
Сімвалы веку.

Такія прыгожыя вежы «Лінейнага горада» з інфраструктурай, рэйкамі-струнамі 
і гарызантальнымі ліфтамі могуць з'явіцца ў Беларусі (гл. тэкст).

511 красавіка 2018 г. ТЭХ НА ЛО ГІІ ХХІ СТА ГОД ДЗЯ

БУ ДУЙ SKУWАУ — 
РА ТУЙ ПЛА НЕ ТУ

Сак рэт Па лі шы не ля: транс парт ная сі-

ту а цыя ў све це скла да ная, спе цы я ліс ты 

на зы ва юць яе ту пі ко вай. Жы ха ры буй ных 

га ра доў ад чу ва юць гэ тую без вы ход насць 

на ўлас ным пры кла дзе. Бяс кон цыя транс-

парт ныя за то ры, ава рыі і вы хлап ныя га зы 

ста лі прос та ней кім за ча ра ва ным ко лам. 

Ус пом ні це зды мак элект ры чак у Ін дыі, аб ве-

ша ных па са жы ра мі, як грон ка мі ві на гра ду. 

Прык лад гэ ты цал кам ха рак тэр ны для Азіі, 

дзе імк лі ва раз рас та юц ца ме га по лі сы, а та-

му да ро гі імк нуц ца рас ці ў не каль кі ўзроў няў 

уверх аль бо за глыб ля юц ца пад зям лю.

Спро бы ства рыць транс парт дру го га 

ўзроў ню ра бі лі ся не ад на ра зо ва. Да стат ко ва 

ўспом ніць так зва ную мас коў скую ма на рэй-

ку, па бу да ва ную ў 80-я га ды ў Паў ноч на-

Ус ход няй ад мі ніст ра цый най акру зе ра сій-

скай ста лі цы. Адзі ная яго лі нія пра хо дзіць 

па эс та ка дзе над зям лёй. Ве лі зар ны кошт 

і ніз кая хут касць па яз доў аб умо ві лі не маг-

чы масць ука ра нен ня, сён ня на ёй ка та юць 

толь кі ту рыс таў.

По езд на маг ніт най па душ цы на хут кас-

най маг леў-тра се ад шан хай ска га аэ ра пор та 

Пу дун да пер шай стан цыі га рад ско га мет ро; 

аў то бус-ту нэль, які пе ра адоль вае за то ры 

звер ху, так са ма ў Кі таі; транс парт ная сіс тэ-

ма, зман ці ра ва ная з вя лі кай коль кас ці труб, 

і кап су лы з па са жы ра мі пе ра мя шча юц ца па 

та ко му вось ва ку ум на му ту нэ лю, яе ўка ра-

няе аме ры кан скі біз нес мен Ілан Маск на 

срод кі пры ват ных ін вес та раў — вось ін шыя 

пры кла ды та ко га по шу ку. І толь кі час па ка-

жа, што з гэ та га ака жац ца пры маль ным.

Праб ле ма ста но віц ца ўсё больш ак ту аль-

най і для на шай кра і ны. Так са ма за то ры ў 

буй ных га ра дах, у якіх мар ну юц ца час і нер-

вы, хво рая эка ло гія. Аў та ма біль з са юз ні ка 

пе ра тва рыў ся амаль у без да па мож ную рэч 

у го ра дзе. Вось ча му пры цяг вае ўва гу не-

звы чай ны пра ект на ша га зем ля ка Ана то ля 

Юніц ка га, які мае маг чы масць стаць са мым 

гран ды ёз ным у ХХІ ста год дзі.

У курс спра вы ўво дзіць на чаль нік ад-

дзе ла ін фар ма цыі і дру ку за кры та га ак-

цы я нер на га та ва рыст ва «Струн ныя тэх-

на ло гіі» Яў ген ПЯТ РОЎ.

— Ана толь Эду ар да віч ро дам з Го мель-

шчы ны, — рас па вя дае наш су раз моў ца пра 

ча ла ве ка, які ста іць ля вы то каў но вай, цал-

кам рэ ва лю цый най тэх на ло гіі. — Ён аў тар 

больш як 200 на ву ко вых прац, 18 ма на гра-

фій і звыш 150 вы на ход ніц тваў у бу даў ніц-

тве, транс пар це, ма шы на бу да ван ні, элект-

рон най і хі міч най пра мыс ло вас ці. Буй ны ай-

чын ны ву чо ны і вы на ход нік — кі раў нік двух 

пра ек таў Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый.

