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Ін жы не ры NАSА па ча лі 

збі раць но вую 34-мет-

ро вую ра дыё та лер ку ў 

ка лі фар ній скай част цы 

пус ты ні Ма ха вэ. Яна да-

зво ліць улоў лі ваць сіг-

на лы з да лё ка га кос-

ма су і па він на стаць 

ад ным з асноў ных 

срод каў су вя зі з бу ду-

чы мі экс пе ды цы я мі на 

Ме сяц і Марс. Пра гэ та 

ін фар муе Ла ба ра то рыя 

рэ ак тыў на га ру ху NАSА 

(JРL) на сва ім сай це.

«Ан тэ ны сет кі да лё кай 

кас міч най су вя зі NАSА — 

на ша га лоў ная «тэ ле фон ная 

лі нія», якая звяз вае Зям лю і 

між зор ныя мі сіі «Во я джэр», 

а так са ма ўсе мар сі ян скія 

мі сіі і апа рат Nеw Hоrіzоns 

за ар бі тай Плу то ну. Чым 

больш мы вы ву ча ем Со неч-

ную сіс тэ му, тым больш ан-

тэн нам трэ ба для та го, каб 

мець ка му ні ка цыю з усі мі 

гэ ты мі апа ра та мі», — пра-

ка мен та ваў па ча так бу даў-

ніц тва на мес нік ды рэк та ра 

JРL Ла ры Джэймс.

Сет ка да лё кай кас міч най 

су вя зі NАSА (DSN) аб' яд-

ноў вае ў са бе не каль кі дзя-

сят каў ма гут ных ра дыё та-

ле рак, якія вы пра цоў ва юць 

ма гут ныя ім пуль сы ра дыё-

хваль і ўлоў лі ваюць вель мі 

сла быя кас міч ныя сіг на-

лы. Яна скла да ец ца з трох 

асоб ных комп лек саў, што 

раз ме шча ны на тэ ры то рыі 

аб сер ва то рыі Голд стоў на на 

поўд ні Ка лі фор ніі, а так са-

ма яе ана ла гаў у ва ко лі цах 

Мад ры да (Іс па нія) і Кан бе ры 

(Аў стра лія).

Гэ тыя ан тэ ны па стаў ле-

ны та кім чы нам, што спе цы я-

 ліс ты NАSА мо гуць круг -

ла су тач на пад трым лі ваць 

су вязь з усі мі апа ра та мі і пі-

ла ту е мы мі мі сі я мі, якія ЗША 

або ін шыя кра і ны ад праў ля-

юць у да лё кі кос мас. Кож-

ны комп лекс аб ста ля ва ны 

тры ма ці ча тыр ма 34-мет-

ро вы мі ан тэ на мі, а так са ма 

не каль кі мі менш буй ны мі 

пры ём ні ка мі і вы пра мень-

валь ні ка мі.

У па чат ку 2010 го да кі-

раў ніц тва NАSА вы ра шы ла 

па шы рыць DSN, па коль кі 

іс ну ю чых ан тэн не хапала 

для та го, каб пад трым лі-

ваць па ста ян ную су вязь з 

тры ма дзя сят ка мі кас міч-

ных апа ра таў.

У агуль най скла да нас ці 

спе цы я ліс ты NАSА пла на-

ва лі ўста на віць яшчэ шэсць 

34-мет ро выя ан тэ ны, па 

дзве ў кож ным комп лек се. 

Част ка з іх ужо бы ла ўве-

дзе на ў строй у Іс па ніі і Аў-

стра ліі за апош нія ча ты ры 

га ды, а ін шыя пра цяг ва юць 

бу да вац ца.

Цяпер, як па ве дам ляе 

прэс-служ ба JРL, ін жы не ры 

NАSА па ча лі збі раць но вую 

ан тэ ну, якая бу дзе ўста ноў-

ле на на тэ ры то рыі аб сер ва-

то рыі Голд стоў на. Гэ та пер-

шае аб наў лен не аме ры кан-

скай част кі DSN з 2003 го да. 

