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ПАКАЛЕННЕ XXI

ЭКА ЛА ГІЧ НАЯ ПА ЛІ ЦЫЯ — 
НА КВАД РА КОП ТА РЫ

На су страч Пе ра мо зеНа су страч Пе ра мо зеВе дай на шых!Ве дай на шых!

Зды мі фільм пра... вай ну

Га лоў нае ме ра пры ем ства 
кон кур су — ад кры тая стэн да-
вая вы ста ва — пра во дзі ла ся ў 
ад ным з кар пу соў БДУ ІР, ку-
ды і за ві та лі ка рэс пан дэн ты 
«Чыр вон кі». Твор чая ат мас-
фе ра ад чу ва ла ся з пер шых 
кро каў: па вет ра на пер шым 
па вер се рас ся каў квад ра-
коп тар (бес пі лот ны ля таль ны 
апа рат з ча тыр ма пра пе ле-
ра мі — Аўт.). Зу сім по бач дэ-
ман стра ва лі ся за хап ляль ныя 
фі зіч ныя і хі міч ныя экс пе ры-
мен ты. Па вер хам вы шэй на-
вед ні каў за баў ляў ро бат, які 
збі раў ку бік Ру бі ка.

Па чы на ем агляд стэн даў, 
на пэў на, з са ма га ві до вішч-
на га пра ек та — гу та рым са 
ства раль ні кам зга да на га 
квад ра коп та ра, Дзміт ры ем 
КРЫ ВЕН ЧУ КОМ з гім на зіі 
№1 г. Пін ска.

— Сён ня іс нуе шэ раг за-
дач, вы ра шэн не якіх людзь мі 
ба чыц ца эка на міч на не апраў-
да ным або прос та не маг чы-
мым, — рас каз вае Дзміт-
рый. — Та кія за да чы мо гуць 
вы кон вац ца ро ба та мі, у тым 
лі ку — бес пі лот ні ка мі або 
квад ра коп та ра мі. Зна ё мя-
чы ся з апа ра та мі, якія прад-
стаў ле ны за раз на рын ку, я 
за ўва жаў ад ну асаб лі васць: у 
іх вель мі вуз кі функ цы я нал, і 
вы ка рыс тоў ва юц ца яны час-
цей за ўсё ў якас ці цац ак. Та-
му я вы ра шыў рас пра ца ваць 
уні вер саль ны бес пі лот ны ля-
таль ны апа рат, што змо жа 
вы кон ваць роз ныя за да чы, і 
зай маўся да сле да ван нем яго 
тэх ніч ных ха рак та рыс тык.

Па да ец ца не ве ра год ным, 
але хло пец сам рас пра ца ваў 
кор пус квад ра коп та ра (яго па 
за мо ве вы ра бі лі пры да па мо зе 
ла зе ра) і на пі саў пра грам нае 
за бес пя чэн не. Па сло вах аў-
та ра, апа рат мо жа вы ка рыс-
тоў вац ца для по шу ку лю дзей, 
па пя рэ джан ня над звы чай ных 
сі ту а цый, ахо вы аб' ек таў, 
дзяр жаў най мя жы, ма ні то-
рын гу да рож най сі ту а цыі, пры 
пра вя дзен ні на ву ко вых да-
сле да ван няў, скла дан ні карт 
мяс цо вас ці, да стаў кі па сы лак, 
ме ды ка мен таў і мно га га ін ша-
га. Згод на з вы ні ка мі да сле да-
ван ня, апа рат пе ра ўзы хо дзіць 
най больш рас паў сю джа ныя ў 
кра і нах СНД ана ла гі прак тыч-
на па ўсіх ха рак та рыс ты ках. 
Так, на прык лад, мак сі маль ная 
яго хут касць — амаль 120 кі-
ла мет раў у га дзі ну. Шы ро кі 
функ цы я нал за бяс печ ва ец ца 
вя лі кай коль кас цю да дат ко-
вай апа ра ту ры, якая ўста-
ля ва на на квад ра коп та ры. 
Ці ка вім ся кош там рас пра цоў-
кі. Дзміт рый ка жа, што ства-
рэн не «дро ну» (ін шая наз ва 
бес пі лот ні каў. — Аўт.) абы-
шло ся яму пры клад на ў паў-
та ры ты ся чы до ла раў. Хло пец 
раз лі чыў і кошт апа ра та пры 

на ладж ван ні се рый на га вы-
пус ку — ён бу дзе ні жэй шым 
пры клад на ў тры ра зы.

