
Ро ба ты-за бой цы, элект рыч-

ныя са ма лё ты і ка ла ні за цыя 

Мар са — гэ та толь кі част ка 

не ве ра год ных рэ чаў, пра якія 

ка жа вя до мы біз нес мен і вы-

на ход нік, прэ зі дэнт кам па ній 

Tеslа і SрасеХ Ілан Маск. Вось 

не ка то рыя з яго най больш сме-

лых пра гно заў з на го ды па дзей, 

якія ча ка юць на шу цы ві лі за цыю 

ў бу ду чы ні. Ад зна чым, што ста-

ноў чых на він для ча ла вец тва не 

вель мі шмат.

Усё па е дзе 
на элект рыч нас ці

За вы клю чэн нем кас міч ных ка раб-

лёў, па сло вах Мас ка, усе транс парт ныя 

срод кі ў рэш це рэшт бу дуць пра ца ваць 

на элект ра энер гіі. «Са ма лё ты, мар скія 

суд ны і ўсе ін шыя ві ды транс пар ту бу-

дуць цал кам элект рыч ныя. Не гіб рыд-

ныя, як мно гія ця пер, а цал кам элект-

рыч ныя. Без умоў на», — за явіў Маск у 

ін тэр в'ю ча со пі су Mаrkеtрlасе яшчэ ў 

2015 го дзе. Так са ма ён паў та рыў сваё 

прад ка зан не на па ся джэн ні На цы я наль-

най аса цы я цыі гу бер на та раў у мі ну лым 

го дзе. «Для мя не гэ та на огул не пы тан-

не. Увесь транс парт, за вы клю чэн нем 

хі ба што кас міч ных ра кет, бу дзе цал кам 

пе ра ве дзе ны на элект ра энер гію, — ска-

заў Маск. — Аб са лют на ўвесь. Са ма лё-

ты, цяг ні кі, аў та ма бі лі, мар скія ка раб лі. 

Пы тан не за клю ча ец ца толь кі ў тым, ка-

лі ме на ві та гэ та ад бу дзец ца».

У су пра цоў ніц тве з Bоrіng Соmраnу 

Маск так са ма мае на мер па бу да ваць 

у Лос-Ан джэ ле се сет ку пад зем ных ту-

нэ ляў, у якіх аў та ма бі лі бу дуць ру хац-

ца на элект рыч ных плат фор мах. Ён 

за явіў, што гэ тыя элект рыч ныя «са-

ні» змо гуць пе ра мя шчаць аў та ма бі лі 

скрозь ту нэль з хут ка сцю ка ля 180 кі-

ла мет раў у га дзі ну.

І па е дзе 
без ча ла ве ка

Акра мя шкод на га для на ва кол ля ру-

ха ві ка ўнут ра на га зга ран ня ў аў та ма бі-

ляў, а дак лад ней у кі роў цы, ад бя руць 

яго асноў ную функ цыю — кі ра ван не 

транс парт ным срод кам. Праз 20 га доў 

мець аў та ма біль, не здоль ны ру хац ца 

аў та ном на, без ва ша га ўдзе лу, бу дзе 

та кой ж рэд кас цю, як сён ня мець ка ня, 

ад зна чыў Ілан Маск пад час тэ ле кан-

фе рэн цыі, пры све ча най фі нан са вай 

дзей нас ці кам па ніі Tеslа. «Я ду маю, 

што ўсе аў та ма бі лі ў доў га тэр мі но вай 

перс пек ты ве бу дуць пе ра ве дзе ны на 

аў та ном ны рэ жым кі ра ван ня. Па-мой-

му, хут ка лю дзі бу дуць здзіў ляц ца, уба-

чыў шы аў та ма біль, які не мае поў най 

аў та но міі, — ска заў ён. — Лю быя аў-

та ма бі лі, якія бу дуць вы пус кац ца без 

функ цыі поў на га аў та ном на га кі ра ван-

ня, бу дуць не кан ку рэн та здоль ныя. Гэ-

та бу дзе ўсё роў на, што сён ня ку піць 

ка ня. Вы мо жа це так зра біць толь кі 

вы ключ на з сва іх глы бо ка сен ты мен-

таль ных пры чын».

Да 2025 го да 
па ля цім на Марс?

Ле тась у каст рыч ні ку Ілан Маск 

вы сту паў на Між на род ным кан грэ се 

аст ра наў ты кі і па дзя ліў ся пад ра бяз-

нас ця мі свай го пла на: вы ка рыс тоў-

ваць да сяг нен ні кам па ніі SрасеХ, каб 

да зво ліць лю дзям да 2025 го да да-

сяг нуць Мар са. Ён ска заў, што мае 

на мер ад пра віць пі ла ту е мы кас міч ны 

ка ра бель на Марс у 2024 го дзе. Ад нак 

ма ла ве ра год на, што аст ра наў ты змо-

гуць здзейс ніць па сад ку на Чыр во най 

пла не це ўжо да 2025 го да. Біз нес мен 

так са ма за явіў, што ў кан чат ко вым 

вы ні ку ён пла нуе ка ла ні за ваць Марс і 

«зра біць яго доб рым мес цам для жыц-

ця лю дзей».

