
„Ez a hibatûrô viselkedés, valamint számos hason-
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ló jellegû elektronikai vagy vezérléstechnikai meg-
oldás is azon alapelv következménye, hogy a mû-
szerrendszerben nem lesznek egyedi vagy kitünte-
tett alkatrészek – magyarázta Pál András. – Azaz, ha
valamelyik komponens leállna vagy meghibásodna,
az eszköz továbbra is teljes értékû mûködésre lenne
képes.”

De mire lehet majd használni a mûszert? A kutató
szerint szinte bármire, amihez jó idôbeli lefedettségû
fotometriai mérésekre van szükség. Ez rengeteg új fel-
fedezés lehetôségét rejti magában, hiszen igen kevés
olyan égitest van, amelyrôl széles, mintegy hat nagy-
ságrendet átfogó idôskálán készülnek mérések – sok
újdonságot hozhat például az aktív csillagok, pulzáló
változók, exobolygók és a fiatal csillagok kutatásában
is. Tranziens, vagyis átmeneti jelenségek (gamma-
kitörések, szupernóvák) gyors és akár visszamenôle-

ges megfigyelése is lehetséges lesz, hiszen a kutatók-
nak nem kell értékes perceket pazarolniuk azzal,
hogy a távcsövet a forrás felé fordítsák. A tranziens
jelenségekhez hasonlóan a Föld mellett elhaladó,
esetlegesen veszélyes kisbolygók is detektálhatóak
lehetnek.

A Lendületes kutatók hosszú távú tervei között sze-
repel egy több légyszemkamerából álló hálózat kiépí-
tése is: mintegy 10 egyforma, de megfelelô földrajzi
pontra elhelyezett mûszerrel a Nap közvetlen környe-
zetét leszámítva a teljes éggömb idôben folytonos
módon lefedhetô. Az elsô lehetséges helyszín a Kaná-
ri-szigeteken, Tenerifén lenne, az IAC (Instituto de
Astrofísica de Canarias) által üzemeltetett Teide Ob-
szervatóriumban, ahol a csoport lehetôséget kapott
rá, hogy a prototípust tesztelje. Ez a hely késôbb ál-
landó helyszínként is mûködhet.

http://mta.hu

HÍREK A NAGYVILÁGBÓL

Hogyan kell a vízen járni?
Ha elegendô kukoricakeményítôt öntünk az úszóme-
dencébe, átsétálhatunk a víz felszínén. A tudósok
most felfedték ezen YouTube-trükk titkát. Amikor láb
éri a vízben lebegô részecskéket, összetapadnak, mint
amikor a hó felgyülemlik a hókotró elôtt. Ez a tömö-
rülés egy kemény foltot hoz létre, ami olyan csonttörô
nyomással reagál az érintésre, mint egy magassarkú
cipô sarka, állítják a kutatók a Nature -ben megjelent
cikkükben. „Ha ezt a szuszpenziót megütöd, eltörhet
a csuklód is” – mondja Scott Waitukaitis, a Chicagói
Egyetem fizikusa, akit azok a videók ösztönöztek a
kutatásra, amelyeken emberek szaladgáltak a furcsa
elegyen.

A kukoricakeményítôhöz egyenlô vagy nagyobb
arányban adott víz már hosszú ideje sztárja a látvá-
nyos kísérleteknek, hála a keverék Jekyll – Hyde tulaj-
donságú viselkedésének. Egy nem-newtoni folyadék
nem úgy viselkedik, mint a szokásos folyadékok. A
belenyúló kéz könnyedén mozog benne, de ha az
ember megüti a felszínt, az visszaüt!

A mûködô erôk megértéséhez a kutatók a keveré-
ket egy fémrúddal ütögették és figyelték az ellenha-
tást. A korábbi kísérletekben az anyagot két lemez
között dörzsölték – ez egy szokásos technika folyadé-
kok vizsgálatra, de ilyenkor valójában a súrlódást
(nyírást) vizsgáljuk a közvetlen visszahatás helyett.

Az átlátszatlan keverék röntgen-vizsgálata felfedte,
hogyan mozog az anyag a felszín alatt. Az adatokon
alapuló szimuláció szerint a kezdeti behatás kinyomja
a vizet a részecskék közti térbôl. Akcióba lép a ré-
szecskék közötti súrlódás. Összesûrûsödnek egy
frontba, amely úgy viselkedik, mint a szilárd anyag, és
visszaüt a fémrúdra.

„Nem lepett meg túlságosan az eredmény” – mond-
ta Daniel Bonn, az Amszterdami Egyetem fizikusa,
aki hasonló mechanizmusra gyanakodott, miután lö-
vedékeket lôtt a keverékbe. „A kísérlet érdekesebb
volt, mivel belelátni a keverék belsejébe, ahogy az
sûrûsödik.”

Bonn és Waitukaitis reméli, hogy a kukoricakemé-
nyítô viselkedésének megértése segíti majd a kutató-
kat, akik azon dolgoznak, hogy „folyékony” testpán-
célt hozzanak létre úgy, hogy a kevlart hasonló tulaj-
donságú szuszpenzióban áztatják. Figyelmeztetnek
azonban arra, hogy nem minden szuszpenzió visel-
kedhet hasonlóan.

Évtizedes vizsgálatok után sem értjük, hogy a ku-
koricakeményítô külsô behatásra miért viselkedik
így, míg például a futóhomok és a ketchup éppen-
séggel hígul, pedig mind folyadékban szuszpendált
részecskékbôl állnak.

http://www.sciencenews.org
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