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На ву коў цы ра яцьНа ву коў цы ра яць

ПРОС ТЫ СПО САБ 
ЗА ПА МІ НАЦЬ

Што ра біць, ка лі час та ўзні ка юць 
цяж кас ці з за па мі нан нем на ват са мых 
прос тых рэ чаў, не ка жу чы ўжо 
пра тое, каб вы зуб рыць па ра граф 
з пад руч ні ка ці не над та вя лі кі верш? 
Не бя да: згод на з но вым 
да сле да ван нем, са мы эфек тыў ны 
спо саб за пом ніць што за ўгод на — 
гэ та... ма лю нак. На прак ты цы ён 
ака заў ся на ват больш эфек тыў ны, 
чым за піс тэкс ту, пра гляд ві дэа ро лі ка 
і ін шыя ме та ды ві зу а лі за цыі.

Да след чы кі сцвяр джа юць, што па жы лыя 
лю дзі, якія зай ма юц ца ма ля ван нем, мо гуць 
не прос та за ха ваць, але і па леп шыць сваю 
па мяць пас ля цяж кіх за хвор ван няў, а так-
са ма ў якас ці пра фі лак ты кі ры зы кі раз віц ця 
та кіх за хвор ван няў, як дэ мен цыя і хва ро ба 
Альцгей ме ра.

У ка ман ды Уні вер сі тэ та Ва тэр лоа доб рыя 
на ві ны для тых, у ка го заў сё ды бы лі двой кі 
па ма ля ван ні ў шко ле: вам зу сім не аба вяз ко-
ва ма ля ваць доб ра. Сам факт та го, што вы 
ма лю е це ці ад люст роў ва е це не аб ход ную ін-
фар ма цыю ў вы гля дзе прос тых, схе ма тыч ных 
ма люн каў ужо ады гры вае вя лі кую ро лю.

Для да сле да ван ня бы лі ада бра ны 
48 удзель ні каў — па ло ва ва ўзрос це пры-
клад на 20 га доў, а дру гая па ло ва пры клад на 
80 га доў — якіх па пра сі лі прай сці се рыю прак-
ты ка ван няў. Ка лі ім па каз ва лі пас ля доў насць 
слоў, яны па він ны бы лі ці на пі саць яе, ці па-
спра ба ваць ад люст ра ваць. Пас ля пе ра пын ку 
доб ра ах вот ні каў па пра сі лі за пом ніць як ма га 
больш слоў. Вя до ма, мо ладзь спра ві ла ся з 
за дан нем лепш за па жы лых лю дзей, але вось 
што ці ка ва: абедз ве гру пы ў вы ні ку за пом ні лі 
на шмат больш тых слоў, якія яны ад люст ра-
ва лі на ма люн ку, а не за пі са лі тэкс там.

Ча му так ад бы ва ец ца? У да след чы каў ёсць 
зда гад ка, што эфек тыў насць ма ля ван ня кры-
ец ца ў не каль кіх спо са бах па да чы ад ной і той 
жа ін фар ма цыі: ві зу аль най, пра сто ра вай, моў-
най, се ман тыч най (г. зн. за хоў ва ец ца зна чэн-
не сло ва) і ма тор най (сам фі зіч ны акт ма ля-
ван ня). Та кім чы нам, боль шая част ка моз га 
за ста ец ца ак тыў най і ўдзель ні чае ў за ха ван ні 
кан крэт най ін фар ма цыі.

На ступ ны раз, ка лі збе ра це ся на эк за мен 
або бу дзе це рых та вац ца да важ на га вы ступ-
лен ня — па спра буй це ра біць за ма лёў кі, а не 
прос та раз за ра зам пе ра чыт ваць тэкст.

Хат нія ро ба ты ўжо не ў 
на ві ну для спа жы вец ка-
га рын ку. Вось толь кі 
но вая рас пра цоў ка, якая 
змаг ла па ка заць уся му 
све ту, як са праў ды трэ-
ба ра біць па доб ныя пры-
ла ды і якім па ві нен быць 

іх функ цы я нал, каб гэ-

тыя пры ла ды са праў ды 

бы лі ка рыс ныя.

