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ТАЯМНІЦЫ І АДКРЫЦЦІ
Ад пачатку свету

Дыназаўр
з «крыламi»
для бегу
Новы вiд дыназаўра з пярэднiмi канечнасцямi, падобнымi на крылы, але прызначанымi для бегу, апiсалi аргенцiнскiя
палеантолагi. Пра гэта паведамiў партал
навiн Infobae.

з чалавекам, узбiраецца на ўзвышшы, куляецца i спрабуе адкрыць дзверы. Таксама паказана, як некалькi робасабак гуляюць у футбол,
перамяшчаюць чалавека на драўлянай дошцы
i цягнуць вялiкагрузны аўтамабiль за прывязаны трос. Акрамя гэтага, робаты могуць запiсваць вiдэа i рабiць агляд мясцовасцi. Spot
прапануюць выкарыстоўваць у тым лiку для
аўтаматычнага збору даных, перавозкi грузаў i
iншых задач. Дадаткова Boston Dynamics прапануе купiць запасны акумулятар, а таксама
падпiску на гадавое прэмiум-абслугоўванне
за 15 тысяч долараў.

Гаючая сiла прыроды

Шклянка
за здароўе
да донца
Новы вiд дыназаўра атрымаў назву аверараптар, яго парэшткi былi знойдзеныя яшчэ ў
2013 годзе ў заходняй частцы правiнцыi РыаНегра, але тады навукоўцы не змаглi класiфiкаваць яго. У 2018 годзе новая экспедыцыя пад кiраўнiцтвам палеантолага Мацiяса
Мота змагла раскапаць новыя акамянеласцi,
якiя дапоўнiлi раней выяўленыя. На падставе аналiзу гэтых дзвюх знаходак навукоўцы
зразумелi, што перад iмi раней невядомы вiд
дыназаўра.
У аверараптара былi доўгiя i вострыя кiпцюры, як i ў раней вядомых велацiраптараў
(двухногiх дыназаўраў), але адметнай рысай
новага вiду з'яўляюцца падоўжаныя верхнiя
лапы з трывалымi элементамi, вельмi падобныя на крылы сучасных птушак, адзначыў
Мота. Пры гэтым даследчык заўважыў, што
прадстаўнiкi гэтага вiду не ўмелi лётаць, а падобныя на крылы канечнасцi выкарыстоўвалiся пры бегу.
Аверараптар быў драпежнiкам i дасягаў
паўтара метра ў даўжыню, мог хутка бегаць,
каб злавiць сваiх ахвяр, а таксама выкарыстоўваў лапы з крыламi для ўтрымання раўнавагi i хуткай змены напрамку руху.
Устаноўлена, што аверараптары насялялi
тэрыторыю сучаснай Аргенцiны каля 90 мiльёнаў гадоў таму. На думку навукоўцаў, адкрыццё новага вiду дапаможа лепш зразумець, як
адбывалася эвалюцыя дыназаўраў.

Да чаго дайшоў прагрэс

Не жадаеце
сябра —
робата-сабаку?

Навукоўцы ў Германii даказалi карысць
ужывання адной шклянкi вады нашча
для метабалiзму, стану скуры i валасоў. Пра гэта паведамляе партал Planet
Today.

У ходзе даследавання на базе аднаго з унiверсiтэтаў спецыялiсты назiралi за добраахвотнiкамi, якiя павiнны былi штодня выпiваць
шклянку чыстай бутыляванай вады на пусты
страўнiк. Такiм чынам навукоўцы мелi намер
даказаць тэорыю пра тое, што ўжыванне вады нашча аказвае спрыяльнае ўздзеянне на
арганiзм чалавека.
Удзельнiкi эксперыменту заўважылi паляпшэннi ў абмене рэчываў. Акрамя таго, у добраахвотнiкаў знiклi скурныя пачырваненнi i
разнастайныя высыпаннi. У прыватнасцi,
у паддоследных скура стала больш гладкая,
палепшыўся тон твару, а валасы сталi жывейшыя.
Навукоўцы ўстанавiлi, што ў добраахвотнiкаў на 20 працэнтаў паскорыўся метабалiзм.
Гэта кажа пра тое, што халодная вада нашча
можа стаць добрай прафiлактыкай атлусцення. Праведзеныя даследаваннi дазваляюць
спецыялiс там сцвярджаць, што ўжыванне
шклянкi вады па ранiцах нашча — гэта просты i дзейсны спосаб палепшыць стан свайго
арганiзма.