Ме на ві та ён стаў аў та рам і ге не раль-

ным кан струк та рам іна ва цый най тэх на ло гіі 

струн на га транс пар ту SkуWау («Ня бес ная 

да ро га») — кан цэп та над зем най транс парт-

най сіс тэ мы, які не мае ана ла гаў у све це. 

За раз яна пад ма ца ва на ад па вед ны мі па-

тэн та мі і дып ло ма мі, у тым лі ку су свет ных 

га лі но вых вы ста вак. А так са ма аў та рам шэ-

ра гу транс парт на-інф ра струк тур ных пра ек-

таў на асно ве струн ных тэх на ло гій і на ват 

ства раль ні кам геа кас міч най транс парт най 

сіс тэ мы.

Сён ня мы рас ка жам чытачам «Звяз-

ды» пра «Ня бес ную да ро гу». Транс парт-

ныя срод кі SkуWау пе ра мя шча юц ца над 

зям лёй па спе цы яль най рэй ка ва-струн най 

эс та ка дзе. Пры яе ўзвя дзен ні спат рэ біц-

ца іс тот на менш бу даў ні чых ма тэ ры я лаў, 

чым звы чай на. Па ёй ру ха юц ца рэй ка выя 

аў та ма бі лі на сталь ных ко лах, асна шча ныя 

су праць сход най сіс тэ май і ін тэ ле кту аль най 

сіс тэ май бяс пе кі і кі ра ван ня. Гэ та перш за 

ўсё лёг кія і кам пакт ныя юні ка ры і юні бай кі, 

іх пры во дзіць у дзе ян не ма тор-ко ла. А так-

са ма вы са ка хут кас ныя юні бу сы з над звы-

чай вы со кі мі аэ ра ды на міч ны мі якас ця мі. 

Сіс тэ ма да зва ляе ажыц цяў ляць як па са-

жыр скія, так і гру за выя пе ра воз кі — са мых 

раз на стай ных гру заў і на ват кан тэй не раў. 

Згод на з ацэн кай распрацоўшчыка іна ва-

цый ная транс парт ная тэх на ло гія SkуWау 

з'яў ля ец ца най больш эка на міч най, эка ла-

гіч най і бяс печ най з усіх вя до мых і перс пек-

тыў ных транс парт ных сіс тэм, пад крэс лі вае 

Яў ген Пят роў.

ДВА ЛІТ РЫ ПА ЛІ ВА 
НА СТО КІ ЛА МЕТ РАЎ — 

ХІ БА Ж НЕ МА РА?
Рас каз пра но вую транс парт ную сіс тэ му, 

а ка лі больш дак лад на — но вую транс парт-

ную фі ла со фію пра цяг вае на чаль нік ад дзе-

ла ад рас ных пра ек таў ЗАТ «Струн ныя 

тэх на ло гіі» Кі рыл БА ДУ ЛІН.

— У вы ні ку та го, што ад дзел зай ма ец ца 

між на род ны мі рын ка мі, ацэн кай пра ек таў 

SkуWау па ўсім све це, мы ве да ем, што ўра-

ды мно гіх дзяр жаў га то вы пры няць но вую 

тэх на ло гію і фі нан са ваць яе. Хоць бы та му, 

што кошт бу даў ніц тва і экс плу а та цыі транс-

парт ных сіс тэм SkуWау знач на ні жэй шы 

за іс ну ю чыя транс парт ныя ра шэн ні. Вось 

пе ра да мной гра фік, на якім у ліч бах па-

раў ноў ва юц ца ка пі таль ныя за тра ты дзя-

сят ка най больш па пу ляр ных ві даў транс-

пар ту. Наш са мы эка на міч ны. Ліч ба за трат 

не да ся гае і 10 млн USD/км, у той час як 

пад зем нае мет ро вы хо дзіць на па каз чык у 

150 млн/км.