Хат нія ро ба ты — гэ та ме-
на ві та тое, з ча го ўжо сён-
ня па чы на ец ца рэ аль нае 
«паў стан не ма шын». Зрэш-
ты, на ўрад ці та кія апа ра ты 
збі ра юц ца за хоп лі ваць свет. 
Ва ўся кім ра зе, дак лад на 
не ро бат Keecker. Упер шы-
ню пры ла ду па ка за лі яшчэ ў 
2014 го дзе ў Лас-Ве га се на 

вы стаў цы бы та вой элект ро-
ні кі, яшчэ ў вы гля дзе кан цэп-
ту. І вось за раз хат ні ро бат 
цал кам га то вы і вы хо дзіць на 
ры нак. Ці ка ва, што гэ ты вы-
чвар ны ма лы ўмее ра біць?

Сло ган пра ек та ка жа 
пра тое, што Keecker — гэ-
та больш, чым ро бат, гэ та 
са праўд ны член сям'і. Ня-
гле дзя чы на тое, што гэ тыя 
сло вы не больш, чым мар ке-

тын га вы ход, яны на са май 
спра ве ад люст роў ва юць 
усю сут насць пра ек та. Па-
куль ад ны ро ба ты ўме юць 
пры бі раць пад ло гу, ін шыя 
са чыць за до мам, а трэ ція 
пад стры гаць га зон, Keecker 
уз валь вае на свае пле чы 
цяж кую за да чу: ён бя рэц ца 
ра біць амаль усё гэ та і ад-
ра зу, ну мо жа быць, акра мя 
стрыж кі га зо на.

У пер шую чар гу ро бат 
з'яў ля ец ца пе ра соў ным 
муль ты ме дый ным пра ек-
та рам, які за ме ніць лю бы 
эк ран, тэ ле ві зар і ма ні тор у 
до ме. Усе яны больш не па-
трэб ныя, та му што Keecker 
транс люе кар цін ку ў най вы-
шэй шай якас ці, з ве лі зар най 

дыя га нал лю і на лю бую па-
верх ню, у тым лі ку на сце ны 
і столь.

Акра мя гэ та га ро бат мо-
жа свя ціць ма гут ным LED-
ліх та ром на 1000 лю ме наў. 
Як вер ны са ба ка ён мо жа 
«ха дзіць» па до ме за гас-
па да ром, ча ка ю чы ад па-
вед ных рас па ра джэн няў 
пры да па мо зе га ла са вых 
ка ман даў або ка ман даў з 
ма біль ных пры лад. Ро бат 
мо жа пра ца ваць у якас ці 
схо ві шча да ных, пад клю-
ча ю чы ся да сет кі Wі-Fі, ён 
умее рас па зна ваць тва ры і 
ад роз ні ваць чу жых ад сва іх. 
Ма шы на бу дзе па ве дам ляць 
свай му ка рыс таль ні ку пра 
ўсе дзіў нас ці ў до ме, бу дуць 

гэ та зло дзеі, ад кры тае акно, 
раз бі тая ка том ва за, па да-
зро ны шум, па жар, па вод ка 
або лю бое ін шае па доб нае 
зда рэн не.

Ро бат са ма стой на пе ра-
соў ва ец ца па до ме, умее 
сам на вед ваць пля цоў ку 
для па паў нен ня аку му ля та-
ра і са мае га лоў нае — пра-
цуе бу дзіль ні кам для ўсіх 
чле наў сям'і! Абу джаць ма-
шы на дзя цей і да рос лых 
бу дзе толь кі пад іх лю бі мыя 
ме ло дыі.

Што вы па мя та е це пра Плу тон са 
школь на га кур са аст ра но міі? Што гэ-
та ма ле неч кая да лё кая ад Сон ца пла-
не та? Гэ ты хло пец хоць і не вя лі кі, але 
вель мі ха рак тэр ны і за слу гоў вае, каб 
вы да ве да лі ся пра яго кры ху больш.