Дайверам —
замест
мовы жэстаў
Падводны Wi-Fi прайшоў першыя паспяховыя выпрабаваннi. Эксперты лiчаць,
што новая сiстэма бесправаднога iнтэрнэту, якая адсылае сiгналы праз прамянi
святла, можа справакаваць рэвалюцыю
ў сферы камунiкацыi. Новую тэхналогiю
назвалi Aqua-Fi. Яна была распрацавана
для таго, каб дайверы маглi перадаваць
вiдэа i даныя на паверхню або стасункавацца пад вадой не толькi жэстамi рук.
Пра гэта пiша Newsweek.

Кошт чац ве ра но гай пры ла ды скла дае
74,5 тысячы долараў. Вытворцы адзначаюць,
што Spot створаны для кампанiй, якiя хацелi б даведацца, якiм чынам мабiльныя робаты
могуць быць прыстасаваныя да вырашэння
розных задач, пачынаючы ад прамысловага
кантролю i заканчваючы iндустрыяй забаў.
Таксама кампанiя выклала на сваiм Youtubeканале рэкламны ролiк, у якiм паказаны ўменнi робата. На кадрах вiдаць, як Spot ходзiць,
падымаецца па лесвiцы, адцiскаецца нароўнi
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Поўня 5 ліпеня.
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дня

21.40
21.37
21.30
21.18
21.54
21.45

16.51
17.07
16.51
16.34
16.48
16.30

Дзе вы, дзецi
iншых галактык?
Навукоўцы падлiчылi, што ў нашай галактыцы можа быць 36 пазаземных цывiлiзацый. Разлiкi навукоўцаў улiчвалi
характар хiмiчнай эвалюцыi Сусвету i
тыповую хуткасць развiцця ўсё больш
складаных формаў жыцця. На жаль, пры
цяперашнiм развiццi тэхналогiй засекчы
iх практычна немагчыма. Пра гэта гаворыцца ў рабоце навукоўцаў, апублiкаванай Astrophysical Journal.

«Наша iдэя заключалася ў тым, каб выкарыстоўваць прынцыпы тэорыi эвалюцыi ў
касмiчных маштабах. Мы назвалi вынiкi нашых
разлiкаў «астрабiялагiчнай мяжой Капернiка». У адпаведнасцi з iмi ў нашай галактыцы
павiнна iснаваць як мiнiмум некалькi тузiнаў
цывiлiзацый, калi развiццё кожнай з iх займае
каля пяцi мiльярдаў гадоў», — расказаў адзiн
з аў тараў работы, прафесар Нотынгемскага ўнiверсiтэта (Вялiкабрытанiя) Крыстафер
Канселiс.
Раней навукоўцы меркавалi, што адсутнасць пазаземных цывiлiзацый можа тлумачыцца ўнiкальнымi ўмовамi для фармiравання
разумнага жыцця, якiя склалiся на Зямлi. Гэтая
гiпотэза здаецца навукоўцам малаверагоднай
пасля адкрыцця мноства землепадобных планет каля найблiжэйшых да нас зорак. Згодна
з новым даследаваннем, усяго ў Млечным
Шляху магло iснаваць ад 475 да 928 цывiлiзацый, аднак цяпер, як мяркуюць астраномы, iх
колькасць не перавышае трох тузiнаў. Самыя
блiзкiя з iх, на думку навукоўцаў, знаходзяцца на адлегласцi некалькiх тысяч светлавых
гадоў ад Зямлi.
Сяргей СТАРЫНАЎ.
Фота з адкрытых крынiц.

ЗАЎТРА

Месяц

Iмянiны
Пр. ДЗЕНЬ ПЯТРА І ФЯЎРОННІ.
Ефрасінні, Давыда, Мікалая, Пятра.
К. Альжбеты, Пракопа, Рыгора,
Яўгена.

ПАДКОРМКА АГУРКОЎ
НАРОДНЫМI СРОДКАМI

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

Чым толькi не падкормлiваюць дачнiкi агурочныя пасадкi. У ход iдуць
дрожджы, попел, хлеб, курыны памёт, цыбульнае шалупiнне, а таксама розныя настоi. I, што самае
цiкавае, такiя падкормкi выдатна
працуюць. Вось некалькi правераных рэцэптаў.