Ча му та кая роз ні ца? Пры но вай тэх на-

ло гіі ад сут ні чае не аб ход насць уз во дзіць су-

цэль нае да рож нае па лат но, на шпі га ва нае 

ты ся ча мі тон ме та ла бе то ну. На ша рэй ка-

ва-струн ная эс та ка да ў дзя сят кі ра зоў ляг-

чэй шая і тан ней шая, з чым яе ні па раў ноў-

вай, а са ма кам па зіт ная рэй ка спе цы яль най 

кан струк цыі — вы са ка моц ная і даў га веч ная. 

Яе сар ца ві ну скла да юць па пя рэд не на пру-

жа ныя стру ны — ме та ліч ныя ка на ты.

Так што мяр куй це са мі: кошт эс та ка ды 

для па яз доў на маг ніт най па душ цы — ад 

50 млн USD/км, кошт эс та ка ды для транс-

пар ту SkуWау — ад 2 млн USD/км.

Да пя ці ра зоў ні жэй шыя экс плу а та цый-

ныя за тра ты, па раў наль на не вя лі кі рас ход 

элект ра энер гіі. Дзя ку ю чы аў та ма ты за ва най 

сіс тэ ме кі ра ван ня да ся га ец ца эка но мія за-

ра бот най пла ты, мен шыя за тра ты на аб слу-

гоў ван не і ра монт. Тэр мін служ бы на шай 

эс та ка ды — ка ля ста га доў, ру хо ма га са-

ста ву — ад 25 га доў.

Ду маю, аў та ма бі ліс там спа да ба ец ца та-

кі прык лад. Пра во дзі лі да сле да ван не, якое 

па ка за ла, што наш юні байк пры хут ка сці 

100 км/га дзі ну на сто кі ла мет раў шля ху рас-

хо дуе ў эк ві ва лен це ка ля двух літ раў па лі ва. 

Хі ба ж не ма ра?

У вы ні ку мы атрым лі ва ем не па раў наль-

ную эка но мію на ўсіх эле мен тах за трат.

— Ці ад чу юць па са жы ры гэ тую эка на-

міч насць, яна ней кім чы нам ада б'ец ца на 

кош це бі ле та?

— Мы ары ен ту ем ся на бя гу чы кошт бі ле-

таў у кан крэт ным рэ гі ё не. Наш кошт на ўрад 

ці бу дзе іс тот на ад роз ні вац ца ад кош ту пра-

ез ду ў гра мад скім транс пар це. І гэ та пры 

тым, што сіс тэ ма па він на быць са ма акуп-

ная.

— Па куль у Бе ла ру сі та кая тэх на ло гія 

ўка ра нё на ў ва шым тэх на пар-

ку?

— Так, у Эка Тэх на Пар ку пад 

Мар' і най Гор кай. Там па бу да ва ны, 

прай шлі аб кат ку і дзей ні ча юць тры 

тра сы, ад на з іх — з пра ві са ю чы мі 

пра лё та мі да 400 мет раў. Вось вам 

паў на цэн ная за ме на тра ды цый на-

му мос ту, але больш тан ная. Хоць 

бы са бе па між Ту ра вам і Жыт ка-

ві ча мі.

У Эка Тэх на Пар ку па да ро гах-

стру нах бе га юць тры ві ды транс-

пар ту — па са жыр скі юні бус на 

14 мес цаў, двух мес ны па са жыр скі 

юні байк і юніт рак. Пер шыя два сер-

ты фі ка ва ны, ма ем поў нае пра ва 

вы пус каць іх і ажыц цяў ляць пе ра-

воз кі ў тэх на пар ку. Да рэ чы, іх пер-

шыя до след ныя ўзо ры дэ ман стра-

ва лі ся на між на род най яр мар цы 

транс парт ных тэх на ло гій ІnаTrаns 

у Бер лі не ў 2016 го дзе і вы клі ка лі 

ці ка васць спе цы я ліс таў.

У ра бо це не каль кі но вых ві даў 

транс пар ту рас пра ца ва на ма дэль 

юні ка ра, кож ны яго мо дуль (ва гон-

чык) раз лі ча ны на шэсць мес цаў. 

