داًشوٌداى هَفق بِ ثبت اٍلیي تصَیر از سیاّچالِ در هرکس یک کْکشاى شدًد

داًشوٌداى برای اٍلیي بار هَفق شدُاًد آى چیسی را کِ تصَر هیرفت در کیْاى غیر قابل دیدى است ،هشاّدُ کٌٌد .آًْا
تَاًستٌد از یک سیاّچالِ غَلپیکر در هرکس یک کْکشاى عکس بگیرًد .یک تین ً 022فرُ از داًشوٌداى در  02هرکس تحقیقاتی
ٍ در طَل دٍ سال 00222 ،شبیِسازی از پرتَّای ًَری کِ از هحیط اطراف سیاُچالِ بِ ها هیرسٌد را اًجام دادُ ٍ ًْایتاً بِ
تصَیری از ایي سیاُچالِ دست یافتٌد .ایي کشف بسرگ هیتَاًد دلیلی بر اثبات ًظریِ ًسبیت عام ایٌشتیي باشد.

ػتبسگبًی وِ دس ػبلن هـبّذُ هیوٌین ٍلتی ثِ پبیبى ػوش خَد ًضدیه هیؿًَذ ٍ دس حبل هصشف رخبیش پبیبًی ػَخت خَد ّؼتٌذ دچبس
فشایٌذ سهجؾ گشاًـی ؿذُ ٍ دس خَد فشٍ هیسیضًذ .دس عَل ایي فشایٌذ ،ػتبسُ ؿشٍع ثِ فـشدُؿذى وشدُ ٍ جبرثِ گشاًـی سٍی ػغح آى افضایؾ
هییبثذ .اگش جشم ػتبسُ ثِ اًذاصُ وبفی صیبد ثبؿذ ،سهجؾ آى ثذٍى تَلف اداهِ پیذا هیوٌذ تب آًجب وِ جبرثِ گشاًـی آى ثِ حذی صیبد هی ؿَد وِ
اجبصُ فشاس ّیچ رسُ هبدی ٍ حتی ًَس سا ّن اص ػغح آى ًویدّذ .تصَس وٌیذ جؼوی سا وِ چٌذیي ثشاثش خَسؿیذ جشم داسد سا دس حجوی ثِ ٍػؼت
یه ؿْش جب دادُاین .یه چٌیي جؼن ثؼیبس فـشدُای ،جبرثِ گشاًـی آًچٌبى ؿذیذی ایجبد هیوٌذ وِ ًیشٍی جبرثِ گشاًـی دس ػغح آى
چٌذیي هیلیبسد ثبس اص ًیشٍی جبرثِ سٍی ػغح صهیي ثیـتش ثبؿذ .اص آًجبیی وِ ًیشٍی جبرثِ گشاًـی یه جؼن ثِ فبصلِ اص آى ٍاثؼتِ اػت،
ًیشٍی جبرثِ یه چٌیي هَجَدی ثب ًضدیه ؿذى ثِ آى ثِ عشص ثبٍسًىشدًی افضایؾ هییبثذ .ثٌبثشایي دس یه چٌیي حبلتی اگش دس دام ایي جؼن
گشفتبس ؿَین ،ثِ ػٌَاى هثبل ؿصت پبی هب ّضاساى ثیـتش اص اًگـتبى دػتوبى ثِ ػوت ایي جؼن وـیذُ خَاّذ ؿذ ٍ دس هذت صهبى وَتبّی ثِ
رسات ٍ ػٌبصش ػبصًذُ خَد تجضیِ خَاّین ؿذ .اص یه چٌیي اجؼبهی ثِ ػٌَاى سیاّچالِ یبد هیؿَد وِ ثشای اٍلیي ثبس دس ػذُ ( ۸8هیالدی)
تَػظ جبى هیچل ٍ پیش ػیوَى الپالع هَسد تَجِ لشاس گشفتٌذ .ایي دٍ داًـوٌذ ،ثِ دلیل غیشلبثل سٍیت ثَدى ایي اجؼبمً ،بم ػتبسُ تبسیه سا ثش
آًْب ًْبدًذ ٍ ایي ًبم ػبلْب ثؼذ تَػظ داًـوٌذاى ثِ ػیبّچبلِ تغییش پیذا وشد .تب پیؾ اص دػتیبثی ثِ ایي ػىغ ،تصَس هیؿذ وِ اهىبى هـبّذُ
