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خالصهای از اخبار  – sciencedailyهفته دوم فوریه
عکسهای تمام نمای آسمان مأموریتِ پالنک نشاندهندهی گازی سرد و مه عجیب در کهکشان راه شیری
ػکطّبی جذیذِ هأهَریت پالًک (هأهَریت آشاًط فضبیی ارٍپب بب ّوکبری ًبظب) هٌبطق کؽف ًؽذُای از ؼکلگیری ظتبرُّب ٍ ّوچٌیي هِ
هرهَزی از تببػّبی هبیکرٍٍیَ در اطراف هرکس کْکؽبى راُ ؼیری ًؽبى هیدّذ .ایي هؽبّذات اًگیسُای برای داًؽوٌذاى اظت تب بِ فْن رازّبی
کْکؽبًوبى ًسدیکتر ؼًَذ .لیٌک خبر :
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120213143016.htm

شنل نامرئی میتواند از ساختمانها در مقابل زلسله محافظت کند
ریبضیذاًبى داًؽگبُ هٌچعتر هذلی را برای ؼٌل ًبهرئی ّری پبتر ارائِ دادُاًذ کِ هیتَاًذ از ظبختوبىّب در هقببل زلسلِ هحبفظت کٌذ .تین دکتر
ٍیلیبم پبرًل در داًؽکذُ ریبضی ایي داًؽگبُ بر رٍی ًظریِی ؼٌلّبی ًبهرئی کِ تبکٌَى هَضَػی ػلوی-تخیلی بَدُ کبر هیکٌذ .ایي تین ًؽبى
دادُاظت کِ اگر ظبختبر ؼٌل ترکیببتی از جٌط الظتیکّبی تحت فؽبر ببؼذ ،اهَاج پر قذرت هثل اهَاج زلسلِ ،ظبختوبى را ًویبیٌٌذ ٍ از
اطراف ظبختوبى ػبَر هیکٌٌذ ٍ درًتیجِ ظبختوبى ٍ ّرچِ داخل آى اظت ،بِ صَرت تئَری هحبفظت خَاّذ ؼذ .لیٌک خبر :
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120214100817.htm
خوشههای کروی  :بازماندههای یک کشتار  31میلیارد ساله
کْکؽبى راُ ؼیری تَظط  422گرٍُ فؽردُ از ظتبرُّب احبطِ ؼذُ اظت کِ ّرکذام ؼبهل حذاقل یک هیلیَى ظتبرُ ّعتٌذ .ایي خَؼِّبی کرٍی
تقریببً ّن ظي ػبلن ّعتٌذ ٍ زهبًی بِ ٍجَد آهذًذ کِ ًعل اٍل ظتبرُّب ٍ کْکؽبىّب هتَلذ ؼذّ .ن اکٌَى تیوی از هٌجوبى در آلوبى ٍ ّلٌذ
ؼبیِظبز کبهپیَتریِ جذیذی را ظبختِاًذ کِ چگًَگی تَلذ آىّب را هَرد هؽبّذُ قرار هیدّذ .ایي تین بِ ایي ًتیجِ رظیذُ اظت کِ ایي خَؼِ-
ّبی ظتبرُای غَلپیکر ،تٌْب ببزهبًذگبى یک کؽتبر  35هیلیبرد ظبلِاًذ کِ اکثر ّنردُّبی کَچکتر را ًببَد کردُ اظت.
خَؼِّبی کرٍی یک ٍیصگی هؽترک دارًذ کِ تؼذاد ظتبرُّبی آىّب در ّر کجبی جْبى ثببت اظت در صَرتی کِ در خَؼِّبی ظتبرُای جَاىتر
از صذّب تب ّساراى ظتبرُ هتغیر اظت .داًؽوٌذاى اػالم کردًذ کِ ایي تفبٍت بب تَجِ بِ ؼرایطی کِ خَؼِّبی کرٍی در زهبى ؼکلگیری کْکؽبى
ٍالذؼبى ،ایجبد ؼذُاًذ ،تَجیِ ؼَد .لیٌک خبر :
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120214100815.htm
پیشرفت غیرمنتظرهی  Biosolarوعدهی الکتریسیتهی سبس ارزان و راحت را داد
بری برٍض ،اظتبد بیَ ؼیوی ٍ ببفت ظلَلی ٍ بیَلَشی هَلکَلی در داًؽگبُ ًبکعَیل در ؼْر تٌعیٍ ،اشُی اًرشی گیبّی را دٍببرُ زًذُ کرد .ایي
بیَؼیویذاى بِ ّوراُ تین تحقیقبتیاغ ظیعتوی را ایجبد کردًذ کِ بب اظتفبدُ از فرایٌذ فَتَظٌتس ،اًرشی هؤثر ٍ ارزاًی را تْیِ کٌذ.
برٍض بب ّوکبری هحققبًی از داًؽگبُ هبظبچَظت تَاًعتٌذ فرایٌذی را تَظؼِ دٌّذ کِ ببزدُ تَاى الکتریکی تَلیذ ؼذُ را بب اظتفبدُ از ظبختبرّبی
هَلکَلی برگرفتِ از گیبّبى ،افسایػ دٌّذ .پیؽرفت ؼبیبى در بیَظَالر هی تَاًذ الکتریعیتِی ظبس را بطَر ؼگفتآٍری ارزاًتر ٍ آظبى تر کٌذ.
لیٌک خبر :
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120202092246.htm

انرشی خورشیدی با بازدهی بیشتر و ارزانتر با استفاده از باتریهای جدید
پرٍشُ ای هؽترک بیي داًؽگبُ ظَتوپتَى ٍ کوپبًی تکٌَلَشی ببتری ّبی لیتیَهی ًَ REAPsystemsػی جذیذی از ببتری ّب را اختراع کردًذ کِ
ببزدُ تَاى خَرؼیذی را افسایػ ٍ قیوت آى را کبّػ دٌّذ .یَ ٍٍ ،از دظتاًذرکبراى ایي پرٍشُ ،ارػبى داؼت«:ببتری ّبی اظیذی ،ابسارّبی رخیرُ-
ی اًرشی بعیبر قذیوی ّعتٌذ کِ برای بیؽتر ظیعتن ّبی فتٍَلتبییک اظتفبدُ هیؼًَذ .گرچِ ببتریّبی لیتیَهی هخصَصبً ببتریّبی LiFePO4
بب فتَ ٍلتبییک ّب ظبزگبرتر بَدًذ» .دادُ ّب بب اظتفبدُ از یک ظیعتن هذیریت ببتری طراحی ؼذُ تَظط  ٍ REAPsystemsبب اتصبل ببتری لیتیَم
آّي فعفبت بِ یک ظیعتن فتَ ٍلتبییک کِ بِ یکی از ظبختوبى ّبی داًؽگبُ هتصل ؼذُ بَد ،جوغ آٍری ؼذُ اظت .لیٌک خبر :
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120209135838.htm
خنک کردن نیمهرساناها با نور لیسر
ترکیب کردى دٍ ؼبخِ از فیسیک ،کَاًتَم فیسیک ٍ ًبًَ فیسیک ،هٌجر بِ کؽف رٍؼی جذیذ برای خٌک کردى ًیوِرظبًبّب بب لیسر ؼذ.
ایي رٍغ جذیذِ ظرد کردى کبهالً برػکط کبر هیکٌذ  :بب گرم کردى هبدُ! بب اظتفبدُ از لیسر ،هحققبى تَاًعتٌذ غؽبی ًیوِ رظبًب را تب  -462درجِ
ظبًتیگراد خٌک کٌٌذ .لیٌک خبر :
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/01/120122152546.htm

