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Ча муЧа му

...лю дзі вы ра шы лі, 
што Зям ля плос кая?

Бы ло б па мыл кай мер ка ваць, быц цам лю дзі ве ры лі ў тое, 

што Зям ля плос кая, шмат сот няў га доў, па куль свят ло су-

час най на ву кі не раз ве я ла цем ру не вуц тва.

Вя до ма ж, вя лі кія ро зу мы ча ла вец тва за ўва жы лі, што пла не та 
мае фор му ша ра, яшчэ ў глы бо кай ста ра жыт на сці. Та кія аў та ры, як 
Пі фа гор і Арыс то цель, згад ва лі пра гэ та ў сва іх пра цах, ство ра ных 
на сві тан ку цы ві лі за цыі, а Эра тас фен у ІІІ ста год дзі да на шай эры 
здо леў да во лі дак лад на вы лі чыць дыя метр пла не ты, аба пі ра ю чы ся 
на на зі ран ні за ста но ві шчам це ню ад Сон ца ў роз ны час су так.

У ча сы на са джэн ня хрыс ці ян ства Зям ля ўсё яшчэ бы ла круг лая 
для на ву ко вай су поль нас ці та го ча су. У «Бос кай ка ме дыі» Дан тэ, 
на пі са най у 1300-х га дах, аў тар апіс вае пла не ту як сфе ру. Ка та ліц-
кія ма на хі — нось бі ты ве даў у тыя ча сы — не ад на ра зо ва па каз ва-
юць на гэ ты факт у сва іх за пі сах. На ват прос та му ма ра ку не трэ ба 
тлу ма чыць, ча му ка раб лі, ха ва ю чы ся за га ры зон там, ро бяць гэ та 
па сту по ва: спа чат ку зні кае па лу ба, а ў апош нюю чар гу — мач та. Ім 
вя до ма, што гэ та ад бы ва ец ца, бо Зям ля мае фор му ша ра.

Але ў ся рэ дзі не ХІХ ста год дзя ча ла вец-
тва спа сціг ла сты хій нае бед ства па іме ні 
Сэ мю эль Раў бо тэм — так клі ка лі бур на га 
і дзей на га бры тан ска га «вы на ход ні ка» і 
«да след чы ка Зям лі», у чы іх ра бо тах, апуб-
лі ка ва ных пад псеў да ні мам Па ра лакс, 
упер шы ню з'яў ля ец ца сцвяр джэн не пра 
тое, што Зям ля — гэ та дыск. Па вод ле яго 
тэ о рыі, якую ён на зваў Zеtеtіс Аstrоnоmу 
(аст ра но мія плос кай Зям лі), Зям ля — гэ та 
плос кі дыск з цэнт рам на Паў ноч ным по-
лю се, як пра гэ та га во рыц ца ў не ка то рых біб лей скіх тэкс тах. Яго 
пас ля доў ні кі за сна ва лі «Су свет нае зэ тэ тыч нае та ва рыст ва».

Не вя до ма, з ча го Раў бо тэм гэ та ўзяў: сам ён за пэў ні ваў, што 
прый шоў да та кой вы сно вы ў хо дзе ўлас ных «во пы таў». У мі ну-
лым за сна валь нік ка му ны, за тым ванд роў ны «на ву ко вец», урач, 
бліс ку чы ара тар, які ўмеў так перакручваць сло вы сва іх апа не нтаў 
і ўво гу ле ўсё пе ра ва роч ваць да га ры на га мі, што ад са мых ла гіч-
ных і пе ра ка наў чых ар гу мен таў ка ме ня на ка ме ні не за ста ва ла ся, 
Раў бо тэм да мог ся вя лі ка га пос пе ху ў па пу ля ры за цыі сва іх ідэй. 
Праз паў та ра ста год дзя з раз віц цём ін тэр нэ ту гэ тыя ідэі ста лі яшчэ 
больш па пу ляр ныя, што, зрэш ты, не за мі нае ім па-ра ней ша му 
быць цал кам па мыл ко вы мі.

...ка ты мур ка юць
Не каль кі га доў та му кні га Гі не са па поў ні ла ся чар го вым 

рэ кор дам: кот па мя нуш цы Мер лін мур каў гуч ней за ўсіх 

ас тат ніх ка тоў на пла не це. Ад нак што на огул пры му шае 

ка тоў мур каць?

