста туе Ста ні слаў Ру дзі каў. — Шмат 

но вых тэх на ло гій, для якіх па трэб ны спе-

цы фіч ныя ве ды, на вы кі, во пыт, не аб ход на 

ве даць ма тэ ма ты ку, тон ка сці пра гра ма-

ван ня, устройства элект ро ні кі, пра цэ са раў. 

Улас на, гэ та тое, чым зай ма ем ся.

У пер шую чар гу за да ча рас пра цоў шчы-

каў — ука ра няць на прад пры ем стве но-

вае, тое, ча го ра ней не бы ло. Ба чаць, што 

ў су час ным све це з'я ві ла ся ней кая но вая 

тэх на ло гія, бя руц ца за яе ў пры мя нен ні да 

оп ты кі. На прык лад, зай ма юц ца цеп ла ві-

за ра мі — пры бо ра мі, якія мо гуць ба чыць 

ноч чу. Ёсць цеп ла ві за ры аха ла джаль ныя, 

дзе ўстрой ства пад трым лі вае пэў ную тэм-

пе ра ту ру сэн са ра для та го, каб ён мог пра-

ца ваць. Гэ ты пры бор ва ло дае вя ліз най ад-

чу валь нас цю, мо жа «ба чыць» да лё ка і ў 

начны час.

Ва ўсім све це, у тым лі ку і ў Бе ла ру-

сі, ёсць праб ле ма вы яў лен ня бес пі лот-

ных ля таль ных апа ра таў. Квад ра коп та ры 

танныя, і на быць іх мо гуць мно гія. І дзе 

га ран тыя, што хтось ці не здзейс ніць су-

праць праў нае дзе ян не? Рас пра цоў шчы кі 

ЛЭМ Та па ста ві лі за мэ ту і зра бі лі комп лекс 

па вы яў лен ні і су пра ва джэн ні бес пі лот ні-

каў «Зор кі». Ён здоль ны ві зу аль на вы зна-

чыць у не бе на ват са мы ма лень кі дрон на 

вя лі кай ад лег лас ці. Комп лекс пры зна ча ны 

і для ад соч ван ня на зем ных аб' ек таў: ва-

ен най тэх ні кі і людзей.

— Гэ та на ша ноу-хау, та кія комп лек сы 

вы пус кае толь кі не каль кі кра ін све ту. Су-

час ныя тэх на ло гіі ўплы ва юць на вы пуск 

кан ку рэн та здоль най пра дук цыі, да юць лю-

дзям ра бо ту і маг чы масць за ра біць. Інакш 

ка жу чы, на ша пра гра ма за бес пя чэн ня 

ін фар ма цый ных тэх на ло гій за гру жае вы-

твор часць, — ка жа на мес нік ды рэк та ра.

— Ад соч ва е це су час ныя тэх на ло гіі 

па ўсім све це і яшчэ неш та сваё пры-

ўно сі це?

— Так, адап ту ем іх пад ней кія но выя 

за да чы або ўно сім неш та сваё.
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На ву ко ва-тэх ніч ны цэнтр «ЛЭМТ» Бел ОМА» 

ство ра ны ў 1992 го дзе шля хам рэ ар га ні за цыі 

ад на го з пад раз дзя лен няў Бел ОМА — 

Бе ла рус ка га оп ты ка-ме ха ніч на га аб' яд нан ня. 

Сён ня гэ та пе ра да вое прад пры ем ства, якое 

ва ло дае пра фе сій ным кад ра вым па тэн цы я лам, 

не каль кі мі кан струк тар скі мі пад раз дзя лен ня мі, 

се рый най і до след най вы твор час ця мі. НТЦ 

«ЛЭМТ» (ла зе ры ў эка ло гіі, ме ды цы не, 

тэх на ло гіі) спе цы я лі зу ец ца на вы пус ку 

на ву ка ё міс тых вы со ка тэх на лагічных 

ла зер на-ап тыч ных, оп ты ка-ме ха ніч ных, 

оп ты ка-элект рон ных пры бо раў, вы ра баў, 

вуз лоў і ла зер ных сіс тэм для пра мыс ло вас ці, 

ме ды цы ны, бу даў ніц тва і ва ен най га лі ны. З дня 

за сна ван ня прад пры ем ства ў 1992 го дзе ім кі руе 

док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук, ака дэ мік 

На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі Аляк сей 

Шка да рэ віч. На ча ле з та ле на ві тым ву чо ным, 

здоль ным кі раў ні ком з кож ным го дам ЛЭМТ 

на бі рае аба ро ты, ука ра няе ў вы твор часць но выя 

рас пра цоў кі і тэх на ло гіі.

ДРУ ГІ ДОМ ДРУ ГІ ДОМ ДЛЯ
або Ча му з ЛЭМ Та не бя гуць лю дзі,або Ча му з ЛЭМ Та не бя гуць лю дзі,

Ва ло даць ін фар ма цы яй — 
ва ло даць све там

Дырэктар «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМА» Аляксей ШКАДАРЭВІЧ.

Вядучы інжынер-даследчык Аляксей ШЫНКЕВІЧ правярае на аптычнай лаве прыцэл.

Намеснік дырэктара па інфармацыйных тэхналогіях 
Станіслаў РУДЗІКАЎ дэманструе прыцэльную сістэму 
для мабільнага комплексу спецыяльнага прызначэння.
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