З та кіх ва гон чы каў мож на фар мі-

ра ваць па яз ды для пе ра воз кі боль-

шай коль кас ці па са жы раў. Ма дэль 

пра хо дзіць да пра цоў ку на вы твор час ці і хут-

ка пры сту пім да тэс ці ра ван ня ў тэх на пар ку. 

Мы дэ ман стра ва лі яго ле тась на вы ста ве ў 

Маск ве, і на вед валь ні кі ме лі маг чы масць 

па ся дзець у са ло не, аца ніць сту пень кам-

форт нас ці.

— Рас ка жы це, ка лі лас ка, пра ма гі лёў-

скі пра ект.

— Ма ец ца на ўва зе бу даў ніц тва ў аб лас-

ным цэнт ры хут кас най лі ніі, якая звя жа два 

ра ё ны го ра да на роз ных бе ра гах Дняп ра. 

Па пя рэд не мы пра вя лі вя лі кую рас тлу ма-

чаль ную ра бо ту, су стра ка лі ся з прад стаў ні-

ка мі ўла ды. Гу бер на тар воб лас ці і стар шы ня 

гар вы кан ка ма пры яз джа лі ў Эка Тэх на Парк, 

зна ё мі лі ся з на шай тэх на ло гі яй. Рэ ак цыя 

бы ла ста ноў чая.

Я аса біс та не каль кі ра зоў ез дзіў у Ма гі-

лёў, удзель ні чаў у гра мад скіх слу хан нях па 

тэ ма ты цы пра ек та. Для яго рэа лі за цыі там 

ство ра на спе цы яль ная ар га ні за цыя з пра-

ва мі юры дыч най асо бы. З мяс цо вай ула дай 

да мо ві лі ся, што старт бу дзе да дзе ны пас ля 

пра вя дзен ня сер ты фі ка цыі. Сер ты фі ка цыя 

прай шла, не аб ход ныя да ку мен ты мы атры-

ма лі, так што ча ка ем на ступ ныя кро кі ад 

ма гі ляў чан.

Тым больш што ў фі нан са вых ад но сі нах 

мы іх не на пруж ва ем, фі нан са ван не пра ек та 

пла ну ец ца за кошт па за бюд жэт ных кры ніц. 

Ак тыў на ўклю чыў шы ся ў рэа лі за цыю гэ та-

га без умоў на са ма акуп на га пра ек та, Ма гі-

лёў шчы на мо жа па ка заць доб ры прык лад 

ас тат нім рэ гі ё нам. Мы ма ем маг чы масць 

пра ца ваць ва ўсіх аб лас цях і га ра дах, дзе 

нас га то вы пры няць і бу дуць аказ ваць роз-

на ба ко вую пад трым ку.

У сваю чар гу, мы пе рад алі ва ўрад па кет 

сва іх пра па ноў па бу даў ніц тве струн на га 

транс парт на га каль ца ва кол Мін ска і вы са-

ка хут кас най тра сы SkуWау па між Брэс там, 

Мінск ам і Маск вой. Ча ка ем ад ка зу і раз ліч-

ва ем, што ён бу дзе ста ноў чы. Да ро га ад 

за ход няй гра ні цы Бе ла ру сі да ра сій скай ста-

лі цы на на шых кам фар та бель ных юні бай ках 

бу дзе зай маць не 13—14 га дзін, як за раз 

па яз да мі, а толь кі ка ля дзвюх га дзін.

Як ба чы це, та кую перс пек ты ву вар та на-

блі жаць. З бо ку Ра сіі хут чэй за ўсё бу дзе 

ра зу мен не, бо ў свой час Дзміт рый Ана толь-

е віч Мядз ве дзеў, ка лі зна ё міў ся з на шым 

стэн дам на мас коў скай вы ста ве, да стат ко ва 

вы со ка аца ніў но вую тэх на ло гію.

— Ці пла ну ец ца пра вя дзен не эк скур сій 

для ўсіх ах вот ных у Эка Тэх на Пар ку?

