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Усё больш дзяр жаў уклю ча ец ца ў кас міч ную гон ку. 

Ня даў на ста ла вя до ма, што пас ля больш чым 10 га-

доў аб мер ка ван няў урад Вя лі ка бры та ніі вы ра шыў 

па бу да ваць пер шы ў кра і не кас ма дром.

Мес цам раз мя шчэн ня бу ду ча га аб' ек та бы ла абра ная 
акру га Са тэр лэнд, паў вост раў A'Mhoіne ў Шат лан дыі. Плато 
бы ло абра на не вы пад ко ва, бо гэ та за ба ло ча ная і ма ла на-
се ле ная мяс цо васць, а са мо яно вы дат на па ды хо дзіць для 
вер ты каль ных за пус каў не вя лі кіх спа да рож ні каў. За бу даў-
ніц тва ад каз вае дзяр жаў нае агенц тва па пы тан нях раз віц ця 
Hіghlands and Іslands Enterprіse. Як за явіў мі ністр эка но мі кі Вя-
лі ка бры та ніі Грэг Кларк, для пер ша га эта пу бу даў ніц тва дзяр-
жа ва вы дзе ліць 2,5 міль ё на фун таў, агуль ны ж кошт пра ек та 
на да дзе ны мо мант ацэнь ва ец ца ў 50 міль ё наў фун таў.

Што да асноў на га ро ду дзей нас ці, то з кас ма дро ма 
бу дзе пра во дзіц ца пуск ма ла га ба рыт ных ра кет, якія бу-
дуць здоль ныя вы во дзіць на ар бі ту ма лыя спа да рож ні кі. 
Апош нія бу дуць вы ка рыс тоў вац ца для ін тэр нэт-ка му ні-
ка цый, ма ні то рын гу за на двор' ем, на ві га цыі і г. д. Акра мя 
вер ты каль най стар та вай пля цоў кі, так са ма бу дзе ство ра на 
і ўзлёт на-па са дач ная па ла са, з якой бу дуць стар та ваць 
ма ды фі ка ва ныя ка мер цый ныя са ма лё ты для пе ра кід ван-
ня спа да рож ні каў. Што ці ка ва, бу даў ніц тва кас ма дро ма ў 
Шат лан дыі пла ну ец ца за вяр шыць ужо ў 2020 го дзе.

А ў Кі таі па ча ло ся бу даў ніц тва но вай кас міч най стан-

цыі. Экс пер ты на зы ва юць гэ та апош нім кро кам у 

рас па ча тай кас міч най гон цы дзяр жаў. Па сол Кі тая 

ў ААН Шы Чжунц зюнь за пра сіў увесь свет пры няць 

удзел у пра ек це. «ККС на ле жыць не толь кі Кі таю, і 

ўсе кра і ны, не за леж на ад іх па ме ру і ўзроў ню раз-

віц ця, мо гуць су пра цоў ні чаць на роў ных умо вах», — 

ска заў ён.

Но вая кас міч ная стан цыя мо жа па чаць ра бо ту ўжо пас ля 
2022 го да, па вод ле да ку мен таў, апуб лі ка ва ных Упраў лен нем 
ААН па кос ма се. Яна па він на функ цы я на ваць ка ля дзе ся ці год-
дзя і пад трым лі ваць зна хо джан не на ёй шас ці аст ра наў таў на 
тэр мін да 180 дзён. Бу даў ніц тва не ка то рых час так ужо за вер-
ша на. Асноў ны мо дуль атры маў наз ву «Цянь хэ-1», або «Гар-
мо нія ня бё саў», ён бу дзе ад праў ле ны на ар бі ту ў 2020 го дзе.

Вя до ма, што ЗША за ба ра ні лі кас міч на му агенц тву Кі тая 
вы ка рыс тоў ваць МКС з мер ка ван няў бяс пе кі. Ад нак МКС не 
веч ная, і ад мі ніст ра цыя Трам па раз гля дае маг чы масць спы-
нен ня ра бо ты ЗША на МКС да 2025 го да. NASA ўжо вы дат-
ка ва ла ка ля 100 міль яр даў до ла раў на за ха ван не МКС, якая 
функ цы я нуе як ар бі таль ная ла ба ра то рыя для на ву коў цаў і 
аст ра наў таў. Ужо ця пер мно гія з тых, хто ста яў за пад тры ман-
нем МКС, ін вес ту юць у кі тай скую кас міч ную стан цыю.

