تأثیر سرعت نور بر  01پدیده
داًشوٌداى زسواً اعالم کسدًد کِ ذزات تحت اتوی ًیَتسیٌَ هحدٍدیت باالتسیي سسعتی کِ
دز جْاى ٍجَد دازد زا شکستِ ٍ بِ سسعتی باالتس اش سسعت ًَز دست پیدا کسدُاًد.
اها بس اساس ًظسیِ ًسبیت خاص اًیشتیيّ ،یچ پدیدُای ًویتَاًد اش ایي حصاز عبَز کٌد .اظ
ایي ضٍ چِ یافتِ جسیس فیعیکساًاى ًازضؾت باقس ،چِ فیعیکساًاى هجبَض قًَس بط اؾاؼ یافتِ جسیس زضهَضز
ًظطیات هَضز اػتواز تجسیس ًظط کٌٌس 01 ،حقیقت ٍجَز زاضًس کِ قکؿتِ قسى ؾطػت ًَض هیتَاًس بط ضٍی
آىّا تاثیط هؿتقین زاقتِ باقس:
ًظسیِ ًسبیت خاص
قاًَى ؾطػت ًَض پكتَاًِ اصلی ًظطیِ ًؿبیت ذال اًیكتیي اؾت کِ ٍی زض ؾال  0011اضائِ کطز.
بط اؾاؼ ایي قاًَى ؾطػت ًَض ًؿبت بِ تواهی ًاظطاى با ّط ؾطػتی کِ زض حطکت باقٌس 900 ،هیلیَى ٍ 209
ّعاض ٍ  814هتط بط ثاًیِ ذَاّس بَز .ایي ؾطػت باالتطیي حسی اؾت کِ ّط پسیسُای هیتَاًس زاقتِ باقس (،حد
باالی هطلق دز حسکت).
یافتِ جسیس فیعیکساًاى ایي قاًَى قسیوی ٍ هَضز اػتواز ضا هتعلعل هیکٌس .بِ گفتِ "زابست پالًکت" فیعیک
زاى البطاتَاض فطهی ،بط اؾاؼ ًظسیِ ًسبیت ،ایجاز تَاًایی بطای حطکت جؿوی با ؾطػتی باالتط اظ ؾطػت ًَض
بِ اًطغی ًاهحسٍز ًیاظ زاضز .زض صَضتی کِ چٌیي اهکاًی ٍجَز زاقتِ باقس ،زض ایي صَضت تواهی قَاًیي بایس اظ
ًَ ًَقتِ قًَس.
سفس دز شهاى
زض ًظطیِ ًؿبیت ذال آهسُ اؾت کِ ّیچ پدیدُای ًویتَاًد سسیعتس اش ًَز حسکت کٌد ،بط اؾاؼ
ایي ًظطیِ اگط پسیسُای بتَاًس ایي حصاض ضا بكکٌس ،قازض ذَاّس بَز بِ گرشتِ سفس کٌد.
یافتِ جسیس زضباضُ ًیَتطیٌَّا ؾَاالت ظیازی ضا بطاًگیرتِ اؾت ،اگس ًیَتسیٌَّا ٍاقعاً هیتَاًٌد سسیعتس اش
ًَز حسکت کٌٌد ،پس ایي ذزات هسافساى شهاى خَاٌّد بَد.

زض ٍاقغ ایي شضات قازض ذَاٌّس بَز پیش اش ایٌکِ اش ًقطِای حسکت کٌٌد بِ ّواى ًقطِ بسسٌد.
فیعیکساًاى هیگَیٌس اظ چٌیي تَاًایی زض صَضتی کِ ٍاقؼاً ٍجَز زاقتِ باقس ،هیتَاى بطای اضؾال پیام بِ گصقتِ
تَؾط ًیَتطیٌَّا اؾتفازُ کطز.
علت ٍ هعلَل

یکی اظ اصلیتطیي قَاًیي ػلن فیعیک ٍ زض ٍاقغ تواهی ػلَم ،قاًَى علیت اؾت :علت ّوَازُ پیشتس اش
هعلَل است .ایي قاًَى زض فیعیک کالؾیک پصیطفتِ قسُ اؾت ٍ ًظطیِ ذال ًؿبیت ،با ٍجَز ًؿبی بَزى
حطکت یک جؿن ،بطای حفظ ایي قاًَى هكقّا ظیازی ضا تحول کطزُ اؾت.
