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  چكيده

    در نظريه) Kasner( به تحقيق در وجود جواب هاي دقيق ناهمسانگرد از نوع كسنر پايان نامه اين
مدل هاي بررسي شده در حالت كلي تابعي از سه كميت . در خالء پرداخته است گرانش هاي مرتبه باالتر

Rو  RμνRμν، اسكالر  μνRαβμν در واقع ابعتو، جمالت غالب بسط اين گيدر نزديكي تكين. هستند 
ار نشان دادن مقد، جهت  به صورت  عمالً( بر حسب توان هايي از سه كميت فوق به شكل 

Rيا  RμνRμν، )هيلبرت-انحراف از كنش اينشتين μνRαβμν در بررسي انجام شده . دنمي باش
يافت مي  كسنري يهمواره جواب ها RμνRμνو  نشان داده شده است كه در مدل هايي از نوع 

. ه استيافت نشدنوع كسنر  اما در مدل هايي از نوع سوم جواب هاي نا همسانگرد فيزيكي از. شود
 ننشان داده شده است كه همواره ايو  ماده مورد بررسي قرار گرفتههمچنين رفتار اين مدل ها در حضور 

ولي چنين اعتباري براي برخي جواب ها در حضور  ،هستندماده نسبيتي باشد معتبر كه حل ها در شرايطي 
نشان در حالت خالء بررسي شده و  Rبراي مدل  شرايط انرژي ضمناٌ. ماده غير نسبيتي وجود ندارد

. اعمال مي كنند δروي  يقيد )قوي و غالب ،ضعيف، تهي(نرژي چهار شرط ااعمال كه  داده شده است
ين شرط منجر به در مدل ويژه ما نقض ا .در يك انبساط شتاب دار شرط انرژي قوي نقض مي شود معموالً

كه شرط انرژي قوي در اين  ايجاب مي كند اين جواب غير فيزيكي لذا. منفي شدن چگالي انرژي مي شود
همچنين در  .اين يعني انبساط ناهمسانگرد با يك شتاب كند شونده همراه است كه ،مدل بايد ارضاء شود

معادله حالتي كه بدست مي آيد از نوع تابش  ،با تعريف يك چگالي انرژي و فشار براي هندسهحالت خالء 
كه متريك كسنر مي تواند حتي با وجود  نشان مي دهد نتيجه اين كار به همراه بررسي شرايط انرژي .است
  .نسبيتي يك حل تقريبي خوب باشد نسبيتي و بسيار تقريباًماده 
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  مطلع
    يكي از پر كاربرد ترين نظريه هايي است كه امروزه در برنامه كاري گرانش هاي مرتبه باالتر نظريه 

ن جمالتي به شكل توابعي از با اضافه كرد معموالًدر اين نظريه ها . فيزيك دانان نظري قرار گرفته است
هيلبرت سعي بر ارائه -نريچي و يا ناوردا هايي از تانسور ريچي و تانسور ريمان به كنش اينشتي اسكالر

. شناسي استاندارد را تا حد امكان بر طرف كنند كيهانمدل هايي مي شود كه بتوانند مشكالت موجود در 
. يكي از كاربرد هاي اين نظريه استفاده از مدل هاي متنوع در توجيه انرژي تاريك و ماده تاريك است مثالً

در عين  شناسي در معادله اينشتين بود كه  كيهانثابت  اولين گزينه اي كه براي انرژي تاريك معرفي شد
مشكل اول بسيار كوچك بودن چگالي اندازه گيري شده اين ثابت . مشكالتي چند را در پي داشتحال 
مشكل بعدي اين است كه چرا اين چگالي از مرتبه چگالي اندازه گيري شده ماده در عالم امروز . است
اين . است نضريه معرفي شده به آن جواب دهد مسأله ثابت كيهان شناسي از مشكالت مهمي كه بايد. است

مسأله مي گويد چرا مقدار پيش بيني شده براي اين ثابت در كيهان شناسي با مقدار محاسبه شده آن از 
براي حل اين گرانش هاي مرتبه باالتر نظريه . نظريه ميدان هاي كوانتومي اختالف قابل مالحظه اي دارد