ػیبّچبلِ ثصَست هؼتمین ٍجَد ًذاسد ٍ آًْب سا تٌْب هیتَاى اص عشیك اثشاتی وِ سٍی هحیظ پیشاهَى خَد داسًذ ؿٌبػبیی وشد.
ػیبّچبلِّب ثِ عشص حیشتاًگیضی پشجشم ّؼتٌذ ،اهب تٌْب دس ًبحیِ وَچىی اص فضب صًذگی هیوٌٌذ .ثِ دلیل ساثغِای وِ هیبى جشم ٍ ًیشٍی
گشاًـی ٍجَد داسد ،ایي اجشام ثِ ًیشٍی گشاًـی ثؼیبس ػظیوی هجْض ّؼتٌذ ،ثِ عَسی وِ اجؼبهی وِ ثِ اًذاصُ وبفی ثِ آًْب ًضدیه ؿذُ ٍ اص
یه ًبحیِ هشصی ثِ ًبم افك سٍیذاد ػجَس وٌٌذ ،دیگش ّیچ ؿبًؼی ثشای ثبصگـت ًذاسًذ .دس ٍالغ ایي هشص ثِ ػٌَاى هىبًی دس اعشاف ػیبُ چبلِ
تؼشیف هی ؿَد وِ ػشػت فشاس اص آى ثشاثش ثب ػشػت ًَس اػت .ػشػت فشاس اص ػغح صهیي حذٍداً  ۸۸ویلَهتش ثش ثبًیِ ٍ ثشای خَسؿیذ 6۸7
ویلَهتش ثش ثبًیِ اػت .ثِ ػجبست دیگش اگش ثخَاّین جؼوی سا ػوَد ثش ػغح صهیي ثِ ػوت ثبال پشتبح وٌین ثگًَِای وِ ایي جؼن اص جَ خبسج
ؿذُ ٍ اص جبرثِ صهیي سّبیی یبثذ ثبیذ ػشػت آى سا ثِ  ۸۸ویلَهتش ثش ثبًیِ ثشػبًین .حبل ایي ػشػت سا ثب ػشػت ًَس وِ  033،333ویلَهتش ثش
ثبًیِ اػت همبیؼِ وٌیذ .پی هیثشین وِ ًیشٍی گشاًـی یه چٌیي جؼوی وِ اجبصُ فشاس ًَس سا ًویدّذ ثِ عشص ؿگشفی صیبد اػت .دس داخل ایي
هشص (افك سٍیذاد) ثبیؼتی ػشػتی ثیـتش اص ػشػت ًَس داؿتِ ثبؿین تب ثتَاًین ثِ ػوت ثیشٍى آى ثبصگشدین ،دس حبلی وِ ثش عجك لَاًیي حبل حبضش
فیضیه ّیچ چیض ًویتَاًذ ثب ػشػتی ثیـتش اص ػشػت ًَس دس خالء حشوت وٌذ .ػتبسُؿٌبػبى ثب آى سٍؿی وِ اجشاهی هبًٌذ ػتبسُّب سا هیثیٌٌذ،
لبدس ثِ سصذ ػیبُچبلِّب ًیؼتٌذ.دس ػَض ػتبسُؿٌبػبى ثِ صَست غیشهؼتمین تالؽ هیوٌٌذ تب اثشات ًبؿی اص حضَس ایي اجؼبم دس ػبلن سا
سدیبثی وٌٌذ .ثِ ػٌَاى هثبل ،ػیبّچبلِّبی ثب جشم ثؼیبس صیبد وِ دس هشوض یه وْىـبى لشاس داسًذ ثِ دٍس خَد اثش ضخیوی اص گبصّبی داؽ سا ثِ
ٍجَد هی آٍسًذ وِ ثب ػشػت صیبد هیچشخٌذ .ثب سصذ تـؼـؼبت ػبتغؿذُ اص ایي اثشّب ،اهىبى سصذ غیشهؼتتمین یه ػیبّچبلِ فشاّن هیؿَد.
ثٌبثشایي ،اگشچِ ػیبّچبلِّب ثِ عَس هؼتمین غیش لبثل هـبّذُ ّؼتٌذ (دس همبیؼِ ثب ػتبسگبى پشًَسی وِ دس ػبلن پشاوٌذُاًذ) ،اهب ایي تـؼـؼبت