Згод на з пла на мі аэ ра кас-

міч на га агенц тва, па бу до-

ва ан тэ ны, якая атры ма ла 

імя DSS-23, па він на за вяр-

шыц ца пры клад на праз 2,5 

го да, да мо ман ту ад праў кі 

пер шых паў тор ных экс пе-

ды цый на Ме сяц у рам ках 

пра гра мы Аrtеmіs.

У ёй за кла дзе на ўні каль-

ная ры са, якая бу дзе ад роз-

ні ваць ан тэ ну ад усіх ас тат-

ніх ра дыё та ле рак DSN. Тут 

уста но вяць ад мыс ло вы на-

бор люс тэр каў і ап тыч ных 

пры бо раў, які да зво ліць 

улоў лі ваць не толь кі ра дыё-

сіг на лы, але і ім пуль сы ла-

зер на га вы пра мень ван ня. 

Гэ та дасць маг чы масць вы-

ка рыс тоў ваць DSS-23 для 

звыш хут кас най пе ра да чы 

ін фар ма цыі з Мар са і Ме-

ся ца на Зям лю.

Пер шая пра вер ка ан тэ-

ны прой дзе ў дру гой па ло ве 

2022 го да, ка лі на ар бі ту бу-

дзе вы ве дзе ны зонд Рsусhе, 

пры зна ча ны для вы ву чэн ня 

астэ ро і да Псі хея. Ён аб ста-

ля ва ны экс пе ры мен таль най 

ла зер най сіс тэ май су вя зі, 

пры да па мо зе якой па спра-

буе звя зац ца з DSS-23 і пе-

ра даць вы са ка я кас ныя ад-

люст ра ван ні з кос ма су.

Плас ты гіс то рыіПлас ты гіс то рыі

ДРАЎ ЛЯ НЫ КА ЛО ДЗЕЖ 
З КА МЕН НА ГА СТА ГОД ДЗЯ

Ва Ус ход няй Чэ хіі пры бу даў ніц тве аў та ма-

гіст ра лі на тра пі лі на ка ло дзеж уз рос там звыш 

за 7,5 ты ся чы га доў. Аб гэ тым пі ша ча со піс 
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Ар тэ факт знай шлі па блі зу чэш ска га го ра да Ост-

раў. Ён уяў ляў са бой драў ля ны зруб студ ні эпо хі ран-

ня га неа лі ту. Збу да ван не раз мя шча ла ся ні жэй за 

ўзро вень грун та вых вод, та му і доб ра за ха ва ла ся.

Аб' ект мае квад рат ную фор му 80 на 80 сан ты мет-

раў і вы шы ню 140 сан ты мет раў. Па вуг лах ука па ныя 

ча ты ры рыф ле ныя ду бо выя слу пы, сцен кі ка ло дзе-

жа ўма ца ва ны ўстаў ле ны мі па між слу па мі плос кі мі 

дош ка мі са сля да мі апра цоў кі па лі ра ва ны мі ка мен-

ны мі пры ла да мі. Дэнд рах ра на ла гіч нае да та ван не 

па ка за ла, што дрэ вы, з якіх зроб ле ны вуг ла выя 

слу пы, бы лі ссе ча ны ў 5481 го дзе да н.э. Ба ка выя 

дош кі ад но сяц ца да 5256—5255 га доў да н. э., а ад-

на з іх — да пе ры я ду ад 5241 да 5224 го да да н. э. 

Гэ та свед чыць аб тым, што ка ло дзеж не ад на ра зо ва 

ра ман та ва лі.

Так са ма спе-

 цы я ліс ты змаг лі зра-

біць вы сно вы аб 

скла дзе мяс цо вых 

ля соў та го ча су, па-

коль кі дош кі бы лі 

вы раб ле ны з ду бу, 

арэш ні ку. Акра мя 

та го, экс пер ты 

прый шлі да вы сно-

вы, што ў поз нім 

ка мен ным ста год-

дзі жы ха ры Еў ро пы

ва ло да лі на вы ка мі 

ды ін стру мен та мі і 

маг лі адап та ваць 

ася род дзе пад свае 

па трэ бы.