  .هم مورد استفاده قرار گرفتند مشكالت

در اين فصل . معرفي گرانش هاي مرتبه باالتر را ارائه مي كند مقدمه اي كوتاه در اين پايان نامه فصل اول
به صورت خيلي گذرا به تاريخچه شگل گيري اين نظريه مي پردازيم و تا حدي از ضعف ها و نقاط قوت 

كه فرمول بندي الگرانژي دارند، اولين مساله اي كه مورد در تمام نظرياتي .اين نظريه صحبت مي كنيم
و در نهايت از اين معادالت مي توان پاسخ هاي مدل  ،خراج معادالت حركت استتبررسي قرار مي گيرد اس

هاي متفاوت در استخراج معادالت ميدان حاصل از كنشي  رهيافتاز اين رو با توجه به . را بدست آورد
. مي شود اسحسا 1ه مطالعه روي مرسوم ترين اين روش ها يعني روش هاي وردشيمعين در مساله نياز ب

روش هاي مختلفي براي استخراج معادالت ميدان وجود دارد كه پر استفاده ترين آنها در نظريه گرانش هاي 
مرتبه باالتر به ترتيب روش وردش متريكي، و وردش پاالتيني است روش ديگري نيز وجود دارد كه معادل 

در فصل دوم به طور خالصه اصول . با روش متريكي است با اين تفاوت كه الگوي مشخصي ارائه مي كند
  .سه روش وردشي  با ذكر مثال هايي توضيح داده خواهد شداين 

                                                            
١ variation principles 
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همواره بعد از بدست آوردن معادالت ميدان به منظور برآوردي از ميزان  گرانش هاي مرتبه باالدر نظريه 
رده شدن بعضي توانمندي مدل در تطابق با اطالعات  بدست آمده از مشاهدات رصدي، يا نياز به برآو

الزامات فيزيكي، و يا ارائه روشي براي جايگزين كردن اين گونه مدل ها بجاي مدل هايي با نا هم خواني ها 
گفته مي شود معادالت ميدان  اصطالحاً. ته آزمايش قرار مي گيرندو مشكالت بيشتر، اين مدل ها در بو
محدود  ي جامع تر رامدل ها ،مقيد كردن مختلف در واقع روش هاي. توسط برخي روش ها مقيد مي شوند

و اين روشها در واقع بازه هايي مجاز  اراي يك يا چند متغير آزاد هستند،اين مدل ها د معموالً. تر مي كنند
در فصل سوم و چهارم . دنا محدودتر مي شوبراي اين متغير ها بدست مي دهند و به عبارتي مدل ه را

در . يكي از اين روش ها استفاده از شرايط انرژي است. ارائه مي گرددروشهايي براي مقيد سازي معادالت 
ند نند هر يك از اين شرايط انرژي را ارضاء كنبتوا هايي كه مدل كه فصل سوم توضيح داده خواهد شد

در اين فصل در مورد اين قيد ها صحبت مي  .ندنند قيد هايي را روي متغير ها تحميل كنچگونه مي توا
  .كنيم

بيني پارامتر هاي مجهول  مقايسه نتايج بدست آمده از پيش اي ديگر مقيد سازي معادالت ميدانش هاز رو
يكي از پارامتر هايي كه رسم منحني  مثالً. است بدست آمده از مدل با نتايج 1هاي رصدي در آزمايش

اهميت در حقيقت . هاي رصدي است منحني چرخش كهكشان ها است آزمايشمربوط به آن جزء برنامه 
با اين . را در آن ها مشاهده كرد 3در آن است كه مي توان اثرات ماده تاريك 2منحني چرخش كهكشاني

مي تواند به توضيح، اينكه منحني چرخش به متغير آزاد مدل وابسته شود به اين معني است كه ماده تاريك 
معادالت ميدان را مي  .دارد انتهاي فصل چهارم مروري كوتاه به اين موضوع. اثرات هندسي وابسته شود

به . مقيد نمود 4پارامتر شتاب كاهشي مثالًگي و يا د، درخشنعالمبدست آوردن روابطي براي عمر  باتوان 
  .اين موضوعات در اواسط فصل چهارم پرداخته مي شود

مدل هايي  استفاده از آن به عنوان مدلي جايگزين براي ترانش هاي مرتبه باالرگ نظريهيكي از كاربرد هاي 
در برخي مدل ها براي  مثالً. توضيح برخي مساله ها دارند دراست كه داراي مشكالت و نقايص بيشتري 