Ро ба ты за хо пяць 
ры нак пра цы

Вы сту па ю чы ў лю тым мі ну ла га го да 

на V Су свет ным ура да вым са мі це ў 

Ду баі, Ілан Маск ад зна чыў, што раз-

віц цё аў та ном на га транс пар ту на ня се 

сур' ёз ны ўдар па рын ку пра цы. На яго 

дум ку, аў та ма ты за цыя пры вя дзе да 

та го, што «ўсё менш за ста нец ца вы-

твор чых ві даў ра бо ты, якую ро бат не 

змо жа зра біць лепш за ча ла ве ка».

Штуч ны ін тэ лект 
для лю дзей 
больш не бяс печ ны, 
чым ядзер ная зброя

Вы пра ба ван ні ра кет у Паў ноч най Ка-

рэі пры му сі лі мно гіх лю дзей за тур ба вац-

ца з на го ды маг чы май ядзер най вай ны. 

Ад нак, Маск не ад на ра зо ва за яў ляў, што 

ёсць неш та знач на больш не бяс печ нае, 

чым ядзер ная зброя. «Па-мой му, са мая 

вя лі кая па гро за, з якой мы су ты ка ем-

ся як цы ві лі за цыя — гэ та штуч ны ін тэ-

лект», — ска заў Маск у лі пе ні.

Ле тась во сен ню Маск на пі саў у сва ім 

«Тві та ры», што «кан ку рэн цыя па між кра-

і на мі за пе ра ва гу ў сфе ры ШІ на су свет-

ным уз роў ні», хут чэй за ўсё, ста не пры-

чы най па чат ку Трэ цяй су свет най вай ны. 

Ён на пі саў гэ ты ка мен та рый у «Тві та ры» 

пас ля та го, як на не каль кі дзён ра ней 

ра сій скі прэ зі дэнт Ула дзі мір Пу цін за явіў, 

што тая кра і на, якая ста не пер шай у воб-

лас ці ШІ, «бу дзе кі ра ваць све там».

«Ба за вы да ход» 
для мно гіх

«Іс нуе не ма лая ве ра год насць та го, 

што ў вы ні ку ўсе агуль най аў та ма ты-

за цыі мы прый дзем да ўні вер саль на га 

ба за ва га да хо ду або ней кай яго аль тэр-

на ты вы. Я не ве даю, які яшчэ вы хад іс-

нуе з гэ тай сі ту а цыі. Па-мой му, гэ та ме-

на ві та тое, што ад бу дзец ца», — ска заў 

Маск у ін тэр в'ю СNBС. У лі пе ні пад час 

па ся джэн ня На цы я наль най аса цы я цыі 

гу бер на та раў біз нес мен із ноў паў та рыў 

гэ та прад ка зан не. «Я ду маю, што ў кан-

чат ко вым вы ні ку мы атры ма ем уні вер-

саль ны ба за вы да ход. На мой по гляд, 

мы прый дзем да не аб ход нас ці та ко га 

кро ку», — ска заў ён. Ці ка ва, ці за дум-

ваў ся міль яр дэр пры гэ тых сло вах пра 

кра і ны, у якіх эка на міч нае ста но ві шча 

не та кое тры ва лае, як у асноў ных гі ган-

таў За ха ду, Азіі ці Аме рыкі?

Кі бар гам 
ляг чэй вы жыць

Лю дзі бу дуць вы му ша ныя да не ка-

то рай сту пе ні пе ра тва рыц ца ў ро ба таў, 

вы ключ на ў мэ тах вы жы ван ня, ска заў 

Маск на тым жа Су свет ным ура да вым 

са мі це ў Ду баі. «З ча сам, я мяр кую, мы, 

ве ра год на, уба чым больш цес нае зліц-

цё бія ла гіч на га і ліч ба ва га ін тэ лек ту. 

У асноў ным гэ та праб ле ма звя за ная 

з пра дук цый нас цю і хут ка сцю су вя-

зяў па між на шым моз гам і яго ліч ба-

вай вер сі яй, улас на ка жу чы, знеш няй 

яго част кай, — ска заў Маск. — Ней кі 

вы со ка пра дук цый ны ін тэр фейс ста не 

тым, што да па мо жа да сяг нуць сім бі ё зу 

па між ча ла ве чым і ма шын ным ін тэ ле-

ктам. Маг чы ма, ме на ві та гэ та да зво ліць 

вы ра шыць праб ле му кі ра ван ня штуч-

ным ін тэ ле ктам, а за ад но і лік ві да ваць 

па гро зу на шай бес ка рыс нас ці».

