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ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
МОСТОВСКОГО ФИЛИАЛА ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 2
Наименование 

объекта, 
краткая 

характеристика

Здание бывшей базы общественного питания с комплексом зданий: Адми-
нистративное здание, инвентарный номер 412/С-23358, 1989 г.п. Здание 
проходной, инвентарный номер 412/С-23362, 1989 г.п. Склад инвентаря, 
инвентарный номер 412/С-23363, 1989 г.п. Здание скада, инвентарный номер 
412/С-23364, 1989 г.п.

Местонахождение 
объекта Гродненская область, г. Мосты, ул. Кирова, 46

Земельный участок Кадастровый № 424050100007000129. 
Площадь земельного участка 0,7937

Начальная цена продажи 483 168 650 белорусских рублей с учетом НДС 
Сумма задатка 24 158 433 белорусских рубля с учетом НДС

Продавец Мостовский филиал Гродненского областного потребительского общества, 
231600, г. Мосты, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 1, тел./ф. 8 (01515) 3 25 22 

Организатор торгов Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб.209, тел.: 41 98 32, 41 98 34

Условия аукциона Без условий 
Условия оплаты По договоренности сторон
Срок заключения 

договора купли-продажи
Не позднее 10 рабочих дней 

с момента подписания протокола аукционных торгов
Номер р/с для 

перечисления задатка
р/с 3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 

по Гродненской области, БИК 153001739, УНП 500833225
Аукцион состоится 6 февраля 2012 г. в 14.00 по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (рас-
четный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации 
заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, 
указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая государ-
ственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию инди-
видуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка долж-
на быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны проис-
хождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установ-
ленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после 
установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистра-
ции в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять 
предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты 
проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений – 3 февраля 2012 г. до 15.00.
Телефон для справок: 41 98 32, 41 98 34 – 

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 

Наименование техники Местонахождение 
объекта

Год 
выпуска Пробег в км Начальная цена 

продажи (руб.)
Сумма 
задатка 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7

12
Автотопливомаслозаправщик 
АТМЗ 5 4320-1012 ш. 059746, 

дв. 940128, с/о 2677, 2 кат.
г. Сморгонь, 

в/ч 2044 1986 17 438 312 000 000 31 200 000

13
Автотопливомаслозаправщик 

АТМЗ-5-4320-1012 
ш. 079215, дв. 109871 

с/о 3414, 2 кат.

г. Гомель, 
в/ч 1242 1987 74 519,5 200 000 000 20 000 000

14
Автотопливомаслозаправщик 

АТМЗ-5-4320-1012 
ш. 027132, дв. 628913 

с/о 1367, 2 кат.

г. Гомель, 
в/ч 1242 1984 78 218 194 000 000 19 400 000

15
Топливозаправщик аэро-
дромный ТЗА-7,5-5334 

на базе МАЗ-5334 ш. 127360, 
дв. 222029, с/о А 9041502, 2 кат.

г. Поставы, 
в/ч 1257 1990 132 333 64 000 000 6 400 000

16 Грузовой КамАЗ-4310 
ш. 0059392, дв. 0410113, 3 кат.

г. Брест, 
в/ч 13259 1989 109 814 30 000 000 3 000 000

17 Грузовой КамАЗ-43105 
ш. 0020008, дв. 0416014, 3 кат.

г. Брест, 
в/ч 13259 1988 106 388 35 000 000 3 500 000

18 Грузовой КамАЗ-43105 
ш. 0017147, дв. 588956, 4 кат.

г. Ружаны, 
в/ч 39212 1988 197 427 35 000 000 3 500 000

19 Грузовой КамАЗ-43106 
ш. 0005615, дв. 0694879, 4 кат.

г. Полоцк, 
в/ч 55719 1990 160 307 30 000 000 3 000 000

20 Грузовой Урал-4320 
ш. 091738, дв. 214935, 3 кат.

г. Полоцк, 
в/ч 55719 1988 103 835 30 000 000 3 000 000

21 Грузовой Урал-4320-0011-01 
ш. 171742, дв. 945420, 3 кат.

г. Полоцк, 
в/ч 55719 1991 103 759 35 000 000 3 500 000

22 Грузовой КрАЗ-260 
ш. 582188, дв. 033280, 3 кат.

г. Полоцк, 
в/ч 55719 1987 93 482 40 000 000 4 000 000

23 Грузовой КрАЗ-260 
ш. МО706022, дв. 14417, 3 кат.

