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— Па ва жа ны Аляк сей Пят ро-

віч, ка лі мер ка ваць па экс па зі цы-

ях ЛЭМ Та на спе цы я лі за ва ных 

вы ста ўках, за апош ні час у вас 

з'я ві ла ся шмат на ві нак. Мя не ці-

ка вяць з мі ну лых на шых су стрэч 

оп ты ка для бес пі лот ні каў, цеп ла-

ві за ры — та ды ўсё толь кі па чы-

на ла ся. Інф ра чыр во ная оп ты ка, 

у тым лі ку ас фе рыч ная.

— Сён ня гэ та — ужо се рый ныя 

вы ра бы, якія пра да юц ца і пры но-

сяць прад пры ем ству пры бы так. 

Тэ ма бес пі лот ні каў сён ня на слы-

ху, а без оп ты кі яны як без ва чэй. 

Чытачу бу дзе ці ка ва да ве дац ца, 

што з вы ра бу оп ты кі для бес пі лот-

ні каў мы пе ра клю чы лі ся на вы пуск 

вы ра баў больш скла да ных, больш 

вы со ка га кла са — оп ты кі для вы яў-

лен ня бес пі лот ні каў. І ця пер ро бім 

оп ты ку для вы яў лен ня бес пі лот ні-

каў гра ніч на ма лых па ме раў. Вы 

па він ны ра зу мець, на коль кі гэ та 

ак ту аль на.

А цеп ла ві за ры — ад на з са стаў-

ных час так гэ тых сіс тэм. Вы явіць 

бес пі лот нік важ на не толь кі днём, 

але і ўна чы, ка лі звы чай ныя ап тыч-

ныя пры бо ры іх не «ба чаць». І да 

та го ж, час цей за ўсё ва ўмо вах 

ме на ві та дрэн най бач нас ці, ка лі 

ніз кая воб лач насць аль бо дым ка, 

пыл і гэ так да лей. І ме на ві та цеп-

ла ві за ры да зва ля юць пра ца ваць 

усё па год на на пра ця гу су так, не 

ро бя чы роз ні цы па між днём і ноч-

чу. Сак рэт у тым, што гэ тыя пры-

бо ры рэ агу юць не на кар цін ку, а 

на роз ні цу тэм пе ра тур. Ка лі ней кі 

прад мет мае тэм пе ра ту ру на ват на 

дзя ся тую част ку гра ду са вы шэй-

шую, чым на ва коль нае ася род дзе, 

то та кі прад мет бу дзе вы яў ле ны. 

А су час ныя рас пра цоў кі да зва ля-

юць га ва рыць ужо на ват пра ад ну 

со тую гра ду са роз ні цы, і яна рэ гіст-

ру ец ца. За мас кі ра вац ца ста но віц-

ца прак тыч на не маг чы ма.

— Цеп ла ві за ры пра цу юць 

толь кі па бес пі лот ні ках, ці дыя па-

зон вы ка ры стан ня шы рэй шы?

— На шы сіс тэ мы ста яць і на 

ахо ве гра ні цы, на па гра ніч ных 

вы шках вя дуць аў та ма тыч ны 

круг ла су тач ны кант роль. Сіс тэ ма 

з да па мо гай дат чы каў ру ху ска ні-

руе да ру ча ны ёй учас так гра ні цы 

і вы яў ляе, ка лі ёсць ад хі лен ні, ска-

жам так, ад нор мы. За га ра ец ца 

сіг нал тры во гі, і сіс тэ ма па чы нае 

за гэ тым аб' ек там са чыць. Ёсць 

маг чы масць яго знач на га па ве-

лі чэн ня, што спра шчае за да чу 

ідэн ты фі ка цыі: хто гэ та — звер, 

ча ла век, аў та ма біль, ро бат ці той 

жа бес пі лот нік.