Па сло вах ар хе о ла гаў, ка ло дзеж мо жа апы нуц-

ца най ста ра жыт ней шым са зной дзе ных у све це 

драў ля ных прад ме таў. Па куль рэ корд афі цый на не 

па цвер дзі лі. У Еў ро пе ёсць ка ля 40 па доб ных збу-

да ван няў гэ та га пе ры я ду, пі ша «Га зе та.ру».

Вось та бе і мур-мяўВось та бе і мур-мяў

Рас кры ты пры чы ны 
алер гіі на ко шак

Аў стра лій скія на ву коў цы з Квінс ленд ска га ўні вер-

сі тэ та вы свет лі лі, што адзі ны вя до мы атрут ны пры-

мат — па воль ны ло ры — вы лу чае па доб ны да алер-

ген на га бял ку ко шак яд. Пра гэ та па ве да міў ча со піс 

Tохіns.

Пад па ха мі ў гэ-

тых бяс крыўд ных 

на вы гляд жы вёл 

раз ме шча ны за-

ло зы, якія вы лу-

ча юць не бяс печ ны 

яд. Ка лі, на прык-

лад, ло ры па гра-

жае не бяс пе ка, то 

ён змаз вае гэ тым 

рэ чы вам зу бы, і ад 

уку су ра на ах вя ры 

пе ра тва ра ец ца ў не за гой ную. Ка лі та кі ўкус атры мае ча-

ла век, то ў яго бу дзе вя лі кая ры зы ка атры маць алер гіч ны 

шок.

На ву коў цы па вы ні ках да сле да ван ня так са ма ўста на ві-

лі, што бя лок сак рэ ту пад па ха вых за лоз па воль ных ло ры 

прак тыч на ідэн тыч ны з алер ген ным бял ком ко шак. Та кім 

чы нам, бы ла зроб ле на вы сно ва, што хат нія га да ван цы так-

са ма здоль ныя вы лу чаць бял кі, якія вы клі ка юць у лю дзей 

алер гію. Ро бяць яны гэ та для аба ро ны ад ін шых жы вёл або 

для аба зна чэн ня сва ёй тэ ры то рыі.

Экс пер ты пе ра ка на ны, што вы ні кі да сле да ван ня пры му-

сяць раз гля даць алер гію на кошак у зу сім но вым ас пек це, 

што да па мо жа знай сці эфек тыў ны спо саб ба раць бы з ёй.

Да рэ чы, у кра са ві ку 2019 го да ў ла ба ра то рыі іму на па та-

ло гіі НДІ ма ле ку ляр най ме ды цы ны расказа лі аб рас пра цоў-

цы ў Ра сіі пер шай у све це вак цы ны ад алер гіі на ко шак.

Да лё кія мі рыДа лё кія мі ры

«ТЭ ЛЕ ФОН НАЯ ЛІ НІЯ» 
ДЛЯ СУ ВЯ ЗІ З КОС МА САМ

На зад у мі ну лаеНа зад у мі ну лае

ПА КАШ ТА ВАЦЬ ФІ НІ КІ, ЯКІМ... 
ДЗВЕ ТЫ СЯ ЧЫ ГА ДОЎ

На ву коў цы здо ле лі вы рас ціць ста ра жыт ныя рас лі ны з 

на сен ня, якое знай шлі пад час рас ко пак на тэ ры то рыі 

су час на га Із ра і ля.

Як пі ша Newsweek, га вор ка ідзе пра шэсць іў дзей скіх фі ні ка-

вых паль маў, што пра рас лі з на сен ня, яко му ка ля дзвюх ты сяч 

га доў. Гэ тыя рас лі ны — ад ны з са мых ста ра жыт ных фрук то-

вых дрэў у све це, якія «пры ру чыў» ча ла век. Фі ні ка выя паль мы 

ады гры ва юць сім ва ліч ную 

ро лю на Бліз кім Ус хо дзе, а 

так са ма ў му суль ман стве, 

хрыс ці ян стве і іў да із ме.