     با اين وجود در. نيشتن استفاده مي كننديشناسي در معادله ا كيهانحل مساله انرژي تاريك از ثابت 

                                                            
١ observqtional test 
٢ rotation curve 
٣ dark matter 
۴ deceleration parameter 
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به اين  مدر ابتداي فصل چهار. نسبت دادانرژي تاريك را مي توان به خود هندسه گرانش هاي مرتبه باالتر 
  .موضوع پرداخته ايم

يك متريك  موسوم به دقيق معادالت اينشتين را كهحل هاي  زيكي ا) E. Kasner(كسنر  1925در سال 
اين حل با داشتن دو قيد روي متغير هاي  .است بدست آورد اولناهمسانگرد از نوع متريك بيانكي نوع 
يك ويژگي مهم اين متريك اين است كه اين متريك داراي يك . متريك داراي يك درجه آزادي است

در فصل آخر اين مساله در نظريه گرانش هاي مرتبه باالتر بررسي . است 0تكينگي زمان گونه در 
فصول سوم و چهارم يكي از روش هاي مقيد سازي از  عنوان كاربرديبه  پايان نامه در ادامهو  شده است

  .بكار برده ايم يعني روش شرايط انرژي را براي مدل 

به اين صورت است كه تمامي شاخص ها اعم از التين و  تمام فصل هاي پايان نامهقرارداد نوشتاري در  
بقيه روابط طبق . است ) -(+ + + نشانگان متريك به صورت  ني مقادير صفر تا سه را مي پذيرند ويونا

  .مي باشد d`Invernoقواعد نوشتاري كتاب 
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  فصل اول
گرانش هاي مرتبه مقدمه اي بر نظريه 

  1ترباال
  

  

با مطالعه اين نظريه از ابتداي . دراين فصل به بررسي اجمالي نظريه گرانش هاي مرتبه باالتر مي پردازيم
  .مي توان به سودمندي آن پي برد نقاط ضعف و نقاط قوت اين نظريه  و آگاهي از برخي شكل گيري آن

عالوه بر موفقيت هاي نظريه گرانشي اينشتين، به اين نظريه مي توان تنها به منزله يك گام به طرف يك 
حتي موفقيت هاي . نگريستجامع و كامل تر، به دليل مشاهده ضعف هايي در اين نظريه ساختاري  نظريه

  .قبلي اين نظريه داراي مشكالتي عميق و اساسي مي باشد

شكست در بنا نهادن يك نظريه  .]1[اين نظريه نتوانسته است نظريه وحدت يافته طبيعت را بدست دهد مثالً
ش كوانتومي از گرانش، پرسش هايي اساسي در ساختار خود اين نظريه مطرح مي كند و از اين رو  تال

                                                            
١ higher order gravity 
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 عمدتاًگرايش فعاليت هاي اخير به سمت اين موضوع . ]2[براي يافتن نظريه هاي جايگزين را القاء مي كند
ان آنها مي توان به با اميد به شكل دهي تحقيقاتي منسجم در اساس و بنياد اين نظريه صورت گرفته كه در مي

خالصه به توضيح هر يك از تغييرات فوق  به طور. اشاره كرد زمان- ابعاد و نيز در ديناميك فضا تغييراتي در
در مورد گرانش بكار برده شود ديده مي شود كه انتگرال كنش  1اگر اصل ناوردايي عمومي  .]3[مي پردازيم

مفاهيم  .بايد كميتي ناوردا باشد كه در واقع قيدي است كه توسط اين اصل روي كنش تحميل مي شود
است، او اولين كسي بود كه لزوم ناوردايي عمومي كليه  2هيلبرتعميق در اين باره مرهون تالش هاي 

يك ارتباط  استفاده از اصل كنش و اصل ناوردايي عمومي،. بكار گرفت 3قوانين فيزيك را در اصل وردشي
 عمدتاًتغيير در ديناميك . به عنوان اتحاد هاي ذاتي، مجاز مي داندرا  ءبين اصول تقارن و قوانين بقا مستقيم

 سازوكاربا اين وجود، در نسبيت عام هنوز ارتباط بين . يك سيستم بدست مي آيد الگرانژيغيير با ت
  .فيزيكي، موضوعي باز در مباحثات است الزاماتبرهمكنش ها و  الگرانژي

