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زمان در ر نامرئی ِ شنل ی

ترتیب این به ند، می نامرئ بیرون ِ دید از را فضا از ی بخش ِ درون که است ی چیز ر نامرئی ِ شنل

که چنان ذراند، می ناحیه آن ِ در از و ند می خم را میشود فرستاده ناحیه آن به بیرون از که ی م که

یِ زمان ِ ل ش نبوده. َش راه ِ سر ی مان هی گویا که است چنان ناحیه آن ِ پشت م آن ِ رفتار

یِ برا راه ی ند. می نامرئ را ی خاص یِ زمانها یِ داده�ها که ند می رفتار ترتیب این به ی شنل چنین

نند میش متفاوت یِ بسامدها با ه باری د به را لیزر یِ ه باری ی که بوده این ی شنل چنین ِ ساختن

ی از ی خاص ِ زمان از پیش تندتر یِ ه باری دارد. فرق هم با حاصل یِ ه�ها باری ِ سرعت که چنان

هی که میشود درست زمان یِ بازه ی ترتیب این به زمان. آن از بعد کندتر یِ ه باری و ذرد، می جا

را تند یِ ه باری و تند را کند یِ ه باری بعدَن اند. ذشته ن خاص یِ جا آن از آن یِ ط ه باری از ی

اولیه یِ ه باری ِ شبیه ی چیز تا نند می ترکیب هم با را آنها برسند، هم به دباره ه�ها باری تا نند می کند

نامرئ زمان یِ بازه ی ِ اطالعات که ی حال در نداده، رخ ی چیز میرسد نظر به بیرون از شود. ساخته

یِ بازه�ها ِ آهن و بپوشانند، را زمان از درصد 10−4 بودند توانسته آزمایش ی در روش، این به شده.

یِ برا درصد، 46 به را پوشیده ِ کسر روش این از ی دگرگونش با اند توانسته حاال بود. 41 kHz پوشیده

.[1] برسانند ثانیه بر ابیت گی 12.7 یِ ِ-داده - آهن

[1] Nature 498 205