Да сле да ван ні свед чаць, 

што вы рошч ван нем гэ тых 

рас лін ча ла вец тва зай ма-

ла ся яшчэ ў Ме са па та міі 

і Верх нім араб скім за лі ве 

ка ля ся мі ты сяч га доў та му. 

Пла ды іў дзей скай фі ні ка-

вай паль мы ша на ва лі ся ў 

ста ра жыт ным све це за іх 

па мер, са лод кі смак і доў гі 

тэр мін за хоў ван ня, а так са ма за ля чэб ныя ўлас ці вас ці.

«Я ўрач, і на пра ця гу апош ніх 20 га доў вы ву ча ла пэў ныя ме ды-

цын скія рас лі ны ў гэ тым рэ гі ё не, — ка жа га лоў ны аў тар пра ек та 

з Цэнт ра да сле да ван ня на ту раль най ме ды цы ны Лу і са Бо ры ка ў 

Із ра і лі Са ра Са лон. — На ша пра ца па ка за ла, што мно гія рас лі ны 

ста лі вель мі рэд кі мі ці аказаліся пад па гро зай знік нен ня».

Яна ад зна чы ла, што ў ан тыч ныя ча сы на тэ ры то рыі кра і ны 

рас лі вя до мыя фі ні ка выя дрэ вы, якія ця пер зу сім знік лі. Ка лі 

Іў дзея тра пі ла пад праў лен не Рым скай ім пе рыі, фі ні кі вель мі 

ша на ва лі ся за хоп ні ка мі. Та му пла ды паль мы экс пар та ва лі ў 

ін шыя част кі све ту. Куль ты ва цыя фі ні ка вых паль маў у рэ гі ё не 

пра цяг ва ла ся ў пе ры я ды Ві зан тыі і араб ска га праў лен ня (ІV—XІ 

ста год дзі на шай эры). Але да XІX ста год дзя ад гэ тай куль ту ры 

дрэў не за ста ло ся і сле ду. Ад на з пры чын — змя нен не клі ма ту. 

Ад нак знік нен ню дрэў са дзей ні ча ла і зні шчэн не інф ра струк ту ры 

з-за хва ляў за ва я ван няў.

У 2005 го дзе ка ман да на ча ле з Са лон змаг ла пра рас ціць 

на сен не іу дзей скай фі ні ка вай паль мы, яко му 1900 га доў. Яго

знай шлі на гіс та рыч ным мес цы па блі зу Мёрт ва га мо ра ў Із ра і -

лі. Пас ля пер ша га пос пе ху Са лон ра зам з ка ле га мі вы рас ці лі

шэсць іў дзей скіх фі ні ка вых паль маў, якім дзве ты ся чы га доў. Іх 

так са ма знай шлі пад час ар хеа ла гіч ных рас ко пак у іў дзей скай 

пус ты ні ка ля Мёрт ва га мо ра ў 1963 і 1991 га дах.

Ка лі іс на ва лі ды на заў рыКа лі іс на ва лі ды на заў ры

Вы кап нё вы яшчар 
з ма гут ным уку сам

У Бра зі ліі вы яві лі па рэшт кі прод ка кра ка дзі ла. Па-

ве дам ля ец ца, што ні чо га па доб на га да гэ та га ча су 

не зна хо дзі лі. Іс то та жы ла ка ля 230 міль ё наў га доў 

таму і ме ла не ве ра год на ма гут ны ўкус.