Ка лі пай сці да лей, то цеп ла-

ві зар — гэ та і ёсць адзін з прад-

стаў ні коў інф ра чыр во най оп ты кі, 

якая пра цуе ў не каль кіх дыя па-

зо нах: бліж нім, ся рэд нім і даль-

нім. Бліж ні — пры бо ры нач но га 

ба чан ня, грун ту юц ца на так зва-

ных уз мац няль ні ках яр кас ці, ка лі 

ма ла пры кмет ны аб' ект ро бяць 

яр кім. Цеп ла ві за ры вы яў ля юць 

цеп ла выя аб' ек ты. А ас фе рыч-

ная оптыка да з ва ля е змен шыць 

га ба ры ты ўсёй сіс тэ мы, ва гу яе, 

і сіс тэ ма ста но віц ца больш кам-

пакт ная.

— Ці з'я ві ла ся неш та но вае ў 

ла зер най оп ты цы?

— Но ва га коль кі за ўгод на. На-

прык лад, ла зер ныя сіс тэ мы вы яў-

лен ня снай пе раў, на огул, пра ціў-

ні ка, які за ва мі назірае з ней ка га 
ўкрыц ця. Пры бо ры так і на зы ва-

юц ца — «ан ты снай пер». Да сяг-

нен не за клю ча ец ца ў тым, што з 

іх да па мо гай пра ціў ні ка мож на вы-

лі чыць не толь кі на пры ро дзе, але 

і ўнут ры за кры тых па мяш кан няў, 

унут ры ма шы ны, ка лі ён со чыць 

за ва мі праз шкло. Не скла да на 

бу дзе спе цы яль ны аў та ма біль, 

аб ста ля ваны та кім «ан ты снай пе-

рам», аснас ціць яшчэ і ла зер най 

сіс тэ май пад аў лен ня. Ла зер ны 

про мень не да зво ліць снай пе ру 

вес ці пры цэль ны агонь.

— Ці атры ма лі да лей шае раз-

віц цё ін тэ ле кту аль ныя пры цэ лы?

— Вель мі вя лі кае, мы па стаў-

ля ем іх у роз ныя кра і ны. Вось і 

цяпер ча ка ец ца пад пі сан не буй-

но га кант рак та. Удас ка наль ва ем 

іх да лей, іс ну юць ужо тры па ка-

лен ні, на ват цэ лы ты па рад. Но выя 

за ка зы па сту па юць і на па стаў ку 

тых ма дэ ляў, якія вы пус ка ем не 

пер шы год, і на да лей шую рас пра-

цоў ку аб са лют на но вых.

— Што яшчэ мож на за пі саць у 

ак тыў, Аляк сей Пят ро віч?

— Мы ста лі ад ным з  буй ней шых 

вы твор цаў ап тыч ных снай пер скіх 

пры цэ лаў. А ця пер за мах ну лі ся на 
снай пер скія пры цэ лы вы шэй шай 
ап тыч най якас ці, якія зна хо дзяц ца 

на са мым вы со кім су свет ным уз-

роў ні. Гэ ты ўзро вень змо гуць на-

леж ным чы нам аца ніць не толь кі 

вай скоў цы і бай цы спец служ баў, 

але і сла ву тыя спарт сме ны — 

удзель ні кі су свет ных пер шын-

стваў, пра фе сій ныя па ляў ні чыя. 

ПА ПРО МЕ НІ ЛА ЗЕ РА — ПА ПРО МЕ НІ ЛА ЗЕ РА — 
НА МІЖ НА РОД НЫЯ РЫН КІ НА МІЖ НА РОД НЫЯ РЫН КІ 

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» гу та рыць з ака дэ мі кам На цы я наль най ака дэ міі на вук, Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» гу та рыць з ака дэ мі кам На цы я наль най ака дэ міі на вук, 
ды рэк та рам на ву ко ва-тэх ніч на га цэнт ра «ЛЭМТ» Бе лды рэк та рам на ву ко ва-тэх ніч на га цэнт ра «ЛЭМТ» Бе лОО МА Аляк се ем  МА Аляк се ем ШКА ДА РЭ ВІ ЧАМШКА ДА РЭ ВІ ЧАМ
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На крыш таль на праз рыс тых лін зах ап тыч на га пры цэ ла не па він на быць 
на ват мік ра ска піч най па ру шын кі. За гэ тым со чыць Іры на ДРОЗД.

 ПРАД СТАЎ ЛЯ ЕМ СУ РАЗ МОЎ НІ КА ПРАД СТАЎ ЛЯ ЕМ СУ РАЗ МОЎ НІ КА

На ра дзіў ся Аляк сей Пят ро віч у Ка пы лі, ста лі цы бе ла рус кіх гар ба роў. 