г. Брест, 
в/ч 92504 1991 108 151 40 000 000 4 000 000

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
29 февраля 2012 года проводит 3-й открытый аукцион по продаже 

имущества республиканской собственности

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 2, 
6-й этаж, каб. № 637 29 февраля 2012 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и физические 
лица, оплатившие задаток и подавшие заявление на 
участие в аукционе, учредительские и другие необходимые 
документы до 16.00 24 февраля 2012 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи 29 февраля 

2012 г.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества 
разовым платежом в течение 10-ти банковских дней со 
дня подписания договора купли-продажи.

Задаток и денежные средства победите-
лем лота перечисляются на расчетный счет РУП 
«Белспецконтракт»: 3012107883029 в ЦБУ № 701 
ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, 
УНП 101099370,  БИК 153001369. Без НДС. Справки 
по тел.: (017) 278 09 98, факс 224 20 01. Наш адрес 
в интернете: www.belspeckontrakt.by. 

У Фі зі ка-тэх ніч ным ін-
сты ту це На цы я наль най 
ака дэ міі на вук пры сту-
па юць да се рый най вы-
твор час ці бес пі лот ных 
ля таль ных апа ра таў. 
Пра гэ та па ве да мі ла 
прэс-сак ра тар ака дэ міі 
Ма рыя ЖЫТ КО ВА.

Пер шы бе ла рус кі бес пі лот ны 
авія цый ны комп лекс «Бу сел», 
ство ра ны ў ін сты ту це, па спя-
хо ва прай шоў між ве да мас ныя 
пры ёмач ныя вы пра ба ван ні. 
Лёт ныя тэс ты пра во дзі лі ся на 
Ба ры саў скім ва ен ным па лі го не 
з удзе лам прад стаў ні коў мі ніс-
тэр стваў па над звы чай ных сі-
ту а цы ях, пры род ных рэ сур саў і 
ахо вы на ва коль на га ася род дзя, 
унут ра ных спраў, Дзяр жаў на-
га па гра ніч на га ка мі тэ та і РУП 
«Бел ле са вія». Пад час па ля вых 
вы пра ба ван няў «Бу сел» пра дэ-
ман стра ваў здоль насць ві дэа-
на зі ран ня мяс цо вас ці і асоб ных 
аб' ек таў, а так са ма апе ра тыў най 
пе ра да чы да ных.

Гэ ты бес пі лот нік ва жыць 6,5 
кг і здоль ны нес ці мэ та вую на-
груз ку агуль най ва гой да 1 кг. 
Для ўста ля ван ня ві дэа ка ме ры, 
фо та ка ме ры ці цеп ла ві за ра ў 
апа ра це пра ду гле джа на спе-
цы яль ная плат-
фор ма. Па куль 
«Бу сел» мо жа 
здзяйс няць бес-
па са дач ны па лёт 
пра цяг лас цю ў 
ад ну га дзі ну. Ад-
нак ужо ў блі жэй-
шы час, дзя ку ю чы 
в ы  к а  р ы  с т а н  н ю 
но вых эле мен таў 
бар та во га элект-
ра сіл ка ван ня, ву-
чо ныя пла ну юць 

па вя лі чыць гэ ты час да 90 хві-
лін.

Но вы бес пі лот ны авія комп-
лекс мо жа вы ка рыс тоў вац ца 
для кант ро лю за пры гра ніч ны мі 
ра ё на мі, аў та ма гіст ра ля мі, ляс-
ны мі ма сі ва мі і за па вед ні ка мі. 
Та кая тэх ні ка шы ро ка пры мя ня-
ец ца так са ма для ма ні то рын гу і 
пра ду хі лен ня над звы чай ных сі-
ту а цый.

У ма дэль ны шэ раг бе ла рус кіх 
бес пі лот ні каў ува хо дзяць так са-
ма авія комп лек сы «Стрыж», 
«Грак» і «Мі шэнь». Яны ад роз ні-
ва юц ца пры зна чэн нем і функ цы-
я наль ны мі маг чы мас ця мі. Ця пер 
ай чын ныя на ву коў цы вы ву ча юць 
по пыт на но выя апа ра ты, вя дуць 
пе ра мо вы з па тэн цый ны мі спа-
жыў ца мі. Па куль га вор ка ідзе 
аб па стаў ках бес пі лот ні каў на 
ўнут ра ны ры нак, ад нак у бу ду-
чы ні спе цы я ліс ты не вы клю ча-
юць маг чы мас ці экс пар ту гэ тай 
пра дук цыі.

У пла нах бе ла рус кіх ву чо-
ных — да лей шае ўдас ка на лен-
не ма дэль на га ра ду бес пі лот ні-
каў і пе ра ход на но выя на прам-
кі — вы твор часць бес пі лот ных 
ля таль ных апа ра таў ся рэд ня га 
і вя лі ка га кла са. Да рас пра цоў-
кі та кой тэх ні кі ў ін сты ту це ўжо 
пры сту пі лі.

