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На ву коў цы НА СА прад ста ві лі вы ні кі ча-
ты рох но вых да сле да ван няў ат мас фе ры 
Мар са, пра ве дзе ных на асно ве ін фар ма-
цыі зон да MAVEN (наз ва рас шыф роў ва ец ца 
як Mars Atmosphere and Volatіle Evolutіon — 
эва лю цыя ат мас фе ры і ля ту чых рэ чы ваў 
на Мар се). Аб но вых ад крыц цях у «лё се ат-
мас фе ры» Чыр во най пла не ты, анан са ва ных 
НА СА 4 ліс та па да 2015 го да, па ве дам ля ец ца 
ў ча со пі се Scіence.

Вы мя рэн ні ў верх ніх плас тах ат мас фе ры Мар са 
па ка за лі, што хут касць убя ган ня іо наў па вя ліч ва ец-
ца пад час со неч ных ус пы шак. 8 са ка ві ка 2015 го да, 
пад час ма гут на га вы кі ду ка ра наль на га рэ чы ва на 
Сон цы, пры бо ры MAVEN за фік са ва лі з'я вы Фа ра-
дзея (маг ніт нае кру чэн не плос кас ці па ля ры за цыі), 
якія вы цяг ва лі ся ў кос мас у вы гля дзе за віт коў вы-
шы нёй пад 5000 кі ла мет раў. Ка лі на ступ ствы вы-
кі ду да сяг ну лі Мар са, па гэ тых за віт ках у вя лі кай 
коль кас ці па бег лі пла не тар ныя іо ны, най перш O
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ка ра наль ныя вы кі ды ма сы зда ра лі ся знач на час цей, 
чым ця пер, гэ та па каз вае на ве ра год ную пры чы ну 
стра ты пла не тай сва ёй ат мас фе ры.

Аў та ры дру го га да сле да ван ня рас па вя лі пра 
апус кан не MAVEN у тэр ма сфе ру і іа нас фе ру пла-
не ты. Там зонд вы явіў змеш ван не двух во кі су вуг ля-
ро ду, ар го ну і дыя ксі ду азо ту, а так са ма не ча ка на 
вя лі кую коль касць кіс ла ро ду. Шчыль насць гэ тых 
эле мен таў на вы шы ні 200 кі ла мет раў пад час кож-
на га з апус кан няў аказ ва ла ся роз най, што мо жа 
быць вы клі ка на ўза е ма дзе ян нем гра ві та цый ных 
хваль і вет ру.

Акра мя та го, на ву коў цы рас па вя лі аб ня даў на 
за ўва жа ным на Мар се на вы шы ні 60 кі ла мет раў 
ззян ні. На іх дум ку, яно па сва ёй пры ро дзе не ад-
роз ні ва ец ца ад па ляр на га ззян ня на Зям лі — толь-
кі на Мар се вы клі ка на не маг ніт ны мі по лю са мі, а 
рэшт ка вым маг ніт ным по лем ка ры пла не ты. Та му 
«мар сі ян скае ззян не» больш рас се я нае і раў на мер-
на раз мер ка ва на ў ат мас фе ры.

Аст ра фі зі кі пра ана лі за ва лі раз мер ка ван не час-
ціц пы лу на роз ных вы шы нях (ад 150 да 1000 кі ла-
мет раў). Ні адзін пры род ны пра цэс, які ад бы ва ец ца 
на па верх ні пла не ты, не здоль ны пад няць пыл на 
та кую вы шы ню. На дум ку на ву коў цаў, MAVEN знай-
шоў пыл між пла нет на га па хо джан ня.

Акра мя та го, у ча со пі се Geophysіcal Revіew Letter 
вый шла цэ лых 44 ар ты ку лы, якія па ды ма лі больш 
дроб ныя, але важ ныя для на ву кі пы тан ні, на якія 
ўда ло ся ад ка заць дзя ку ю чы звест кам з MAVEN.