اها بط اؾاؼ ایي ًظطیِ ،زض صَضتی کِ جؿوی بتَاًس ؾطیؼتط اظ ًَض حطکت کٌس ،هیتَاًس بِ شهاى هٌفی ؾفط
کٌس .زض ایي صَضت ،یک "هؼلَل" هیتَاًس بِ گصقتِ ؾفط کطزُ ٍ بِ پیف اظ ظهاًی باظگطزز کِ "ػلتف" ضخ
زازُ اؾت.
چٌیي ًتایجی هیتَاًٌس ًَػی ازتداد علوی بِ قواض ضًٍس ٍ بِ طَض حتن بطای حفظ زٍباضُ قاًَى ػلیت قَاًیي
بایس اظ ًَ ًَقتِ قًَس.
پالًکت هیگَیس بیكتط ؾاذتاض ًظطی کِ زض قطى بیؿتن بٌا قسُ بط اؾاؼ ایي هفَْم بَزُ کِ اجؿام بایس با ؾطػتی
کوتط اظ ؾطػت ًَض حطکت کٌٌس ،تا جایی کِ هتَجِ قسُام ،اگط جؿوی زاقتِ باقیس کِ بتَاًس ؾطیؼتط اظ ًَض
حطکت کٌس ،هیتَاًیس ضٍیسازّا ضا پیف اظ ضخ زازى هكاّسُ کٌیس.
E=mc^2
هؼازلِ هكَْض اًیكتیي هیگَیس کِ اًطغی ( ٍ )Eجطم ( )mبا یکسیگط بطابط بَزُ ٍ هیتَاًٌس بِ ٍاؾطِ  cبِ تَاى
زٍ بِ یکسیگط تبسیل قًَس ،زض جایی کِ ً cكاى زٌّسُ ثابت ؾطػت ًَض اؾت.
ٍظؼیت ؾطػت ًَض بِ ػٌَاى هحسٍزُ ًْایی ؾطػت کیْاًی زلیلی اؾت بط حعَض ایي ثابت زض فطهَل اًیكتیي اها
زض صَضتی کِ  cباالتطیي ؾطػت هَجَز زض جْاى ًباقس ٍ اجؿام بتَاًٌس ؾطیؼتط اظ ًَض حطکت کٌٌس ،ایي هؼازلِ
بایس زض هَقؼیتّای ٍیػُ تٌظین قًَس .قایس ؾطػت ذال ًیَتطیٌَّا قایؿتگی بِ زؾت آٍضزى ػٌَاى هحسٍزُ
ؾطػت ًْایی ضا زاقتِ باقٌس.
هدل استاًدازد

هدل استاًدازد ًام ًظسیِ غالبی دز فیصیک ذزُای است کِ زض آى تواهی شضات تحت اتوی کِ جْاى
ّؿتی ضا ؾاذتِاًس تكطیح هیقًَس اها زض صَضتی کِ قاًَى ؾطػت ًَض ٍ ًظطیِ ًؿبیت ذال باظًَیؿی قًَس،
ایي هسل ًیع بِ تغییطاتی ًیاظ پیسا ذَاّس کطز .بِ گفتِ "استفاى پازک" ضئیؽ برف فیعیک ًظطی البطاتَاض
فطهی یکی اظ ؾٌگ بٌاّای هسل اؾتاًساضز ًسبیت خاص اؾت ٍ زض صَضتی کِ برَاّیس ؾٌگ بٌای یک
ؾاذتواى ضا زؾتکاضی کٌیس ،بایس کل ؾاذتواى ضا تغییط زّیس.
