باسمه تعالی
خالصِای از اخبار ّ – sciencedailyفتِ اٍل هارس
ًاسا دٍهیي زباًِی بسرگ از چرخِی خَرشیدی را هشاّدُ کرد
ًبؾب بب هسلؿبظی بب اؾتفبزُ اظ زازُّبی ضصسذبًِی  ،SOHO ٍ STEREOاطالعبت بیكتطی اظ ظببًِّبی ذَضقیسی هكبّسُ قسُ زض  6هبضؼ زضیبفت:
اٍلیي ظببًِ بب ؾطعتی بیف اظ  0011هبیل بط ثبًیِ ٍ زٍهی بب ؾطعتی بیف اظ  0011هبیل بط ثبًیِ زض حطکت اؾت .هسلّبی ًبؾب پیفبیٌی هیکٌس کِ
ّCMEب بِ ظهیي ٍ هطید ٍ ّویيطَض فضبپیوبی هؿٌدط ٍ اؾپیتعض بطذَضز ذَاٌّس کطزّ .وچٌیي پیف بیٌی قسُ اؾت کِ اٍلیي  CMEحسٍزاً ؾبعت
 0::1ببهساز (بِ ٍلت آهطیکب  -EST-بب  7ؾبعت ذطب) ضٍظ ّكتن هبضؼ بِ ظهیي بطذَضز ذَاّس کطز .ایي  CMEهیتَاًس هَخب قفكّبی لطبی زض
عطضّبی خغطافیبیی پبییي ،اذتالل زض اضتببطبت ضازیَیی بب فطکبًؽ ببال ٍّ GPSب قَز .لیٌک ذبط:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120307185105.htm
تکٌَلَشی ارتباطات شاهل تلفيّای َّشوٌد ٍ لپتاپّا هیتَاًٌد  0111برابر سریعتر باشٌد
اکثط ابعاضّبی اضتببطی اهطٍظ تکیِ بط اضؾبل اطالعبت بِ ٍؾیلِی هَج ًَضی زاضًس .تب حبال ،هطبلعبت زض ظهیٌِی الکتطًٍیک ٍ ابعاض اپتیکی -هثل ضازیَ،
تلَیعیَى ٍ ضایبًِّب -عوَهبً تکیِ بط اثطات اپتیکی غیطذطی زض هحسٍزُی فطکبًؿی گیگبّطتع زاقتٌس .تحمیمبتی کِ زض زاًكگبُ پیتعبطگ اًدبم قس،
اؾبؾی فیعیکی بطای هحسٍزُی تطاّطتع (طیف الکتطٍهغٌبطیؿی بیي فطٍؾطخ ٍ هبکطٍٍیَ) اضائِ زاز .لببلیت تعسیل کطزى ًَض بب پٌْبی ببًسِ تطاّطتع هیتَاًس
همساض اطالعبت اًتمبلی ضا تب  0111بطابط ًؿبت بِ همساض اطالعبتی کِ بب تکٌَلَغی اهطٍظ اًتمبل هییببس ،افعایف زّس .لیٌک ذبط:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120307162803.htm
هَفقیت هحققاى در ضبط اٍلیي تصَیر از دٍ اتن در تشکیل یک هَلکَل
هحممبى اظ اًطغی یک الکتطٍى بِ عٌَاى فالـ اؾتفبزُ کطزًس تب بتَاًٌس ٍاکٌف ضا هكبّسُ کٌٌس .ایي تین اظ پبلؽّبی لیعض فَق ؾطیع اؾتفبزُ کطزًس تب
زلیمبً زض حیي اتصبل زٍ اتن بِ یکسیگط ،الکتطٍى ضا اظ هساض طبیعی ذَز زض یکی اظ اتنّب ذبضج کٌٌس .،ظهبًیکِ الکتطٍى بِ هکبى اٍلیِی ذَز بطهیگطزز،
بب ؾبطع کطزى اًطغی زض اططاف هَلکَلِ زض حبل قکلگیطیّ ،وبًٌس یک فالـِ ًَض عول هیکٌس کِ زٍض تب زٍض قی ضا ضٍقي هیکٌس .لیٌک ذبط:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120307132216.htm
برخَردّایی در خَشِی کْکشاًی جَاى
تلؿکَپ  VSTزض ضصسذبًِی پبضاًبل  ESOزض قیلی اظ هدوَعِی بیًظیطی اظ کْکكبىّبی زض حبل بطذَضز زض ذَقِی کْکكبًی ّطکَل عکؽ-
بطزاضی کطزُ اؾتٍ .ضَح ایي عکؽ خسیس ٍ صسّب کْکكبًی کِ بب خعئیبت زلیك بب کوتط اظ  0ؾبعت ضصس ،بِ تصَیط کكیسُ قسُاًسً ،كبًسٌّسُی لسضت
ببالی  ٍ VSTزٍضبیي بعضگ آى  OmegaCAMاؾت .ذَقِی کْکكبًی ّطکَل کِ بِ ًبم ً Abell 2151یع هعطٍف اؾت ،زض فبصلِی  111هیلیَى