Япон ская кам па-

нія Toyota — адзін 

з най буй ней шых у 

све це аў та вы твор-

цаў, але ў сфе ру ін та рэ саў кар па ра цыі ўва хо дзіць 

яшчэ шмат ча го. На прык лад, ня даў на прад стаў ні кі 

кам па ніі з Кра і ны ўзы хо дзя ча га сон ца прад ста ві лі 

ча ла ве ка па доб на га ро ба та T-HR3 як маг чы ма га ме-

ха ніч на га па моч ні ка для за ва я ван ня кос ма су.

На са май спра ве сфе ра пры мя нен ня ро ба та T-HR3 рас-
паў сюдж ва ец ца не толь кі на кас міч ную пра сто ру. Ён мо жа 
знай сці пры мя нен не і на Зям лі ў якас ці ро ба та для лік ві-
да цыі на ступ стваў над звы чай ных сі ту а цый і ка та строф, у 
мес цах з вель мі ніз кі мі і вы со кі мі тэм пе ра ту ра мі і вы со кім 
ра ды я цый ным фо нам.

T-HR3 мае вель мі доб рую ка ар ды на цыю ру хаў. Для 
кі ра ван ня ма шы най вы ка рыс тоў ва ец ца вір ту аль ная рэ-
аль насць. На да дзе ны мо мант Toyota не на ла дзі ла пра-
мыс ло вую вы твор часць, але ўжо ў най блі жэй шай бу ду чы ні 
япон цы хо чуць па ста віць ства рэн не та кіх ро ба таў на па ток. 
Акра мя гэ та га, кар па ра цыя вя дзе і рас пра цоў кі ў сфе ры 
штуч на га ін тэ ле кту, та му нель га вы клю чаць, што но выя 
ма дэ лі T-HR3 на ву чац ца абы хо дзіц ца без да па мо гі ча ла-
ве ка. Прад стаў ні кі Toyota ўжо вы кла лі ў ін тэр нэт ві дэа з 
дэ ман стра цы яй функ цы я на ван ня ро ба та



12 верасня 2018 г.12 НАВІГАТАР

Скла да насць у іх вы яў-
лен ні мо жа за клю чац ца ў 
нас са міх, лі чыць гру па псі-
хо ла гаў з Ка дыс ка га ўні вер-
сі тэ та (Іс па нія). У ар ты ку ле 
на ву коў цаў, апуб лі ка ва ным 
у ча со пі се Acta Astronautіca, 
га во рыц ца, што мы маг лі 
прос та пра гле дзець пры кме-
ты пры сут нас ці ра зум ных 
па за зем ных цы ві лі за цый. 
Пры чым у  тым ня ма ні чо га 
дзіў на га, па коль кі гэ та ад на 
з асаб лі вас цяў ра бо ты на-
шай свя до мас ці, якая мае 
на ву ко вае тлу ма чэн не.

Ча ла ве чы мозг — вель-
мі скла да ная і ад на ча со ва 
вель мі дзіў ная рэч. Яму 
да во дзіц ца што дня апра-
цоў ваць ве лі зар ны аб' ём ін-
фар ма цыі роз на га ўзроўню 
ка рыс нас ці. Ня рэд ка бы вае 
так, што ча ла век прос та не 
за ўва жае та го, што ў яго 
зна хо дзіц ца прос та пе рад 
ва чы ма, та му што яго ўва-
га ў гэ ты мо мант на кі ра ва на 
зу сім у ін шы бок.

Гэ та на зы ва ец ца сле-
па той ня ўва гі. Тэр мін быў 
уве дзе ны ў 1992 го дзе на-
ву коў ца мі Эры е нам Мар кам 
і Ір ві нам Ро кам і вы ка ры ста-
ны як наз ва іх су мес най кні-
гі, апуб лі ка ва най у 1998-м. 
Фе но мен не ад но сіц ца да 
праб лем са зро кам і но сіць 
вы ключ на псі ха ла гіч ны ха-
рак тар. Пры чым вель мі 
муд ра ге ліс ты, у чым мож на 
бы ло пе ра ка нац ца, па гля-
дзеў шы ві дэа, ство ра нае 
дву ма да след чы ка мі Да ні э-
лем Сі ман сам з уні вер сі тэ-
та Ілі ной са і Крыс та фе рам 
Чап ры сам з Гар вар да. Гэ та 
быў ві зу аль ны экс пе ры мент. 
За да чай пад вы пра ба валь-

