
У лю дзей заў сё ды бу дзе па-

трэ ба вы зна чаць коль касць і 

па ме ры рэ чаў і з'яў. Але ча-

сам стан дарт ныя адзін кі вы-

мя рэн ня, мет ры або гра мы, 

вы яў ля юц ца не да стат ко ва 

зруч ны мі. І та ды ў спра ву 

ўсту па юць... ба на ны, ка ро-

вы, Але ны і Дзі ра кі. Ва шай 

ува зе дзе сяць адзі нак вы-

мя рэн ня, пры зна ча ных для 

та го, каб спра шчаць жыц цё 

(ці, мо жа быць, на ад ва рот?).

Ба нан. Як рас тлу ма чыць уз ро-

вень ра дые ак тыў на га апра мень-

ван ня не да свед ча на му ча ла ве ку? 

З да па мо гай ба на наў! Ба на на вы 

эк ві ва лент до зы — гэ та 0,1 мік-

ра зі верт, пры клад ная до за, якую 

мож на атры маць ад на ту раль ных 

ра дые ак тыў ных іза то паў пры па-

ядан ні ад на го ба на на. Пры гэ тым 

ся рэд не су свет ная до за на ту раль-

на га апра мень ван ня, на за па ша ная 

ад ным ча ла ве кам за год, роў ная 

2,4 мі лі зі вер та (ад 1 да 10 мЗв). 

Так што, ка лі з'ес ці 25 000 ба на наў 

за раз, мож на пры кмет на па вя лі-

чыць свой ін ды ві ду аль ны па каз-

чык па гэ тым па ра мет ры.

Але на. Упер шы ню гэ тая адзін ка 

вы мя рэн ня з'я ві ла ся ў Ста ра жыт-

най Грэ цыі. Але на Пры го жая, як вя-

до ма, ста ла пер ша пры чы най Тра-

ян скай вай ны, а ў пер шым па хо дзе 

на Трою пры ня ло ўдзел ка ля 1000 

ка раб лёў. Ад па вед на, Але на — гэ-

та ме ра пры га жос ці, не аб ход ная 

для пры вя дзен ня ў ба я вую га тоў-

насць 1000 грэ час кіх ка раб лёў, а 

мі лі але на апіс вае дак лад ную коль-

касць пры га жос ці, не аб ход най для 

та го, каб ад пра віць у па ход ад но 

ста ра жыт на грэ час кае суд на.

Ка ро ві на тра ва. Для доб ра га 

фер ме ра па мер по ля менш важ ны, 

чым якасць тра вы для ўтры ман-

ня ра га тай жы вё лы. А для вы мя-

рэн ня коль кас ці зям лі, мі ні маль на 

не аб ход най для ад ной ка ро вы, у 

Ір лан дыі вы ка рыс тоў ва лі па няц це 

«ка ро ві на тра ва». У Аме ры цы так-

са ма іс на ваў свое асаб лі вы «ін дэкс 

ка ро вы-ма ці», які вы зна чаў, коль кі 

ця жар ных ка роў мог пра кар міць 

адзін акр зям лі. У пер шую чар гу 

ён уліч ваў ме на ві та якасць зям лі, 

а не яе пло шчу.

Яч мень. Як і фут, адзін ка «яч-

мен нае зер не» (або прос та «яч-

мень») пер ша па чат ко ва бы ла 

роў ная па ме ру фак тыч най рэ чы — 

зер ня яч ме ню. Пас ля яна бы ла 

стан дар ты за ва ная: адзін яч мень 

пры раў ноў ваў ся 1/3 ца лі. Яч мень 

да гэ та га ча су вы ка рыс тоў ва ец ца 

для вы зна чэн ня па ме раў абут ку ў 

Вя лі ка бры та ніі і Ір лан дыі: адзін яч-

мень — гэ та роз ні ца па між су сед ні-

мі па ме ра мі. А 1/4 яч ме ню роў ная 

ад на му зер ню ма ку.

Сід харб. Сід харб з'яў ля ец ца 

ме рай коль кас ці ва ды. Яна вы ка-

рыс тоў ва ец ца ў Аў стра ліі, а наз-

ва ўтво ра на ад Сід ней скай бух ты 

(Sуdnеу Hаrbоr).