У сек цыі ін фар ма ты кі зна ё-
мім ся з Ула дзі мі рам ГАНГА-
ЛАМ, вуч нем СШ №6 г. Коб-
ры на. Хло пец пры вёз на кон-
курс пра ект па рас пра цоў цы 
ін фар ма цый ных рэ сур саў па 
гіс то рыі і края знаў стве.

— Мне па да ец ца, што іс нуе 
праб ле ма з прад стаў лен нем 

на шай гіс та рыч най і куль тур-
най спад чы ны не толь кі для 
за меж ні каў, але на ват і для 
гра ма дзян Бе ла ру сі, — дзе-
ліц ца Ула дзі мір. — Іс ну юць 
пэў ныя сай ты, але ўсё гэ та 
ро біц ца не сіс тэм на, вы гля дае 
ў не ка то рых вы пад ках не су-
час на і ўтрым лі вае не ак ту аль-
ную ін фар ма цыю. Я ўпэў не ны: 
нам ёсць што па ка заць і са мім 
са бе, і гас цям з за меж жа, а 
та му вы ра шыў па спра ба ваць 
на пры кла дзе ўлас на га го ра-
да да вес ці гэ та. Мы ства ры лі 
ін фар ма цый ны рэ сурс, пры-
све ча ны Коб ры ну, і змяс ці лі 
на ім усю ін фар ма цыю, якая 
мо жа спат рэ біц ца за меж на-
му ці ай чын на му ту рыс ту. У 
перс пек ты ве ана ла гіч ныя 
сай ты мо гуць быць ство ра ны 
ва ўсіх га ра дах краіны і аб'-
яд на ны ў адзін пар тал, пры-
све ча ны куль тур най спад чы не 
Бе ла ру сі. Так мы атры ма ем 
адзі ную кры ні цу ін фар ма цыі 
для ту рыс таў і змо жам пры-
цяг нуць больш ін вес ты цый у 
сфе ру ту рыз му.

Сайт, пры све ча ны Коб ры-
ну, ужо га то вы і пра цуе. «Што 
на ве даць?», «Чым за няц ца?», 
«Як за бра ні ра ваць?» і «Як да-
брац ца?» — гэ тыя раз дзе лы 
мо гуць спат рэ біц ца кож на му, 
хто ўпер шы ню пры е дзе ў па-
лес кі го рад на ад па чы нак. Уво-
гу ле, па ін фар ма цыі, зме шча-
най на сай це, мож на склас ці 
поў ную кар ці ну га рад ско га 
жыц ця. Тут прадстаўлена не 

толь кі ін фар ма цыя пра най-
больш ці ка выя ту рыс тыч ныя 
мес цы Коб рын шчы ны, але і 
апош нія на ві ны го ра да, і мно-
гае ін шае. Асаб лі вы го нар 
ства раль ні ка — 3D-эк скур сія 
па го ра дзе. Пры да па мо зе па-
на рам ных здым каў пра гу ляц-
ца па ву лі цах Коб ры на мож на, 
се дзя чы за кам п'ю та рам у лю-
бым мес цы пла не ты, дзе ёсць 
ін тэр нэт.