ЯНЫ З БУ ДУ ЧЫ НІ
Гэтая тэ о рыя бы ла рас ты ра жы ра-

ва на док та рам Бру сам Голд бер гам, 
гіп на тэ ра пеў там, які лі чыць ся бе са-
мым да свед ча ным ча ла ве кам у све-
це ў пы тан нях па да рож жаў у ча се. 
Ён сцвяр джаў, што ін ша пла нет ныя 
ка раб лі на са май спра ве — ка раб лі 
лю дзей з бу ду чы ні, якія пры ля та юць 
да нас, каб на кі ра ваць на ша раз віц цё 
ў па трэб нае рэ чы шча. Ён за сноў ваў 
сваю гі по тэ зу на Рэнд лшэм скім ін цы-
дэн це з ля та ю чай та лер кай, якая ні-
бы та пры зям лі ла ся ў ле се. Па кі ну тыя 
ёю сім ва лы ўяў ля лі неш та на кшталт 
пас ля доў нас ці з ну лёў і адзі нак: бы-
лі за ўва жа ны Джы мам Пе ні ста нам, 
які за пом ніў іх. Джым ад ва жыў ся па-
ка заць гэ тыя сім ва лы гра мад скас ці 
толь кі ў 2010 го дзе. Бы ло вы ра ша на, 
што яны прый шлі да нас з поўд ня 
Анг ліі, пры бліз на з 8100 го да.

ПЛАЗ МА ТЫЧ НЫЯ 
СТВА РЭН НІ

Па вод ле гэ тай тэ о рыі, НЛА — зу сім 
не ме ха нізм, а не ка то рыя ня бес ныя 
на сель ні кі, якія скла да юц ца, га лоў-
ным чы нам, з плаз мы. Гэ тую тэ о рыю 
апі саў у сва ёй кні зе Трэ вар Джэймс 
Кан стэбль у 1959 го дзе. Ён лі чыў, 
што вока не бачыць та кіх ства рэн-
няў, і яны мо гуць быць за ўва жа ныя 
толь кі праз інф ра чыр во ныя ка ме ры. 
Паз ней яго тэ о рыя бы ла да поў не на 
зда гад ка мі аб тым, што гэ тыя іс то ты 

мо гуць жыць толь кі ў са мых жорст-
кіх умо вах або ў ад кры тым кос ма се. 
Акра мя та го, яны ма юць па трэ бу ў 
элект ра энер гіі, якая не аб ход ная ім 
для ажыц цяў лен ня рэ пра дук тыў ных 
функ цый.

ДЭ МА НЫ!
Зна кі, зной дзе ныя ў ко лах на па-

лях, бы лі ад не се ны не толь кі да Ка-
ба лы, але і не па срэд на да дэ ма ніч-
най мо вы. Маў ляў, НЛА — прад вес ні кі 
Апа ка ліп сі су, вы кра дзе ныя ін ша пла-
не ця на мі лю дзі бу дуць вы му ша ны 
ўсту паць з імі ў ней кую сек су аль ную 
су вязь ці да лу чац ца да гра хоў ных 
дзе ян няў ін ша га кштал ту, што вель-
мі на гад вае сі ту а цыю з па лы мі анё-
ла мі, якая ме ла мес ца пе рад вя лі кім 
па то пам, што спа ра дзіў ра су гі ган таў. 
Мі сія ін ша пла не цян за клю ча ец ца ў 
тым, каб, з'яў ля ю чы ся гас ця мі з кос-
ма су, асла біць ве ру ча ла вец тва ў Бо-
га і пад рых та ваць нас да пры хо ду іх 
дэ ма ніч на га куль ту.

ГЭ ТА АР ХОН ТЫ?*
У біб лі я тэ цы ста ра жыт ных гнас-

тыч ных тэкс таў Наг-Ха ма дзі** зной-
дзе ны да ку мент, які апіс вае гру пу 

ней кіх ства рэн няў. Яны з'я ві лі ся ў 
пра цэ се за ра джэн ня Со неч най сіс тэ-
мы ў вы ні ку ўзнік лай плаз ма тыч най 
хва лі і ця пер сіл ку юц ца на шы мі эмо-
цы я мі. Тэ а рэ ты кі апіс ва юць два ты пы 
гэ тых ства рэн няў: ад ны вон ка ва на-
гад ва юць эмб ры ён, а ін шыя знеш не 
па доб ныя да рэп ты лій. Яны ма юць 
леп шыя тэх на ло гіі, чым мы, ва ло да-
юць тэ ле па ты яй, па да рож ні ча юць у 
ча се і за клі ка юць нас ве рыць у ба гоў. 
Ве ра год ная мэ та іх іс на ван ня і ці ка-
вас ці да лю дзей — кі ра ван не на мі.

