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А ме на ві та ад ну з, 

так бы мо віць, 

асноў ных — каб за 

ця бе хто-не будзь 

што-не будзь зра біў. 

Ка ман да ня мец кіх сту-

дэн таў-пра гра міс таў з PAL 

Robotіcs у імк нен ні вый-

граць кон курс NVІDІA Jetson 

Developer Challenge на ву чы-

ла ад на ру ка га гу ма но ід на-

га ро ба та-па моч ні ка TІAGo 

вель мі не ча ка най і пры ем-

най ме на ві та для муж чын 

здоль нас ці — шу каць шлях 

да ха ла дзіль ні ка, каб пры-

нес ці ад туль ка рыс таль ні ку 

пі ва па трэб най мар кі. Са-

мым заў зя тым гуль та ям, ха-

лас ця кам і тым, ка му ра ні цай 

прый дзец ца вель мі «цяж ка» 

пас ля ўча раш ня га, у бу ду-

чы ні, маг чы ма, бу дзе пра да-

стаў ле ны шанц аб за вес ці ся 

не ацэн ным па моч ні кам для 

та кіх сі ту а цый.

Гля дзель ным цэнт рам для 

ро ба та стаў мо дуль ны кам-

п'ю тар NVІDІA Jetson TX2, 

пры зна ча ны для хут ка га ра-

шэн ня ал га рыт маў штуч на га 

ін тэ ле кту, у тым лі ку ма шын-

на га зро ку. У вы ні ку TІAGo 

здоль ны па бу да ваць свой 

марш рут да ха ла дзіль ні ка, 

знай сці руч ку ку хон на га агрэ-

га та, ад чы ніць дзвер цы, знай-

сці на па лі цах ся род ін шай 

ежы за па тра ба ва нае «гас па-

да ром» пі ва, ары ен ту ю чы ся 

па эты кет цы на бу тэль цы або 

бля шан цы і фор ме та ры (ка-

ман да пры гэ тым ад да ец ца 

го ла сам), узяць на пой ма ні пу-

ля та рам , за чы ніць дзвер цы і 

ад пра віц ца ў зва рот ны шлях 

да гуль та я ва та га за каз чы ка 

хмель на га зел ля. Сам пра ект 

нем цаў зна хо дзіц ца ў ад кры-

тым до сту пе, яго апі сан не 

ёсць на сай це ка ман ды ра-

зам з ін струк цы яй па за пус ку. 

Што ж, за ста ло ся толь кі ка-

му-не будзь на ву чыць ро ба та 

ад кар коў ваць бу тэль кі ві на 

без што па ра ці з ім, а так са-

ма ад кры ваць шам пан скае, 

не пра ліў шы ні кроп лі



На ва ра пра цуе ў Ін сты ту це аст ра-

фі зі кі на Ка нар скіх аст ра вах і вя лі кую 

част ку пра цоў на га ча су вы ву чае Сон ца. 

Чым больш спа да рож ні каў з'яў ля ец ца 

на ар бі це Зям лі, тым больш не праз рыс-

тым ста но віц ца гэ тая са мая «бур бал-

ка» са смец ця і дзе ю чых кас міч ных апа-

ра таў. Ву чо ны вы ка заў зда гад ку, што 

тэх на ла гіч на пра су ну тыя ін ша пла не ця-

не, якія ўсту пі лі ў кас міч ную эру, так са-

ма спа чат ку бу дуць па сы лаць мност ва 

кас міч ных ка раб лёў і спа да рож ні каў на 

ар бі ту, якія ўтва ра юць по яс, здоль ны 

па кі нуць след на кры вой бляс ку ма ці-

зор кі пад час тран зі ту.

На ва коль нае смец це, якое акру-

жае пла не ту, На ва ра на зваў по ясам 

Клар ка і пра вёў шэ раг да сле да ван-

няў, згод на з які мі дзе ся ці мет ро вы тэ-

ле скоп, што пра цуе ў ІЧ-дыя па зо не, 

цал кам здоль ны за рэ гіст ра ваць штуч-

нае смец це ва кол Прок сі мы b (ка лі та-

кое ма ец ца). Гэ ты ж тэ ле скоп мо жа 

«ўба чыць» по яс Клар ка ва кол боль-

шас ці пла нет сіс тэ мы TRАРРІST-1 — 

TRАРРІST-1d, -е і -f.

Але з пла не та мі, ана ла гіч ны мі Зям-

лі, усё не так прос та. Ка лі яна кру ціц ца 

ва кол зор кі, па доб най Сон цу, су час ныя 

ін стру мен ты па куль не змо гуць раз гле-

дзець ва кол яе сля ды па за зем най цы-

ві лі за цыі. Уліч ва ю чы тэмп раз віц ця су-

час ных тэх на ло гій, вель мі пра су ну тыя 
тэ ле ско пы, здоль ныя на гэ та, змо гуць 

вы явіць по яс Клар ка на ар бі це ін шай 

пла не ты, па доб най на Зям лю, га доў 

праз 200, ні як не ра ней.