падкормку. Для яе можна выкарыстаць
не цэлы бохан, а чэрствыя скарыначкi,
узятыя ў адвольнай колькасцi. Для палiву агуркоў такую «закваску» разводзяць
з вадой у суадносiнах 1:3. На адзiн кусцiк павiнна прыходзiцца 0,5 л хлебнага
ўгнаення.
Палiваць угнаеннем агуркi можна
адзін раз у пяць дзён. Пачынаць падкормкi варта, калi агуркi пачнуць ўтвараць завязi. Працягваць iх можна да
самага канца плоданашэння.

Дражджамi
Адно з эфектыўных угнаенняў, якое
можна прыгатаваць у хатнiх умовах, —
гэта падкормка на аснове хлебапякарных драж джэй. Адзiн iх пачак трэба
растварыць у 10 л вады, раз на дзень
памешваючы, i настойваць трое сутак у
цёплым месцы.
Уносiць такую падкормку лепш за
ўсё пасля палiву агуркоў, па 0,5 л на
адзiн куст. Яна не толькi стымулюе рост
агуркоў, але i абараняе iх ад шкоднiкаў.
Толькi вазьмiце на заметку, што такую
падкормку не варта праводзiць больш
чым 2-3 разы за сезон.

Попелам
Дрэўны попел — не менш каштоўнае
ўгнаенне для агуркоў: у iм утрымлiваюцца ўсе карысныя элементы, так неабходныя гэтай культуры на працягу росту i
фармiравання пладоў.
Падкормлiваць агуркi попелам можна
двума спосабамi.
Сухiм попелам. Iм адвольна пасыпаюць глебу пад агуркамi перад палiвам.
Настоем попелу. Для яго прыгатавання трэба змяшаць попел з вадой i настаяць 2 тыднi. На 1 л вады павiнна прыходзiцца 2-3 сталовыя лыжкi попелу.

Курыным памётам
Праводзiць любую з гэтых падкормак
можна 5-6 разоў за сезон. Норма расходу настою — 0,5 л на адзiн куст.
Састаў попелу шмат у чым залежыць
ад таго, з чаго ён атрыманы. Напрыклад,
попел з драўнiны лiставых парод багаты
на кальцый, у попеле з кары i саломы
больш фосфару, а попел лугавой травы адрознiваецца высокiм утрыманнем
калiю.

Хлебам
Падкормка агуркоў хлебам — выдатная альтэрнатыва ўгнаенням з дражджэй. Каб прыгатаваць хлебнае ўгнаенне для пазакаранёвага ўжывання, варта
ў вядры вады замачыць бохан хлеба i
настаяць ноч. Ранiцай хлеб неабходна
расцерцi i дадаць у ёмiстасць 10 мл ёду.
Далей атрыманую масу разводзяць вадой з разлiку 1 л угнаення на 10 л вады
i апырскваюць ёй агуркi.
Калi ж настойваць хлеб тыдзень у закрытым вечкам вядры i ў цёплым месцы, то вы атрымаеце добрую каранёвую

Як правiльна падкормлiваць агуркi настоямi i адварамi
 Паколькi настоi i адвары часцей за ўсё з'яўляюцца канцэнтраванымi, то, каб
палiваць або апырскваць агуркi, угнаенне варта развесцi вадой.
 Агуркi можна палiваць двума спосабамi: непасрэдна пад корань i ў баразёнку, праведзеную ўздоўж шэрагу раслiн на адлегласцi 6-7 см ад iх.
 За ўвесь сезон гэтую культуру рэкамендуецца падкормлiваць 3-4 разы.
Добры рост агуркоў i iх плоданашэнне шмат у чым залежаць ад правiльных падкормак. А якiя ўгнаеннi для гэтага выкарыстаць — кожны агароднiк вырашае сам.

Нягледзячы на тое што курыны памёт — арганiчнае ўгнаенне, ён утрымлiвае жалеза, медзь, серу, марганец,
цынк i кобальт. Таму падкормлiваць iм
карысна не толькi агуркi, але i iншыя
агародныя i садовыя культуры.
Каб прыгатаваць настой курынага памёту, неабходна залiць яго вадой у прапорцыi 1:20 i пакiнуць на некалькi гадзiн,
перыядычна памешваючы. Далей атрыманы раствор трэба працадзiць. Пасля
гэтага ён гатовы да ўжывання. Пад адну раслiну рэкамендуецца ўносiць каля
0,5 л настою. Выкарыстоўваць угнаенне
на аснове курынага памёту рэкамендуецца тры разы за сезон: у пачатку вегетацыi, падчас цвiцення агуркоў i падчас
актыўнага плоданашэння.