ًظسیِ زیسواى
ایي ًظطیِ ،ایسُای بؿیاض پیكطفتِ اؾت کِ هیگَیس تواهی ذزات بٌیادیي دز ٍاقع حلقِّای هستعش
یک زیسواى ّستٌد .بِ ًظط هیآیس ایي فطظیِ هفاّین بؿیاض گؿتطزُای ضا بِ کاض هیگیطز ،اش جولِ احتوال
ایٌکِ جْاى ّستی اش ابعادی بیشتس اش سِ بعد شٌاختِ شدُ فضا ٍ شهاى بسخَزداز است.
آظهَزى ًظطیِ ضیؿواى بِ قکلی باٍضًکطزًی زقَاض اؾت ٍ ّیچ هسضکی هبٌی بط زضؾت بَزى ایي ًظطیِ ًیع
ٍجَز ًساضز .اها زض صَضتی کِ هحاؾبات ؾطػت ًیَتطیٌَّا زضؾت باقس ،بِ اػتقاز ػسُای اظ فیعیکساًاى قایس
تٌْا ًظطیِ ضیؿواى قازض باقس ایي پسیسُ ضا تَظیح زّس.
قایس ایي ًظطیِ هططح قَز کِ ًیَتطیٌَّا زض هؿیطی هؿتقین حطکت ًویکٌٌس ،بلکِ زض ػَض زض ابؼازی بیكتط
اظ ؾِ بؼس قٌاذتِ قسُ کِ زض ًظطیِ ضیؿواى هططح قسُاًس ،جْیسُ ٍ هؿیطّای کَتاُتطی ضا بِ ؾَی هقصس ذَز
هییابٌس .زض صَضتی کِ ًیَتطیٌَّا هؿافتّای کَتاُتطی ضا زض ظهاى هحاؾبِ قسُ طی کٌٌس ،زض ایي صَضت
قایس ؾطػت ٍاقؼی آىّا بیكتط اظ ؾطػت ًَض ًباقس.
ًیَتسیٌَّا
قایس کكف جسیس بِ ایي هؼٌی ًباقس کِ ّوِ چیع هیتَاًس ؾطیؼتط اظ ًَض حطکت کٌس ،بلکِ تٌْا ًیَتطیٌَّا ایي
تَاًایی ضا زاضًس زض ایي صَضت ،ثابت هیقَز پسیسُای زض جْاى ٍجَز زاقتِ کِ زاًكوٌساى قطؼاً زضباضُ آى
چیعی ًویزاًؿتِ اًس.
ًیَتطیٌَّا زض حال حاظط بِ ػٌَاى پسیسُّایی ػجیب قٌاذتِ هیقًَس .آىّا ذٌثی ٍ تقطیباً بسٍى جطم ّؿتٌس کِ
بِ ًسضت با هازُ هؼوَلی ٍاکٌف ًكاى هیزٌّسً .یَتطیٌَّا چٌسیي ًَع یا بِ اصطالح طؼن زاضًس ٍ زض ػیي حال
تَاًایی باٍضًکطزًی بطای تبسیل قسى اظ یک طؼن بِ طؼوی زیگط زض آىّا ٍجَز زاضز .اظ ایي ضٍ ایي احتوال

ٍجَز زاضز کِ باالتط بَزى ؾطػت آىّا ًؿبت بِ ًَض ٍیػگی اًحصاضی زیگطی باقس کِ تا کٌَى ًاقٌاذتِ باقی
هاًسُ اؾت.
تاکیَى
زض زِّ  0091فیعیکساًاى پیكٌْاز زازًس کِ قایس شضاتی با تَاًایی حطکت زض ؾطػت باالتط اظ ؾطػت ًَض ٍجَز
زاقتِ باقٌس ،ایي شضات کِ "تاکیَى" ًاهیسُ قسًسّ ،وَاضُ زض حالت ًظطی باقی هاًسُ ٍ ّطگع ضزیابی ًكسًس.
بِ زلیل ٍیػگیّای آقفتِ تاکیًَْا اظ قبیل احتوال شیس پا گراشتِ شدى قاًَى علیت تَسط آىّا،
بؿیاضی اظ فیعیکساًاى ایي شضات فطظی ضا ًظطیِ ای حاقیِای تصَض کطزًس .با ایي ّوِ زض صَضتی کِ کكف
جسیس بِ اثبات بطؾس ،قایس زاًكوٌساى برَاٌّس باض زیگط ًگاّی ًعزیکتط ٍ زقیقتط بِ ًظطیِ تاکیًَْا زاقتِ باقٌس.