Шмат ці ка вых пра ек таў 
бы ло прад стаў ле на ў сек цыі 
эка ло гіі. Воль га УРУБ ЛЕЎ-
СКАЯ і Юрый СЕ РА ВО КІ з 
гім на зіі №2 г. Са лі гор ска на-
тхні лі ся га лі та вы мі ад ва ла мі, 
вя до мы мі кож на му, хто ка лі-
не будзь быў у гэ тым го ра дзе. 
Ма ну мен таль ныя «го ры», якія 
так моц на ўраж ва юць пры-
ез джых, дрэн на ад бі ва юц ца 
на эка ла гіч най сі ту а цыі і дэ-
фар му юць гле бу. На ву чэн цы 
за ня лі ся праб ле май пе ра пра-
цоў кі ад ва лаў, спра бу ю чы 
пры гэ тым атры маць пэў ны 

эка на міч ны эфект, і гэ та ў іх 
атры ма ла ся. Вы свет лі ла ся, 
што пры вы ка ры стан ні ме-
та ду элект ро лі зу га літ рас па-
да ец ца на аса дак і шчо лач. 
Аса дак, зме ша ны з ва дой, цэ-
мен там і дроб на бі тым шклом, 
вы ка рыс та лі для ства рэн ня 
тра ту ар най пліт кі. Доследны 
ўзор атры маў ся ў ся рэд нім у 
два ра зы больш тры ва лым 
і ўстой лі вым за звы чай ную 
пліт ку, а раз лі ко вы кошт се-
рый на га вы пус ку ад ной пліт кі 
роў ны 394 руб лям, што ў во-
сем (!) ра зоў менш за ця пе-
раш ні. Шчо лач ва ры лі ра зам 
з тлу шча вы мі ад хо да мі, атры-

маў шы ў вы ні ку на тры е вае і 
ка лі е вае мы ла.

Вар та за ўва жыць, што 
ўзрост удзель ні каў ні як не 
ўплы ваў на «сур' ёз насць» і 
грун тоў насць пра ек таў. Вась-
мі клас ні кі Ула дзі слаў КА ЦАП 
і Мак сім РА БЕЦ са ста ліч-
най гім на зіі №146 пры вез лі 
на кон курс пра ект па змян-
шэн ні шкод ных вы кі даў гра-
мад скім транс пар там. Хлоп цы 
пра па ноў ва юць аб ста ля ваць 
га рад скія аў то бу сы мі ні-цеп-
ла элект ра стан цы я мі.

— Па на шай за дум цы ва-
да з ба ка па зме е ві ку бу дзе 
па да вац ца да вы хлап ной 
тру бы, дзе яе на грэ юць вы-
хлап ныя га зы, — тлу ма чыць 
Мак сім, дэманструючы схе-
му. — Атры ма ная па ра бу дзе 
вы ка рыс тоў вац ца для пра цы 
элект ра ге не ра та ра. Та кім чы-
нам мы змен шым тэм пе ра-
ту ру вы хла пу, якая скла дае 
1200 °C, і атры ма ем да дат ко-
вую кры ні цу энер гіі. У вы ні ку 

штат ны ге не ра тар аў то бу са 
мо жа быць дэ ман та ва ны (ККД 
з ру ха ві ка ста не боль шым), 
бо но вы ге не ра тар, па на шых 
раз лі ках, бу дзе вы пра цоў ваць 
на ват больш энер гіі.

Па сло вах хлоп цаў, іх рас-
пра цоў ка ці ка вая мінск аму 
аў то бус на му пар ку №5. Ме-
на ві та яго су пра цоў ні кі пра-
да ста ві лі кан кур сан там усе 
тэх ніч ныя ха рак та рыс ты кі аў-
та пар ка, па вод ле якіх і ра бі лі-
ся раз лі кі. Маг чы ма, у хут кім 
ча се з'я віц ца і аў то бус, аб ста-
ля ва ны сіс тэ май аха ла джэн-
ня вы хла пу, распрацаванай 
юнымі вы на ход ні камі.