دسخـبى سا هیتَاى حتی اص فَاصل ثؼیبس دٍس هـبّذُ وشد .دس ثشخی هَاسد ،جشهی وِ ثِ ػوت یه ػیبّچبلِ جزة هیؿَد (هثال یه ػتبسُ)،
اگش ثِ اًذاصُ وبفی ثب ػیبّچبلِ فبصلِ داؿتِ ثبؿذ ،ثِ جبی آًىِ ثِ دسٍى آى وـیذُ ؿَد ،اص هؼیش اٍلیِ خَد هٌحشف ؿذُ ٍ ؿشٍع ثِ دٍساى حَل
ػیبُچبلِ هیوٌذ .هَلؼیتی ؿجیِ ثِ گشدؽ صهیي ثِ دٍسخَسؿیذ سا دس ًظش ثگیشیذ .ثب سصذ هذاس یه چٌیي ػتبسگبًی هتَجِ هیؿَین جؼوی وِ
ػتبسُ ثِ دٍس آى دس حبل دٍساى اػت ،ػالٍُ ثش آًىِ ًَسی اص خَد ػبتغ ًویوٌذ ،هذاس ػتبسُ سا ّن ثغَس غیش هؼوَلی دػتخَؽ تغییش لشاس هی-
دّذ .ثٌبثشایي ،ثب سصذ هذاس یه چٌیي ػتبسگبًی هتَجِ هیؿَین جشهی وِ دس هشوض دٍساى لشاس گشفتِ ٍ ػتبسگبى دسخـبى ثب ػشػت صیبد دس حبل
دٍساى حَل آى ّؼتٌذ ،یه ػیبُ چبلِ اػت .دس عَل چٌذ ػبل گزؿتِ داًـوٌذاى حَصُ ػتبسُؿٌبػی تالؽ وشدُاًذ تب ػیبّچبلِ سا ثغَس هؼتمین
هـبّذُ وٌٌذ .اگش فبصلِ ًَسی وِ ثِ ػوت ػیبّچبلِ جزة هیؿَد ثِ اًذاصُ وبفی صیبد ثبؿذ ،ایي ًَس تٌْب ثِ دٍس ػیبّچبلِ دٍساى وشدُ ٍ اص
عشف دیگش فشاس هیوٌذ .داًـوٌذاى ثب سصذ ایي پشتَّب تَاًؼتٌذ ػىؼی ثیًظیش اص یه ػیبُچبلِ فضبیی سا هٌتـش وٌٌذ وِ دس للت یه وْىـبى
لشاس گشفتِ اػت .ایي تصَیش حفشُای تبسیه سا ًـبى هیدّذ وِ اعشاف آى سا حلمِای اص آتؾ ػشخ ٍ ًبسًجی احبعِ وشدُ اػت .حفشُ تبسیه دس
ٍالغ هؼشف آى ًبحیِ اص فضبی اعشاف ػیبّچبلِ اػت وِ ثشای ًَس اهىبى سّبیی اص دام هیذاى گشاًـی ٍجَد ًذاسد .حلمِ آتـیي دسٍالغ ثیبًگش
پشتَّبی ًَسی اػت وِ ثشای هذتی ثِ دٍس ػیبّچبلِ چشخیذُ ٍ اص آى ثِ ػوت تلؼىَحّبی هب فشاس وشدُاًذ.
ثشای جضئیبت ثیـتش دس ایي خصَف ثِ اداهِ هتي تَجِ فشهبئیذ.

