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کَچکتزیي ایستگاُّای رادیَیی جْاى 2 :هَلکَل تِ ٍاسطِی تک فَتَىّا ارتثاط تزلزار هیکٌٌذ
اص صهاى تَلّذ فیضیک جذیذ هیداًین کِ ّشچٌذ اتفالات سٍصهشُای کِ دس صًذگیهاى هیافتذ تا فیضیک کاسیک لاتل تَجیِ است ،اها تشّنکٌص ًَس
ٍ هادُ اساساً طثك لَاًیي هکاًیک کَاًتَم است .تا ٍجَد ایي داًص  011سالِ ،دست یافتي تِ هَلعیتّای  %011کَاًتَهی ،حتی دس آصهایطگاُ،
اهشی غیش تذیْی ،جالة ٍ تا اسصش است .دس طَل  01سال گزضتِ ،داًطوٌذاى ًطاى دادُاًذ کِ هَلکَلّای یگاًِ لاتل دستیاتیاًذ ٍ تک فَتَى
هیتَاًذ تَلیذ ضًَذّ .شچٌذ کِ تشاًگیختگی یک هَلکَل تَسط فَتَى ًاهعلَم تالی هاًذُ تَد صیشا احتوال ایٌکِ یک هَلکَل تتَاًذ یک فَتَى سا
تثیٌذ ٍ جزب کٌذ تسیاس کن است .دس ًتیجِ ،هیلیاسدّا فَتَى دس ثاًیِ تِ یک هَلکَل حولِ هیکٌٌذ تا یک سیگٌال اص آى دسیافت ضَد .لیٌک
خثش:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120228101712.htm
تغییز اللین ،افشایش دها هَجة تغییز الگَی هْاجزت پزًذگاى
پشًذگاى دس ضوال ضشلی آهشیکا ،هْاجشت ساالًِی خَد سا آغاص کشدُاًذ .دلیل ایي اهش ،تا هشاجعِ تِ تحمیمات داًطگاُ کاسٍلیٌای ضوالی دس چاپل
ّیل ،افضایص دهاست کِ هَجة تغییش اللین ضذُ است .صهاى هْاجشت پشًذگاى تشای سالهتی گًَِّای هختلف پشًذگاى اهشی تحشاًی است .اگش
ایي صهاى تَسط پشًذگاى تِ دسستی تخویي صدُ ًطَد ،احتوال هشگ آىّا تاال هیسٍد ٍ تِ ّویي تشتیة کاّص جوعیت اتفاق هیافتذ ٍ تشخی اص
گًَِّا دس خطش اًمشاض لشاس هیگیشًذ .لیٌک خثش:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120223142642.htm
هذرکّای شیویایی در تشکیل سیستنّای سیارُای :سیارات سهیيساى هیتَاًٌذ هتفاٍت اس سهیي تاشٌذ

تیوی تیيالوللی اص هحمماى ،تا ّوکاسی هٌجواى  ،IACکطف کشدًذ کِ ساختاس ضیویایی سیاسات صهیيساى هیتَاًذ کاهالً هتفاٍت اص تشکیثات
اصلی صهیي تاضذ .ایي کطف هیتَاًذ ًطاىدٌّذُی اثشاتی تش ٍجَد ایي سیاسات ٍ فشآیٌذ تطکیل تیَسفش ٍ صًذگی تش سٍی سیاسات صهیيساى تاضذ.
لیٌک خثش:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120223132902.htm