Антон ЗАПОЛЬСКІ.

Прос тая фі зі ка
Усе мы па мя та ем са шко лы пра тры 

фі зіч ныя ста ны ва ды — цвёр ды, вад кі і 
газ па доб ны (па ра). Ве да ем, што пры на-
гра ван ні вад касць ста но віц ца га зам, а той, 
ка лі асты вае, кан дэ нсу ец ца ў вад касць. 
На гэ тым прос тым эфек це і за сна ва ны 
прын цып дзе ян ня цеп ла вой тру бы. Унут-
ры за кры тай труб кі са звыш пра вод на га 
ме та лу (на прык лад, ме дзі) зна хо дзіц ца 
вад касць, якая лёг ка вы па рва ец ца. Адзін 
ка нец труб кі на гра ва ец ца. Пе ра нос цяп ла 
ад бы ва ец ца за кошт та го, што вад касць 
вы па рва ец ца на га ра чым ба ку труб кі, па-
глы на ю чы цеп лы ню вы па рван ня, і кан дэн-
су ец ца на ха лод ным, пас ля ча го сця кае на 
га ра чы бок.

Ка лі труб ка по лая, то скан дэн са ва ная 
вад касць вяр та ец ца ў зо ну вы па рван ня 
пад уз дзе ян нем сі лы ця жа ру (та кая труб ка 
бу дзе пра ца ваць толь кі ў вер ты каль ным 
ці бліз кім да яго ста не). Унут ры су час ных 
цеп ла вых тру бак зна хо дзіц ца на паў няль-
нік. Та кія труб кі пра цу юць прак тыч на ў лю-
бым ста но ві шчы, бо для вяр тан ня вад ка-
сці ў зо ну вы па рван ня вы ка рыс тоў ва юц ца 
ка пі ляр ныя сі лы (та кі ж ка пі ляр ны эфект 
мож на па ба чыць, ка лі па клас ці губ ку ў лу-
жы ну, — ва да на поў ніць по ры губ кі).

Асноў ны прын цып дзе ян ня цеп ла вых 
труб, за сна ва ны на вы ка ры стан ні гра ві-
та цыі, быў вы най дзе ны яшчэ ў век па ры. 
Су час ныя кан цэп цыі, якія грун ту юц ца на 
за дзей ні чан ні ка пі ляр на га эфек ту, бы лі 
пра па на ва ны Р.С. Гаў гле рам з General 
Motors у 1942 го дзе. Паз ней ён за па тэн та-
ваў гэ тую ідэю. Не за леж на ад яго пе ра ва гі 
ка пі ляр ных сіс тэм бы лі пра дэ ман стра ва ны 
Джор джам Гру ве рам з Los Alamos Natіonal 
Laboratory ў 1963-м.

Сён ня над удас ка на лен нем цеп ла вых 
труб пра цу юць на ву коў цы ўся го све ту. Ко-
ла пры мя нен ня гэ тай тэх на ло гіі вы ключ на 
шы ро кае — ад кас міч ных апа ра таў да ха-
ла дзіль ні каў. Свой знач ны ўнё сак у раз-
віц цё гэ та га на ву ко ва га кі рун ку зра бі лі і 
бе ла ру сы. Пра най больш ці ка выя і перс-
пек тыў ныя ай чын ныя рас пра цоў кі наш ка-
рэс пан дэнт па гу та рыў з за сна валь ні кам 

на ву ко вай шко лы ў га лі не цеп ла вых труб 
у на шай кра і не, за гад чы кам ла ба ра то рыі 
по рыс тых ася род дзяў Ін сты ту та цеп ла- і 
ма са аб ме ну імя Лы ка ва НАН Бе ла ру сі, 
лаў рэ а там Дзярж прэ міі і прэ міі Са ве та 
Мі ніст раў СССР, прэ зі дэн там аса цы я цыі 
кра ін СНД «Цеп ла выя тру бы», ула даль ні-
кам прэ стыж най між на род най уз на га ро ды 
— за ла то га ме да ля Гро ве ра — пра фе са-
рам Ле а нар дам ВА СІЛЬ Е ВЫМ.

Сіс тэ ма тэр ма бяс пе кі
— Ка лі га ва рыць спро шча на, цеп ла-

вая тру ба — гэ та ана лаг звыш пра вад ні ка 
элект рыч нас ці, па якім элект ра энер гія пе-
рад аец ца без страт на ад лег ласць, — па-
тлу ма чыў Ле а нард Ле а ні да віч. — Тут мы 
ма ем спра ву з цеп ла вым звыш пра вад ні-
ком, які без страт пе рад ае на ад лег ласць 
(пры чым да во лі знач ную — у сот ні мет раў) 
цеп ла вую энер гію.