Адзін ка Фрыд ма на. Гэ тая 

адзін ка бы ла на зва ная ў го нар 

агля даль ні ка га зе ты Nеw Yоrk 

Tіmеs То ма са Фрыд ма на і скла-

дае «на ступ ныя шэсць ме ся цаў». 

Яна з'я ві ла ся пас ля та го, як Фрыд-

ман вы ка рыс таў у сва іх ар ты ку лах 

фра зу «ў на ступ ныя шэсць ме ся-

цаў» для праг на за ван ня тэр мі наў 

за кан чэн ня вай ны ў Іра ку 14 ра зоў 

за два з па ло вай га ды.

Мі кі. Ад чу валь насць кам п'ю тар-

ных мы шэй вы мя ра ец ца ў мі кі-маў-

сах на ца лю. 1 мі кі — гэ та даў жы-

ня мі ні маль на га фік са ва на га ру ху 

кам п'ю тар най мы шы, які звы чай на 

зна хо дзіц ца ў ме жах па між 1/200 

і 1/300 ца лі.

Дзі рак. Бры тан скі фі зік-тэ а рэ-

тык, адзін са ства раль ні каў кван-

та вай ме ха ні кі Поль Дзі рак быў не 

асаб лі ва га вар лі вы, у вы ні ку ча го 

ка ле гі, якія пра ца ва лі з ім, пры ду-

ма лі адзін ку Дзі ра ка, роў ную ад-

на му сло ву ў га дзі ну. Так са ма яна 

лі чыц ца адзін кай са рам лі вас ці.

Мор ген. Mоrgеn з ня мец кай і ні-

дэр ланд скай моў пе ра кла да ец ца 

як «ра ні ца» і азна чае пло шчу по ля, 

якую адзін ча ла век па спее ўза раць 

на пра ця гу гэ та га ча су. Мор ген вы-

ка рыс тоў ваў ся ў Гер ма ніі, Ні дэр-

лан дах, Поль шчы і, у за леж нас ці ад 

мес ца зна хо джан ня, быў роў ны ад 2 

да 12 ты сяч квад рат ных мет раў — 

ві да воч на, у апош нім вы пад ку лю-

дзі бы лі най больш пра ца ві тыя.

Ру ка. Улас на ка жу чы, ка лі ёсць 

та кая адзін ка вы мя рэн ня, як на га 

(fооt), ча му б не быць і ру цэ (hаnd)? 

Спа чат ку да лонь вы ка рыс тоў ва лі 

для вы мя рэн няў у Ста ра жыт ным 

Егіп це, за тым анг лій скі ка роль Ген-

рых VІІІ па спра ба ваў стан дар ты-

за ваць яе і пры раў няў да ча ты рох 

ца ляў. Сён ня «ча ты рох ца ля вая» 

ру ка вы ка рыс тоў ва ец ца для вы мя-

рэн ня вы шы ні ко ней у кар ку.

Ма тыль кі, 
якія хар чу юц ца 

сля за мі
Mаbrа Еlерhаntорhіlа — адзін з дзі вос-

ных ві даў нач ных ма тыль коў. Яго асноў-

ная ежа — слё зы сла ноў.

Па вод ле ня даў ніх да сле да ван няў, та кое 

хар ча ван не да во лі па жыў нае, бо слё зы жы-

вёл скла да юц ца не толь кі з ва ды і со лі, але і з 

пэў най коль кас ці бял ку. Ма тыль кі, кво лыя і пя-

шчот ныя на ся ко мыя, мо гуць піць слё зы, зна-

хо дзя чы ся не па срэд на ка ля во ка сла на, пры-

чым жы вё лі на гэ та га на ват не за ўва жыць.

Не ка то рыя ін шыя ві ды нач ных ма тыль коў 

так са ма хар чу юц ца сля за мі. Пры гэ тым усе 

ві ды ста ра юц ца тры мац ца да лей ад дра пеж ні-

каў і пе ра важ на п'юць слё зы буй ных, у асноў-

ным ка пыт ных, жы вёл. Не ка то рыя ма тыль кі 

ча сам п'юць на ват слё зы лю дзей, і кож ны від 

мае свой уні каль ны спо саб атрым лі ваць улю-

бё ны ла су нак.