هاي ساخته شده از جمالت درجه دوم تانسور  الگرانژيمبتني بر  اسكالر، معادالت ميدان الگرانژيدر بين 
اين نظريه ها به داليل گوناگون در  .خمش، همواره در نظريه گرانش از محبوبيت خاصي برخوردار بوده اند

اين نظريه ها در دو دهه اخير با استقبال فراواني مواجه  .]3[حوزه هاي مختلف فيزيك نظري وارد شده اند
 در اين مورد، .به جهت حل مسائلي چند در كوانتيزه كردن گرانش پيشنهاد شدند عمدتاًشدند، زماني آن ها 

در راستاي متحد  ]5[5لواي و] 4[4ادينگتوناولين ايده ها به روز هاي اوليه تولد نسبيت عام در تالش هاي 
  .]6،7[به ثمر نرسيدند، اين تالش ها با اين همه. ومغناطيس بر مي گرددكردن گرانش با الكتر

جمالت مربعي از خمش در چهار بعد به عنوان اسكالر  فقط با كنش هايي ساخته شده ]9[7لنچسو  ]8[6خبا
اتخاذ شده بود، كه اين ايده اصل ناوردايي يل او از ايده رهيافتدر واقع اين . ردندهاي ناوردا را بررسي ك

Rآنها از كنش . ثابت است همديسبا ضريب  9همديستحت تبديالت  8پيمانه اي gd x ) صرف
                                                            
١ the principle of general invariance 
٢ Hilbert 
٣ variational principle 
۴ Eddington  
۵ Weyl 
٦ Bach 
٧ Lanczos 
٨ gauge‐invariance 
٩ conformal tranformation 
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دو . ]10[قاد قرار گرفتمورد انتبه طور جدي  رهيافتبا اين وجود اين . استفاده كردند )نظر از يك ثابت
ها به طور مجانبي  الگرانژيمتريك مبتني بر اين  اوالًها عبارت اند از اينكه  الگرانژيايراد عمده عليه اين 

عدم توافق با مشاهدات بعد از اضافه شدن ماده به  ثانياً ،در فواصل دور به متريك تخت تبديل نمي شود
در اين حوزه از فعاليت ها اصالحي  پيشنهادات. در نتيجه اصالحاتي در اين رهيافت الزم شمرده شد .مساله

در واقع پس از . تا قبل از دهه هفتاد خيلي فعال و پيشرو نبودند مثبت با وجود  بدست آمدن برخي نتايج
شايد . نتيزه كردن نسبيت عام در دهه شصت، در اين نظريات پيشرفت هايي حاصل شداقداماتي در پي كوا

هاي غير خطي، مشخصه  الگرانژيانگيزه هاي مجاز رياضي جهت آزمودن نظريه هاي گرانشي مبتني بر 
را باقي مي گذارد، يعني وابستگي تانسور  اصالحاتيپديده شناسي نظريه اينشتين بوده كه مجال يك چنين 

  .اينشتين به مشتقات متريك و مالحظاتي در راستاي افزايش ابعاد الگرانژينشتين و اي

، سر نخ مالحظات ابعادي و وارد كردن جمالت شامل مشتقات متريك در الگرانژي اينشتيندر حقيقت 
اينشتين عمومي ترين  الگرانژي. هايي هستند كه مي توان در راستاي تعميم معادالت اينشتين بكار برد

مرتبه دوم مجاز از ديد اصل ناوردايي عمومي نيست، از منظر اين اصل تعميمات بعدي مي تواند  الگرانژي
متشكل ازمشتقات باالتر   الگرانژياسكالر عام يك  الگرانژيتا حد اكثر هر مرتبه اي انجام شود و يك 

 .]3[متريك است

كه نشان داد شده است كه نظريه اينشتين در اينشتين اينجاست، با اين الگرانژيتعميم عطف نياز به  هنقط
يعني اين نظريه (در ميدان هاي گرانشي ضعيف موفق ظاهر مي شود  مثالًحوزه پديده هاي فيزيكي عادي 

 ناشي مي شود آنجا ، ولي اشكال اصلي كار)زماني قابل كاربرد است كه خمش فضا زمان خيلي زياد نباشد
و اين به ويژه به زمان هاي  ،كه مقياس ها بسيار كوچك باشند وقتي، يعني كه خمش قابل توجه مي شود