Час цей за ўсё мур кан не 
сім ва лі зуе доб ры на строй у 
жы вё лы, вод гук на пя шчо ту 
гас па да ра, па дзя ку за ежу. 
Зрэш ты, гэ та не адзі ныя сі-
ту а цыі, ка лі мож на па чуць 
па доб ныя гу кі: ка ты так са ма 
мур ка юць спа ло хаў шы ся або 
ка лі зга ла да юць. Ве тэ ры на ры 

рас каз ва юць, што ня рэд ка зда ро вы кот мур кае, калі знаходзіцца 
по бач з хво рым.

Ро біц ца гэ та не толь кі ў знак пад трым кі. Яшчэ не каль кі га доў 
та му бры тан скія на ву коў цы ад кры лі эфект так зва най «тэ ра піі 
мур кан ня» (purr therapy), апуб лі ка ваў шы вы ні кі ў ча со пі се Current 
Bіology. Вы ву чыў шы вар ка тан не ка тоў пры са мых роз ных аб ста-
ві нах, на ву коў цы ад зна чы лі, што гу чан не вар' і ру ец ца ў час то тах 
па між 50 і 150 герц. І роз ная та наль насць пры зна ча ец ца для роз-
ных вы пад каў: ад за да валь нен ня да па тра ба ван ня па кар міць. 
Най больш ці ка вай ста ла на ступ ная вы сно ва: мур кан не на час то тах 
па між 20 і 140 герц спры яе га ен ню траў маў кос так і су ха жыл ляў, 
па ляг чае ацё кі і боль, а так са ма да па ма гае пры ды ха ві цы.

Гу ка выя хва лі са праў ды шы ро ка пры мя ня юц ца ў ме ды цы не. 
Ка ты, як ад зна ча юць на ву коў цы, маг лі эва лю цый на вы пра ца ваць 
ме ха нізм, які вы леч вае і іх са міх, і тых, хто по бач з імі. Мур ка юць 
не толь кі хат нія ка ты, але і ін шыя прад стаў ні кі ся мей ства ка ці-
ных: львы, ле а пар ды, ягу а ры, тыг ры, снеж ныя бар сы, дым ча тыя 
леа пар ды, ге пар ды і пу мы. Жы вё лы ня рэд ка ро бяць гэ та ў ста не 
спа кою і ка лі яны ад ны: гэ та свай го ро ду пра фі лак ты ка хва роб 
кос так, мяр ку юць да след чы кі.

Але гэ та не мо жа быць адзі най пры чы най мур кан ня — як не 
іс нуе адзі най пры чы ны, ча му ча ла век смя ец ца або пла ча. За-
да валь нен не, прось ба і за ах воч ван не так са ма ля жаць у асно ве 
ка ці на га мур кан ня.

ПА ЧУЦЬ 
КО ЛЕР

Мас так Ніл Хар бі сан на ра дзіў-
ся не звы чай ным дзі цем — ён не 
ад роз ні ваў ко ле ры. У 2004 го дзе 
ён вы ра шыў гэ та змя ніць. Для гэ-
та га пад клю чыў да ніж няй част кі 
чэ ра па элект рон ную ан тэ ну, якая 
пе ра ўтва рае час то ты свят ла ў віб-
ра цыі, а мозг ін тэр прэ туе іх як гук, 
да зва ля ю чы мас та ку «чуць ко лер». 
Гэ тыя час то ты на ват здоль ныя вы-
хо дзіць за ме жы бач на га спект ру, 
да зва ля ю чы мас та ку «чуць» ня-
бач ныя час то ты — інф ра чыр во ныя 
і ўльтра фі я ле та выя. «Ня ма роз ні цы 
па між пра грам ным за бес пя чэн нем 
і ма ім моз гам, па між ма ёй ан тэ най 
і ін шай част кай це ла. Кі бер не ты ка 
аб' яд ноў вае ўсё гэ та, і я ад чу ваю 
ся бе тэх на ло гі яй», — ска заў ён у 
ін тэр в'ю Nаtіоnаl Gеоgrарhіс. Яго ма-
ды фі ка цыю це ла не заў сё ды пры-
ма лі на ўра: у бры тан ска га ўра да 
ўзнік лі праб ле мы, ка лі ан тэ на Хар-
бі са на з'я ві ла ся на фо та мас та ка ў 
паш пар це. Вы на ход нік зма гаў ся з 
ура дам за яе за ха ван не. Ён пе ра-
мог, стаў шы пер шым «юры дыч на 
пры зна ным» кі бар гам.