Так, не ка то рыя ма тыль кі ўвод зяць ха ба ток 

пад па ве ка сон най жы вё лы, а за тым па глы-

на юць вад касць. Іншыя спе цы яль на вы ка рыс-

тоў ва юць свой ха ба ток для раз драж нен ня 

во ка, каб вы дзе лі лі ся слё зы. Больш за ўсё 

не па шан ца ва ла ві ду Роnсеtіа — у гэ тых ма-

тыль коў на столь кі ка рот кія ха бат кі, што ім 

да во дзіц ца піць, пры ча піў шы ся на ўпрост да 

воч на га яб лы ка. Для іх вель мі важ ная здоль-

насць на сы чац ца як ма га хут чэй, бо па зра-

зу ме лых пры чы нах іх жыц цё мо жа скон чыц ца 

во ка мгнен на — лі та раль на.

17 са ка ві ка 1852 го да італь ян-

скі аст ра ном Ані ба ле дэ Гас па рыс 

ад крыў астэ ро ід, які атры маў імя 

(16) Псі хея ў го нар ба гі ні, якая 

ўва саб ляе ў ста ра жыт на грэ час-

кай мі фа ло гіі ду шу. Да лей шае 

вы ву чэн не ня бес на га це ла да ло 

сен са цый ныя вы ні кі: у ім утрым-

лі ва ец ца рэ корд на вы со кая коль-

касць жа ле за, ні ке лю, пла ці ны, 

ме дзі і зо ла та.

Жа ле за-ні ке ле выя астэ ро і-

ды вель мі рэд кія (вуг ля род ных 

і сі лі кат ных ку ды больш). У да-

да так (16) Псі хея вар тая ста яць 

аса бня ком дзя ку ю чы свай му 

дыя мет ру — 226 км! На яе ад ну 

пры па дае амаль 1 пра цэнт ад 

агуль най ма сы ўсіх цел у по ясе 

астэ ро і даў. Не каль кі га доў та му 

NАSА аб' яві ла аб пла на ва най 

экс пе ды цыі да астэ ро і да. У пер-

шую чар гу на ву коў цаў ці ка вяць 

пры чы ны та кой вы со кай кан-

цэнт ра цыі каш тоў ных ме та лаў. 

Як мяр ку ец ца, (16) Псі хея — не-

на ро джа ная пла не та, па доб ная 

па скла дзе да яд раў Зям лі і Мар-

са. «Ад пра віў шы ся ўглыб кос ма-

су, мы вы ву чым глы бі ні ўлас най 

пла не ты», — упэў не ная аме ры-

кан скі пла не то лаг Лін да Эл кінс-

Тан тан.

(16) Псі хея амаль у тры ра зы 

да лей шая ад Сон ца, чым Зям-

ля (2,747 аст ра на міч най адзін кі). 

Шлях ад Зям лі — пры ўмо ве па-

спя хо ва га стар ту ле там 2022 го-

да — зой ме ча ты ры га ды, і яшчэ 

ка ля 20 ме ся цаў кас міч ны апа рат 

бу дзе вес ці вы ву чэн не ня бес на га 

це ла.

Пра мыс ло вае асва ен не астэ-

ро і даў — перс пек тыў ная сфе ра, 

ці ка васць да якой пра яў ля юць усе 

кас міч ныя дзяр жа вы. Раз гля да юц-

ца тры маг чы мыя ва ры ян ты та кіх 

ра бот: зда бы ча ру ды і да стаў ка яе 

на мес ца на ступ най пе ра пра цоў кі, 

пе ра пра цоў ка прос та на мес цы з 

на ступ най да стаў кай ужо атры ма-

на га ма тэ ры я лу, а так са ма пе ра-

мя шчэн не астэ ро і да на бяс печ ную 

ар бі ту па між Ме ся цам і Зям лёй.

Ве лі зар ныя па ме ры (16) Псі хеі 

і да лё кая ад лег ласць не да зва ля-

юць ажыц ця віць ні адзін з гэ тых 

ва ры ян таў — пры нам сі на су час-

ным уз роў ні раз віц ця тэх на ло гій. 

Ад нак ін фар ма цыя пра на ву ко вую 

экс пе ды цыю пры цяг ну ла вя лі кую 

ўва гу спе цы я ліс таў з роз ных аб-

лас цей: па роз ных ацэн ках, кошт 

усіх рэ сур саў астэ ро і да — ад 10 

да 700 квін тыль ё наў до ла раў. 

Гэ та га ха пі ла б, каб зра біць усіх 

лю дзей міль яр дэ ра мі, але пры гэ-

тым су свет ная эка но мі ка аб ры ну-

ла ся б услед за па дзен нем кош таў 

на сы ра ві ну.

