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Пры хіль ні кі іс на ван ня Ні бі ру — міс тыч най 
пла не ты-бліз ню ка Зям лі — вы ка за лі ўпэў-
не насць, што яе жы ха ры ану на кі ва ло да-
юць сі лай ля чэн ня ад смя рот ных для ча ла-
вец тва хва роб. Ся род та кіх за хвор ван няў 
на зы ва ец ца рак, ад яко га жы ха ры Ні бі ру, 
як лі чаць зна ха ры, ле чац ца, як ад пра сту-
ды. Так са ма яны ўпэў не ныя, што іх пра цяг-
ласць жыц ця знач на пе ра вы шае ча ла ве-
чую і яны не ве да юць смер ці ад хва роб.

У сваю чар гу ўфо ла гі лі чаць, што ану на кі ва ло да юць 

су пер су час най збро яй, здоль най спа пя ліць Зям лю, ад нак 

апа ка ліп сіс усё яшчэ не на сту піў. Ад сюль вы сно ва, што пры-

шэль цы з Ні бі ру не жа да юць ва я ваць, а на ват на ад ва рот, 

на сель ні кі пла не ты X мо гуць даць ча ла вец-

тву аба ро ну ад кас міч ных на па даў. Ме на ві та 

та му NASA і «ўрад» ста ран на за сак рэч ва юць 

і ха ва юць лю бое іх з'яў лен не, а так са ма кан-

такт, бо «ўра ду» вы гад на за раб ляць гро шы 

на ан ка ла гіч ных і ін шых смя рот ных за хвор-

ван нях лю дзей.

Тым ча сам адзін з тлу ма чаль ні каў пра гно-

заў бал гар скай пра зор лі ві цы Ван гі рас шыф-

ра ваў ад но з па слан няў ад нос на су тык нен ня з Ні бі ру. На яго 

дум ку, згод на з па слан нем Ван гі ў 2023 го дзе ад бу дзец ца 

зме на ар бі ты Зям лі, а пры чы най та му па слу жыць су тык нен не 

з Ні бі ру. Удар прый дзец ца па Еў ро пе, а да 2028 го да Зям ля, 

Ні бі ру, а так са ма Ве не ра па він ны стаць ад ным цэ лым.

Да след чы кі з Тэх на ла гіч-

на га ўні вер сі тэ та Чал мер са 

(Гё тэ борг, Шве цыя) і бія тэх-

на ла гіч най фір мы Іntеgrum 

АB ства ры лі пра тэз ную ру ку 

ў рам ках ам бі цый най еў ра-

пей скай да след чай пра гра мы 

па пра тэ за ван ні ка неч-

нас цяў DеTОР. Хі рур гі 

пры ма ца ва лі пра тэз да 

дзвюх кос так пе рад-

плеч ча (пра мя нё вай і 

лок це вай) жан чы ны з 

да па мо гай ты та на вых 

ім план та таў і пад клю-

чы лі 16 элект ро даў не-

па срэд на да яе нер ваў і 

мыш цаў, што да зво лі ла 

ёй кант ра ля ваць ру ку з 

да па мо гай ду мак і за дзей ні-

чаць яе, каб за вяз ваць шнур кі 

і на бі раць тэкст на кла ві я ту ры. 

Гэ та пер шы клі ніч на жыц ця-

здоль ны, спрыт ны і ад чу валь-

ны пра тэз ру кі, пры дат ны для 

вы ка ры стан ня ў рэ аль ным 

жыц ці. «Пра рыў на шай тэх на-

ло гіі за клю ча ец ца ў тым, каб 

даць па цы ен там маг чы масць 

вы ка рыс тоў ваць ім план та ва-

ныя нер во ва-мы шач ныя ін-

тэр фей сы для кі ра ван ня сва ім 

пра тэ зам, ма ю чы пры гэ тым 

ад чу ван ні, якія важ ныя ў паў-

ся дзён ным жыц ці», — сцвяр-

джае су пра цоў нік уні вер сі тэ та 

Чал мер са Ор ціс Ка та лан.