ابس ًَ اختس A7891
یکی اظ هتٌاقطتطیي برفّای قَاّسی کِ زضباضُ یافتِ جسیس اضائِ قسُ ،اظ ضصسّایی بِ زؾت آهسُ کِ بط
ضٍی ابط ًَ اذتط  SN1987Aزض فاصلِ ّ 094عاض ؾال ًَضی اظ ظهیي ٍ زض ابط هاغالًی بعضگ اًجام گطفتِ اؾت.
ضصسّای اًجام قسُ بط ضٍی ایي ؾتاضُ بعضگ هطزُ ًكاى هیزّس ًَز ٍ ًیَتسیٌَّای پساکٌدُ شدُ اش
اًفجاز ایي ستازُ با فاصلِای یکساعتِ اش ّن بِ شهیي زسیدُاًد.
زض چٌیي هؿافت طَالًی ،ایي پسیسُ بِ آى هؼٌی ذَاّس بَز کِ ًَض ٍ ًیَتطیٌَّا با ؾطػتی زض حسٍز یک برف
اظ  011هیلیَى برف اظ ؾطػت اپتیکال ًَض ؾفط کطزُاًس .ایي ضصس یکی اظ زؾتاٍضزّای بعضگ زض اذتطقٌاؾی
بِ قواض ضفتِ ٍ بطای کاقف ذَز "هاؾاتَقی کَقیبا" جایعُ ًَبل فیعیک ضا بِ اضهغاى آٍضز .با ایي ّوِ یافتِ
جسیس با ًتایج ایي ضصس ّنذَاًی ًساضز
زض یافتِ جسیس ػٌَاى قسُ کِ ًیَتطیٌَّا زض اصل با اذتالف ً 91اًَثاًیِ زض  231کیلَهتط اظ ًَض پیكی گطفتِ اًس،
ایي ًؿبت بطابط زٍ برف زض ّ 011عاض برف اظ ؾطػت اپتیکال ًَض اؾت .بِ ایي قکل زض صَضت زضؾت بَزى
ًتایج هطالؼات فیعیکساًاى ؾطىً ،تایج ضصس ابطًَاذتطی ًیع هتحَل ذَاّس قس.
تکاهل جْاى اٍلیِ
ظٍایای هتؼسزی اظ اذتطقٌاؾی هیتَاًٌس تحت تاثیط ایي کكف جسیس قطاض گیطًس .تؼسازی اظ اصلیتطیي ًظطیِ ّا
زضباضُ تاضید جْاى ّؿتی زض ٍاقغ بط اؾاؼ هحاؾبات ًیَتطیٌَّا ٍ ًظطیِ ّای هطتبط با ًیَتطیٌَّا بٌا قسُاًس .بِ

گفتِ "دزک فَکس" اذتطقٌاؼ زاًكگاُ پٌؿیلَاًیا ًیَتطیٌَّا زض جْاى ّؿتی بِ ٍفَض یافت هیقًَس ٍ زض
صَضتی کِ ضفتاضی هتفاٍت اظ آًچِ قٌاذتِ قسُ اظ ذَز ًكاى زٌّس هیتَاًٌس بط ضٍی تواهی هحاؾباتی کِ
زضباضُ تکاهل جْاى اٍلیِ اًجام گطفتِ تاثیط بگصاضًس.
بط اؾاؼ گعاضـ الیَ سایٌس ،بِ ػالًٍُ ،یَتطیٌَّا حاصل ٍاکٌكْای گساذت ّؿتِ ای کِ هٌبغ اًطغی ؾتاضُ
ای بِ قواض
هی ضًٍسّ ،ؿتٌس ،بِ ّویي زلیل زض صَضتی کِ ایي شضات ضفتاض هتفاٍتی ضا اظ ذَز ًكاى زٌّس ،هسلْای ؾتاضُ ای
ًیع بِ باظًَیؿی ًیاظهٌس ذَاٌّس قس.