Ро ба ты — 
смя рот ная зброя

«Ужо сён ня іс ну юць ро ба ты, якія 

мо гуць на ву чыц ца ха дзіць «з ну ля» на 

пра ця гу не каль кіх га дзін. Гэ та ў шмат 

ра зоў хут чэй, чым лю бая бія ла гіч ная 

іс то та», — ска заў Маск, звяр та ю чы ся 

да аў ды то рыі На цы я наль най аса цы я-

цыі гу бер на та раў. «Са мае не бяс печ нае, 

што мо жа быць — гэ та што-не будзь 

на кшталт глы бо ка га ана лі зу да ных у 

се ці ве. Вы пы та е це ся, якая шко да мо-

жа быць ад глы бо ка га ана лі зу да ных у 

се ці ве? Ну, на прык лад, мож на па чаць 

вай ну, вы пус ціў шы фаль шы выя на ві-

ны і пад мя ніў шы рэ аль ныя ўлі ко выя 

за пі сы элект рон най пош ты, зра біў шы 

пад роб ле ныя прэс-рэ лі зы або прос та 

ма ні пу лю ю чы ін фар ма цы яй. Пя ро знач-

на больш ма гут ная зброя, чым меч».
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ПА-НА ВУ КО ВА МУ

Бры тан скія сту дэн ты вы лі чы лі ап ты маль ны спо саб 
на рэз кі буль бы па-вяс ко ва му

Сту дэн ты Эсек ска га ўні вер сі тэ та ў Вя лі ка бры та ніі пе-

ра гле дзе лі рэ цэпт буль бы па-вяс ко ва му шэф-ку ха ра 

Хе ста на Блю мен та ля і вы пра ві лі яго, па ка заў шы, як 

трэ ба рэ заць буль бу, каб атры маць мак сі маль ную 

пло шчу хрумс ткай ска рын кі.

Буль ба па-вяс ко ва му га ту ец ца так: на рэ за ныя клуб ні 

спа чат ку ад вар ва юць поў нас цю, за тым су шаць і за пя ка юць 

у алеі ці тлу шчы. Га лоў ная вар тасць стра вы — у раз на стай-

нас ці тэкс тур: мяк ка га пю рэ ўнут ры і ска рын кі па кра ях. Чым 

больш ска рын кі, тым лепш, вы ра шы лі сту дэн ты і раз лі чы лі, 

якія раз рэ зы да зва ля юць мак сі маль на па вя лі чыць пло шчу 

ка вал ка буль бы пры за ха ван ні аб' ёму.

Знакаміты шэф-ку хар Хе стан Блю мен таль вя до мы на ву-

ко вым па ды хо дам да ку лі на рыі: яго рэ цэп ты час та вель мі 

скла да ныя і шмат сту пень ча тыя. У рэ цэп це буль бы па-вяс ко-

ва му Блю мен таль, у пры ват нас ці, ага вор вае сар ты буль бы, 

клуб ні якіх лепш за ўсё па ды хо дзяць для гэ тай стра вы — гэ та 

Arran Vіctory і Marіs Pіper. Ка лі ў вас ня ма буль бы гэ тых сар-

тоў, вы бі рай це са мыя су хія і крух ма ліс тыя клуб ні і па збя гай-

це за над та віль гот ных, ра іць шэф. На ра заць буль бу Блю-

мен таль ра іць крыж-на крыж, ад нак гэ та — не ап ты маль ны 

спо саб, вы ра шы лі сту дэн ты з Эсек са. Лепш на ра заць буль бу 

так, як па ка за на на ма люн ку спра ва: та ды пло шча па верх ні 

кож най доль кі аказ ва ец ца мак сі маль най. Ме то ды ка на рэз кі 

атры ма ла наз ву edge cut — края вы зрэз.

Каб пра ве рыць сваё мер ка ван не, сту дэн ты па ста ві лі экс-

пе ры мент: яны пад рых та ва лі дзве сот ні пор цый буль бы тра-

ды цый най і но вай на рэз кі і пра па на ва лі іх доб ра ах вот ні кам 

са сту дэнц ка га кам пу са, а так са ма ку ха рам з рэ ста ра на 

не па да лёк. Экс пе ры мен та та ры пра сі лі аца ніць ар га на леп-

тыч ныя якас ці стра вы, а за тым су па ста ві лі ацэн кі. І сту дэн-

там, і ку ха рам больш спа да ба ла ся буль ба, на рэ за ная па 

но вай ме то ды цы.