ؾبل ًَضی اظ صَضتفلکی ّطکَل اؾت .لیٌک ذبط:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120307094425.htm
کالسّای درس کَچکتر = داًشآهَزاى بْتر ٍ درآهدّای باالتر
زاًفآهَظاًی کِ زض کالؾی کَچک زض همبطع  4تب  6تحصیل کطزُاًس ،هَفمیت تحصیلی بْتط ٍ زضآهسّبی ببالتطی ًؿبت بِ افطاز بعضگؿبلی کِ زض
کَزکی زض کالؼّبی بعضگ زضؼ ذَاًسُاًس ،زاقتِاًس .ایي ًتبیح حبصل تحمیمبتی زض هؤؾؿِی  ( IFAUهؤؾؿِای بطای ؾٌدف ببظاض کبض ٍ ؾیبؾت-
گصاضی آهَظـ ٍ پطٍضـ) زض ؾَئس اؾت .ایي تحمیمبت ًكبى زازُاًس کالؼّبی کَچکتط بطای خبهعِ هفیستط ذَاٌّس بَزّ ،وچٌیي کالؼّبی کَچک
ًتبیح هسضؾِ ضا زض ظهبًی کَتبُ بْبَز هیبركس ٍ زاًفآهَظاى یبزگیطی بْتطی زض هسضؾِ ذَاٌّس زاقت .لیٌک ذبط:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120306131150.htm
بْتریي اًدازُگیری جْاى از جرم  -Wبَزٍى ،اشارُای بِ جرم ّیگس ٍ آزهایشی برای صحت هدل استاًدارد
زلیكتطیي اًساظُگیطی خْبى اظ خطم  -Wبَظٍى ،یکی اظ شضات بٌیبزیي طبیعت ،تَؾط تیوی اظ زاًكوٌساىِ DZero ٍ CDFزض آظهبیكگبُ قتببسٌّسُی
هلی فطهی ،اًدبم قس .ایي اًساظُگیطی خسیس ،لیسی هْن ٍ هؿتمل اظ خطم ًظطی ّیگع بَظٍى اؾتّ .وچٌیي آظهبیكی بطای صحت هسل اؾتبًساضز اؾت
کِ ططحی اظ زًیبی اططافوبى اضائِ هیزّس ٍ ٍیػگیّبی خعئی هَاز ٍ ایٌکِ چگًَِ بب ّن بطّنکٌف هیکٌٌس ضا تَضیح هیزّس .لیٌک ذبط:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120302132428.htm
اًدازُ گیری هستقین هدت زهاى شکلگیری فَتَى
چمسض طَل هیکكس تب یک الکتطٍى ،فَتًَی تَلیس کٌس؟ بطَض هعوَل پبؾد چٌیي ذَاّس بَز :آىلسض کَتبُ کِ ًویتَاى اًساظُگیطی کطز .بب ایي حبل تین
بیي الوللی  CERNهؿئَل آظهبیف  – NA63کِ اکثطیت فیعیک زاًبىِ زاًكگبُ آضَّؼ ّؿتٌس -اکٌَى تَاًؿتٌس فطآیٌسی ضا بِ ٍخَز آٍضًس کِ ایي
اًساظُگیطی ضا اًدبم زّس .آىّب بب اؾتفبزُ اظ ایي پسیسُ کِ اقیبء بب تَخِ بِ تئَضی ًؿبیت اًیكتیي آّؿتِتط حطکت هیکٌٌس ٍ طَل آىّب کبّف هییببس،
بِ ایي ًتیدِ زؾت یبفتٌس.
طبك هسل اتوی بَض ،الکتطٍى زض اططاف ّؿتِ بط ضٍی هساضّبی پبیب بِ زٍض ّؿتِ هیچطذس .اًتكبض ًَض ٍلتی صَضت هی گیطز کِ الکتطٍى اظ هساض ببالتط بِ
هساض ًعزیکتط بِ ّؿتِ خْف هیکٌس .حضَض الکتطٍى زض بیي زٍ هساض غیط هوکي اؾت .زضًتیدِ هوکي اؾت چٌیي تصَض قَز کِ اًتكبض ًَض بِ ذَزی
ذَز فطآیٌسی آًی اؾت .الکتطًٍی کِ زض هساض بیطًٍی اؾت بب ؾبطع کطزى ًَض بِ هساض زضًٍیتط اًتمبل هییببس .اگط بگصاضین الکتطًٍی اظ بیي زٍ ٍضلِی
بؿیبض صبف طال کِ زض فبصلِ ای زض حس هیکطٍهتط اظ ّن لطاض زاضًس ،عبَض کٌس هیتَاى الکتطٍى ضا ٍازاض کطز تب ًَضی بب طَل هَج کَتبُ زض هحسٍزُی تَصیف قسُ ؾبطع کٌس.هؿبفت بیي ایي زٍ
ٍضلِ ی طال ،هتٌبظط بب هست ظهبًی اؾت کِ بطای قکل گیطی ًَض بِ طَل هیاًدبهس .لیٌک ذبط:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120228102009.htm