«РУ КА ЛЮ КА»

LUKЕ Аrm, яна ж «Ру ка Лю ка» 
(на зва ная ў го нар Лю ка Скай у о ке ра, 
ад на го з га лоў ных ге ро яў су свет на 
вя до май кі на фран шы зы «Зор ныя 
вой ны»), — гэ та вы со ка тэх на ла гіч-
ны пра тэз, які да зва ляе ўла даль ні ку 
ад чу ваць до ты кі. Спе цы яль ны ма-
тор за бяс печ вае зва рот ную су вязь, 
імі ту ю чы су пра ціў лен не, якое аказ-
ва юць роз ныя фі зіч ныя аб' ек ты, — 
ка рыс таль нік мо жа ад чуць, што па-
душ ка мае мен шае су пра ціў лен не, 
чым цэг ла. Атры маў шы фі нан са-
ван не, за вер ша ны пра ект атры маў 
ад аб рэ нне ЗША і FDА ў 2014 го дзе. 
Элект рон ныя дат чы кі атрым лі ва юць 
сіг на лы ад мышцаў ка рыс таль ні ка, 
якія за тым пе ра вод зяць у фі зіч ны 

рух. Нось біт мо жа ад на ча со ва ма ні-
пу ля ваць не каль кі мі су ста ва мі пры 
да па мо зе пе ра клю чаль ні каў, які мі 
мож на кі ра ваць з да па мо гай сва іх 
ног. Пер шай ка мер цый на да ступ най 
«ру кой Лю ка» скарысталася не вя-
лі кая гру па ва ен ных ам пу тан таў у 
2017 го дзе. Яны маг лі ку піць пра тэз 
праз свай го ўра ча, але ад зна ча лі, 
што пры ла да на той час каш та ва-
ла пры бліз на 100 000 до ла раў. Яна, 
да рэ чы, не мо жа пра ца ваць поў нас-
цю аў та ном на: для паў на вар тас-
най ра бо ты сі му ля та ру па трэ бен 
камп'ютар.

Так са ма вя лі кія кро кі ў гэ тым кі-
рун ку зра бі ла кам па нія па вы твор-
час ці пра тэ заў Bеbіоnіс, якая ства-
рае са мыя су час ныя пра тэ зы рук. 
Ін ды ві ду аль ныя ма тор чы кі ў кож ным 
су ста ве ру ха юць кож ную част ку ру кі 
не за леж на. Для да па мо гі ў што дзён-
ным вы ка ры стан ні ў Bеbіоnіс ёсць 
14 за га дзя вы зна ча ных схем за хо пу. 
Вы со ка адчувальныя ру ха ві кі мя ня-
юць хут касць і сі лу за хо пу ў рэ жы-
ме рэаль на га ча су — яны до сыць 
да лі кат ныя, каб ка рыс таль нік мог 
утрым лі ваць яй ка па між ука заль-
ным і вя лі кім паль ца мі, і до сыць на-
дзей ныя, каб вы тры маць да 45 кі ла-
гра маў. Ру ка Bеbіоnіс ста ла ка мер-
цый на да ступ най ужо ў 2010 го дзе. 
За на ступ ныя га ды ма дэ лі толь кі 
па ляп ша лі ся ў да чы нен ні да ча су 
аў та ном най ра бо ты, гнут кас ці і пра-
грам на га за бес пя чэн ня.

ВЯР НУЦЬ 
ЗРОК

Ва ўзрос це 20 га доў Джэн сен 
Ной ман пе ра жыў дзве ава рыі, у вы-
ні ку якіх яму ў во чы тра пі лі ме та ліч-
ныя ас кеп кі, па зба віў шы маг чы мас-
ці ба чыць. У 2002 го дзе 37-га до вы 
Ной ман пры няў удзел у клі ніч ных 
вы пра ба ван нях, якія пра вод зяц ца 
Лі са бон скім ін сты ту там Да бе ле. 

Да яго моз га пад клю чы лі тэ ле ві зій-
ную ка ме ру, аб мі на ю чы не пра цу ю-
чыя во чы. З кро пак свят ла ва кол яго 
сфар мі ра ва лі фі гу ры, якія акрэс лі ва-
лі на ва коль ны свет, на даў шы Ной-
ма ну «той са мы кроп ка вы зрок, як у 
«Мат ры цы». Сіс тэ ма да зво лі ла яму 
ўба чыць ка ляд ныя агень чы кі, якія 
тан ца ва лі на яго до ме ў Ка на дзе, у 
тым жа го дзе. На жаль, сіс тэ ма пе-
ра ста ла дзей ні чаць ужо праз па ру 
тыд няў. І ка лі Уіль ям Да бе ле, вы на-
ход нік гэ тай тэх на ло гіі, па мёр у 2004 
го дзе, ён не па кі нуў амаль ні я кай 
да ку мен та цыі, та му тэх ні кі не змаг лі 
па пра віць сіс тэ му Ной ма на. У 2010 
го дзе яе вы да лі лі хі рур гіч ным шля-
хам, і Ной ман зноў стаў аб са лют на 
сля пы. Але тым не менш пер шы во-
пыт ёсць, і ра бо ты ў гэ тым кі рун ку 
вя дуц ца і ін шы мі ву чо ны мі.