Шалупiннем цыбулi
Угнаенне з цыбульнага шалупiння
добрае тым, што яго можна выкарыстоўваць як для каранёвай, так i для
пазакаранёвай падкормкi. Пры гэтым
апырскванне i палiў агуркоў настоем
цыбульнага шалупiння — гэта не толькi
паўнавартасная падкормка, але i абарона ад хвароб.
Такi настой гатуецца з 20 г шалупiны i 5 л цёплай вады. Сумесь павiнна
атрымлiвацца на працягу чатырох дзён,
пасля чаго яе варта працадзiць. Такая
падкормка карысная не толькi агуркам,
але i многiм iншым агароднiнным культурам, у прыватнасцi таматам.

САКРЭТЫ
БУЙНОГА ЧАСНАКУ
Азiмы часнок выпусцiў стрэлкi, стрэлкi абламалi i выкарысталi — хто на ежу, хто на ўгнаенне. Не забылiся
пакiнуць некалькi стрэлак для сiгналу да ўборкi. I вось
настаў час яшчэ адной важнай аперацыi — адграбання
зямлi ад галовак.
Чаму гэта так важна i дзейсна? Падчас выспявання зярнят
на стрэлках (так званых бульбачках) i адрастання галоўкi часнок пры наяўнасцi вельмi моцных глыбокiх каранёў цягне галоўку ўнiз. Яму гэта трэба для заглыблення галоўкi на зiму.
Нам жа патрэбна буйная галоўка, каб выкапаць восенню.
Таму бяром прыдатны iнструмент i «вызваляем» галоўкi,
роўна напалову павiнны яны тырчаць з зямлi. Робiцца гэта
прыкладна за 3-4 тыднi да ўборкi часнаку. Нагадаем, што яе
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год — нарадзiўся Вiкенцiй Фёдаравiч Бруй, беларускi спявак,
заслужаны артыст Беларусi (1971). У 1939—
1941 гадах — салiст ансамбля БВА. У 1944—
1948 гадах i з 1950-га — салiст хору, у 1959—
1978 гадах у Дзяржаўным тэатры оперы i балета Беларусi.
Артыст вострахарактарнага плана, стварыў вобразы ў операх
нацыянальнага, класiчнага i сучаснага рэпертуару.
год — нарадзiўся Сямён Раманавiч Вiхараў,
беларускi юрыст, доктар юрыдычных навук.
У 1950-м скончыў Мiнскi юрыдычны iнстытут. Аўтар навуковых прац па праблемах дзяржаўнага будаўнiцтва i права,
суверэнiтэту, палiтычнай сiстэмы грамадства.
год — нарадзiўся Мiхаiл Канстанцiнавiч Клышка, беларускi мовазнаўца. Скончыў БДУ. Аўтар першага ў беларускай лексiкаграфii слоўнiка сiнонiмаў,
якi быў праiлюстраваны матэрыяламi з навукова-папулярнай
i навуковай лiтаратуры, твораў беларускiх пiсьменнiкаў,
фальклору, даведачных выданняў, перыядычнага друку.
год — уве дзе ны ў строй
пер шы ў све це пад вод ны
мiн ны за га ра джаль нiк «Краб», па будава ны па пра ек це кан струк та ра Мi ха i ла
На лё та ва.

1920
1925

трэба рабiць, калi нiжняе лiсце пажоўкла, а абалонка на бульбачках высахла i лопнула.
Ёсць яшчэ адзiн добры момант у адграбаннi зямлi ад часночных галовак. Можна адразу заўважыць, калi якая з iх
стала распадацца на зубкi яшчэ ў градцы, i неадкладна яе
выкапаць.

1935

год — нарадзiўся Вiталь Iванавiч Севасцьянаў,
лётчык-касманаўт СССР, двойчы Герой Савецкага Саюза. З 1967-га ў Цэнтры падрыхтоўкi касманаўтаў iмя
Юрыя Гагарына. У 1970-м з Андрыянам Нiкалаевым ажыццявiў
палёт на касмiчным караблi «Саюз-9», у 1975-м з Пятром Клiмуком — палёт на касмiчным караблi «Саюз-18» i арбiтальнай
станцыi «Салют-4». Правёў у космасе больш чым 80 сутак.
У 1975—1987 гадах камандзiр атрада касманаўтаў-выпрабавальнiкаў. Узнагароджаны залатымi медалямi iмя Цыялкоўскага
АН СССР i iмя Гагарына. Лаўрэат Дзяржаўнай прэмii СССР.
год — нарадзiўся Канстанцiн
Аркадзевiч Райкiн, расiйскi
акцёр, народны артыст Расiйскай Федэрацыi. Мастацкi кiраўнiк маскоўскага тэатра
«Сатырыкон», Тэатральнай школы Канстанцiна Райкiна. Лаўрэат прэмii «Залатая
маска» за найлепшую мужчынскую ролю,
Дзяржаўнай прэмii Расiйскай Федэрацыi.