  ، و در چنينبه بيان ديگر زماني كه مقياسها از مرتبه طول پالنك باشند. بر مي گردد عالماوليه تحول 
در چنين فواصلي حتي افت و خيز هاي . بسيار نا محتمل استليدسي قساختار توپولوژيكي ا قياس هاييم

تحميل  عالمتغير را در ساختار توپولوژيكي ميك ديناميك  احتماالً هرانش آنقدر شديد است ككوانتومي گ
- ، فراسوي الگرانژي اينشتينهاي تعميم يافته الگرانژيدر نظر گرفتن  احتماالًبنا بر اين . ]11[مي كند

  .، كوششي بي فايده نباشدهيلبرت به عنوان نظريه هاي جايگزين
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يك پارچه بودن فيزيك بايد طبق اصل تطابق حفظ شود، يعني در هر نظريه  كهموضوعي ديگر اين است 
ذكر  ههمان طور ك. جديد، نظريه قبلي بايد به عنوان يك حالت حدي از نظريه جامع تر جديد حفظ شود

يك . ]10[شد نظريه هاي گرانشي مبتني بر تنها جمالت مربعي خالص با انتقاد هاي شديد مواجه شدند
را بدست دهد، بلكه بايد معادالت صحيحي  عالمنظريه گرانشي نه تنها بايد رفتار صحيحي از ديناميك كل 

بنا براين شخص بايد انتظار داشته باشد كه نسبيت عام به عنوان حالت . از تحول ستاره اي را نشان دهد
راي حوزه كاري نظريات مرتبه بازه مجاز انرژي ب مورددر . گرانشي غير خطي حفظ شود حدي از نظريات

نياز براي  در ذرات بنيادي به نظر مي رسد كه انرژي مورد 1باالتر الگرانژي بايد گفت كه در نظريه وحدت
10آزمودن اين نظريه حداقل از مرتبه هاي  GeV تنها  عالمواضح است كه زمان هاي اوليه تولد . باشد

اقلي براي حدمقدار  ،ستانداردا پيش داوري هايدر واقع . شدها مي با نظريهاين  آزمايشمجال مناسب براي 
  . پيش گويي مي كندمشاهده اثرات كوانتومي، انرژي براي 

قدرت اثرات كوانتومي برهم كنش هاي گرانشي نبايد محسوس باشند مگر اينكه فواصل مورد بررسي در 
شناسي نخستين لحظات  كيهانبا  طبيعتاًپس پرسش در مورد گرانش كوانتومي . مسئله از مرتبه پالنك باشند

در ارتباط با اصل تطابق بايد گفته شود اين اثرات در حالت حدي الگرانژي . ]12[در ارتباط است عالمتولد 
  .كمتر از انرژي پالنك باشد عالمبايد به طور كامل ناچيز باشند يعني زماني كه انرژي  خطيهاي غير 

 2ابر گرانش رهيافتمرتبه باالتر بايد گفت كه اين نظريات نقشي اساسي در  الگرانژيدر مورد نظريات با 
امروزه اين موضوع به خوبي شناخته شده است كه وقتي از گرانش اينشتين به عنوان . ]13[ايفا مي كنند

 ،مي شود منجر 3 باز بهنجارش پذير فاده شود، اين نظريه به نظريه اي ناشروعي براي گرانش كوانتومي است
براي حل . زمان غيرقابل صرف نظر كردن باشد-هرچند اين اشكال موقعي سر باز مي زند كه خمش فضا

 -  نشان داده شده است كه كنش اينشتين ،كرد 4را باز بهنجار اين مشكل، يعني براي اينكه بتوان واگرايي ها
   الگرانژيدر واقع نشان داده شده است كه . ]14[تر خمش باشدبرت بايد شامل جمالت از مرتبه باالهيل

    

                                                            
١ unified theory 
٢ supergravity  
٣ non‐normalizable 
۴ renormalization 
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مرتبه  الگرانژيعمومي ترين  را ارضا مي كند، 1نتوب-، و نيز قضيه گاوسكه حد نيوتوني مورد نياز را دارد
  .]15[را حل مي كندبهنجارش چهار بعد است كه مساله  دردوم 