اٍلیي هٌثع فَق درخشاى در کْکشاى آًذرٍهذا تِ عٌَاى سیاّچالِای تا جزم ستارُای هعوَلی شٌاختِ شذ
سصذّای دلیك اًجام ضذًُ ،طاى دادُ است کِ اٍلیي هٌثع اضعِی ایکس فَق دسخطاى دس کْکطاى آًذسٍهذا دس ّوسایگی ها ،تِ خاطش سیاّچالِای
است کِ دس حال فشٍتشدى هَاد دس دسٍى خَد تا سشعتی تاالست .تیوی تیيالوللی اص هٌجواى ،ضاهل داًطوٌذاًی اص هؤسسِی فیضیک فشاصهیٌی هاکس
پالًکً ،تایج خَد سا دس دٍ همالِ تِ چاج سساًذُاًذ .اًتطاس ًَس اص ایي هٌثع فَق دسخطاى ،احتواالً داسای ساختاسی هطاتِ دٍتاییّای اضعِی ایکس دس
کْکطاى خَدهاى است ٍ تا هادُای کِ دسٍى سیاّچالِ تلعیذُ هیضَد ،حذالل  01تشاتش جشم خَسضیذ هاست .الصم تِ رکش است کِ ایي هٌثع کوتش تا
گاصّای هیاىستاسُای ٍ غثاس پَضیذُ ضذُ ٍ جضئیات دلیك ًیض دس اًشطیّای پاییي اضعِی ایکس لاتل دستیاتی است .لیٌک خثش:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120223103633.htm

جایگشیٌی الکتزیسیتِ تا ًَر :خلك ًخستیي هذار Metatronic
ًادس اًمطاع ،استاد داًطگاُ اًشطی ٍ علَم کاستشدی گفت :تا ًگاُ تِ هَفمیتّای الکتشًٍیک دس لشى گزضتِ ،هي ّویطِ هتعجة تَدم کِ چشا هذاسّای
الکتشیکی سا تٌْا تِ ساخت جشیاى الکتشیکی هحذٍد کشدین .اگش اص طَل هَجّای کَتاُتش دس طیف الکتشٍهغٌاطیس ،هاًٌذ ًَس هشئی استفادُ کٌین،
هیتَاًین اجسام سا کَچکتش ،سشیعتش ٍ کاسآهذتش تساصین.
چیذهاىّا ٍ تشکیثات هختلف اص هذاسّای الکٌشًٍیکی ،اعن اص کلیذ ّای سادُی ًَسی ٍ اتش سایاًِّای پیچیذُ ،عولکشدّای هختلفی سا ایجاد هی کٌذ.
ایي هذاسّا تِ ًَتِی خَد اص اجضای گًَاگًَی تطکیل هیضًَذ ،هاًٌذ هماٍهت ،سین لَلِ ٍ خاصىّا کِ جشیاى الکتشٍىّای داخل هذاس سا تا سٍشّای
دلیك سیاضی دست کاسی هیکٌٌذ .اص آًجایی کِ هذاسّای اپتیکی ٍ الکتشیکی ّشدٍ اص هعادالت هاکسَل پیشٍی هی کٌٌذ ،سؤیای ساخت هذاس تا ًَس،
ًوی تَاًذ تخیلی تاضذ.
دس سال ً ،0112ادس ٍ داًطجَیاًص همالِای سا تا عٌَاى’عٌاصش ًَسی هذاس چگًَِ کاس هیکٌٌذ‘ ،هٌتطش کشدًذ .لیٌک خثش:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120223183809.htm
تَلیذ تزق اس آب ًوک :یک ًوک هٌحصزتِفزد ،تَلیذ اًزصی تزای حزکت داخلی را اهکاىپذیز هیکٌذ
دسهجاٍست الیاًَسّا تَلیذ اًشطی اص اختالف تیي آب ضیشیي ٍ ضَس تسیاس ساحت ٍ هٌاسة است ،اها تِ تاصگی هحمماى تا استفادُ اص هحلَل ًوک
تیکشتٌات آهًَیَم ،تَاًستٌذ دٍ سٍش استخشاج اًشطی (تخشیة تاکتشیایی اص آب صتالِ ٍ تفاٍت آب ضَس ٍ ضیشیي) سا تا ّن تشکیة کٌٌذ ٍ تَلیذ تشق
ًوایٌذ .لیٌک خثش:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120301143731.htm

