
 حرف انیشتین در کهکشانی دیگر ثابت شد

 

 ترین آزمایش گرانش در خارج از منظومه شمسی را انجام دادند.المللی از منجمان دقیقتیمی بین

ج نشان داد که گرانش در این کهکشان ، نتایاروپا جنوب لسکوپ بسیار بزرگ رصدخانههای بدست آمده توسط تلسکوپ فضایی هابل و تبا ترکیب داده

 باشد.می های کهکشانیدر مقیاس این تئوری بر صحت کند، که تأیید دیگری، رفتار میاست بینی کردههمانگونه که تئوری نسبت عام انیشتین پیش

. از آن پس نسبیت عام از پیشنهاد داد کند.برای بیان اینکه گرانش چگونه عمل می ام خود راآلبرت انیشتین تئوری نسبیت ع ١٩١٥در سال 

های بزرگ نجومی ق در درون منظومه شمسی عبور کرد، اما هیچ آزمایش دقیقی برروی نسبیت عام در مقیاسهای بسیار دقیای از آزمایشمجموعه

 صورت نگرفته است. 

عتر از دو تیم از منجمان نشان دادند که سرعت انبساط جهان سری ١٩٩٨معلوم شد که جهان در حال گسترش است، اما در سال  ١٩٢٩از سال 

 چیزتوان توضیح داد مگر اینکه جهان از نمیرا  –را به خود اختصاص داد  ٢٠١١جایزه نوبل در سال که  –انگیز باشد. این کشف شگفتگذشته می

های شی صحیحی در مقیاسبا این حال، این تفسیر بر نسبیت عام که به تئوری گران شود، ساخته شده باشد.عجیبی که انرژی تاریک نامیده می

 کهکشانی تبدیل شده است، متکی است.

موث، یک کهکشان نزدیک را به عنوان لنز گرانشی سرتشناسی و گرانش دانشگاه پومنجمان به رهبری دکتر توماس کولت از مؤسسه کیهانتیمی از 

 های نجومی مورد استفاده قرار دادند.ریزی آزمایش دقیق گرانش در مقیاسبرای طرح

  ESO325-G004لنز گرانشی از تلسکوپ فضایی هابل تصویر 

 
Credit: NASA, ESA, Hubble Heritage Team (STScl/AURA) 



که نور از نزدیکی یک کهکشان زمانیبدین معنی کنند، زمان را خم می-فضاشیاء پرجرم کند که ابینی مینسبیت عام پیش"گوید: دکتر کولت می

ای شود که لنز گرانشی قوی نامیده تواند منجر به پدیدهکند. اگر دو کهکشان در امتداد خط دید ما قرار بگیرند، میکند، مسیر نور تغییر میعبور می

بین تصاویر متعدد به  1تفکیکزمینه را بدانیم، مقدار اگر جرم کهکشان پیش بینیم.می را زمینهستصاویر متعددی از کهکشان پکه در آنجا شود، می

 "های کهکشانی است.گوید که نسبیت عام تئوری صحیحی از گرانش در مقیاسما می

طور توانند بهنابراین آنها نمیشان دارند، بگیری دقیق جرمها فاصله خیلی زیادی برای اندازهند، اما بسیاری از آناصدها لنز گرانشی قوی شناخته شده

میلیون سال  ٥٠٠در فاصله  ن لنزها،تریدر میان نزدیک ESO325-G004عام مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، کهکشان دقیق در آزمایش نسبیت 

 باشد.نوری از زمین می

 

 

 

 اند،هکردحرکت میتر چقدر سریع E325 در اینکه ستارگانگیری های تلسکوپ بسیار بزرگ در شیلی برای اندازهما از داده" دهد :دکتر کولت ادامه می

د تا بتواند ستارگان را در مدار حفظ کند، بدست آوریم. وجود داشته باش E325مقدار جرمی را که باید در تا دهد استفاده کردیم. این به ما اجازه می

و نتیجه  مقایسه کرده که از تلسکوپ فضایی هابل مشاهده کرده بودیم، لنز قوی متعدد تفکیک تصاویرجرم بدست آمده از این جرم را با  ،پس از آن

تا به امروز تر از منظومه شمسی فرانسبیت عام ترین آزمایش این دقیق بینی کرده بود.درصد آن را پیش ٩ دقت همان چیزی بود که نسبیت عام با

 "فقط از یک کهکشان استفاده شده است.در آن است، که 

                                                           
1 Separation 

 که توسط دوربین سوم میدان گسترده تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده است. LRG 3-757لنز گرانشی از کهکشان 

 
Credit: ESA/Hubble & NASA 



ر اختیار قرار جهان مکانی عجیب است که لنزهایی را د"کند: اضافه می شناسی و گرانشمؤسسه کیهان مدیراز اعضای تیم و  پروفسور باب نیکول

ها در جهان برای به چالش کشیدن انیشتین بسیار خشنود دهد که ما بتوانیم از آن به عنوان آزمایشگاه استفاده کنیم. استفاده از بهترین تلسکوپمی

 "گفت.شویم که او درست میمتوجه می در آخرکننده است، و 

 به چاپ رسید. Scienceدر مجله ( خرداد ٣١ – ژوئن ٢١)این تحقیق امروز 
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