Элект ро ні ка, пад клю ча-

ная да нер во вай сіс тэ мы ча-

ла ве ка, да зва ляе ства раць 

но выя спо са бы ўза е ма дзе-

ян ня з тэх на ло гі яй. На ві дэа-

ро лі ку, які вы пус ці лі швед скія 

на ву коў цы, бач на, як жан чы-

на вы ка рыс тоў вае ім план тат 

для ма ні пу ля ван ня вір ту аль-

най ру кой на эк ра не кам п'ю-

та ра, гэ та зна чыць яшчэ да 

та го, як быў уста ноў ле ны сам 

фі зіч ны пра тэз. Звы чай ныя 

пра тэ зы рук аба пі ра юц ца на 

элект ро ды, раз ме шча ныя 

над ску рай, для зда-

бы ван ня кант роль ных 

сіг на лаў з ніж ніх мыш-

цаў ка неч нас ці ча ла-

ве ка. Гэ тыя па вяр хоў-

ныя элект ро ды па да-

юць аб ме жа ва ныя і 

не на дзей ныя сіг на лы, 

якія да зва ля юць кант-

ра ля ваць толь кі па ру 

гру бых ру хаў, на прык-

лад, сціс кан не да ло ні 

ў ку лак.

Су час ныя пра тэ зы рук 

так са ма ма юць аб ме жа ва-

ную сэн сар ную зва рот ную 

су вязь. Яны не за бяс печ ва-

юць так тыль ныя або кі нес-

тэ тыч ныя ад чу ван ні, та му ча-

ла век пры вы ка ры стан ні пра-

тэ за мог спа дзя вац ца толь кі 

на зрок: на прык лад, іх ула-

даль ні кі не мо гуць ска заць, 

на коль кі моц на яны сціс ка-

юць аб' ект. Ка лі элект ро ды 

ўжыў ляць у нер вы, якія ра ней 

бы лі звя за ны са стра ча ны мі 

бія ла гіч ны мі «дат чы ка мі» ру-

кі, да след чы кі мо гуць элект-

рыч на сты му ля ваць гэ тыя 

нер вы, а гэ та пры во дзіць да 

та го, што па цы ент ус пры мае 

ад чу ван ні, якія ўзні ка юць у 

пра тэ зе.

Но вае вы на ход ніц тва 

ста ла пэў ным прад вес ні кам 

бу ду чы ні, у якой ра ба ты за-

ва ныя пры ла ды лёг ка ўза е-

ма дзей ні ча юць з ча ла ве чым 

це лам. На пра ця гу дзе ся ці-

год дзяў па доб ныя пра тэ зы 

зда ва лі ся маг чы мы мі толь кі 

ў кі на су све це «Зор ных вой-

наў» і ін шых тво рах на ву ко-

вай фан тас ты кі, ад нак гэ тая 

рас пра цоў ка па каз вае, што 

та кая бу ду чы ня ўжо на сту-

пае, ня гле дзя чы на тое, што 

тэх на ло гіі яшчэ не з'я ві лі ся ў 

шы ро кім до сту пе.

У све це жы вёлУ све це жы вёл

ДЭЛЬ ФІ НЫ ВЫ БІ РА ЮЦЬ 
СА БЕ СЯБ РОЎ

Мар скія бі ё ла гі з Фла рыд ска га Ат лан тыч на га 

ўні вер сі тэ та вы ву ча лі жыц цё і па во дзі ны дэль-

фі наў-афа лі наў у аква то рыі Ар лан да. З 2007 да 

2010 го да дзе вяць дэль фі наў — во сем са мцоў і 

са мка — на сі лі чы пы, якія да зва ля лі ад соч ваць іх 

пе ра мя шчэн ні. Акра мя та го, двой чы за гэ ты пе ры-

яд за імі пра во дзі лі ся ві зу аль ныя на зі ран ні з ва ды 

і па вет ра, уво гу ле 122 га дзі ны.

Ця пер пад ве дзе ны вы ні кі шмат га до ва га да сле да-

ван ня. Вы свет лі ла ся, што по шук ежы зай мае ў дэль-

фі наў 17 % су так. Больш за па ло ву свай го ча су — 

53 % — афа лі ны па да рож ні ча юць — ся рэд няя ад лег-

ласць скла ла 10,5 км, але не каль кі асо бін не пе ра-

адоль ва лі і 5 км. Вель мі час та (27 % ча су) дэль фі ны 

ні ку ды не плы лі, а прос та «сноў да лі ся па кру зе» ся род 

са бе па доб ных або са ма стой на, пры тым па апош нім 

па каз чы ку бы ла зной дзе на за леж насць ад уз рос ту. 