Ілья НА ВА СЕЛЬ СКІ з гім-
на зіі №6 г. Мін ска за ня ўся 
праб ле май ад хо даў сві на га-
доў чых комп лек саў. Хло пец 
пра па ноў вае вы ка рыс тоў ваць 
дру гас ныя сто кі та кіх прад-
пры ем стваў для вы рошч ван-
ня во да рас ці хла рэ ла. Пад час 
тэс ці ра ван ня мно гія шта мы 
вы ра шча най на та кіх ад хо дах 
во да рас ці ака за лі ся пры год-
ны мі для атры ман ня бія ды-
зель на га па лі ва. Та кім чы нам, 
сто кі сві на га доў чых комп лек-
саў бу дуць ачы шча ныя да той 
сту пе ні, ка лі іх мож на бу дзе 
злі ваць у агуль ную ка на лі за-
цыю. Акра мя та го, з'я віц ца но-
вая кры ні ца атры ман ня тан на-
га бія па лі ва.

Да рэ чы, да лё ка не ўсе пра-
ек ты ме лі вы ключ на на ву ко вую 
скі ра ва насць. Ха па ла і да во лі 
прос тых, але не менш ці ка вых 
і вар тых ува гі ра бот. Дзі я на 
МА КА РЭ ВІЧ з Мінскага ра-
ён на га лі цэя зай ма ла ся вы ву-
чэн нем эк за тыч на га ма люс ка 
пад наз вай ам пу ля рыя, які ка-
рыс та ец ца па пу ляр нас цю ся-
род аква ры у міс таў. Дзяў чы на 
вы рошч ва ла ма люс каў, вы ву-
ча ла іх пе ра ва гі ў ежы, асаб лі-
вас ці рос ту і мно гае ін шае. Па 
яе сло вах, у ін тэр нэ це і не ка то-
рых да вед ні ках су стра ка юц ца 
спрэч ныя звест кі пра гэ тую 
іс то ту, кры ні цы су пя рэ чаць 
ад на ад ной. Вы ні кам пра цы 
Дзі я ны стаў збор нік па ра даў 
па вы рошч ван ні ам пу ля рыі ў 
хат ніх умо вах, які мо жа стаць 
ка рыс ным для мно гіх ама та раў 
аква ры ум на га мас тац тва.

Юныя на ву коў цы з ра дас-
цю рас па вя да юць пра свае 
рас пра цоў кі. Ці пе ра рас це за-
хап лен не да след чай пра цай у 
спра ву жыц ця, не вя до ма. Але 
ду ма ец ца, што ме на ві та вось 
та кія шчы ра ўлю бё ныя ў фі зі-
ку, хі мію, бія ло гію, ін фар ма-
ты ку і ін шыя на ву кі школь ні кі 
бу дуць змя няць свет.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

Кон курс BelSEF па сва ёй сут нас ці — гэ та на цы я-
наль ны ад бор між на род на га агля ду Іntel ІSEF, ад на го 
з най ста рэй шых і най больш прэ стыж ных на ву ко вых 
кон кур саў для школь ні каў у све це. Удзел у бе ла рус кім 
эта пе ўзя лі аў та ры 243 ра бо т з усёй кра і ны ва ўзрос це 
ад 13 да 18 га доў. У фі на ле ўдзель ні ча лі 82 най леп шыя 
пра ек ты ў ся мі ка тэ го ры ях: бія ла гіч ныя на ву кі, эка ло гія і 
праб ле мы на ва коль на га ася род дзя, хі мія, ін фар ма ты ка, 
ма тэ ма тыч ныя на ву кі, фі зі ка, пра ек та ван не: элект ра-
тэх ні ка і ме ха ні ка. Пры за вы фонд BelSEF-2015 склаў 
150 міль ё наў руб лёў.