Хто ён
Плу тон — дзя вя тая, кар лі ка вая, са мая 

ма лень кая пла не та Со неч най сіс тэ мы. 
Дыя метр — 2390 км, што скла дае 70 % 
ад Ме ся ца або 18 % ад зям но га па каз чы-
ка. Аб' ём — 6,39 х 109 км3. Зда ец ца, што 
шмат, але гэ та толь кі 0,59 % ад зям но га. 
Па аб' ёме ўнут ры Зям лі мож на бы ло б раз-
мяс ціць 170 плу то наў. Ма са — 1,3 х 1022 кг 
(0,2 % ад зям ной ці 18 % ад ме ся ца вай).

Наз ву пры ду ма ла дзяў чын ка
Ка лі ў 1930 го дзе на ву коў цы ад кры лі 

Плу тон, яны на ла дзі лі кон курс на са мую 
леп шую наз ву для но вай пла не ты. Пра па-
но вы па сту па лі з уся го све ту. Адзі нац ца ці-
га до вая Ве не цыя Бер ні з Окс фар да вы ра-
шы ла, што для цём най да лё кай пла не ты 
па ды дзе імя бо га пад зем на га све ту са ста-
ра жыт на грэ час кай мі фа ло гіі — Плу тон.

У аб сер ва то рыі Лоў э ла прай шло га ла-
са ван не за ад ну з трох на зваў: Плу тон, 
Мі нер ва, Хро нас (наз ва бы ла пра па на ва на 
ад ным з аст ра но маў). Ве не цыя Бер ні атры-
ма ла 5 фун таў стэр лін гаў за сваю пе ра-
мо гу, што на ця пе раш нія гро шы скла дае 
пры клад на 300 фун таў (ка ля 850 руб лёў).

Ма на гра ма
Аст ра на міч ны сім вал Плу то на — PL — 

пер шыя лі та ры наз вы пла не ты і іні цы я лы 
аст ра но ма Пер сі ва ля Лоў э ла, які прад ка-
заў іс на ван не кар лі ка ў знеш ніх ме жах Со-
неч най сіс тэ мы з-за гра ві та цый на га ўплы-
ву на Неп тун і Уран. Аб сер ва то рыя Лоў э ла 
так са ма на зва ная ў го нар на ву коў ца.

Па ні жэн не ў ста ту се
Плу тон меў ста тус пла не ты 76 га доў. 

Але ў 2005 го дзе на ву коў цы ад кры лі Эрыс, 
якая на 27 % ця жэй шая за Плу тон, ня гле-
дзя чы на тое, што ён боль шы па аб' ёме. 
Ад крыц цё Эрыс пры му сі ла аст ра но маў 
пе ра гле дзець умо вы, пры вы ка нан ні якіх 
ня бес на му це лу пры свой ваў ся ста тус пла-
не ты, і ў 2006 го дзе Плу тон быў па ні жа ны 
ў ста ту се і афі цый на стаў кар лі ка вай пла-
не тай № 134340. У су вя зі з гэ тай па дзе яй 
Аме ры кан скае дыя лек та ла гіч нае та ва-
рыст ва на зва ла дзея слоў «аплу то ніць» 
но вым сло вам го да. «Аплу то ніць» ста ла 
азна чаць па ні зіць ка го-не будзь ці што-не-
будзь у зван ні або каш тоў нас ці.

Але ле тась аст ра но мы ўні вер сі тэ та Цэнт-
раль най Фла ры ды (ЗША) прый шлі да вы-

сно вы, што но вае азна чэн не тэр мі на 
«пла не та», пад якое не тра піў Плу тон, 
з'яў ля ец ца па мыл ко вым. Бы лая «дзя вя-
тая» пла не та ва ло дае пад зем ным акі я нам 
і шмат сла ё вай ат мас фе рай, што ро біць яе 
амаль та кой жа скла да най у геа ла гіч ным 
пла не, як і Зям ля. Уво гу ле, ця пер Плу тон 
зноў мае пра ва на зы вац ца пла не тай. Вось 
та кія аст ра на міч ныя страс ці.

Спа да рож ні кі, ат мас фе ра, 
ар бі та

У Плу то на пяць спа да рож ні каў, дыя метр 
Ха ро на — са ма га вя лі ка га з іх — ка ля па-
ло вы дыя мет ра Плу то на, та му іх час та раз-
гля да юць як бі нар ную сіс тэ му, та му што 
іх ар бі ты ўза е ма дзей ні ча юць. Ін шыя спа-
да рож ні кі мен шыя, іх наз вы: Стыкс, Нікс, 
Кер бер і Гід ра.