Ця пер у све це ак тыў на рас пра цоў ва-
юц ца пра ек ты з пры мя нен нем цеп ла вых 
труб, якія да юць маг чы масць эфек тыў на 
вы ка рыс тоў ваць энер гію аль тэр на тыў ных і 
ад наў ляль ных кры ніц энер гіі, у пры ват нас-
ці, грун ту. Ужо ажыц цяў ля юц ца кан крэт-
ныя ра бо ты па пе ра да чы цеп ла вой энер гіі 
з глы бінь зям лі на па верх ню для та го, каб 
аба гра ваць шмат па вяр хо выя бу дын кі за 
кошт геа тэр ма льнай энер гіі.

Уво гу ле, з да па мо гай цеп ла вых труб 
мы мо жам асту джаць, на гра ваць і рэ гу-
ля ваць тэм пе ра ту ру ў ме жах не аб ход най. 
І ўсё гэ та мо жа ажыц цяў ляц ца ў са мым 
шы ро кім тэм пе ра тур ным дыя па зо не. Та-
кія звыш пра вад ні кі цяп ла мо гуць вы ка-
рыс тоў вац ца як пры тэм пе ра ту рах, бліз кіх 
да аб са лют на га ну ля (у та кіх цеп ла вых 
труб ках пры мя ня юц ца звыш ця ку чы ге лій, 
вад кі ва да род), так і пры вы со кіх тэм пе-
ра ту рах (та ды на паў няль ні ка мі ста но вяц-
ца шчо лач ныя ме та лы — на трый, ка лій). 
Тэм пе ра тур ны дыя па зон скла дае 1000 
гра ду саў.

Най больш тан ны і да ступ ны на паў-
няль нік — ва да. Ме на ві та яна пры мя ня-
ец ца ва ўсіх цеп ла аб мен ных пры ла дах, 
якія вы ка рыс тоў ва юц ца для на ша га кам-
фор ту (на прык лад, у сіс тэ мах ацяп лен ня 

па мяш кан няў), у тэх на ла гіч ных пра цэ сах 
(та кіх як суш ка, тэр ма апра цоў ка хар чо вых 
пра дук таў) і г.д.

Па вод ле слоў на ву коў ца, цеп ла выя тру-
бы аб са лют на па-за кан ку рэн цы яй, ка лі 
га вор ка ідзе пра аха ла джэн не элект ро ні кі, 
у пер шую чар гу кам п'ю та раў: пе ра важ ная 
боль шасць ПК мае сіс тэ му аха ла джэн ня 
на цеп ла вых тру бах. Тое ж ты чыц ца і кас-
міч ных апа ра таў: прак тыч на ўсе штуч ныя 
спа да рож ні кі Зям лі ма юць сіс тэ му цеп ла-
рэ гу ля ван ня на цеп ла вых тру бах.

— Элект ро ні ка не лю біць вы со кіх тэм-
пе ра тур, — рас ка заў пра фе сар. — Да пу-
шчаль ны дыя па зон на грэ ву элект рон ных 
пры бо раў скла дае 100-120 гра ду саў, та му 
вель мі важ на га ран та ваць ад сут насць пе-
ра грэ ву і вы ха ду элект ро ні кі са строю. Што 
і ро бяць цеп ла выя тру бы, ства ра ю чы свое-
асаб лі вую «сіс тэ му тэр ма бяс пе кі».

Для боль шай на гляд нас ці Ле а нард Ле-
а ні да віч дэ ман струе роз ныя ўзо ры цеп-
ла вых труб. Вось алю мі ні е вая тру ба для 
кас міч ных апа ра таў, якая аха лодж вае 
элект ро ні ку. На ад ным яе кан цы ма цу ец ца 
элект ро ні ка, а дру гі кан так туе з ра ды я та-
рам, праз які ліш кі цеп ла вой энер гіі «вы-
кід ва юц ца» ў кос мас. Знут ры тру ба мае 
ка пі ляр ную струк ту ру — ба ра зён кі, якія за-
паў ня юц ца вад кім амі я кам ці пра пі ле нам. 
А вось цеп ла вая тру ба для вы ка ры стан ня 
ў кам п'ю та ры — знач на мен шых па ме раў, 
мед ная, з ні ке ле вым на пы лен нем. Уво гу-
ле, па кан струк цыі цеп ла выя тру бы мо гуць 
быць са мы мі роз ны мі. Сён ня іс нуе не каль-
кі дзя сят каў ва ры ян таў.