ЗАЧАРАВАНЫЯ НА ВУ КАЙ
Як школь ні кі ру ха юць пра грэс і ства ра юць бу ду чы ню

Ці мо жа за ці каў ле насць школь ні ка на ву кай пе ра рас ці 
ў сур' ёз ныя да сле да ван ні і пра ек ты яшчэ да па ступ-
лен ня ва ўні вер сі тэт? Ад каз на гэ тае пы тан не мож на 
бы ло знай сці ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це 
ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі, на ба зе яко га ад быў-
ся фі нал на ву ко ва-ін жы нер на га кон кур су на ву чэн цаў 
«Belarus Scіence and Engіneerіng Faіr — 2015» (BelSEF-
2015). Ме ра пры ем ства пра во дзіц ца ўжо трэ ці год за пар. 
Сё ле та яго ар га ні за та ра мі вы сту пі лі ўпраў лен не аду ка-
цыі Мін гар вы кан ка ма, Мін скі аб лас ны ін сты тут раз віц-
ця аду ка цыі, ад мі ніст ра цыя Пар ка вы со кіх тэх на ло гій і 
кар па ра цыя Іntel.

З «ба зай» у га ла веЗ «ба зай» у га ла ве

Вы свет лі ла ся, 
што пры вы ка ры стан ні 
ме та ду элект ро лі зу га літ 
рас па да ец ца на аса дак 
і шчо лач. Аса дак, 
зме ша ны з ва дой, 
цэ мен там і дроб на бі тым 
шклом, вы ка рыс та лі 
для ства рэн ня 
тра ту ар най пліт кі.

Прад стаў ляць Бе ла русь са сва і мі пра ек та мі ў між-
на род ным фі на ле кон кур су ў аме ры кан скім Пітс бур гу 
бу дуць: Ула дзі слаў ГА ДА ЛАЎ з пра ек там сіс тэ мы ін тэр нэт-
бяс пе кі Artemіs Web Securіty; Вік тар БЕ ЛЯЎ ЦОЎ з пра ек там 
«Но вы тып кры ла»; Іван СА ЕЧ НІ КАЎ з на на спа да рож ні кам 
для ана лі зу скла ду ат мас фе ры; Дзміт рый КРЫ ВЕН ЧУК з 
уні вер саль ным бес пі лот ным ля таль ным апа ра там.
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У Маск ве за вяр шыў ся 
VІІ Усе ра сій скі ро ба та тэх ніч ны 
фес ты валь «Ро ба Фэст». 
Упер шы ню ўдзел у ім узя лі і бе ла ру сы. 
Ад на шай кра і ны вы сту па лі вы ха ван цы 
Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра іна ва цый най 
і тэх ніч най твор час ці.

«Ро ба Фэст» — най буй ней шы ў Еў ро пе і адзін 
з са мых буй ных у све це фес ты ва ляў, скі ра ва ны 
на па пу ля ры за цыю ся род дзя цей і мо ла дзі на ву-
ко ва-тэх ніч най твор час ці. Што ці ка ва, уз рост яго 
ўдзель ні каў, якія прад стаў ля юць свае ўні каль ныя 
рас пра цоў кі ў га лі не ро ба та тэх ні кі, мо жа ва гац ца 
ад 6 да 30 га доў. Сё ле та «Ро ба Фэст» са браў ка-
ман ды са 117 ра сій скіх га ра доў і трох кра ін све ту 
(Бе ла русь, Ка зах стан і Ру мы нія). Сваю пад рых-
тоў ку і на вы кі ў вы ра шэн ні тэх ніч ных за дач яны 
дэ ман стра ва лі на арэ не пло шчай 12 000 квад-
рат ных мет раў.

Бе ла ру сы вы сту па лі ў дзвюх ка тэ го ры ях — 
«Roboracers» і «Ін жы нер ны пра ект». У пер шай ка-
тэ го рыі трэ ба бы ло са браць ра ба ты за ва ны аў та-
ма біль (а дак лад ней, яго маш таб ную ма дэль), які 
па ві нен быў прай сці се рыю вы пра ба ван няў — гон-
ку, пар коў ку, яз ду па го ра дзе. А ў дру гой хлоп цы 
рас пра цоў ва лі са праўд ныя ін жы нер ныя пра ек ты па 
тэх ніч ным за дан ні ад рэ аль ных прад пры ем стваў. 
На шы юныя вы на ход ні кі ства ры лі пра ект ля ту чай 
эка ла гіч най па лі цыі, ма ды фі ка ваў шы квад ра коп тар, 
на якім яны раз мяс ці лі вы мя раль нае аб ста ля ван не 
ўлас най рас пра цоў кі.