اخیشاً یه تین ثیيالوللی اص اختشؿٌبػبى ثب ثْشُگیشی اص آسایِای اص تلؼىَپْب ثِ اٍلیي ػىغ اص یه ػیبّچبلِ غَل پیىش دس وْىـبى Messier
 )M87( 87دػت یبفتِاًذ 55 .هیلیَى ػبل ًَسی اص صهیي دس للت وْىـبى ،یه ػیبُ چبلِ غَل پیىش لشاس داسد وِ جشم آى  6.5هیلیبسد ثشاثش
جشم خَسؿیذ اػت .ایي ػیبّچبلِ ثِ ٍاػغِ هیذاى گشاًـی ػظین خَد ،دیؼىی اص هبدُ فَق-داؽ ،وِ دس حبل دٍساى حَل آى اػت ،سا پذیذ آٍسدُ
اػت ٍ جتّبی لذستوٌذی اص رسات فَق ًؼجیتی ،تبثؾ ایىغ ٍ اؿؼِ گبهب سا اص لغجْبی خَد هتؼبػذ هیوٌذ .دس ًَاحی ًضدیىتش ثِ خَد
ػیبّچبلِ ،هیذاى ػظین گشاًـی ،هؼیش حشوت فَتًَْب ٍ رسات هبدی سا اص هؼیش اٍلیِ ؿبى هٌحشف وشدُ ٍ آًْب سا ٍاداس ثِ دٍساى ثِ دٍس خَد هی-
وٌذ .آًذػتِ اص رساتی وِ ثِ اًذاصُ وبفی ثِ ػیبّچبلِ ًضدیه ؿذُاًذ ثِ داخل افك سٍیذاد ۸آى وـیذُ ؿذُ ٍ ثب ػجَس اص ایي هشص ثذٍى ثبصگـت،
دیگش اهىبى سّبیی ثشای آًْب اص دام هیذاى گشاًـی ٍجَد ًخَاّذ داؿت  .اهب ثب تىٌَلَطی هـبّذاتی اهشٍصی هیتَاًین ثِ هَادی وِ دس اعشاف
ػیبّچبلِ ٍجَد داسًذ ،هبًٌذ رسات فَق ًؼجیتی وِ سٍی ّن سفتِ تـىیل یه گبص فَق-داؽ سا هیدٌّذ ،ثٌگشین .ثشای فَتًَْبیی وِ ثِ داخل افك
سٍیذاد ػمَط ًىشدُاًذ ایي اهىبى ٍجَد داسد وِ اص ایي ًبحیِ ثب هیذاى گشاًـی صیبد فشاس وشدُ ٍ ػفش خَد سا ثِ ػوت تلؼىَحّبی هب آغبص وٌٌذ.
تصَیشی وِ اص هـبّذُ ایي فَتًَْب ثِ هب هیسػذ ثِ سایِ سیاّچالِ هؼشٍف اػت .هذاسّبی یه چٌیي فَتًَْبیی تـىیل یه وشُ ًَسی سا دس
اعشاف افك هیدّذ وِ ؿؼبع ایي وشُ ًَسی اص ؿؼبع افك ػیبّچبلِ ثیـتش اػت .تصَیشی وِ تَػظ هجوَػِ تلؼىَحّبی سادیَیی گشفتِ ؿذُ
یه حلمِ اص فَتًَْبی دس حبل دٍساى دس ایي وشُ ًَسی سا ًـبى هیدّذًَ .س هـبّذُ ؿذُ ًبؿی اص ایي حلمِ تَػظ پشٍطُ تلؼىَح افك سٍیذاد
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ثِ دام افتبد .دس اٍلیي تصَیش گشفتِ ؿذُ اص ایي ػیبُچبلِ ،هیثیٌین وِ هجوَػِ ثیـوبسی اص فَتًَْبی ثب حشوت آؿَثٌبن دس اعشاف افك سٍیذاد،
یه فضبی خبلی (تبسیه) سا احبعِ وشدُاًذ ،ؿىل  ۸سا هالحظِ وٌیذ.
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ؿىل : ۸تصَیش گشفتِ ؿذُ اص ػیبّچبلِ دس هشوض وْىـبى  .M87ؿىل اص ٍثگبُ ثٌیبد هلی داًؾ ]۸[ 0گشفتِ ؿذُ اػت.

ثِ ػٌَاى یه هثبل ػبدُ اجبصُ دّیذ ؿؼبع وشُ ًَسی سا ثشای ػیبّچبلِ ؿَاسصؿیلذ هحبػجِ وٌین .یه چٌیي ػیبّچبلِای ثِ ػٌَاى حل خالء ثب
تمبسى وشٍی هؼبدلِ هیذاى ایٌـتیي ثذٍى دس ًظش گشفتي ثبثت ویْبًـٌبػی ؿٌبختِ هیؿَد .ایي حل تَصیفوٌٌذُ هیذاى گشاًـی اعشاف جشم
 Mثب تمبسى وشٍی اػت وِ دس ػبل  ۸9۸6تَػظ وبسل ؿَاسصؿیلذ 4پیذا ؿذ .ػٌصش خظ (هتشیه) ثشای فضبصهبى اعشاف ایي ػیبّچبلِ ثصَست
صیش دادُ هیؿَد
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وِ دس آى  d 2  d 2  sin 2  d 2هتشیه اػتبًذاسد وشُ دٍثؼذی اػت .فبصلِ  rsسا ثِ ػٌَاى ؿؼبع ؿَاسصؿیلذ هیؿٌبػین وِ همذاس