* Ду хі-све та кі раў ні кі. У гнас тыч ных 
уяў лен нях ар хон ты раз гля да юц ца як 
твор цы ма тэ ры яль на га кос ма су, а за-
ад но і сіс тэ мы ін стынк таў і эмо цый, 
якія ро бяць ча ла ве ка ра бом.

** Збор ру ка піс ных кніг (ко дэк-
саў), вы раб ле ных з па пі ру су, які быў 
зной дзе ны ў кан цы 1945 го да ў ра ё-
не ад най мен на га па се лі шча ў Егіп це. 
Тэкс ты ў гэ тых кні гах да ту юц ца І—ІІІ 
ст. н. э.

НЛА ВЫ КРА ДА ЮЦЬ 
СА МА ЛЁ ТЫ

Па са жыр скі лай нер MH370 знік з 
ра да раў пад час па лё ту над Паўд нё-
ва-Кі тай скім мо рам 8 са ка ві ка 2014 
го да. Ка лі са ма лёт стра ціў су вязь з 
дыс пет чар скай, ва ен ны ра дар усё 
яшчэ ад соч ваў яго шлях, які, да рэ чы, 
быў зме не ны, у вы ні ку ча го са ма лёт 
апы нуў ся над Ан да ман скім мо рам, 
дзе і знік. Ме на ві та та ды чут кі пра 

вы кра дан не са ма лё та НЛА па ча лі 
на бі раць па пу ляр насць. У гэ та асаб-
лі ва лёг ка бы ло па ве рыць з пры чы ны 
па ве дам лен няў ад ва ен ных, згод на 
з які мі на ра да ры пе рад знік нен нем 
са ма лё та з'я віў ся ней кі не апа зна ны 
ля та ю чы аб' ект, а ў мес цы знік нен ня 
не бы ло зной дзе на ні я кіх аб лом каў. 
Гэтая вер сія з'яў ля ец ца бес пад стаў-
най хоць бы та му, што рэшт кі са ма-
лё та пас ля ўсё ж бы лі зной дзе ныя на 
вост ра ве Рэ юнь ён.

ГЭ ТА ЎСЁ 
АМЕ РЫ КАН ЦЫ!

У 2001—2002 га дах Га ры Мак Кі-
нан уз ла маў кам п'ю та ры НА СА і Ва-
ен на га дэ парт амен та ЗША ў по шу ках 
ін фар ма цыі аб ін ша пла не ця нах. Ён 
быў апош нім, ка му ўда ло ся ўзла маць 
кам п'ю тар ную сіс тэ му ўзбро е ных сіл 
Шта таў. Дык вось ён сцвяр джаў, што 
быў за хоп ле ны ней кі кас міч ны ка ра-
бель, які пас ля быў пе ра аб ста ля ва ны 
з мэ тай удас ка на лен ня ан ты гра ві та-
цый на га по ля і тэр ма ды на міч на га 
па тэн цы я лу. У да ку мен це, кан фіс ка-
ва ным з дзяр жаў на га дэ парт амен та 
ЗША, га во рыц ца аб ней кай Пра гра ме 
кант ро лю со неч най сіс тэ мы, якая мае 
на ўва зе на яў насць сак рэт на га фло ту 
кас міч ных ка раб лёў пад кі раў ніц твам 
ААН, а так са ма ўдзел шэ ра гу ін шых 
кра ін у вы пад ку між пла нет на га кан-
флік ту.