ХА ДЗІЦЬ 
СІ ЛАЙ ДУМ КІ

Кі ра ва ную сі лай дум кі на гу ўпер-
шы ню па чаў вы ка рыс тоў ваць у 
2012 го дзе Зак Ваў тэр, пра грам ны 
ін жы нер з Сі эт ла, яко му ам пу та ва лі 
на гу вы шэй ка ле на. Тэх на ло гія, якая 
пе ра ўтва рае сіг на лы моз га ў фі зіч-
ны рух, на зы ва ец ца TMR (Tаrgеtеd 
Musсlе Rеіnnеrvаtіоn) і бы ла ство ра-
на ў 2003 го дзе для пра тэ заў верх ніх 
ка неч нас цяў. Але пра тэз Ваў тэ ра 
быў у пэў ным сэн се рэ ва лю цый ны, 
та му што ўпер шы ню за мя ніў на гу. 
У 2012 го дзе Зак Ва у тэр пе ра адо-
леў 2100 пры сту пак Уі ліс-таў э ра ў 
Чы ка га пры да па мо зе свай го пра-
тэ за на гі. Яму спат рэ бі ла ся на гэ та 
53 хві лі ны і 9 се кунд.

ГЛЯ ДЗІМ — 
ПЕ РАД АЁМ

Кі на рэ жы сёр з Та рон та Роб 
Спенс вы ра шыў за мя ніць ад сут нае 
пра вае во ка пра тэ зам, аб ста ля ва-
ным ві дэа ка ме рай з бес пра вад-
ной пе ра да чай да ных. Дзя ку ю чы 
парт нёр ству з кам па ні яй RF, якая 
зай ма ец ца рас пра цоў кай бес пра-
вад ных пры лад пе ра да чы да ных, 
і гру пе ін жы не раў-элект ры каў 
Спен су зра бі лі пра тэз ную аба лон-
ку для во ка, якая змаг ла змяс ціць 
до сыць шмат элект ро ні кі ў аб ме-
жа ва най пра сто ры. Ка ме ра мо жа 
за піс ваць да 30 хві лін зня та га ма тэ-
ры я лу да поў най раз рад кі ба та рэі. 
Спенс вы ка рыс таў кад ры, зня тыя 
яго пра тэ зам во ка, у да ку мен таль-
ным філь ме Dеus Ех: Thе Еуеbоrg 
Dосumеntаrу. Матэрыялы  падрыхтаваў Іван КУПАРВАС.

Тэх на ло гііТэх на ло гіі

АД ЧА ЛА ВЕ КА 
ДА КІ БАР ГА

Ужо сён ня ча ла ве чае це ла злі ва ец ца з тэх на ла гіч ны мі пры ла да мі 

так, як мы і ўя віць са бе не маг лі яшчэ не каль кі дзе ся ці год дзяў 

та му. Звыш натуральная сі ла, хут касць і па чуц ці пе ра ста лі 

быць част кай на ву ко вай фан тас ты кі — усё гэ та ўжо ў пэў най 

сту пе ні да ступ на звы чай на му ча ла ве ку. Ня гле дзя чы на тое, 

што най ноў шыя тэх на ло гіі дазваляюць нам уба чыць маг чы мас ці 

лю дзей у бу ду чы ні, у на шы дні яны най больш ка рыс ныя 

для лю дзей, якія па ку ту юць ад ін ва лід нас ці ў тым ці ін шым 

вы гля дзе. Тэх на ло гіі здоль ныя ў лі та раль ным сэн се ра біць 

з лю дзей кі бар гаў, за мя ня ю чы ад сут ныя ка неч нас ці, унут ра ныя 

ор га ны і ор га ны па чуц цяў. Ча сам яны на ват мо гуць па леп шыць 

звы чай ную функ цыю це ла.

Пе рад ва мі не каль кі дзіў ных пры кла даў, якія мо гуць зра біць 

з вас кі бар га ўжо ця пер. Яны па каз ва юць, як да лё ка мы 

ўжо зай шлі і як да лё ка мо жам зай сці ў бу ду чы ні.