2GM
آى ثشحؼت جشم ػیبّچبلِ ثصَست
c2
وٌین وِ هتشیه فَق ثشای  r  0 ٍ r  rsتىیي اػت .ثِ ػجبست دیگش ػٌصش خظ دس ایي دٍ ًمغِ ثِ ثیٌْبیت هیل هیوٌذ ٍ اصغالحبً

 rs دادُ هیؿَد ،وِ دس آى  cػشػت ًَس دس خالء ٍ  Gثبثت جْبًی گشاًؾ اػت .تَجِ هی-

خَؽ سفتبس ًیؼت .تىیٌگی ًَع اٍل سا ثِ ػٌَى تىیٌگی هختصبتی هیؿٌبػین چشاوِ هیتَاى آى سا ثِ ووه یه تجذیل هختصبت (گزاس اص
هختصبت ؿَاسصؿیلذ ثِ هختصبت ادیٌگتَى-فیٌىلیـتیي) سفغ ًوَد .اهب تىیٌگی دس  r  0سا تحت ّیچ تجذیل هختصبتی ًویتَاى سفغ وشد.
ایي ًمغِ تىیٌگی راتی فضب -صهبى اػت وِ تَػظ افك سٍیذاد وِ دس  r  rsلشاس داسد پَؿیذُ ؿذُ اػت .اوٌَى هیتَاى هؼیش حشوت هٌحٌی-
ّبی ًَسگًَِ دس اعشاف ایي ػیبّچبلِ سا ثِ ووه الگشاًظی صیش ثشسػی وشد
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وِ دس آى x ٍ x   t , r , , 
d
تمبسى وشٍی اػت هب هیتَاًین ثذٍى اص دػت دادى ولیبت وبس  سا ثبثت ثگیشین .حبل ثِ ووه هؼبدلِ اٍلش-الگشاًظ ،هیتَاًین هؼبدالت حبون ثش

  ٍ x  یه پبساهتش تؼشیف ؿذُ دس عَل هٌحٌی ًَسگًَِ اػت .اص آًجبییىِ هؼبلِ داسای
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هؼبدلِ ( )0دس ٍالغ ؿشط حبون ثش هٌحٌیّبی ًَسگًَِ اػت .اص هؼبدالت ( )2( ٍ )۸داسین
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ثبثتّبی حشوتاًذ ٍ اص آًْب ثِ تشتیت ثِ ػٌَاى اًشطی ول رسُ دس هذاس ٍ تىبًِ صاٍیِ ای آى یبد هیؿَد .ثب تمؼین هؼبدلِ ()0

ثش   2ثِ ّوشاُ اػتفبدُ اص هؼبدالت ( )2( ٍ )۸ثِ ساثغِ صیش ثشای هٌحٌیّبی ًَسگًَِ دػت هییبثین
2

 dr  c 2 E 2 r 4
 r 2  rs r ,
  
2
L
 d 

()5
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ثشلشاس اػت وِ هٌجش ثِ هؼبدالت صیش هیؿًَذ:
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اص هؼبدالت فَق دسهیی بثین وِ ؿؼبع وشُ ًَسی ثشای ػیبّچبلِ ؿَاسصؿیلذ یه ٍ ًین ثشاثش ؿؼبع ؿَاسصؿیلذ اػت ٍ ثب ساثغِ صیش
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دس یه چٌیي ؿشایغی هجوَػِ هذاسّبی دایشٍی فَتًَْب تـىیل یه وشُ ًَسی سا هیدٌّذ اهب تَجِ هیوٌین وِ ایي وشُ ًَسی ًبپبیذاس اػت،
یؼٌی ،هجوَػِ هذاسّبی فَتًَی وِ تـىیل ایي وشُ ًَسی سا هیدٌّذ تحت اختالل وَچىی اص هؼیش خَد هٌحشف ؿذُ ٍ ثِ داخل افك
ػیبّچبلِ ػمَط وشدُ ٍ یب اص ایي وشُ ًَسی فشاس هیوٌٌذ .الجتِ دلت هیوٌین وِ حل ؿَاسصؿیلذ هذل ػبدُ ای اص یه ػیبّچبلِ اػت ٍ ثشای
هذلّبی ٍالؼیتش ػیبّچبلِّب ،هثال ػیبّچبلِای دٍاس ،هحبػجبت پیچیذُتشی ًیبص اػت .اوٌَى ثب تَجِ ثِ ؿىلْبی  2تب  ، 5ثبسیىِای اص
پشتَّبی هَاصی ًَس سا تصَس وٌیذ وِ هؼیش خَد سا ثِ ػوت ػیبّچبلِ عی هیوٌٌذ .هؼیش دػتِای اص ایي پشتَّبی ًَس تَػظ هیذاى گشاًـی
ػیبّچبلِ خویذُ ؿذُ ٍ ایي پشتَّب ثِ داخل افك ػیبّچبلِ ػمَط هیوٌٌذ ثغَسیىِ اهىبى سّبیی ثشای آًْب ٍجَد ًذاسد.