У 2007 го дзе вы ву ча е мыя асо бі ны бы лі ма ла дыя, і яны 

да 72 % су так бы лі ад ны. Ня ма ла ча су мо ладзь ад да-

ва ла гуль ні са ста рон ні мі аб' ек та мі, та кі мі як на сен не 

манг ра вых за рас ні каў і ба га він не. Але ўжо да 2010 го да 

жы вё лы па ча лі ад да ваць пе ра ва гу су ро дзі чам — на 

аса біс тыя спра вы ад во дзі ла ся 36 % ча су.

Най больш ці ка выя на зі ран ні да лі са цы яль ныя су вя зі 

афа лі наў. Кан так ты з са мка мі ў са мцоў ад бы ва лі ся не 

толь кі ў шлюб ны пе ры яд: ка рот ка ча со ва (2,3 % ча су) 

дэль фі ны раз маў ля лі з су ро дзі ча мі абод вух па лоў, але 

ста біль ную па ру яны ства ра лі з асо бі най свай го по лу. Ра-

зам яны па ля ва лі ці прос та га рэз ні ча лі. Ад ной чы ўтво ра-

ны сяб роў скі аль янс за ста ваў ся моц ным на пра ця гу ўсіх 

га доў на зі ран ня. На ву коў цы на зы ва юць та кую са цы яль-

ную ма дэль «дзя лен нем—зліц цём»: жы вё лы здоль ныя 

пры ста соў вац ца як да ася род ку, так і да адзі но ты.

Дэль фі ны, якія ўдзель ні ча лі ў да сле да ван ні, у асноў-

ным зна хо дзі лі ся на мел ка вод дзі або ся рэд няй глы бі ні, — 

тут яны і ад па чы ва лі, і раз маў ля лі, і зда бы ва лі ежу. На 

глы ба ка вод ныя ра ё ны пры хо дзіц ца мі ні маль ны аб' ём 

са бра на га ма тэ ры я лу.

Ну і ну!Ну і ну!

ГА ДЖЭТ ДЛЯ БА РАЦЬ БЫ... 
З ГА ДЖЭ ТА МІ

Аў стры ец Кле менс Шы лін гер з'яў ля ец ца пра мыс-
ло вым ды зай не рам, які рас пра цоў вае раз на стай-
ныя ці ка выя пры ла ды. Ад ной з іх стаў за мен нік 
смарт фо наў Substіtute Phone.

Вы гля дае пры бор до сыць пра за іч на і ві зу аль на на ват 

імі туе стан дарт ную фор му смарт фо на. Роз ні ца толь кі 

ў тым, што ён скла да ец ца цал кам з плас ты ку, у якім 

ёсць ні ша з ша ры ка мі з ка ме ня. Па вод ле слоў ды зай-

не ра, ка мя ні да зва ля юць імі та ваць боль шасць жэс таў, 

які мі мы кі ру ем сва ім смарт фо нам. Част ка ка рыс таль-

ні каў на столь кі зрас ла ся са сва і мі пры ла да мі, што мо жа 

ўжо аў та ма тыч на, без уся ля кай па трэ бы, раз бла ка ваць 

эк ра ны і ха а тыч на ад кры ваць-згорт ваць пра гра мы. 

Пры кла дам пра цу ю ча га прын цы пу аў стры ец на зы вае 

зна ка мі та га Умбер та Эка. Пісь мен нік прос та за мя ніў 

лю бі мую люль ку ма ке там і шчас лі ва па зба віў ся ад ні-

ка ці на вай за леж нас ці.

У Лон да не, пас ля больш чым 
40 га доў за хоў ван ня ў за па сні ках, 
у Бры тан скай біб лі я тэ цы пла ну юць 
вы ста віць ці ка вы эле мент з жыц-
ця Ста ра жыт на га Егіп та, які пра па-
нуе нам зір нуць на тое, як амаль 
2000 га доў та му дзі ця вы ву ча ла гра-
ма ту. Скла да на ў гэ та па ве рыць, але 
на ват у тыя да лё кія ча сы дзе ці ву чы-
лі ся ў шко ле і на ват атрым лі ва лі там 
да маш няе за дан не — як мі ні мум, ка-
лі яны бы лі хлоп чы ка мі і з'яў ля лі ся 
вы хад ца мі з ба га тай сям'і.