ГА ЛА ГРА МА ДЛЯ... 
ПАД МА НУ СВЕ ТУ

Гэ тая тэ о рыя атры ма ла сваё рас-
паў сюдж ван не ў 2009 го дзе, ка лі ў 
не бе над Нар ве гі яй паў ста ла бла-

кіт нае свя чэн не. Ня гле дзя чы на тое, 
што па доб ная з'я ва — не рэд касць 
у гэ тых мес цах, не ка то рыя лю дзі 
па тлу ма чы лі сі ту а цыю на ступ ным 
чы нам: ім па да ло ся, што фор ма свя-
чэн ня не на ту раль ная, а зна чыць, 
яно не пры род на га, не зям но га па-
хо джан ня. Ад ны вы ка за лі вер сіі аб 
вы пра ба ван ні ней кай рус кай зброі, 
але не ўза ба ве знай шлі ся і ін шыя, 
хто ўзга даў пра ект «Blue beam» і 
Сер жа Ма нас та, які ка лісь ці за явіў, 
што ААН, Мі ніс тэр ства аба ро ны 
ЗША і НА СА су мес на з уні вер сі тэ там 
Аляс кі пра ек ту юць ве лі зар ную га ла-
гра му, якая за клі ка на да па маг чы ім 
уста ля ваць но вы су свет ны па ра дак. 
Ні бы та яны са бра лі ся спра е цы ра-
ваць «ува рван не» ін ша пла не цян і 
вя ліз ную по стаць «бо га», які абя цае 
ўсе агуль нае вы ра та ван не.

ВЫ НА ХОД НІЦ ТВА 
НА ЦЫС ТАЎ

За сна валь нік гэ тай тэ о рыі — 
Эрнст Цюн дэль, які за явіў, што ля-
та ю чыя ка раб лі не прос та бы лі па-
бу да ва ны Трэ цім рэй хам су мес на 
з не іс ну ю чым гра мад ствам ме ды-
у маў «Урыл», але на ват уста наві-
лі кан такт з ін ша пла не ця на мі, якія 
на ся ля лі сіс тэ му Аль дэ ба ран. Ка лі 
на цыс ты прай гра лі вай ну, яны пе-
ра мяс ці лі свае да сле да ван ні ў Ан-
тарк ты ку і пра цяг ну лі іх з да па мо гай 
вы со ка раз ві той цы ві лі за цыі, якая 
жы ве ў по лас цях зям ной ка ры. У 
1946 го дзе аме ры кан цы раз гар ну лі 
маш таб ную кам па нію ў Ан тарк ты цы 
ні бы та з мэ тай вы яў лен ня ня мец-
кіх вой скаў, якія ад сту па лі, але на 
са май спра ве яны ха це лі зні шчыць 
на цысц кія экс пе ры мен таль ныя ба-
зы. Так што ўсё, што цяпер за ста-
ец ца, — ча каць, ка лі з Ан тарк ты кі 
на ля та ю чых та ле рач ках пры ля ціць 
на цысц кая ар мія і пач не трэ цюю су-
свет ную вай ну. Хоць пра гэ та ўжо 
зня лі фільм пад наз вай «Жа лез-
нае не ба», праў да, там на цыс ты 
сха ва лі ся на Ме ся цы. Кі на стуж ка, 
да рэ чы, з'яў ля ец ца фан тас тыч най 
ба е ві ком-ка ме ды яй, як, ве ра год на, 
і гэтая тэ о рыя.

Ка лі вы цвёр да вы ра шы лі ўба чыць НЛА, вы яго ўба чы це: у аб ло-
ках, яр кіх пла не тах або за сак рэ ча ных ва ен ных вы пра ба ван нях. У 
1955 го дзе ге не рал Дуг лас Ма кар тур у ад ной з пуб ліч ных пра моў 
за явіў, што ча ла вец тва па він на аб' яд нац ца, каб у вы пад ку ін ша-
пла нет на га ўвар ван ня лю дзі змаг лі даць ад пор за хоп ні кам.

Ча му ён гэ та ска заў — не вя до ма, ад нак мно гія вы ра шы лі, што іс нуе 
рэ аль ная па гро за. Дру гая куч ка фа на ты каў на стой лі ва пе ра кон-
ва ла на ва коль ных, што Алім пій скія гуль ні 2012 го да ёсць не што 
ін шае, як змо ва ін ша пла не цян і тай на га гра мад ства ілю мі на таў: 
яны ні бы та ме лі на мер са браць па больш лю дзей у ад ным мес цы 
і на вя заць но вы су свет ны па ра дак.

