بسمه تعالی

خالصِای از اخبار sciencedaily

– ّفتِ سَم شاًَیِ

ضکار هرگ یک دًبالِدار :
زر تارید  6جَالی  ، 3122زًثالِزاری زر ٍضعیت کویاتی زیسُ ضس :یک هرگ تسیار سَزًاک زر حال سقَط زرٍى ذَرضیس .سرًَضت تلد ایي زًثالِ-
زار کاهالً هطرع است اها ضاًس زیسى ایي هَقعیت حتی پیگیرتریي رغسگراى زًثالِزار را ضگفت ززُ کرز .ترای ذَاًسى کاهل زاستاى هیتَاًیس تِ
ایي لیٌک هراجعِ کٌیس :
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/01/120120010600.htm

برخی از ستارگاى جَاى ًسدیک بِ ها هوکي است از آًچِ کِ فکر هیکردین بسیار پیرتر باضٌد :
زر جٌَتیتریي ًقطِ آسواى تاتستاى هیتَاى غَرت فلکی عقرب ٍ ستارُ زرذطاى آى کِ اترغَل سرخ رًگی است ٍ تِ قلة العقرب هطَْر است را
زیس .تیطتر ستارُّای زرذطاى ایي غَرت فلکی ٍ غسّا ستارُ کنًَر زیگرش ،جسٍ ستارُّای جَاى ًسزیک تِ زهیي هحسَب هیضًَس اها یک
تررسی جسیس ًطاى زازُ است کِ تایس زرتارُ سي ایي ستارُّا ٍ ّنچٌیي سي گرٍُّای ستارُای زیگر تجسیس ًظر کرز .لیٌک ذثر:
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/12/111221140637.htm

سرعت حد برای پرًدُّا :
هحققاى سرعت حسی را پیسا کرزًس کِ فرای آى پرًسگاى قطعاً تػازف را تجرتِ ذَاٌّس کرز .لیٌک ذثر:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/01/120119133757.htm

ساخت ًاًَ قطرُّای کاهالً کرٍی طال ّوراُ با ًاًَ جتّایی کَچکتر از ّویطِ :
هحققاى تَاًستٌس رّیافت جسیسی را ترای زستکاری اپتیکی هَاز زر هقیاسِ ًاًَ تَسعِ زٌّس.
تا استفازُ از ًقاط زاغ پالسوًَیک  -هحسٍزُ ای تا جریاى الکتریکی کِ تػَرت هَضعی زهای آى تاال هی رٍز -ساذتار ریسی از طال هیتَاًس شٍب
ضَز ٍ تثسیل تِ کَچکتریي ًاًَ جتی ضَز کِ تاکٌَى زیسُ ضسُ است .ایي ًاًَ قطرُّای طال کِ تِ فرم ًاًَ جت زرآهسُاًس ،کاهالً کرٍی ّستٌس ٍ
ایي کرٍی تَزى ،ترای کارترزّای پسضکی هاًٌس زرهاى سرطاى ،هَرز تَجِ قرار هیگیرز .لیٌک ذثر:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/01/120113205444.htm

پرش بسرگ بازدُ سلَلّای خَرضیدی ،با افسایص سرعت کَچکتریي ذرات:
تعثیِی کَاًتَم ًقطِّای تارزار ضسُ ،زر سلَلّای فتَ ٍلتاییک ،ترق ذرٍجی را افسایص هیسّس .ایي ساز ٍ کار تا ترزاضت ًَر هازٍى قرهس ٍ افسایص
طَل عور فَتَ الکترٍىّا ،سلَلّا را تَاًوٌس هیکٌس ٍ تِ ایي ترتیة ًتیجِ حاغل هیضَز .لیٌک ذثر:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/01/120120184534.htm

با تقریب خَبی :پصٍضگراى بِ خلق ابر لٌس ًسدیک ضدًد
سَپر لٌس ّا ایي اهکاى را ترای ها ایجاز هیکٌٌس کِ تتَاًین یک ٍیرٍس را زرٍى یک قطرُ ذَى هطاّسُ کٌین.
لٌسّای اپتیکی تِ زلیل طثیعت ًَر زارای هحسٍزیتی ّستٌس کِ تِ اغطالح حس پراش گفتِ هیضَز .تِ ّویي زلیل تا لٌس ّای اپتیکی اتعاز کَچکتر
از ً 311اًَهتر را ًویتَاى زیس .زر اتعاز کَچکتر از ً 311اًَهتر هیکرٍسکَجّای الکترًٍیکی تِ کوک ها هیآیٌس کِ گراى ،سٌگیي ،تسرگ ٍ غیر قاتل
حول ّستٌس.
ترای ساذت ایي اتر لٌس ّا از هَاز هػٌَعی کِ زر طثیعت یافت ًوی ضًَس ،استفازُ ضسُ است .ساز ٍ کار ایي رٍش تِ ضرح زیر است:
تار زر سطح یک فیلن ًازکی کِ یا ساذتارّای ذاظ ًاًَیی ترکیة ضسًَُ ،ساى هیکٌسٍ .قتی ایي تارّا تَسط هَج الکترٍهغٌاطیس تراًگیرتِ هی-
ضَز ،هَجّای ًَری کِ از ضئ آهسُ است را جوع کرزُ ٍ ،زر هسیری غیر از هسیر هعوَل کِ زر طثیعت زیسُ هیضَز ،ضکست هیزّس کِ تِ ضکست هٌفی هعرٍف است .چٌیي عولی ایي اهکاى
را ترای لٌس ایجاز هیکٌس کِ تر حس پراش غلثِ کٌس .ایي ساز ٍ کار تِ ها اجازُ هیزّس تا اتعاز ً 211اًَ هتر ٍ کوتر از آى را ،هطاّسُ کٌین .لیٌک ذثر:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/01/120109102916.htm
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