ؿىلْبی  - 5 ٍ 4 ، 0 ، 2ثِ تشتیت ثصَست ػبػتگشد ًحَُ ثِ دام افتبدى پشتَّبی ًَسی سا دس افك سٍیذاد ًـبى هی دٌّذ.

ثب تَجِ ثِ ؿىلْبی  6تب  ،9هتَجِ هی ؿَین وِ ثب افضایؾ ؿؼبع ثشخَسد پشتَّب ثب ػیبّچبلِ ثِ ؿؼبع ثحشاًی  rcr  2.6rsهیسػین ثغَسیىِ
پشتَ ػجَسی دس یه چٌیي ؿؼبػی ،وشُ ًَسی سا لوغ وشدُ ٍ اص آى ثِ ػوت ثیٌْبیت فشاس هیوٌذ.

ؿىلْبی  - 9 ٍ 8 ، 7 ، 6ثِ تشتیت ثصَست پبدػبػتگشد ًحَُ ثِ دام افتبدى پشتَّبی ًَس تَػظ افك سٍیذاد (دایشُ ثب ؿؼبع ووتش) ٍ پشتَیی وِ
ثشای هذت وَتبّی وشُ ًَسی (دایشُ ثب ؿؼبع ثیـتش) سا لوغ وشدُ ٍ ثِ ثیٌْبیت فشاس هیوٌذ سا ًـبى هیدٌّذ.
هجوَػِ ایي پشتَّب وِ تؼذاد ثیٌْبیت ػىغ سا تـىیل هیدٌّذ ثشای هب تصَیشی اص ثشّوىٌؾ ػیبّچبلِ ثب هحیظ اعشاف افك آى سا فشاّن
هیوٌذ .ثٌبثشایي چیضی سا وِ ثِ ػٌَاى ػبیِ (تبسیىی) هـبّذُ هیؿَد آًذػتِ اص پشتَّبیی ّؼتٌذ وِ ثب ؿؼبع  r  rcrثِ عشف ػیبّچبلِ سفتِ-
اًذ (ؿىل  )۸3؛ دسحبلیىِ پشتَّبی ثب  r  rcrثؼذ اص اًحشاف اص هؼیش اٍلیِ خَد ،چشخیذى ثِ دٍس افك ثشای همذاس هتٌبّی اص هختصِ  ثِ
ػوت تلؼىَحّبی هب ثشگـتِ ٍ تصَیش  ۸سا تـىیل هیدٌّذ .ؿىلْبی  2تب  ۸3اص ٍثگبُ آهَصؿی [ ]2گشفتِ ؿذُاًذ .ثشای جضئیبت ثیـتش دس
استجبط ثب ػبیِ ػیبُچبلِّب دس هذلّبی ٍالؼیتش ػیبّچبلِای هشجغ [ ]0سا هالحظِ ًوبئیذ.

. ًحَُ تـىیل ػبیِ تَػظ پشتَّبی ًَس ثِ دام افتبدُ دس ػیبّچبلِ سا ًـبى هیدّذ- ۸3 ؿىل

هراجع
]۸[ https://www.nsf.gov/news/news_images.jsp?cntn_id=298276&org=NSF
]2[ http://veritasium.com/
[0] A. Grenzebach, “The Shadow of Black Holes,” Springer (2016).

:گشدآٍسی
دکتر اهیرّادی ضیایی

ِػضَ ّیئت ػلوی هشوض تحمیمبت ًجَم ٍ اختشفیضیه هشاغ
ah.ziaie@riaam.ac.ir