مكان ديگري . كند مرتبه باالتر را بازگو مي هاي لزوم استفاده از گرانش ،در نظريه اينشتين اشكالوجود اين 
هدف كاربرد فيزيك گرانش  بااين نظريه . است 2هيلبرت رنگ مي بازد، در نظريه ريسمان-كه كنش اينشتين
با انرژي كم كه گرانش را در سطح يك كنش موثر  را وارد كرده و مرتبه باالتر ي ازكالسيك جمالت

  .بيان مي كند تشكيل مي دهدكالسيكي 

در اينجا از چنين . شناسي نسبيتي اشاره كرد كيهانمي توان به  گرانش هاي مرتبه باالاز ديگر حوزه هاي 
   كه در برخي از حل هاي نسبيت عام وجود دارد استفاده 3الگرانژي هايي براي اجتناب از ظهور تكينگي

نكته اشاره كرد، به علت  نمي توان به اي) ترمرتبه باال ايه گرانش(از نقاط ضعف اين نظريه . ]3[مي شود
   جمالت مرتبه باالتر خمش در الگرانژي كه منجر به معادالت ميدان غير خطي از درجات باالتر حضور

مي شود، يافتن جواب هاي غير بديهي بسيار مشكل مي شود و اين به نوبه خود استخراج تعبير هاي 
به ويژه اينكه تكنولوژي حال حاضر ممكن است به سختي بتواند . كل مي كندفيزيكي مناسب را دچار مش

  .اين تعابير را مورد آزمايش قرار دهد

نكته مهمي كه شايد خيلي به آن دقت نشود اين است كه جمالت مرتبه باالتر اغلب به عنوان تصحيحي به 
هيلبرت اضافه مي شود، ولي اين جمالت نه تنها به معني اختالل در نظريه اوليه -الگرانژي اوليه اينشتين

رايب كوچك، نظريه اي كامال حضور آنها به عنوان جمالت نا مقيد و مستقل حتي با ض واقعاًنيستند بلكه 
 .]17[متفاوت با نظريه اوليه بدست مي دهد

به عنوان جمع بندي مي توان گفت با توجه به كاربرد هاي نظريه گرانش هاي مرتبه باالتر مثال در نظريه 
ريسمان يا كيهان شناسي نسبيتي لزوم مطالعه اين نظريه به شكلي بنيادي احساس مي شود كه البته بايد 

  .ت به مشكالتي كه ممكن است در كاربرد اين نظريه ايجاد شود محتاط بودنسب

  

                                                            
١ Gauss‐Bonnet theorem 
٢ string theory 
٣ singularity 
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  فصل دوم
مرتبه  هاي اصول روش هاي وردشي در گرانش

  باالتر
  

  

در طول اين صده اين موضوع مورد پذيرش  .اصول وردشي نقشي تعيين كننده در فيزيك بازي مي كنند
همگان قرار گرفته كه هر نظريه اساسي فيزيكي را مي توان به بيان يك كنش به شكل يك هاميلتوني و يا 

ت از طريق يك اصل فرمول بندي كرد، كه مي توان از طريق اين دو شكل به معادالت حرك الگرانژييك 
  ].18[وردشي دست يافت 

امروزه ساخت . ر اين موضع به شكلي فراتر از يك قانون طبيعت پيشرفت كرده استدر طي چند دهه اخي
يك نظريه به اين معني است كه فرد شروع به نوشتن يك كنش ساخته شده از ميدان هاي موجود در نظريه 

-و ويژگي هاي تقارني به شكلي قطعه كند، حتي اگر دانش در مورد شكل دقيق و واقعي برهم كنش ها،
توسط ابزار هاي رياضي و فيزيكي مثل ناوردايي پيمانه اي، باز  الگرانژيتعيين تابع . باشدقطعه 

  .بهنجارپذيري، ساده سازي و موارد ديگر انجام مي شود
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رو به رو مي در اصول وردشي در مواجهه با چگالي الگرانژي مساله  رهيافتاز اين رو در گرانش با سه 
  .پاالتيني و ساختار مقيد مرتبه اولوردش  ،متريكي، وردش شويم

  متريكيوردش  2-1

 2تاويلوي سيها از نوع  1هموستارنيز گفته مي شود فرض مي شود  هيلبرتدر اين روش كه به آن وردش 
µ g: هستند يعني داريم 0.  