— Пе рад тэх на пар кам ста вяц ца кры ху 

ін шыя за да чы, перш за ўсё гэ та цэнтр вы-

пра ба ван няў, рас пра цоў кі тэх на ло-

гій, сер ты фі ка цыі, ра бо ты з на шы мі 

па тэн цы яль ны мі за каз чы ка мі. Па-

пу ля ры за цыю но вай транс парт най 

фі ла со фіі з яго да па мо гай так са ма 

пла ну ем, Эка Тэх на Парк ужо не-

каль кі ра зоў ста на віў ся пля цоў кай 

для пра вя дзен ня раз на стай ных ме-

ра пры ем стваў. У нас бы лі мо ладзь, 

спарт сме ны, сту дэн ты і вы клад чы кі 

ўні вер сі тэ та транс пар ту.

Акра мя та го, раз у год пра во-

дзіц ца эка фэст, пад час яко га мож-

на па гля дзець, як пра цуе на ша сіс-

тэ ма і ча го мы да сяг ну лі. Ле тась 

удзель ні ка мі та ко га фэс ту ста лі 

пяць ты сяч на вед валь ні каў, у боль-

шас ці сва ёй спе цы я ліс таў і лю дзей 

за ці каў ле ных, з 170 кра ін све ту.

— Рас ка жы це кры ху пра на-

пра цоў кі па эка ла гіч на чыс тай 

ар хі тэк ту ры.

— Рас пра цоў ва ец ца пра ект, які 

на зы ва ец ца «Лі ней ны го рад». Каб 

ства рыць аб са лют на ін шыя ўмо-

вы для жыц ця лю дзей — з чыс тым 

па вет рам, з эка ла гіч на чыс ты мі 

пра дук та мі, за го ра дам з ця гам ча-

су бу дуць уз ве дзе ны на знач ным 

ад да лен ні ад на ад ад ной шмат па-

вяр хо выя ве жы. Яны пры зна ча ны 

і для жыл ля, якое хут чэй за ўсё бу дзе бюд-

жэт ным, і для ства рэн ня са цы яль най інф-

ра струк ту ры: там раз мес цяц ца не толь кі 

вы твор чыя і шмат функ цы я наль ныя клас-

та ры, але і ганд лё выя і куль тур ныя цэнт ры, 

аб' ек ты ахо вы зда роўя...

Та кія вось вель мі спе цы фіч ныя па ся лен ні 

ме на ві та клас тар на га ты пу. Па між ве жа мі 

бу дуць на цяг ну ты на шы стру ны і кур сі ра-

ваць на шы транс парт ныя срод кі — па сут-

нас ці га ры зан таль ныя ліф ты. А на во кал 

раз мес цяц ца доб ра ўпа рад ка ва ныя па сёл кі 

за га рад на га жыл ля, цэ лыя ву лі цы і квар-

та лы эка да моў, ін тэ гра ва ных з пры ро дай 

эка ся дзіб з так зва ны мі зя лё ны мі да ха мі. 

Кан цэп цыя зя лё на га да ху ад пра цоў ва ец ца 

ў нас у Эка Тэх на Пар ку.

Па сут нас ці гэ та за га рад ныя ві лы з усім 

не аб ход ным для паў на цэн на га жыц ця, ад 

якіх у кро ка вай да ступ нас ці вы сот ныя ве жы 

са сва і мі га ры зан таль ны мі ліф та мі. Ло гі ка 

на ступ ная: уча раш ні га ра джа нін па ста ян-

на жы ве на пры ро дзе, а ўсе ка му ні ка цыі 

за бяс печ вае струн ны транс парт. Ча ла век 

пе ра стае быць пры вя за ным да аў та ма бі ля, 

пе ра стае быць яго ра бом.

— Хто вы кон вае гэ тую не пад' ём ную 

ра бо ту па ўка ра нен ні най ноў шых тэх на-

ло гій на пры кла дзе на шай кра і ны?

— Гэ та са праўд ныя эн ту зі яс ты, якія імк-

нуц ца да ства рэн ня не ча га но ва га. На ват 

ска жам так: якія хо чуць змя ніць свет у леп-

шы бок. У нас вель мі друж ны ка лек тыў. 

У пры ват нас ці, у ад дзе ле та кая спа я насць 

ад чу ва ец ца вель мі моц на. Я над звы чай 

за да во ле ны сва і мі су пра цоў ні ка мі. Па да-

бра ла ся ка ман да, дзя ку ю чы згур та ва нас ці 

якой уда ец ца да ся гаць па стаў ле ных мэт. 