Да вед нікДа вед нік  

АД КУЛЬ ЛІТР
Усе мы даў но ка рыс та ем ся та кім па няц цем вы мя-

рэн ня аб' ёму, як літр. З да па мо гай яго мы вы зна ча ем 

ёміс тасць са су даў і аб' ём вад ка сці. Ад куль пай шла 

наз ва гэ тай адзін кі вы мя рэн ня?

Гіс та рыч ная наз ва яго ідзе яшчэ ад фран цуз скай адзін кі 

«літ рон». Яна вы ка рыс тоў ва ла ся для вы мя рэн ня сып кіх рэ-

чы ваў. Ве лі чы ня літ ро на бы ла мен шая, чым су час ны літр і 

скла да ла ка ля 830 гра маў. Наз ва «літ рон» бя рэ свой па ча так 

ад сі цы лій скай ма не ты та го ча су — літ ра. Ка лі грэ кі за ха пі лі 

Сі цы лію, то ўжы лі наз ву і для сва іх гро шай пад най мен нем 

«літр». Акра мя гэ та га, іс на ва ла і ста ра жыт на рым ская адзін-

ка для вы мя рэн ня аб' ёму — «ліб ра» (ка ля 328 гра маў), яшчэ 

па няц це азна ча ла і ма не ту.

У Бе ла ру сі і мно гіх ін шых кра і нах літр па зна ча ец ца ма-

лень кай лі та рай «л». Пер ша па чат ко ва ж адзі на пра віль ным 

між на род ным аба зна чэн нем лі чы ла ся ла цін ская лі та ра «L». 

Не ка то рыя мет ра ла гіч ныя ар га ні за цыі доў гі час да бі ва лі ся 

та го, каб аба зна чэн не бы ло ў вы гля дзе за га лоў най лі та ры 

«L». Ад нак іс на ва ла пра ві ла, што адзін кі мо гуць па зна чац-

ца за га лоў най лі та рай, толь кі ка лі яны бы лі ўтво ра ны ад 

проз ві шча на ву коў ца.

Мно гія ар га ні за цыі (у асноў ным ме ды цын скія) бы лі не за да-

во ле ныя па зна чэн нем літ ра ў вы гля дзе ма лой лі та ры, бо яго 

мож на зблы таць з ліч бай 1. Та му су пра цоў нік ад на го ка над ска-

га ўні вер сі тэ та пры ду маў мі фіч на га пер са на жа з проз ві шчам 

Літр. У не ка то рых ча со пі сах на дру ка ва лі на ват пад ра бяз ную 

бія гра фію і звест кі пра на ву ко вую дзей насць ву чо на га. І хоць 

паз ней пад ман рас крыў ся, вы ні ку ўсё ж уда ло ся да сяг нуць. 

У 1979 го дзе бы ло пры ня та ра шэн не аб да зво ле вы ка ры стан ня 

двух аба зна чэн няў літ ра: ма лень кая l і вя лі кая L. Тое ж са мае 

да ты чыц ца і аба зна чэн ня вы твор най ад літ ра — мі лі літ ра. 

Гэ та па няц це пры ду ма лі для дак лад нас ці вы мя рэн ня. І ка лі ў 

Еў ро пе да гэ та га ча су вы ка рыс тоў ва юць тра ды цый нае па зна-

чэн не «ml», то ў ЗША, Ка на дзе і Аў стрыі — толь кі за га лоў ную 

лі та ру, па зна ча ю чы адзін ку «mL». У 1901 го дзе бы ло пры ня тае 

та кое азна чэн не літ ра: аб' ём, які зай мае 1 кі ла грам ва ды. Пры 

гэ тым тэм пе ра ту ра ва ды па він на быць 3,98 гра ду са па Цэль сіі, 

а ціск — 1 ат мас фе ра.

Літр не лі чыц ца адзін кай СІ (Між на род най сіс тэ мы адзі-

нак), адзін ка аб' ёму СІ — 1 ку біч ны метр. Аб' ём літ ра скла-

дае 1 ку біч ны дэ цы метр, ад на ты сяч ная ад мет ра ку біч на га. 

У Бе ла ру сі най больш па пу ляр най адзін кай вы мя рэн ня аб' ёму 

на роў ні з літ рам з'яў ля ец ца мі лі літр. Яна вы ка рыс тоў ва ец ца 

паў сюд на — у ме ды цы не, ку лі на рыі, хі міі і г. д.



Матэрыялы падрыхтаваў Іван КУПАРВАС.

БУ ДУ ЧЫ НЯ 
АД ІЛА НА МАС КА
Не ве ра год ныя пра гно зы вы на ход ні ка-міль яр дэ раНе ве ра год ныя пра гно зы вы на ход ні ка-міль яр дэ ра