Дэ бют ныя пра ек ты бе ла ру саў бы лі вы со ка ацэ-
не ны жу ры. У на мі на цыі «Roboracers» на ша ка ман-
да за ня ла дру гое мес ца, а ў на мі на цыі «Ін жы нер ны 
пра ект» — трэ цяе. Ад Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра іна-
ва цый най і тэх ніч най твор час ці вы сту па лі Анд рэй 
Баб коў, Ган на Ра гін ская, Мак сім Ма саль скі і іх трэ-
нер Сяр гей Ку ла коў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Мін ская га рад ская ар га ні за цыя 
БРСМ аб вяс ці ла старт кон кур су 
букт рэй ле раў у рам ках па тры я-
тыч на га пра ек та «Мой фільм пра 
вай ну», пры све ча на га Го ду мо ла дзі 
і 70-год дзю Вя лі кай Пе ра мо гі.

Букт рэй лер (англ. booktraіler) — не вя-
лі кі ві дэа ро лік, які рас каз вае ў ад воль-
най мас тац кай фор ме пра якую-не будзь 
кні гу. Мэ та та кіх ро лі каў — пра па ган да 
чы тан ня і пры цяг нен не ўва гі да кніг пры 
да па мо зе ві зу аль ных срод каў, ха рак тэр-
ных для трэй ле раў да кі на філь маў. Як 
пра ві ла, пра цяг ласць букт рэй ле ра скла-
дае не больш як 3 хві лі ны.

Узяць удзел у кон кур се мо гуць ма ла-
дыя лю дзі ва ўзрос це ад 14 да 31 го да. 
Для гэ та га ім трэ ба зняць ка рот кае ві-
дэа апа вя дан не па ма ты вах пра чы та ных 
кніг, пры све ча ных па дзе ям Вя лі кай Ай-
чын най вай ны.

Кон курс пра во дзіц ца ў два эта пы. 
Пер шы пра ду гледж вае ацэн ку кон курс-
ных ра бот экс перт ным са ве там, у склад 
яко га ўвой дуць прад стаў ні кі Мінск ага 
га рад ско га ка мі тэ та БРСМ, Мін скай га-
рад ской ар га ні за цыі ве тэ ра наў, Мін гар-
вы кан ка ма, На цы я наль най біб лі я тэ кі і 
На цы я наль най кі на сту дыі «Бе ла русь-
фільм».

Дру гі этап кон кур су бу дзе пра хо дзіць у 
ін тэр нэт-пра сто ры — у афі цый най гру пе 
Мін скай га рад ской ар га ні за цыі са ю за мо-
ла дзі «ВКон так те» (vk.com/mіnskbrsm).

Уз на га ро джан не пе ра мож цаў ад бу-
дзец ца на прэ зен та цыі вы ні каў пра ек та 
«Мой фільм пра вай ну» ў маі 2015 го да. 
Най леп шыя букт рэй ле ры бу дуць пе ра-
да дзе ны ў ар хіў На цы я наль най біб лі я тэ кі 
Бе ла ру сі для да лей шай па пу ля ры за цыі 
мас тац кай лі та ра ту ры, пры све ча най тэ-
ма ты цы Вя лі кай Ай чын най вай ны.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ро бат збі рае ку бік Ру бі ка.

Шоу ў сты лі Ні ко лы Тэс лы — лам пы за га ра юц ца без пра ва доў.

Дзміт рый Кры вян чук і яго квад ра коп тар.