У ас тат ніх струк тур ных пад раз дзя лен нях 

та кая ж апан та насць у ра бо це і вы со кі пра-

фе сі я на лізм.

«НАШ ТРАНС ПАРТ 
ПРА ЦУЕ 

Ў ЛЮ БЫХ УМО ВАХ»
Рас каз пра цяг вае Ва дзім СА ЎЧАН КА, 

га лоў ны кан струк тар га рад ско га транс-

парт на га комп лек су.

— Для па чат ку пад крэс лю, што SkуWау 

вы ра шае транс парт ныя праб ле мы вя лі кіх га-

ра доў так са ма за кошт фар мі ра ван ня ра ё наў 

вы сот ных бу дын каў, звя за ных па між са бой 

па вет ра ны мі струн ны мі лі ні я мі. Вы пра ба ван-

ні сва ёй тэх ні кі мы па ча лі вяс ной мі ну ла га 

го да, а гэ та скла да ны комп лекс ны пра цэс. 

Пра цяг ва лі іх ле там, збі ра лі для ся бе ўсе 

не аб ход ныя экс плу а та цый ныя да ныя.

А каб ад пра ца ваць па ра мет ры сіс тэ мы 

аба грэ ву транс пар ту, да ча ка лі ся зі мы, ма-

ра зоў. І за ад но пра ве ры лі, як ся бе бу дзе па-

во дзіць той жа юні байк ва ўмо вах на лі пан ня 

лё ду на пу ця выя струк ту ры. Мы па він ны 

быць упэў не ны, што ўсё пра цуе ў лю бых 

рэ жы мах.

Спе цы яль нае кан струк тар ска-тэх на-

ла гіч нае бю ро з до след най вы твор час цю 

ажыц цяў ляе ўвесь цыкл ра бот па вы ра бе 

ру хо ма га са ста ву, у тым лі ку вы пуск кам-

плек ту ю чых дэ та ляў, пры ста са ван няў і 

кам па не нтаў. У рас пра цоў цы за раз но вы 

транс парт ны сро дак, гэ тым ра зам вы са ка-

хут кас ны.

— Свае пра мыс ло выя ўзо ры ру хо ма га 

са ста ву вы рых та ва лі да сер ты фі ка цыі 

з да па мо гай ра сій ска га НДІ га рэ лект ра-

транс пар ту?

— У іх ба га ты во пыт сер ты фі ка цыі транс-

парт ных срод каў — як штад ле раў скіх па яз-

доў, так і бе ла рус кіх бел ка мун ма шаў скіх ма-

шын, і яны з на мі дзя лі лі ся гэ тым до све дам. 

Ад чу ва ла ся, што ім ці ка ва з на мі пра ца ваць, 

як заў сё ды ці ка ва ўсё но вае. Мас коў скія 

спе цы я ліс ты аца ні лі ак ту аль насць і свое-

ча со васць на шай тэх на ло гіі.

— Ва ша аў та ма ты за ва ная сіс тэ ма 

кі ра ван ня прад пры ем ствам (АСКП) ад-

роз ні ва ец ца ад той, якая дзей ні чае на 

чы гун цы, у мет ро?

— На ша, ві даць, больш скла да ная. Але 

ўсё па зна ец ца ў па раў на нні. Сіс тэ ма кі ра-

ван ня бес пі лот ны мі аў та ма бі ля мі, якія ў не-

ка то рых кра і нах ужо вы пус ці лі на да ро гі, 

яшчэ больш скла да ная. Бо аў та тра са заў-

сё ды — шмат ва ры янт ная, і заў сё ды мож на 

ча каць з'яў лен ня пе рад аў та ма бі лем пе ра-

шко даў. Наш транс парт ны сро дак ні ку ды з 

пу ця вой струк ту ры не звер не, ні хто да ро гу 

не пе ра бя жыць, бо яна ўзня та на вы шы ню 

восем мет раў над зям лёй.

Так што АСКП ства ра ец ца спе цы я ліс та-

мі — пра гра міс та мі, элект рон шчы ка мі — пад 

кан крэт ную па трэ бу, і мы ўліч ва ем іс ну ю чы 

во пыт. На прык лад, пад Санкт-Пе цяр бур гам 

дзей ні чае сар та валь ная стан цыя, дзе цал кам 

ука ра нё на аў та ма ты за цыя пра цэ саў. Цеп-

ла во зы ру ха юц ца без ма шы ніс таў, аў та ма-

ты за ва ны пра цэс фар мі ра ван ня са ста ваў. 