Пас ля шко лы па сту піў у Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт. Ужо пад час 

ву чо бы на фіз фа ку БДУ ўдзель ні чаў у ства рэн ні пер шай у кра і не лі ніі 

ап тыч най су вя зі. За тым бы ла ра бо та ў Ін сты ту це фі зі кі НАН Беларусі — 

у ла ба ра то рыі фі зі кі інф ра чыр во ных пром няў, якой кі ра ваў ака дэ мік 

Мі ка лай Ба ры се віч, прэ зі дэнт На цы я наль най ака дэ міі на вук. А не па-

срэд ным кі раў ні ком з'яў ляў ся Аляк сей Вай то віч, так са ма ў бу ду чым 

кі раў нік На цы я наль най ака дэ міі на вук.

Кан ды дац кую ды сер та цыю па тэ ме «Уплыў не лі ней ных эфек таў на 

па ра мет ры га за вых ла зе раў у маг ніт ным по лі» аба ра ніў пас ля ву чо бы 

ў ас пі ран ту ры Ін сты ту та фі зі кі. І вось ужо больш за 40 га доў пра цуе на 

Бе лОМА. Дзя ку ю чы яго намаганням, на ву ко вай ін ту і цыі і кі раў ніц ка му 

во пы ту між га лі но вы кан струк тар скі ад дзел (МКА) тут вы рас у прад-

прыем ства з су свет ным імем — на ву ко ва-тэх ніч ны цэнтр «ЛЭМТ» 

(Ла зе ры ў эка ло гіі, ме ды цы не, тэх на ло гіі).

Док тар скую ды сер та цыю па тэ ме «Цвёр да цель ныя пе ра бу доў ва е-

мыя ла зе ры з се лек тыў най на пам поў кай» бе ла рус кі ву чо ны аба ра няў 

не ў Мін ску, а ў Дзяр жаў ным ап тыч ным ін сты ту це імя С. Ва ві ла ва 

ў Ле нін гра дзе, ву чо ны са вет яко га вы зна чаў ся над звы чай вы со кай 

па тра ба валь нас цю да ўзроў ню ды сер та цый. Аба ро на прай шла па спя-

хо ва, і Аляк сею Пят ро ві чу бы ла пры свое на ву чо ная сту пень док та ра 

фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук.

Ён аў тар (і су аў тар, што не менш га на ро ва) шмат лі кіх вы на хо дніцтваў. 

Аса біс та ўдзель ні чаў у рас пра цоў цы і ўка ра нен ні ў вы твор часць бе ла-

рус кіх ла зе раў вель мі шы ро кай га мы, ап тыч ных і оп ты ка-элект рон ных 

пры цэ лаў, ін тэ ле кту аль ных ап тыч ных пры цэ лаў, тэх ні кі на на кант ро лю 

ў су час най вы твор час ці, ла зер ных ме ды цын скіх апа ра таў но ва га па ка-

лен ня — уся го ў ка рот кім га зет ным ар ты ку ле не пе ра лі чыш.

У 2004 го дзе стаў чле нам-ка рэс пан дэн там ака дэ міі на вук, а ў 2014 го-

дзе абра ны ака дэ мі кам НАН Бе ла ру сі. Пра фе сар. Лаў рэ ат Дзяр жаў-

най прэ міі Бе ла ру сі. Усе гэ тыя вы шы ні за ва я ва ны пад час ра бо ты на 

Бе лО МА. Што свед чыць толь кі пра ад но: вы твор часць тут цвёр да бу ду-

ец ца на грун це на ву кі.

Наш сла ву ты зям ляк чы тае лек цыі ў мно гіх кра і нах све ту, дзе іс-

ну юць і свае моц ныя на ву ко выя шко лы: у Злу ча ных Шта тах Аме ры кі, 

Япо ніі, Гер ма ніі, Фран цыі, Іта ліі, Бра зі ліі, Поль шчы, Кі таі... І кож ны раз 

яго за пра ша юць пры ехаць зноў.

Жа на ты. У Аляк сея Пят ро ві ча двое дзя цей і пя цё ра ўну каў.