در روش . هاي لوي سيويتاست هموستاربا  g 4با متريك لورنسي  3خمينهزمان ما يك - پس فضا
  :وردش هيلبرت فرض مي شود چگالي الگرانژي در حالت كلي تابعي از متريك و مشتقات متريك است

)2-1(  g, ∂g, ∂ g, … 

  :كه چگالي الگرانژي عبارت است

   

بنا بر اين انتگرال كنش . است g دترمينان ماتريس تشكيل شده از مولفه هاي  الگرانژي مساله و  كه 
  :بدين شكل خواهد شد

)2-2(  g d Ω 

  :عنصر انتگرال گيري عبارت است از

  Ω  

       معادالت ميدان از اين شرط بدست. گرفته مي شود  خمينهروي  و اين انتگرال روي كل ناحيه 
با اين شرط مرزي كه متريك و مشتقات اول  ،ي پايا باشدمي آيند كه كنش فوق تحت وردش هاي اختيار

                                                            
١ connection 
٢ Levi-Civita 
٣ manifold 
۴ Lorentzian metric  
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را به شكل زير  از چگالي الگرانژي   1مشتق تابعي ،اين وردش. ثابت هستند آن روي مرز 
  :تعريف مي كند

  g d Ω g 

  

–ز صفر بودن مشتق اولردالت ميدان امعا. الگرانژ چگالي الگرانژي مي نامند-را همچنين مشتق اولر 

  :الگرانژ بدست مي آيد يعني

)2-3(  0  

وقتي . يمرا نام ببر هيلبرت به شكل -به عنوان مثال مي توانيم چگالي الگرانژي اينشتين
اين محاسبه در جزئيات . ، معادالت خالء اينشتين بدست مي آيداز اين روش وردش گيري استفاده كنيم

اين چگالي الگرانژي، چگالي الگرانژي مربوط به ماده هم اضافه كنيم  اگر در. بسياري از كتاب ها آمده است

gبه معادله  R T شناسي كيهانبا فرض صفر بودن ثابت .(خواهيم رسيد(  

  :مثال بعدي كنش زير است

)2-4(  d Ω  

   هيلبرت شامل سه قسمت ديگر نيز -در اين حالت چگالي الگرانژي عالوه بر قسمت مربوط به اينشتين
به شكل  4و تانسور خمش 3، تانسور ريچي2ها ناورداهاي مربعي از اسكالر ريچي هر يك از . مي باشد

  :زير هستند

   )الف- 2-5(

  )ب- 2-5(

                                                            
١ functional derivative 
٢ Ricci scalar 
٣ Ricci tensor 
۴ curvature tensor 
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  )پ- 2-5(

و  4، 1بونت با ضرايب -تركيبي معروف از اين سه جمله همان تركيب گاوس مثالً
  .است 1

  :الگرانژ سه چگالي الگرانژي فوق به ترتيب عبارت است از-مشتق اولر

  g R 2RR 2 R 2g gµ
µ R 

 g Rµ Rµ 2R µ Rµ R gµ
µ R

g gµ
µ R 

 g Rµ Rµ 2Rµ Rµ 4gµ
µ R 2 R

4Rµ R µ 4R µRµ 

هر يك از اين جمالت به تنهايي در بسياري . كه اين معادالت مشتقاتي درجه چهار از مولفه هاي متريك اند
ي شود كه چگالي الگرانژي مربعي از تانسور در واقع گفته م. هاي كار شده به چشم مي خورند مقالهاز 

در ضميمه  دومالگرانژي  چگاليوردش مربوط به ( ميداني از درجه چهار بدست مي دهند معادالتخمش، 
  .)به طور مفصل توضيح داده شده است ب

به عنوان مثال آخر مي توان چگالي الگرانژي تشكيل شده از تابع غير خطي و عمومي به شكل زير را 
  :بررسي كرد

   

  :الگرانژ عبارت اند از- مشتق اولر. 0با شرط 

  g g gµ
µ 0  
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وردش مربوطه در ضميمه پ توضيح داده شده ( بدست آمد ]19[1بوچدال كه اين مشتق اولين بار توسط 
  .)است