Дыс пет чар кант ра люе ўсю гэ тую скла да ную 

гас па дар ку на эк ра не кам п'ю та ра. На За ха-

дзе та кія сіс тэ мы з'я ві лі ся ра ней, і прак ты ка 

па цвяр джае іх на дзей насць. АСКП пра хо-

дзіць аб кат ку на лі ні ях Эка Тэх на Пар ку.

І яшчэ пра тое, што да ты чыц ца бяс-

печ нас ці на ша га транс пар ту. Сот ні ты сяч 

ча ла век ез дзяць па яз да мі мет ро, і ней кіх 

асаб лі вых пы тан няў па бяс пе цы не ўзні кае. 

Хоць гэ та та кі ж транс парт, як наш, — ёсць 

стан цыі, па між імі ту нэль, ку ды ча ла век вы-

ха ду не мае. У нас — на цяг ну тая над зям-

лёй стру на, на якую так са ма ня ма па трэ бы 

вы хо дзіць. За да ча і там, і там — да вез ці 

па са жы ра ад стан цыі да стан цыі і вы са дзіць 

яго. Пад вяс ная чы гун ка ў ня мец кім Ву пер-

та лі сва ёй па спя хо вай 115-га до вай ра бо тай 

па цвер дзі ла, што гэ та са мы на дзей ны і бяс-

печ ны транс парт.

А на ша пу ця вая струк ту ра яшчэ больш 

дас ка на лая, бо ня ма сты каў рэ ек, і транс-

парт пра хо дзіць шлях больш глад ка, плаў на. 

Пад няц це яе над зям лёй па вы шае бяс пе ку 

ру ху пры клад на ў 100 ра зоў, у тым лі ку з 

пры чы ны ад сут нас ці пе ра шкод і за то раў.

Гутарыў Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ.

Здым кі прад стаў ле ны 

ЗАТ «Струн ныя тэх на ло гіі».

Ад рэ дак цыі. Шчы ра дзя ку ем за ўсе ба-

ко вую да па мо гу ў пад рых тоў цы пуб лі ка цыі 

на чаль ні ку ад дзе ла ін фар ма цыі і дру ку ЗАТ 

Яў ге ну Пят ро ву і спе цы я ліс ту па ра бо це са 

СМІ Ар цё му Са пры ку.

УНП 192425076.

Н Я Б Е С Н Ы Я Н Я Б Е С Н Ы Я 
Д А Р О Г І Д А Р О Г І 

SKУWАУSKУWАУ
Транс парт па ві нен быць ра шэн нем праб лем, а не іх кры ні цай. 

Сіс тэ ма SkуWау (Скай Вэй), ука ра нен не якой на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі па ча ло ЗАТ «Струн ныя тэх на ло гіі», пе ра но сіць лю быя 

па аб' ёмах гру за па са жыр скія па то кі ў асоб ную бяс печ ную і 

зруч ную пра сто ру — на «дру гі ўзро вень». Раз мо ва ідзе аб 

прын цы по ва ін шым, струн ным транс пар це — хут кас ным, 

больш тан ным, бяс печ ным.

Ле тась удзель ні ка мі экафэс ту 
ў ЭкаТэхнаПарку пад Мар'інай 
Горкай ста лі пяць ты сяч 
на вед валь ні каў, у боль шас ці сва ёй 
спе цы я ліс таў і лю дзей за ці каў ле ных, 
з 170 кра ін све ту.

Новыя тэхналогіі SkyWay выклікалі цікавасць Дзмітрыя МЯДЗВЕДЗЕВА.

Аўтар і генеральны канструктар інавацыйнай тэхналогіі 
Анатоль ЮНІЦКІ. 

Да ро га ад за ход няй гра ні цы 
Бе ла ру сі да ра сій скай ста лі цы 
на кам фар та бель ных юні бай ках бу дзе 
зай маць не 13—14 га дзін, як за раз 
па яз да мі, а толь кі ка ля дзвюх га дзін.