Адзі ная праб ле ма, звя за ная з вы яў-

лен нем ін ша пла не цян та кім спо са бам, 

за клю ча ец ца ў тым, што кас міч нае 

смец це мож на лёг ка пе ра блы таць з 
на ту раль ны мі коль ца мі, якія зна хо дзяц-
ца ў на ва кол лі па тэн цый на за се ле най 
пла не ты. Але На ва ра ўпэў не ны, што 
на ступ ныя на зі ран ні да па мо гуць ад роз-
ніць ад но ад дру го га, ды і да сле да ван ні 
са мой пла не ты змо гуць да па маг чы ў 

вы ра шэн ні за да чы



Эк зо ты каЭк зо ты ка  

ЮБА РЫ — 
СА МАЯ ДА РА ГАЯ 
ДЫ НЯ Ў СВЕ ЦЕ

Ды ня Юба ры, якая рас це вы ключ на ў цяп ліч ным ася-

род дзі, з'яў ля ец ца са мым да ра гім ла сун кам для жы ха-

роў Япо ніі. Ня гле дзя чы на сваю не вя лі кую геа гра фіч-

ную рас паў сю джа насць, яна вя до мая да лё ка за ме жа мі 

япон скіх аст ра воў дзя ку ю чы сва ім не пе ра ўзы дзе ным 

сма ка вым якас цям. Але ха рак тэр на тое, што ся род 

ін шых су ро дзі чаў яе вы лу чае не толь кі эк за тыч ны і 

не звы чай ны смак, але і вы со кая ца на — ад не каль кіх 

сот няў да дзя сят каў ты сяч до ла раў за шту ку (!).

Япон цы, акра-

мя ўсіх сва іх за слуг, 

доб ра вя до мыя як 

се лек цы я не ры, якія 

вы вод зяць вель мі 

не звы чай ныя сар ты 

рас лін ных і пла до вых 

куль тур. На ту раль на, 

што да лё ка не ўсе іх 

спро бы ма юць пос-

пех. Мност ва вы ра-

шча ных куль тур так 

і не атры ма лі ўхва лы 

гра мад скас ці, а не ка-

то рыя з іх і зу сім не пры дат ныя да ўжы ван ня. Ча го цал кам 

не ска жаш пра Юба ры. Гэ ты плод атры маў шы ро кае пры-

знан не мност ва гур ма наў ва ўсім све це. І з кож ным го дам 

ён на бы вае ўсё боль шую па пу ляр насць, з'яў ля ю чы ся ў ме ню 

са мых да ра гіх рэ ста ра наў Еў ро пы, Азіі і Аме ры кі.

Сваю наз ву «Ка роль Юба ры» (Yubarі Kіng) гэ тыя ды ні атры-

ма лі ад ад най мен на га пра він цы яль на га япон ска га го ра да 

Юба ры, які раз ме шча ны на вост ра ве Ха кай да. Тут яны бы лі 

вы ра шча ны ўпер шы ню і пра цяг ва юць вы рошч вац ца да гэ-

та га дня. Рас туць зга да ныя пла до выя куль ту ры вы ключ на ў 

цяп лі цах, дзе ства ра юц ца спе цы яль ныя штуч ныя ўмо вы, якія 

да зва ля юць гэ та му сор ту бах ча вых паў на вар тас на фар мі ра-

вац ца і спець да ад па вед най кан ды цыі. За цяп ліч ным клі ма-

там і ўмо ва мі ўтры ман ня со чаць вель мі стро га. На пра ця гу 

ўся го пе ры я ду вы рошч ван ня Юба ры тэм пе ра тур ны рэ жым 

і ўзро вень віль гот нас ці па вет ра не каль кі ра зоў змя ня ец ца ў 

за леж нас ці ад пе ры я ду, па чы на ю чы з мо ман ту фар мі ра ван ня 

квет ка вых за вя зяў да мо ман ту па спя ван ня пло да. Ме на ві та 

дзя ку ю чы чар га ван ню клі ма тыч ных змя нен няў у цяп лі цы да-

ся га ец ца раз на стай ная сма ка вая па літ ра гэ та га сор ту.