«Ля до выя да ро гі» 
і не толь кі

За га ды пра цы су пра цоў ні кі ла ба ра-
то рыі по рыс тых ася род дзяў пад кі раў ніц-
твам пра фе са ра Ва сіль е ва рас пра ца ва лі і 
ўка ра ні лі ў на род ную гас па дар ку дзя сят кі 
но вых кан струк цый цеп ла вых труб, вы пар-
ні каў, кан дэ нса та раў і пры лад для іх пры-
мя нен ня, асноў ны мі з якіх мож на на зваць 
цеп ла выя тру бы для на грэ ву, аха ла джэн-
ня і тэр ма рэ гу ля ван ня ра дыё элект рон най 
апа ра ту ры, лі цей ных фор маў, аку му ля та-
раў элект рыч нас ці, шах та вых, аба ро не ных 
ад вы бу ху транс фар ма та раў; тэр ма плас-
ты фі ка та раў дэ та ляў ма шын і ме ды цын-
скіх пры бо раў, якія кру цяц ца; цеп ла выя 
тру бы для ра бо ты ў зо не веч най мерз ла ты, 
у цяп лі цах пры на ма рож ван ні ле дзя ных 
апор у шах тах і г.д. Атры ма лі ка ля 300 
аў тар скіх па свед чан няў СССР на вы на ход-
ніц твы, 12 за меж ных па тэн таў, 6 па тэн таў 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ле а нард Ле а ні да віч гар тае вя лі кі фо та-
аль бом, дзе раз ме шча ны здым кі рас пра-
цо вак ла ба ра то рыі за роз ныя га ды. Вось, 
на прык лад, дзіў нае фо та: доў гія цеп ла выя 
тру бы, на па ло ву за ка па ныя ў ба ло та. Ва-
кол — пус тэ ча. На вош та яны там? Ака-
за ла ся, гэ та «ля до выя да ро гі» (цеп ла выя 
тру бы, якія вы ка рыс тоў ва лі ся ў Сі бі ры для 

за ма рож ван ня ба лот, каб па іх мож на бы ло 
пра ехаць ця га чам; зі мой тру бы ад во дзі лі 
цяп ло грун ту, і ба ло та за мяр за ла).

Вось яшчэ ад но ці ка вае пры мя нен не 
цеп ла вых труб — на чы гу нач ных «стрэл-
ках». Зі мой на стрэл ка вых пе ра во дах мо-
жа з'я віц ца на ледзь, утва ра ец ца ры зы ка 
дрэн на га змы кан ня, што мо жа абяр нуц-
ца ава ры яй. А ка лі пад стрэл ку пад вес ці 
цеп ла вую тру бу ў не каль кі мет раў і за ка-
паць яе ў зям лю, то дзя ку ю чы цяп лу зям-
лі мож на за бяс пе чыць па да грэў стрэл кі і 
па збег нуць аб ле дзя нен ня. Аб ход чы ку не 
трэ ба раз за ра зам дзяўб сці лёд. Прос та 
і эфек тыў на.

Ак тыў ныя і па сіў ныя
— Апош нім ча сам у на ву ко вым све це 

мно га раз моў вя дзец ца пра на на тэх на-
ло гіі. У пры ват нас ці, пра вы ка ры стан не ў 
цеп ла вых тру бах на на вад ка сцяў (вад ка-
сцяў з вы ключ на ма лы мі па ме ра мі час-
ціц), — рас па вя дае за гад чык ла ба ра то рыі. 
— У цеп ла вой тру бе ней кім чы нам трэ-
ба ства рыць ка пі ляр ную струк ту ру. Ка лі 
мы пры ме нім на на вад касць, то змо жам 
ства рыць най больш ап ты маль ны по рыс-
ты рэ льеф на ўнут ра най па верх ні тру бы. 
Та ды цеп ла вы аб мен бу дзе мак сі маль на 
эфек тыў ным.

Гэ та вель мі ка рыс на для ме ды цы ны: з 
да па мо гай мік ра шун тоў мож на бу дзе па ні-
жаць ці па вы шаць тэм пе ра ту ру ча ла ве ча-
га це ла, пра во дзіць бяс кроў ныя апе ра цыі, 
уз дзей ні чаць на энер га ак тыў ныя кроп кі 
це ла (ла каль на на гра ваць ці асту джаць).

За ўва жу, што мы толь кі пры хо дзім да 
вы ка ры стан ня штуч на ство ра ных мік ра-
цеп ла вых труб, а ў пры ро дзе яны іс ну юць у 
на ту раль ным ста не (сіс тэ ма тэр ма рэ гу ля-
ван ня жы вё лы і ча ла ве ка ажыц цяў ля ец ца 
па прын цы пе мік ра цеп ла вых труб).