ных бы ло за ся ро дзіц ца і 
пад лі чыць коль касць па саў 
бас кет боль на га мя ча па між 
сту дэн та мі. З'я ва мо жа быць 
вы зна ча на як ня здоль насць 
ін ды ві да ўба чыць ней кі раз-
драж няль нік, які не ча ка на 
ўзні каў у по ле зро ку, як, на-
прык лад, ча ла ве ка ў кас цю-
ме га ры лы, які з'яў ля ец ца, а 
за тым зноў зні кае з кад ра. 
Хтось ці за ўва жыў га ры лу? 
Яго мож на па він ша ваць. 
Та ды, мо жа быць, яшчэ ён 
за ўва жыў, як па хо дзе ро лі-
ка мя няў ся ко лер фі ра нак, 
а яшчэ ад на дзяў чы на ў 
чор ным па кі ну ла кадр? Не? 
Зна чыць, ві дэа вар та пе ра-
гле дзець яшчэ раз.

Псі хо ла гі з Ка дыс ка га ўні-
вер сі тэ та вы ра шы лі пра вес-
ці яшчэ адзін экс пе ры мент 
з га ры лаю, каб на гляд на 
пра дэ ман стра ваць, ча му 
на ву коў цы па-ра ней ша му не 
знай шлі ні я кіх пры кмет ра-
зум на га па за зем на га жыц-
ця. «А што, ка лі пры чы на, 
якая пе ра шка джае вы ка нан-
ню гэ тай на ву ко вай за да чы, 
сха ва ная ў ча ла ве чым фак-
та ры або бія псі ха ла гіч ных 
асаб лі вас цях на ша га моз-
га?» — за да юц ца пы тан нем 
псі хо ла гі Габ ры эль дэ ла То-
рэ і Ма ну эль Гар сія.

Для пра вер кі сва ёй ідэі 
да след чы кі за пра сі лі паў-
дзель ні чаць у прос тым экс-
пе ры мен це на пра вер ку 
каг ні тыў ных здоль нас цяў 
137 доб ра ах вот ні каў. Пе рад 
удзель ні ка мі бы ла па стаў ле-
на за да ча ад ка заць на тры 
па стаў ле ныя пы тан ні. Вы-
ні кі тэс ту па він ны бы лі па-
ка заць, якая коль касць лю-
дзей бу дзе мець схіль насць 

да ваць хут кія ад ка зы, фак-
тыч на не за дум ва ю чы ся аб 
іх (гэ тых лю дзей на ву коў цы 
ад нес лі да «пер шай гру пы»), 
а якая — больш уваж лі ва 
па ды хо дзіць да вы ра шэн ня 
гэ тых трох пы тан няў («дру-
гая гру па»).

Пас ля за вяр шэн ня тэс та 
і за паў нен ня ан кет, дзя ку ю-
чы якім да след чы кі змаг лі 
вы зна чыць уз ро вень ува гі 
кож на га ча ла ве ка, удзель-
ні каў па пра сі лі ўваж лі ва 
пра ве рыць пра па на ва ныя 
аэ ра здым кі па верх ні на-
шай пла не ты і ад зна чыць 
на іх штуч ныя струк ту ры 
на кшталт бу дын каў, а так-
са ма на ту раль ныя аб' ек ты 
на кшталт рэк і гор ных хрыб-
тоў. Ад нак на ад ной з фа та-
гра фій ме ла ся ма лю сень кая, 
па ме рам тры мі лі мет ры, га-
ры ла. Як ча ка лі да след чы кі, 
прад стаў ні кі «дру гой гру пы» 
пад вы пра ба валь ных па він-
ны бы лі за ўва жаць «уто е-
ную» фі гу ру га ры лы час цей, 
чым прад стаў ні кі «пер шай», 
ад нак вы ні кі ака за лі ся яшчэ 
больш ура жаль ны мі. На огул 
ся род усіх удзель ні каў экс-
пе ры мен та знай шлі га ры-
лу на здым ку толь кі 32,8 % 
лю дзей, пры гэ тым амаль 
усе яны пра дэ ман стра ва лі 
ўзро вень каг ні тыў най ува гі 
«пер шай гру пы», гэ та зна-
чыць яны аба пі ра лі ся на 
«больш ім пуль сіў ны/ін ту і-
тыў ны ме тад ус пры ман ня 
ін фар ма цыі».