Япон скія се лек цы я не ры сцвяр джа юць, што асноў ная 

асаб лі васць сма ку гэ тых дынь за бяс печ ва ец ца дзя ку ю чы 

вул ка ніч на му по пе лу ў гле бе. Сорт Юба ры з'яў ля ец ца кан-

та лу пай, гэ та зна чыць сін тэ зам двух сар тоў. Тыя, хто яго 

каш та ваў, ка жуць пра яго «са ка ві та», «вост ра», «са лод-

ка» — ме на ві та та кія сма ка выя ад цен ні за ста юц ца пас ля 

ўжы ван ня зга да най яга ды. Па вод ле слоў тых, хто яе па каш-

та ваў, сма ка выя ад чу ван ні пры ад кус ван ні доль кі Юба ры 

яр ка чар гу юц ца, у той жа час плаў на змя ня ю чы адзін ад на го: 

спа чат ку на пя рэд няй част цы язы ка ад чу ва ец ца кан та лу па, 

па ся рэ дзі не — ка вун, а пе рад мо ман там пра глы нан ня ад чу-

ва юц ца нот кі ана на са. Усё гэ та вель мі інт ры гуе і за ча роў вае, 

асаб лі ва ка лі па ці ка віц ца кош там гэ тай япон скай ды ні.

Для мно гіх са да во даў і 

прос тых абы ва це ляў не зу-

сім зра зу ме ла, ча му ды ні 

сорт ку Юба ры та кія да ра-

гія. Са праў ды, гэ та скла да-

на зра зу мець для ча ла ве ка, 

які да лё кі ад япон скіх тра-

ды цый і све та по гля ду. У цэ-

лым вар та ад зна чыць, што з 

пры чы ны свай го ла ду жыц-

ця япон цы ма юць асаб лі вы за пал да рэд кай са да ві ны, ад ной 

з якіх і ста ла ка ра леў ская ды ня. У Япо ніі мяр ку юць, што гэ та 

не звы чай ны сорт ды ні: ён мае ўні каль ны сма к, во дар, вы тан ча-

ны знеш ні вы гляд і пры го жае лу пін не. Ха рак тэр на, што акра мя 

скла да нас цяў у пра цэ се вы рошч ван ня, сма ка вых асаб лі вас цяў 

і ма лой рас паў сю джа нас ці на пла не це, гэ тыя ды ні ся род япон-

скіх гра ма дзян цэ няц ца так са ма за іх прак тыч на ідэальныя 

круг лыя фор мы і на яў насць вы ключ на глад кай тон кай лу пі ны. 

Ад па вед на, чым больш круг ля вая фор ма пло да і чым больш 

у яго глад кая лу пі на, тым боль шай ува гі ён вар ты. Гэ та тлу-

ма чыц ца тым, што ску ра Юба ры па сва іх узо рах па доб ная 

на ста ра жыт ныя пар ца ля на выя ва зы, якія вель мі цэ няц ца на 

Ус хо дзе. Та му ся род япон скіх гур ма наў та кія да ра гія па да рун кі 

вель мі цэ няц ца, асаб лі ва ка лі іх да рыць у па ры.

Як ужо га ва ры ла ся, гэ тыя ды ні вель мі да ра гія, у ся рэд нім 

ца на за іх у па ру ўра джаю скла дае ад 50 да 200 до ла раў 

ЗША за шту ку, усё за ле жыць ад па ме ру, спе лас ці, па ры го да 

і ін шых па каз чы каў. Ку піць у роз ні цу іх да во лі скла да на, та му 

што пры па спя ван ні ўра джаю ап та ві кі на бы ва юць іх вя лі кі мі 

пар ты я мі, пас ля ча го вы стаў ля юць на аў кцы ё ны, дзе ца на 

на ка ра леў скую ды ню ўзрас тае ў ра зы.

Акра мя та го, на аў кцы ё нах пры ня та вы стаў ляць най леп-

шыя пер ша га тун ко выя ды ні Юба ры, якія з'яў ля юц ца пер шым 

ура джа ем у се зо не. Ца на та кой са да ві ны мо жа да ся гаць 

ужо не каль кіх ты сяч до ла раў. Так, што год у па чат ку вяс ны 

пра вод зяц ца аў кцы ё ны па про да жы дынь Юба ры. Рэ кард-

сме нам, які на быў са мыя да ра гія ды ні, стаў жы хар Япо ніі, 

ула даль нік су пер мар ке та прэ фек ту ры Ні і га та. Яны абы шлі ся 

яму ка ля 28 ты сяч до ла раў за па ру



На пля жы За ход няй 

Аў стра ліі бы ла зной дзе на 

бу тэль ка з ліс том, 

да та ва ным 1886 го дам. 

Як ста ла зра зу ме ла з яго, 

бу тэль ка бы ла скі ну тая 

больш за ста год дзе та му 

з ка раб ля ў Ін дый скім 

акі я не, пры клад на 

за 950 кі ла мет раў 

ад мес ца зна ход кі, 

пе рад ае SсіеnсеАlеrt.