Яшчэ адзін ці ка вы кі ру нак, які ўзга даў 
пра фе сар, — сарб цый ныя цеп ла выя тру-
бы, дзе апроч звы чай на га ка пі ляр на га 
кно та ёсць яшчэ і сар бент — по рыс тае 
рэ чы ва, якое дае маг чы масць звяз ваць 
ма ле ку лы па ры ў цвёр дым ста не. У та кой 
тру бе пра цуе не каль кі сіл: ка пі ляр ныя і 
сарб цый ныя, ад па вед на атрым лі ва ец ца 
двай ны цеп ла вы эфект.

— Мож на пе ра да ваць удвая боль шую 
энер гію, чым у звы чай ных цеп ла вых тру-
бах, — да даў Ле а нард Ва сіль еў. — Апроч 
та го, гэ та ўжо цеп ла выя тру бы ак тыў на га 
тэр ма рэ гу ля ван ня, у ад роз нен не ад звы-
чай ных — з па сіў ным тэр ма рэ гу ля ван нем. 
З'яў ля ец ца маг чы масць ак тыў на вы ка рыс-
тоў ваць цяп ло для атры ман ня хо ла ду (на-
прык лад, у кас міч ных апа ра тах).

Ка ра цей ка жу чы, рас пра цо вак шмат. 
Спра ва — за ўка ра нен нем. Па трэб ны ін-
вес ты цыі, якія б да лі маг чы масць ука ра-
няць на на шых прад пры ем ствах но выя 
тэх на ло гіі і аб ста ля ван не. А на ву ко вы па-
тэн цы ял у нас, дзя куй Бо гу, ёсць.

Ін га МІН ДА ЛЁ ВА.

На цы я наль ная ака дэ мія на вук 
Бе ла ру сі за пус кае се рый ную 
вы твор часць бес пі лот ні каў

ЯК АТРЫ МАЦЬ ЦЯП ЛО 
З ХО ЛА ДУ І НА АД ВА РОТ...
...ве да юць у Ін сты ту це цеп ла- і ма са аб ме ну імя Лы ка ва

Сён ня ў на шай кра і не на да ец ца асаб лі вая 
ўва га раз віц цю ме ды цы ны. Бо зда роўе ча-
ла ве ка — перш за ўсё! Пры гэ тым ма ла 
вы ля чыць — трэ ба яшчэ ўмець па пя рэ дзіць 
маг чы мае за хвор ван не. У та кім вы пад ку 
вар та спа дзя вац ца на но выя ме та ды ды яг-
нос ты кі. Сён ня па гу та рым пра адзін з та кіх 
ме та даў, а так са ма пра но вую рас пра цоў ку 
бе ла рус кіх і ра сій скіх спе цы я ліс таў, якая 
за вец ца «Ком лекс ме ды цын скі спект ра-
льна-ды на міч ны» (КМСД).
Як ад зна чае на ву ко вы кі раў нік пра ек та, док-

тар ме ды цын скіх на вук, пра фе сар Ула дзі мір 
РАС ТОЎ ЦАЎ, ідэя ства рэн ня па доб най тэх на ло-
гіі вы спя ва ла ў не трах са вец ка га ВПК не ад но 
дзе ся ці год дзе.

— А пер шы па тэнт на спо саб спект ра льна-
ды на міч най ды яг нос ты кі КМСД быў атры ма ны 
ў 2001 го дзе. Яго аў тар — ін жы нер А. За кі раў, 
які раз ві ваў па доб ныя да след ван ні на пра ця гу 
не каль кіх га доў ва Укра і не. За тым на лі цэн зій най 
асно ве яны з'я ві лі ся і ў нас. Як звы чай на бы вае, 
спа чат ку ўся спра ва тры ма ла ся на аса біс тым эн-
ту зі яз ме гру пы спе цы я ліс таў. Бы ла пе ра пра ца ва-
на апа рат ная част ка, удас ка на ле на пра грам нае 
за бес пя чэн не і ін тэр фейс, у вы ні ку ча го ўра чы 
атры ма лі маг чы масць пра во дзіць на ву ко выя да-
следа ван ні з да па мо гай комп лек су.

Трэ ба ад зна чыць, што і ме то ды ка, і апа ра ту ра за-
рэ гіст ра ва ны Мінз дра вам, яны прай шлі вы пра ба ван-
ні ў мно гіх клі ні ках Мін ска і Маск вы. Акра мя гэ та га, 
бы лі апуб лі ка ва ны дзя сят кі на ву ко вых ар ты ку лаў па 
гэ тай тэ ма ты цы. Па сло вах пра фе са ра Рас тоў ца ва, 
тэх на ло гію азда раў ляль на-пра фі лак тыч на га кан-
суль та ван ня з да па мо гай КМСД мож на на зваць ай-
чын ным ноу-хау, ана ла гаў яко му ня ма ні ў Бе ла ру сі, 
ні за яе ме жа мі. Ле тась на ба зе Бел МА Па рых та ва лі 
пер шых спе цы я ліс таў, якія ў бу ду чы ні па шы раць 
сфе ру ўжы ван ня па доб най ды яг нос ты кі.