«Па доб на на тое, што 
за ся ро джа насць на пэў ным 
ме та дзе по шу ку, на прык лад 
по шу ку ра дыё сіг на лаў па за-
зем на га па хо джан ня, мо жа 
асля піць нас і ад дзя ліць ад 
ін шых маг чы мых ва ры ян-
таў», — па ве дам ля юць да-
след чы кі ў сва іх вы сно вах. 
«Лю дзі мо гуць не за ўва-
жаць пад ма ля ва ную га ры лу 

на здым ку. Пы тан не ў тым, 
коль кі ўжо «га рыл» мы маг-
лі вы пус ціць з-пад ува гі пры 
по шу ку пры кмет па за зем на-
га жыц ця?»

Акра мя на гад ван ня аст-
ра но мам пра та кі фе но мен, 
як сле па та ня ўва гі, псі хо-
ла гі ў сва ёй пра цы пра па-
ноў ва юць увя дзен не но вай 
кла сі фі ка цыі для маг чы мых 
ра зум ных па за зем ных цы-
ві лі за цый. Вый шаў шы за 
рам кі зна ка мі тай шка лы 
Кар да ша ва — ме та ду, які 
пра па нуе ацэнь ваць цы ві лі-
за цыі па тым, коль кі энер гіі 
яны мо гуць вы ка рыс тоў ваць 
для сва іх па трэб, — псі хо ла гі 
з Ка дыс ка га ўні вер сі тэ та га-
во раць аб маг чы мас ці іс на-
ван ня больш раз на стай ных 
ві даў цы ві лі за цый: па чы на ю-
чы ад эфе мер ных, якія жы-
вуць толь кі ня знач ную коль-
касць ча су, і за кан чва ю чы 
зу сім ужо фан тас тыч ны мі, 
якія ва ло да юць маг чы мас цю 
«шмат мер ных па да рож жаў 
і вы ка рыс тоў ва юць у якас ці 
кры ні цы энер гіі цём ную ма-
тэ рыю».

Да дзе нае да сле да ван не 
не пра па нуе ней кіх но вых 
ме та даў вы яў лен ня па за-
зем ных фор маў жыц ця, але 
цал кам да ступ на тлу ма-
чыць, як «кас міч ная га ры ла» 
здоль ная зблы таць нам усе 
кар ты і пры му сіць гля дзець 
не ў той бок.

Вя до ма ж, ёсць і ін шыя 
тлу ма чэн ні, ча му ча ла вец-
тва да гэ туль ча кае пер ша га 
кан так ту. Цал кам маг чы ма, 
што гэ та прос та пы тан не ча-
су. Мо жа быць і так, што па-
за зем ныя цы ві лі за цыі прад-
стаў ле ныя толь кі мік роб ным 
фор ма мі жыц ця аль бо зна-
хо дзяц ца так да лё ка, што 
сіг на лы ад іх да нас яшчэ 
прос та не дай шлі.

МЫ НІ КО ЛІ МЫ НІ КО ЛІ 
НЕ СУ СТРЭ НЕМ СЯ?НЕ СУ СТРЭ НЕМ СЯ?

Ча му ча ла вец тва Ча му ча ла вец тва 
па куль не зна хо дзіць па куль не зна хо дзіць 

ра зум на га жыц ця ў кос ма сера зум на га жыц ця ў кос ма се

Ня ма су мнен няў, што кі ра ва ная 

мі сія на Марс ра на ці поз на ад-

бу дзец ца і пер шым па ся лен цам 

трэ ба бу дзе дзесь ці жыць. Пры 

гэ тым ма тэ ры ял для да моў па-

ві нен быць тры ва лым, не да ра гім 

і вы трым лі ваць жорст кія ўмо вы 

чыр во най пла не ты. І так атры-

ма ла ся, што сы ра ві на для та ко-

га ма тэ ры я лу бы ла зной дзе на. 

Пры чым не ў вы со ка тэх на ла гіч-

ных ла ба ра то ры ях, а на за вод зе 

па вы твор час ці пі ва.