Ліст у бу тэль цы знай шла 

мяс цо вая жы хар ка То ня Іл ман у 

па чат ку гэ та га го да, за 50 мет раў ад 

бе ра га вой лі ніі. Дзіў на, што хоць у бу-

тэль цы не бы ло кор ка, яна са ма ў цэ-

лым і яе змес ці ва бы лі ў да во лі доб рым 

ста не. Ліст, як вы свет лі ла ся, быў част-

кай экс пе ры мен таў, якія пра во дзі лі ся 

ня мец кі мі да след чы ка мі з 1864 да 1933 

го да, для вы ву чэн ня акі я ніч ных плы няў. 

У гэ ты час з ня мец кіх ка раб лёў скі да лі-

ся ты ся чы па доб ных бу тэ лек, кож ная з 

якіх утрым лі ва ла ліст, які па ве дам ляў 

да ту, дак лад ныя ка ар ды на ты ка раб ля 

(у мо мант ад праў кі ліс та), яго наз ву, 

порт рэ гіст ра цыі і марш рут, па якім іш-

ло суд на. Пры гэ тым на ад ва рот ным 

ба ку ліс та зна хо дзіў ся ан кет ны бланк, 

у якім той, хто знай шоў бу тэль ку, па ка-

заў бы, ка лі і дзе яна бы ла вы яў ле на, 

а за тым на кі ра ваў бы ў гер ман скую 

мар скую аб сер ва то рыю ў Гам бур гу ці 

ў най блі жэй шае ня мец кае кон суль ства. 

Як вы ні кае са зной дзе на га ліс та, ён 

быў ад праў ле ны 12 чэр ве ня 1886 го да 

з ка раб ля пад наз вай «Паў-

ла», які ішоў з Кар ды фа на 

Ма да гас кар.

Сям'я Іл ма наў ад нес ла 

бу тэль ку з ліс том у Му зей 

За ход няй Аў стра ліі. Спе цы-

я ліс ты па цвер дзі лі, што ў па-

слан ні на пі са на дак лад ная 

да та: са праў ды, ка ра бель 

«Паў ла» ішоў па ад па вед-

ным марш ру це ў 1886 го дзе. 

Хоць у рам ках экс пе ры мен-

та з ня мец кіх ка раб лёў скі-

да лі ся ты ся чы та кіх бу тэ лек, 

зной дзе нае па слан не ста ла 

ўся го толь кі 663-м зной дзе ным з 

іх на ця пе раш ні мо мант.

Згод на з Кні гай рэ кор даў Гі-

не са, па пя рэд няе са мае ста рое 

па слан не ў бу тэль цы блу ка ла па 

хва лях 108 га доў і 138 дзён (да-

рэ чы, яно бы ло част кай па доб на-

га экс пе ры мен та, які пра во дзіў ся 

Вя лі ка бры та ні яй). Зна ход ка То ні 

Іл ман пра вя ла ў мо ры на 24 га ды 

больш, але не змаг ла па біць не-

афі цый ны рэ корд, які на ле жыць 

па слан ню япон ска га ма ра хо да 

Цю на су ке Ма цу я ма, які па цяр пеў 

ка раб лек ру шэн не ў 1784 го дзе. 

Апо вед пра яго лёс, вы ра за ны на ка ко-

са вай паль ме, да сяг нуў Япо ніі толь кі ў 

1935 го дзе, гэ та зна чыць праз 151 год



Ну і ну!Ну і ну!  

РО БАТ, ЯКІ ВЫ КОН ВАЕ МУЖ ЧЫН СКУЮ МА РУ

Падрыхтаваў Іван КУПАРВАС.

Кос масКос мас  

СМЕЦ ЦЕ КА ЛЯ ДА ЛЁ КАЙ ПЛА НЕ ТЫ? СМЕЦ ЦЕ КА ЛЯ ДА ЛЁ КАЙ ПЛА НЕ ТЫ? 
ГЭ ТА «БРА ТЫ ПА РО ЗУ МЕ»!ГЭ ТА «БРА ТЫ ПА РО ЗУ МЕ»!

На ша Зям ля акру жа ная ве лі зар най «бур бал кай» кас міч на га смец ця. 

Ка лі па гля дзець на кар ту з вы явай усіх ру кат вор ных аб' ек таў, 

якія ця пер зна хо дзяц ца на ар бі це, ста не зра зу ме ла, што ў нас над 

га ло ва мі лё тае не два-тры аб лом кі ра кет ці спа да рож ні каў. Ды што 

там, на вер се ўжо прос та гі ганц кая звал ка! Гэ ты да во лі сум ны факт 

пад штурх нуў аст ра но ма Гек та ра Со кас-На ва ра да ці ка вай дум кі, якой 

ён па дзя ліў ся з чы та ча мі на ву ко ва га вы дан ня Аstrорhуsісаl Jоurnаl.

Зна ход кіЗна ход кі  

ЗНОЙ ДЗЕ НА НАЙ СТА РЭЙ ШАЕ ПА СЛАН НЕ Ў БУ ТЭЛЬ ЦЫ