Вы свет лі ла ся, што вы ка пень жы вё лы не вя до ма га ві-

ду, вы яў ле ны па ле ан то ла га мі, з'яў ля ец ца да лё кім прод кам 

су час ных кра ка дзі лаў. Ар ты кул, пры све ча ны гэ тай зна-

ход цы, з'я віў ся на ста рон ках тэ ма тыч на га вы дан ня Асtа 

Раlаеоntоlоgіса Роlоnіса. Ста ра жыт ны про дак кра ка дзі лаў 

быў зной дзе ны пры вы ву чэн ні ска мя не ла га бру ду, на за па-

ша на га ка ля пад нож жа ўзгор ка Агу да. Апош ні раз ме шча ны 

ў га дзі не яз ды ад Пор ту-Алег рэ, яго вы ву ча лі на ву коў цы з 

Фе дэ раль на га ўні вер сі тэ та Сан та-Ма рыі, гру пу якіх уз на ча-

ліў па ле ан то лаг Рад ры га Мю лер.

Ву чо ны пер шым звяр нуў ува гу на дзіў ную за ка мя не-

ласць. «Ні чо га па доб на га да гэ та га ча су па ле ан то ла гі не 

вы яў ля лі на тэ ры то рыі кра і ны, та му зна ход ку мож на лі чыць 

па-са праўд на му ўні каль най. Ця пер мы ве да ем, што тэ ры-

то рыя су час най Бра зі ліі бы ла до мам для са мых пер шых 

ды на заў раў на Зям лі», — ка жа Мю лер. Шкі лет, які па ле ан-

то ла гі да ста лі са ста ра жыт на га ска мя не ла га бру ду, на ле жаў 

прад стаў ні ку ся мей ства Оrnіthоsuсhіdае. Ра ней па доб ных 

яшча раў зна хо дзі лі толь кі ў Шат лан дыі і Ар ген ты не. Но вы 

від атры маў наз ву Dуnаmоsuсhus соllіsеnsіs. Іс то та, мяр ку-

ю чы па асаб лі вас цях яе скі віц, ме ла не ве ра год на ма гут ны 

ўкус — гэ ты факт да зва ляе вы ка заць зда гад ку, што жы-

вё ла хар ча ва ла ся ў асноў ным тру па мі, гэ та зна чыць, бы ла 

па доб най на су час ных гры фаў і гі ен. Укус рэп ты ліі мог 

раз драб ніць кост кі, а зу бы, па доб ныя на ля за, ір ваць мя са. 

Мю лер лі чыць, што Dуnаmоsuсhus соllіsеnsіs быў па воль-

ным здых лят ні кам.

Гэ тая жы вё ла бы ла до сыць вя лі кай у па раў на нні з ін шы-

мі, якія жы лі ў гэ ты пе ры яд, даў жы нёй больш за два мет-

ры. У ад роз нен не ад сва іх су час ных сва я коў-кра ка дзі лаў, 

Dуnаmоsuсhus соllіsеnsіs быў зем на вод ным. Яго ча ты ры 

кан ца ві ны зна хо дзі лі ся пад це лам, а не з ба коў. Так са ма

ўста ноў ле на, што да гіс та рыч ная рэп ты лія бы ла до сыць 

па воль най. Ве ра год на, та му яна і кар мі ла ся ў асноў ным 

тру па мі жы вёл, а ча сам, маг чы ма, ла ві ла да ступ ную зда-

бы чу. Гэ та азна чае, што іс то та бы ла вель мі важ ным звя ном 

у хар чо вым лан цу гу, пра іс на ван не якой у гэ тым рэ гі ё не 

Бра зі ліі па ле ан то ла гі да гэ та га ча су ні чо га не ве да лі. За-

ка мя не ласць Dуnаmоsuсhus соllіsеnsіs доб ра за ха ва ла ся, 

та му Мю лер і ін шыя да след чы кі мо гуць пра во дзіць да лей-

шыя тэс ты на тры ва ласць уку су рэп ты ліі, вы ка рыс тоў ва ю-

чы кам п'ю тар ную та маг ра фію для ства рэн ня трох мер ных 

ліч ба вых ма дэ ляў.

Ма тэ ры я лы па ла сы пад рых та ваў

Сяр гей СТА РЫ НАЎ.