1950

МАКСIМ ТАНК:
«Маўчанне
Нiколi не было
I не будзе золатам:
Яно — або
У шмат разоў даражэйшае,
Або — нiчога не вартае».

1915

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
Зламалася машына. Кіроўца ўключае аварыйку, адкрывае капот і нешта
робіць. Раптам ззаду нехта пачынае настойліва сігналіць.
Мужчына азіраецца і бачыць: за рулём бландзінка.
— Што вы сігналіце? — пытае ў яе. —
Аб'язджайце!
— А адкуль я ведаю, куды вы паедзеце? У вас і направа паваротнік міргае
і налева таксама міргае.
— Ромачка, ты ўрокі зрабіў?
— Не.
— А чаму тады ўжо лёг спаць?
— Менш ведаеш — мацней спіш!
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Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА,
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.
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Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць
фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Сонца

Усход

Далёкiя сусветы

Тэхналогii пад вадой

Робат Spot, якога часта называюць робатам-сабакам, ад амерыканскай кампанii Boston Dynamics паступiў у прамы
продаж. Пра гэта паведамляецца на сайце вытворцы. Яго можа набыць любая
кампанiя ў ЗША, аднак клiентам з iншых
краiн прапануецца толькi даведацца пра
кошт i ўмовы арэнды.

СЁННЯ

Падчас выпрабаванняў прататып падводнай сеткi паказаў здольнасць адпраўляць паведамленнi з дапамогай LED i лазераў. Тэхналогiю распрацавалi навукоўцы з Унiверсiтэта
навук i тэхналогiй караля Абдулы ў Саудаўскай
Аравii. У вынiках сваiх даследаванняў, апублiкаваных у IEEE Communications, яны апiсалi,
як аптычная сетка можа забяспечваць iнтэрнэт-злучэнне пад вадой.
«Гэта першы выпадак, калi нехта выкарыстаў iнтэрнэт пад вадой з дапамогай цалкам
бесправаднога злучэння», — сказаў аўтар даследавання прафесар Басем Шыхара. «Людзi з навуковых колаў i прамысловасцi хочуць
манiторыць i даследаваць падводнае асяроддзе падрабязна», — растлумачыў ён. Aqua-Fi
выкарыстоўвае радыёхвалi, каб адпраўляць
даныя са смартфона дайвера на камп'ютар
Raspberry Pi, прымацаваны да абсталявання
на яго спiне. У сваю чаргу, камп'ютар адпраўляе фота, вiдэа i даныя з дапамогай праменя
святла ў камп'ютар на паверхнi, злучаны з
iнтэрнэтам праз спадарожнiк. Гэта падобна
на тое, як Wi-Fi-бустар пашырае пакрыццё
дамашняга роўтара.
Акрамя святла, падводнае злучэнне магчыма з дапамогай радыёхваляў i акустычных
сiгналаў. Але ў кожнага спосабу ёсць абмежаваннi. Напрыклад, радыёхваля можа перасылаць даныя на кароткiя адлегласцi. Акустычныя ж сiгналы здольныя забяспечыць сувязь
на большай глыбiнi, але з вельмi нiзкай хуткасцю. У сваю чаргу, бачнае святло здольнае
дастаўляць вялiкую колькасць даных з вялiкай
глыбiнi, аднак патрабуе захавання прамой бачнасцi памiж перадатчыкам i прыёмнiкам. Навукоўцы кажуць, што новы метад Aqua-Fi спалучае ў сабе радыё i светлавыя сiгналы. Падчас
выпрабаванняў яны загружалi на прыладу пад
вадой i на паверхнi мультымедыйныя файлы.
Перадача ажыццяўлялася памiж двума камп'ютарамi, размешчанымi за некалькi метраў
адзiн ад аднаго ў спакойнай вадзе. Максiмальная хуткасць перадачы падчас выпрабаванняў
дасягнула 2,11 мегабiта за секунду.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва
«Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
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