У чым жа сут насць ме то ды кі? Для яе ра зу мен-
ня звяр нем ся да гіс то рыі да след аван няў бія по ля.

— У кож на га з нас ёсць хва ле вае по ле, — 
тлу ма чыць пра фе сар Рас тоў цаў. — Пра гэ та мы 
ве да ем дзя ку ю чы на ша му су ай чын ні ку Яка ву 
Атто на ві чу Нар ке ві чу-Ёд ку, які ў 1891 го дзе ад-
крыў элект ра гра фію. А 120 га доў та му ён атры-
маў пер шы фо та зды мак ча ла ве ча га бія по ля. Але 
яго вы на ход ка не на бы ла шы ро кай вя до мас ці і 
дзесь ці на 30-40 га доў бы ла за бы тая.

Элект ра гра фіч ны зды мак — гэ та плаз мен нае 
свя чэн не элект ра раз ра да на па верх ні бія аб' ек-
таў, якія па мя шча юц ца ў пе ра мен нае элект рыч-
нае по ле вы со кай час та ты.

Сён ня спе цы я ліс ты не ста вяць пад су мнен не 
іс на ван не бія по ля. Ад нак не ўсе ра зу ме юць, што 
яно скла да ец ца з вы пра мен няў усіх струк тур і 
пра цэ саў, якія іс ну юць у ар га ніз ме. Дак лад ней, 
ві ру сы і бак тэ рыі так са ма бу дуць уплы ваць на 
агуль ны фон гэ та га по ля. Па доб ную пры сут насць 
мож на ідэн ты фі ка ваць.

Та кім чы нам, бія по ле змяшч ае поў ную ін фар-
ма цыю аб пра цэ сах, якія ад бы ва юц ца ў ар га ніз-
ме. Але як яе за фік са ваць?

— Пер шай на гэ тым шля ху ста ла ме то ды ка 

час тот на-рэ за нанс най ды яг нос ты кі, якую ў 1978 
го дзе пра па на ваў док тар Х. Шы мель. — рас па вя-
дае У. Рас тоў цаў. — Яе ідэя у тым, што на ар га нізм 
па да ец ца пэў ная час та та, ха рак тэр ная для та го ці 
ін ша га аб' ек та. За тым мы вы мя ра ем гэ ты рэ за нанс-
ны вод гук і па яго вы раз на сці мяр ку ем пра тое, ёсць 
гэ ты аб' ект ці пра цэс, ці ён ад сут ні чае. Спа чат ку ра бі-
лі ся ге не ра та ры на кож ную час та ту, па ме рам кож ны 
з іх быў пры клад на са звы чай ную ша ры ка вую руч ку. 
За тым прый шоў на да па мо гу кам п'ю тар, што знач на 
аб лег чы ла ра шэн не за да чы. Док тар Шы мель ды яг-
нас та ваў па спе цы яль ных рэ прэ зен та тыў ных кроп-
ках аку пунк ту ры, якіх ён вы лу чыў ка ля 15. Ад нак 
для кож на га ча ла ве ка па доб ныя кроп кі вы бі ра лі ся 
ін ды ві ду аль на. По тым уруч ную з элект ро дам трэ ба 
бы ло ра біць вы мя рэн ні па кож ным мар кё ры. А гэ та 
да во лі пра ца ём кі пра цэс. Дру гая праб ле ма ме то ды кі 
ў тым, што ка лі мы «пра звонь ва ем» па гэ тай кроп цы 
мност ва час тот, мы ўмеш ва ем ся ў по ле, вы мя ра ем 
яго і за тым бу дзе вель мі цяж ка зра зу мець, што змя-
ні ла ся і ў які бок. Трэ цяя праб ле ма — па грэш насць 
вы мя рэн няў.