У Плу то на ад ва рот ны на пра мак кру-
чэн ня, як у Ве не ры і Ура на. Гэ та азна чае, 
што ён кру ціц ца ў про ці лег лы ад Зям лі 
бок: Сон ца ўстае на за ха дзе і за хо дзіць на 
ўсхо дзе. Поў ны аба рот Плу тон ро біць пры-
клад на за ты дзень. Ар бі та Плу то на вель мі 
экс цэнт рыч ная, та му ча сам ён аказ ва ец ца 
блі жэй да Сон ца, чым Неп тун. Апош ні раз 
Плу тон зна хо дзіў ся «ўнут ры» ар бі ты Неп-
ту на ў 1999 го дзе.

Плу тон — адзі ная вя до мая пла не та з ат-
мас фе рай з азо ту, ме та ну і мо на ак сі ду вуг-
ля ро ду. Яна так січ ная для лю дзей і змя ня-
ец ца ў за леж нас ці ад та го, на коль кі бліз кі 
Плу тон да Сон ца. Ка лі ён блі жэй за ўсё да 
Сон ца (зна хо дзіц ца ў пе ры ге ліі), ат мас фе-
ра ста но віц ца га зам, а пры мак сі маль ным 
ад да лен ні (у афе ліі) — пе ра тва ра ец ца ў 
снег і ася дае на па верх ні пла не ты.

За мёрз лы акі ян
На Плу то не ёсць пад зем ны акі ян з за-

мёрз лай ва дой. Яго глы бі ня — ад 100 да 
180 кі ла мет раў. Гэ та азна чае, што на кар-
лі ку ва ды ў тры ра зы больш, чым на Зям лі. 
Ас тат нія 2/3 пла не ты скла да юц ца з цвёр-
дых гор ных па род і за ма ро жа на га азо ту.

Да Сон ца да лё ка
Со неч ныя пра мя ні да ся га юць па верх ні 

Плу то на за 5,5 га дзі ны. Для па раў на ння: да 
Зям лі яны да ля та юць за 8 хві лін. Ад бы ва-
ец ца так та му, што Плу тон зна хо дзіц ца на 
ад лег лас ці 5,9 міль яр да кі ла мет раў ад Сон-
ца, а Зям ля — 149,6 міль ё на кі ла мет раў.

Пер ша ад кры ва льнік па ля цеў 
у кос мас

Клайд Том ба, які ад крыў Плу тон, стаў 
пер шым ча ла ве кам, які здзейс ніў між зор-
ка вае па да рож жа пас ля смер ці. Яго прах 
быў зме шча ны ў аў та ма тыч ную між пла нет-
ную стан цыю НА СА «Но выя га ры зон ты», 
якая ад пра ві ла ся да Плу то на ў 2006 го дзе. 
Ня даў на стан цыя пра ля це ла мі ма Плу то-
на і да сла ла не ве ра год ныя фа та гра фіі 
на Зям лю. Да лей праз По яс Кой пе ра яна 
ад пра віц ца ў між га лак тыч ную пра сто ру ў 
над зеі вы явіць жыц цё за ме жа мі Со неч-
най сіс тэ мы. На кап су ле з пра хам Том ба 
вы се ча ны над піс: «Тут па ха ва ны Клайд 
Уіль ям Том ба, пер ша ад кры ва льнік Плу то-
на і трэ цяй зо ны Со неч най сіс тэ мы. Сын 
Ад эль і Ме рон, муж Па тры сіі, баць ка Анет 
і Ол дэ на. Аст ра ном, на стаў нік, жар таў нік і 
ся бар. 1906—1997».

Кос масКос мас СА МЫ ДА ЛЁ КІ 
Ў СО НЕЧ НАЙ СІС ТЭ МЕ

Ча го вы не ве да лі пра Плу тон

Плу тон 
і яго спа да рож нік Ха рон.

Падрыхтаваў Іван КУПАРВАС.

Тэх на ло гііТэх на ло гіі
МА ШЫ НА, ЯКАЯ ЗА МЕ НІЦЬ 

ХАТ НЮЮ ГАС ПА ДЫ НЮ