Як па ве дам ляе вы дан не Nano 
Energy, гру пе да след чы каў з ка ла рад-
ска га ўні вер сі тэ та (ЗША) на ча ле з Іва-
нам Сма лю хом уда ло ся рас пра ца ваць 
тан ны аэ ра гель. Аэ ра гель — гэ та ма тэ-
ры ял з цвёр дым кар ка сам і вя лі кай (да 
90 %) коль кас цю по лас цяў з бур бал ка-
мі па вет ра ці ін ша га га зу. Дзя ку ю чы гэ-
та му аэ ра гель вель мі лёг кі, на яго вы-
твор часць ідзе ма ла сы ра ві ны, а з-за 
асаб лі вай бу до вы кар ка са жорст касць 
кан струк цыі атрым лі ва ец ца да стат ко-
вай для та го, каб вы ка рыс тоў ваць аэ-

ра гель у якас ці буд ма тэ ры я лу. 
Акра мя ўся го ін ша га, ма тэ ры ял 
ва ло дае доб ры мі цеп ла іза ля-
цый ны мі ўлас ці вас ця мі і праз 
яго пра ні кае со неч нае свят ло. 
Але ёсць і не да хоп: аэ ра гель ма-
та вы з-за ха а тыч най унут ра най 
струк ту ры. Ме на ві та апош нюю ўлас-
ці васць і вы ра шы ла змя ніць ка ман да 
на ву коў цаў.

Ас но вай кар ка са но ва га ві ду аэ ра-
ге лю з'яў ля ец ца цэ лю ло за. Яе вель мі 
шмат у ад хо дах пі ва вар ства — піў ным 
сус ле, якое на да дзе ны мо мант прос та 
ўты лі зу ец ца. Та кім чы нам, атрым лі ваць 
«кас міч ны буд ма тэ ры ял» мож на зу сім за 
ка пей кі. Не ка то рыя за во ды бу дуць толь-
кі ра ды, ка лі іх па зба вяць ад ве лі зар най 
коль кас ці ад пра ца ва на га ма тэ ры я лу.

У пра цэ се апра цоў кі сус ла спе цы-
яль ны від аэ роб ных бак тэ рый пе ра пра-
цоў вае яго ў на на ніт кі цэ лю ло зы, у вы-
ні ку ча го атрым лі ва ец ца праз рыс тая 
гнут кая плён ка, пры чым цеп ла ўстой-
лі васць та ко га ма тэ ры я лу на столь кі 
вы со кая, што яго без праб лем мож на 
па мяс ціць на не ка то ры час у агонь. 

Аў та ры лі чаць, што но вы ма тэ ры ял 
мож на вы ка рыс тоў ваць пры кас міч ных 
мі сі ях. «Праз рыс ты, лёг кі і тры ва лы 
ўцяп ляль нік да па мог бы, на прык лад, 
мар сі ян скім ка ла ніс там. Вы мо жа це 
«са браць» со неч нае свят ло, якое пра-
хо дзіць праз цеп ла іза ля цый нае акно, 
і за ха ваць цяп ло ўнут ры па мяш кан ня, 
па збя га ю чы пе ра аха ла джэн ня і не за-
трач ва ю чы рэ сур сы на аба гра ван не 
па мяш кан няў на Ме ся цы або Мар се».

Акра мя гэ та га, ма тэ ры ял мо жа 
спат рэ біц ца і на Зям лі для вы ра бу 
цеп ла збе ра галь ных вок наў і на ват, па 
пры знан ні аў та раў, праз рыс та га зі мо-
ва га адзен ня. Апош няе гу чыць вель мі 
дзіў на, але, уліч ва ю чы эк стра ва гант-
ныя тэн дэн цыі су час най мо ды, ча му б 
і не?



Ну і ну!Ну і ну!   З АД ХО ДАЎ ПІ ВА ВАР СТВА — З АД ХО ДАЎ ПІ ВА ВАР СТВА — 
ДА МЫ НА МАР СЕДА МЫ НА МАР СЕ

Д
зе ж гэ тыя та ям ні чыя і ня бач ныя ін ша пла не ця-

не? Іс ну юць яны на са май спра ве ці іх вы ду ма-

лі пісь мен ні кі-фан тас ты? А мо жа, яны вель мі 

доб ра ад нас ха ва юц ца?

Бры та нія бу дуе свой Бры та нія бу дуе свой 
пер шы кас ма дром...пер шы кас ма дром...

...Кі тай — ...Кі тай — 
між на род ную між на род ную 

кас міч ную стан цыюкас міч ную стан цыю

...Toyota — ...Toyota — 
ро ба та ро ба та 
для кос ма садля кос ма са