У спект ра льна-ды на міч най ды яг нос ты цы мно-
гія вы шэй на зва ныя цяж кас ці бы лі ану ля ва ны. Па 
сло вах У. Рас тоў ца ва, га лоў нае яе да сяг нен не 
— па сіў насць вы мя рэн няў. Дак лад ней, у пра цэ се 
да след аван ня не на но сіц ца ні я ка га ўро ну бія по лю, 
а комп лекс толь кі ўспры мае яго, уз мац няе сіг нал, 
аліч боў вае, але не вы мя рае, а ідэн ты фі куе хва ля-
выя воб ра зы ды яг нас тыч ных мар кё раў. За раз да 
па слуг ура ча — ка ля 8 тыс. мар кё раў, што да стат-
ко ва для вы ра шэн ня мно гіх за дач. Так са ма мож на 
вы ка рыс тоў ваць пры бор у рэ жы ме кам пен са цыі, 
што дае маг чы масць удак лад няць па каз чы кі. Пры 
гэ тым уліч ва ец ца, што рэ жым рэ за нан са мо жа 
быць не бяс печ ным для па цы ен та і ўра ча, а та му 
яго вы ка рыс тоў ва юць толь кі ў вы ключ ных вы-
пад ках — пры тэс ці ра ван ні мар кё раў дэ ге не ра-
тыў ных пра цэ саў. Уво гу ле ж у рэ жы ме па сіў най 
ды яг нос ты кі пры бор аб са лют на бяс печ ны, а са ма 
сіс тэ ма не дае на нес ці шко ды па цы ен ту на ват пры 
па мыл цы: яна прос та бла куе спро бы рэ за нанс на га 
тэс ці ра ван ня не дэ ге не ра тыў ных пра цэ саў.

Функ цы я наль ная спект ра льна-ды на міч ная ды яг-
нос ты ка ана лі зуе не струк ту ры, а пра цэ сы на ўзроў-
ні по ля, дзе яны фар мі ру юц ца ра ней за ўзро вень 
рэ чы ва. Дзя ку ю чы гэ та му з'яў ля ец ца маг чы масць 
не толь кі ды яг нос ты кі ран ніх ста дый за хвор ван ня, 
але і ры зы кі, што ра ней бы ло не маг чы ма. Важ на, 
што КМСД да зва ляе аў та ма ты за ваць ды яг нас тыч-
ны пра цэс для ўсіх сіс тэм ар га ніз ма. А так са ма 
ды яг нас та ваць ін ды ві ду аль ную ак ту аль нась дзе-
ян ня фак та раў знеш ня га ася род дзя на ар га нізм 
па цы ен та, у тым лі ку алер ге наў, пра дук таў хар ча-
ван ня, так сі кан таў, ра дые нук лі даў, геа па та ген ных 
па лёў, элект ра смо гу і г.д. У вы ні ку эфек тыў насць 
ды яг нос ты кі скла дае 90-95% з улі кам вы со кай ква-
лі фі ка цыі док та ра, які вя дзе аб след аван не. Больш 
за тое, з да па мо гай пры бо ра ўрач мо жа ўка заць на 
маг чы мыя ры зы кі, каб па цы ент не за пус каў сва ім 
не ра цы я наль ным хар ча ван нем аль бо сты лем жыц-
ця тыя хва ро бы, якія па куль спяць, ці тыя, да якіх у 
па цы ен та ёсць схіль насць.

Сяр гей ДУ БО ВІК, фо та аў та ра.

БІЯ ПО ЛЕ ЧА ЛА ВЕ КА БІЯ ПО ЛЕ ЧА ЛА ВЕ КА 
ЗМЯ ШЧАЕ ПОЎ НУЮ ІН ФАР МА ЦЫЮ ЗМЯ ШЧАЕ ПОЎ НУЮ ІН ФАР МА ЦЫЮ 

ПРА СТАН ЯГО АР ГА НІЗ МАПРА СТАН ЯГО АР ГА НІЗ МА
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Ноу-хауНоу-хау

Уя ві це шмат па вяр хо вік, ды не прос та 
шмат па вяр хо вік, а цэ лы хма ра чос, які 
б аба гра ваў ся... энер гі яй грун ту (геа-
тэр ма льнай энер гі яй). І для гэ та га зу сім 
не трэ ба «са дзіць» та кі дом на раз ло-
ме геа ла гіч ных пліт, ля жэ ра ла вул ка-
на. Га ра чыя ба та рэі і цёп лыя пад ло гі 
на ўсіх па вер хах за кошт энер гіі зям лі 
мож на за бяс пе чыць і ў на шых шы ро-
тах. Га лоў нае — ве даць, як пра віль на 
па ды сці да спра вы і якую тэх на ло гію 
пры мя ніць. Увесь сак рэт — у цеп ла вых 
тру бах.

На ву ко вы су пра цоў нік Бя рэ зін ска га бія сфер на га за па вед-
ні ка Аляк сандр КАШ ТАЛЬ ЯН не спы няе до след ныя по шу кі, 
рас пра цоў кі і сіс тэ ма ты за цыю на зі ран няў за жы вёль ным 
све там на ват пас ля пра цоў на га дня — у хат ніх умо вах.

КА ЛІ НА ВУ КА КА ЛІ НА ВУ КА 
НЕ ТОЛЬ КІ ПРА ЦА, НЕ ТОЛЬ КІ ПРА ЦА, 

АЛЕ І ЛЮ БІ МЫ АЛЕ І ЛЮ БІ МЫ 
ЗА НЯ ТАКЗА НЯ ТАК
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