Вас ко вая шыль да ў драў ля най рам-

цы, якая ад но сіц ца да Егіп та ІІ ста год дзя 

на шай эры, які та ды зна хо дзіў ся пад 

кант ро лем Рым скай ім пе рыі, дэ ман-

струе ста ра жыт ны ўрок, які за да ваў ся 

дзе цям ма лод ша га школь на га ўзрос ту 

1800 га доў та му. На таб ліч цы ня ма 

імя і асо ба вуч ня не вя до мая, але ў 

тыя ча сы аду ка цыя прак тыч на паў-

сюд на на тэ ры то рыі Егіп та да ва ла ся 

муж чы нам, і ў асноў ным з ба га тых 

сем' яў.

План шэт ка змя шчае ўрок ста ра-

жыт на грэ час кай мо вы, у тым лі ку 

прак ты ка ван не па чы тан ні і пісь ме, а 

так са ма таб лі цу мно жан ня. Рад кі, на-

пі са ныя, як мяр ку ец ца, на стаў ні кам, 

бы лі мі ла ска пі я ва ныя ня ўпэў не най ру кой 

вуч ня, хоць, па вод ле слоў Пі тэ ра То та, 

ку ра та ра вы стаў кі, гэ тыя пра па но вы бы лі 

пры зна ча ны не толь кі для та го, каб прак-

ты ка ваць ал фа віт, але і для за сва ен ня 

ма раль ных уро каў. «Гэ та бы ло за клі ка-

на на ву чаць не толь кі ру кі і паль цы, але 

і ро зум», — ска заў Тот у сва ім ін тэр в'ю 

Lіve Scіence. Так, на дош цы з уро кам ад-

люст ра ва на: «Вы па він ны пры маць па-

ра ды толь кі ад муд ра га ча ла ве ка» і «Вы 

не мо жа це да вя раць усім сва ім сяб рам». 

Са праў ды, муд рыя сло вы.

Цём ны воск, які вон ка ва на гад вае 

клас ную дош ку, рас топ лі ваў ся і вы лі ваў-

ся ў драў ля ную ра му, пас ля ча го яго па-

кі да лі на роў най па верх ні для пра суш кі. 

Лі чыц ца, што та кія ты пы до шча чак вы-

ка рыс тоў ва лі ся са сты лу сам (ста ра жыт-

ныя егіп ця не на са май спра ве моц на апя-

рэдж ва лі свой час), у яко га адзін ка нец 

быў вост ры, каб зра біць ад зна ку, а дру гі 

плос кі — з да па мо гай яго, па пя рэд не на-

грэў шы кон чык, мож на бы ло вы пра віць 

зроб ле ныя па мыл кі, рас пла віў шы воск.

Ураж вае тое, што шыль да па ме рам 

з кні гу ў мяк кай вок лад цы або элект-

рон ны план шэт змаг ла дай сці да на-

шых дзён прак тыч на цэ лай. Звы чай на 

ў віль гот ным ася род дзі воск раз бу ра ец-

ца, але су хі клі мат Ста ра жыт на га Егіп та 

да па мог ёй доб ра за ха вац ца.

Падрыхтаваў Іван КУПАРВАС.

НА ВУ КОЎ ЦЫ ПАД КЛЮ ЧЫ ЛІ ПРА ТЭЗ 
ДА НЕР ВАЎ ЧА ЛА ВЕ КА

Швед скія на ву коў цы зра бі лі ве лі зар ны крок на пе рад 
у спра ве рэ абі лі та цыі ча ла ве ка пас ля стра ты част кі 
це ла — яны пад клю чы лі пра тэз ру кі прос та да нер ваў 
жан чы ны, да зва ля ю чы ёй ру хаць паль ца мі з да па мо гай 
свай го ро зу му і на ват мець так тыль ныя ад чу ван ні. Гэ та 
на шмат зруч ней у па раў на нні з іс ну ю чы мі пра тэ за мі, 
якія час та аба пі ра юц ца на элект ро ды, раз ме шча ныя 
звон ку ску ры.

Пыл ча соўПыл ча соў ШТО ПІ СА ЛІ ШКОЛЬ НІ КІ 
СТА РА ЖЫТ НА ГА ЕГІП ТА

Хо ча це — вер це...Хо ча це — вер це...
NASA ха вае Ні бі ру?

Маг чы ма, з-за здоль нас ці ін ша пла не цян ля чыць смя рот ныя за хвор ван ні