Тым не менш прад стаў ні кі 

гор на зда бы валь най ін дуст рыі не 

страч ва юць на дзей. Па вод ле слоў 

ген ды рэк та ра ЕurоSun Mіnіng 

Ско та Му ра, што год на су свет ны 

ры нак па сту пае ка ля 141,75 то ны 

зо ла та, але гэ тыя аб' ёмы цьмя-

не юць у па раў на нні з тым, што 

мож на зда быць у кос ма се. «Ка лі 

вы хо ча це стаць за ла тым ты та-

нам, вам да вя дзец ца ада рвац ца 

ад Зям лі — са праўд ныя ты та ны 

бу дуць пра ца ваць у кос ма се», — 

ка жа ён.

Ну і ну!Ну і ну!

У ЧЫМ ВЫ МЯ РА ЮЦ ЦА ПРЫ ГА ЖОСЦЬ 
І СА РАМ ЛІ ВАСЦЬ?

Тэх на ло гііТэх на ло гіі У све це жы вёлУ све це жы вёл

або Са мыя дзіў ныя адзін кі вы мя рэн ня

Падрыхтаваў 

Іван КУ ПАР ВАС.

ЗО ЛА ТА ЗО ЛА ТА 
БУ ДУЦЬ БУ ДУЦЬ 
ШУ КАЦЬ ШУ КАЦЬ 

У КОС МА СЕУ КОС МА СЕ
NАSА пад рых туе экс пе ды цыю да астэ ро і да 

кош там у $10 000 квад рыль ё наў

У кі но з са ба ка мі
Боль шасць ула даль ні каў са бак па го дзяц ца з тым, што 

ня прос та па кі даць до ма свай го га да ван ца, ка лі збі ра-

еш ся на ве даць пэў нае мес ца, ку ды нель га пры хо дзіць 

з хат ні мі жы вё ла мі.

У той час як прак тыч на ўсе кі на тэ ат ры за ба ра ня юць лю-

дзям пры хо дзіць са сва і мі ча ты рох но гі мі кам пань ё на мі, у 

Тэх асе ёсць кі на тэ атр K9 Сіnеmаs, у якім па доб ным на вед-

валь ні кам бу дуць не толь кі ра ды, але і пра па ну юць бяс плат-

нае ві но аль бо віс кі ў не аб ме жа ва най коль кас ці!

Кан цэп цыя кі на тэ ат ра бы ла пры ду ма ная яго гас па да ром 

Эры кам Ланк фар дам у 2018 го дзе, ка лі яму на да ку чы ла 

па кі даць до ма свай го са ба ку па мя нуш цы Мядз ведзь. З та-

го ча су што ве чар кі на тэ атр зай ма ец ца тым, што за баў ляе 

ўла даль ні каў са бак і іх ча ты рох но гіх сяб роў. Тут пра хо дзяць 

як тэ ма тыч ныя ве ча ры, так і ра за выя су мес ныя кі на па ка зы, 

на прык лад «Гуль ня тро наў».

Бі ле ты каш ту юць 15 до ла раў, і ў гэ ту ца ну ўва хо дзіць 

пра ход ад на го ча ла ве ка, ад на го са ба кі і бяс плат нае ві но або 

віс кі — на вы бар. Мож на прый сці і з дру гім са ба кам — за 

да дат ко выя пяць до ла раў. Так са ма ў кі на тэ ат ры мож на на-

быць ежу са бе і корм са ба кам, так што хат ні ўлю бё нец бу дзе 

па чу вац ца гэ так жа кам форт на, як і яго гас па дар. Унут ры 

на вед валь ні кі мо гуць раз ня во ліц ца на зруч ных мяк кіх крэс-

лах, па куль са ба кі так са ма па гля дзяць фільм аль бо прос та 

па дрэм люць по бач.

Зра зу ме ла, кі на тэ атр про сіць, каб усе гле да чы пры бі ра лі 

за сва і мі са ба ка мі пас ля се ан саў, а тым, хто пры хо дзіць са 

сва ім ча ты рох но гім сяб рам упер шы ню, не аб ход на пры нес ці 

да вед ку ад ве тэ ры на ра, у якой па зна ча на, што са ба ка мае 

ўсе не аб ход ныя пры шчэп кі.
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