На спра ве ж у на ву кі ня ма ад на знач ных до ка заў удзе лу НЛА ў 
на шым жыц ці або на ват іх іс на ван ня. Ад нак гэ та не пе ра шка джае 
лю дзям пры дум ляць усё но выя і ча сам усё больш па цеш ныя тэ-
о рыі.

На ву каНа ву ка  ��

НА СА РАС КА ЗА ЛА 
ПРА АТ МАС ФЕ РУ МАР СА

Матэрыялы паласы падрыхтаваў Іван КУПАРВАС. hvir@zviazda.by

Ня гле дзя чы на за сця ро гі 
не ка то рых фан тас таў, 
на ву коў цы ўжо шмат га доў 
ма раць пра ма лень кіх ро ба таў, 
якія змо гуць пра ца ваць унут ры 
на шых цел. Да след чы кі 
з Уні вер сі тэ та Сан-Ды е га 
пра су ну лі ся ў гэ тым пы тан ні 
да лей за ін шых: ня даў на яны 
вы сту пі лі з пра па но вай 
ства раць «мік ра ры бак», 
якія бу дуць «пла ваць» у кры ві 
і чыс ціць яе ад так сі наў.

Ка ман да да след чы каў рас пра ца ва ла 
ме тад 3D-дру ку пад наз вай «мік ра маш-
таб ны бес пе ра пын ны ап тыч ны друк», які 
да зво ліць на пра ця гу не каль кіх се кунд 
ства рыць сот ні ры ба па доб ных бо таў 
таў шчы нёй, мен шай за ча ла ве чы во лас. 
Рас пра ца ва ны прын тар мо жа ства раць 
аб' ек ты роз най фор мы і да да ваць да іх 
на на час ці цы, якія вы кон ва юць роз ныя 
функ цыі, дзя ку ю чы міль ё нам мік ра люс-
тэр каў, што пра ецы ру юць уль тра фі я ле-
та вае свят ло на фо та ад чу валь ныя ма-
тэ ры я лы.

На прык лад, пла ці на выя на на час ці цы 
ў «хвас це» ро ба та бу дуць рэ ага ваць з 
пе ра кі сам ва да ро ду і пе ра мя шчаць яго ў 
пра сто ры, а во кіс жа ле за ў яго «га ла ве» 
да зво ліць да след чы кам кі ра ваць ру ха мі 
ро ба та з да па мо гай маг ні таў. Як толь кі 
бо ты да сяг ну ты па трэб на га мес ца, бу дзе 
зроб ле на вы да лен не так сі наў. Каб пе ра-
ка нац ца, што ўсё спра ца ва ла як трэ ба, 
рас пра цоў шчы кі да да лі злу чэн не на на-
час ціц, якое вы да ляе пча лі ны яд з ар га-
ніз ма. Па коль кі ў вы ні ку гэ тай рэ ак цыі 
злу чэн не па чы нае свя ціц ца, да след чы кі 
змаг лі аца ніць эфек тыў насць пра цы бо-
таў, за мя ра ю чы ін тэн сіў насць свет ла во га 
вы пра мень ван ня.

Сіс тэ ма так са ма па тэн цый на здоль-
ная да стаў ляць ле кі ў па трэб ную част ку 
це ла. Ка ман да да след чы каў спа дзя ец ца 
ства рыць у вы ні ку «хі рур гіч ных мік ра бо-
таў, якія змо гуць дзей ні чаць вы ключ на 
бяс печ на і дак лад на», хоць на сён ня та кія 
бо ты бы лі апра ба ва ны толь кі на мы шах. 
Тым не менш, тэх на ло гія мік ра люс тэр-
каў, якая бы ла рас пра ца ва на для дру ку 
«ры бак», з'яў ля ец ца перс пек тыў най: яна 
мо жа быць адап та ва на для ства рэн ня 
роз ных па трэб ных мік ра пры лад.

Дай джэстДай джэст  ��

Пра та ле рач кіПра та ле рач кі  ��

АД ДЭ МА НАЎ 
ДА ПЛАЗ МЫ

Не звы чай ныя тэ о рыі, звя за ныя з НЛА

«МІК РА РЫБ КІ» 
ПА ЧЫС ЦЯЦЬ КРОЎ 

АД ТАК СІ НАЎ