  پاالتينيوردش  2-2

-نيز مي گويند خمينه مثل قبل عبارت است از يك فضا 2آفين وردشي متريكش كه به آن روش در اين رو
هاي اختياري و متقارن هستند يعني  هموستار هاي اما هموستار. يك متريك لورنسي زمان چهار بعدي با

g 3شرط سازگاري متريك و متريك مستقل از هم  هموستارروش  اين يعني در. وجود ندارد 0
  .صفر است 4در اينجا پارامتر پيچش. آن ها وجود نداردفرض مي شوند و هيچ قيد پيش فرضي بين 

و  ،از متريك تا مرتبه معيني 5چگالي الگرانژي تشكيل شده است از متريك و مشتقات هموردا ،در اين روش
نكته مهم در اين چگالي الگرانژي . نيحداكثر تا مرتبه معي ضرايب هموستار و مشتقات ضرايب هموستار

gها و متريك مستقل از هم هستند يعني شرط ين است كه در اين حالت چون هموستارا 0 
پس  .باشد تابعي از مشتقات هموردا از متريك است g∂وجود ندارد چگالي الگرانژي بجاي اينكه تابعي از 

  :گالي الگرانژي به شكل عمومي زير استدر اين روش چ

)2-6(  g, g, g, … ; Γ, ∂Γ, ∂ Γ, …  

  :انتگرال كنش عبارت است از. است هموستار Γكه 

)2-7(  g, Γ Ω  

و  نش نسبت به متغير هاي مستقل هموستاروردش ك. و اين انتگرال روي خمينه مساله گرفته مي شود
  :عبارت است از متريك كه روي مرز مساله صفر در نظر گرفته مي شود

)2-8(  g, Γ Ω δΓ µ δgµ   

                                                            
١ Buchdahl 
٢ affine metric 
٣ metric compatibility 
۴ torsion 
۵ covariant drivitive 
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معادالت ميدان عبارتند . و متريك است هموستارنسبت به  مشتقات اولر الگرانژ  µو  كه در آن 
  :از

)2-9(   0     ,     µ 0 

  :به عنوان مثال كنش زير را در نظر بگيريد

  g R Γ, ∂Γ 

وردش اين چگالي . و مشتق اول اين ضرايب است موستارهكه در آن تانسور ريچي تنها تابعي ازضرايب 
  :الگرانژي نسبت به متريك بدست مي دهد

  Ω g R Rg δg 0 

  R Rg 0  

 هموستاردر حالي كه جواب نهايي وردش نسبت به . كه اين معادله همان معادله اينشتين در خالء است
  :عبارت است از

 Ω δ µ
µ δΓ 0 

پايين متقارن است  شاخصنسبت به دو  Γاز آنجايي كه . g: كه تعريف كرده ايم
  :در نتيجه قسمت متقارن عبارت داخل پرانتز در باال بايد صفر شود يعني 

  δ µ
µ 0  

 :اين معادله شرط متريك سازگاري را به صورت زير بدست مي دهد

 0 g 

 

  . Γ: هستند 1ها لزوما نمادهاي كريستوفل هموستارو از اين رو 

                                                            
١ Christofel symbol 
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با استفاده از روش وردش اينشتين پاالتيني توانستيم معادله اينشتين همراه با شرط متريك سازگاري را 
دله ااين در حالي است كه در روش وردش متريكي با فرض وجود شرط متريك سازگاري مع. بدست آوريم

ولي بدون وارد شدن در جزئيات بايد . يعني شايد تصور شود اين دو روش معادلند. اينشتين بدست آمد
به  ژي، شامل جمله مربوطنوقتي چگالي الگرا مثالً. گفت كه در حالت كلي اين دو روش معادل نمي باشند

اله، شامل جمله مربوط به اگر كنش كلي مس. ي شود روش اينشتين پاالتيني با شكست مواجه مي شودم ماده
  :ماده به شكل زير باشد

)2-10(  Ω g R Γ, ∂Γ M   

  :مشتقات اولر الگرانژ به شكل زير خواهند بود

  g R Rg 2 M  

  δ µ
µ M  

ولي در رابطه پايين مي . معادله ميدان اينشتين را در حضور ماده بيان مي كند ،واضح است كه معادله اول
هاي بدست آمده ديگر نمادهاي كريستوفل نيستند و در حالت كلي به چگالي الگرانژي  هموستاربينيم كه 

غير  خمينه معادله اي شبيه به معادله كامل ميدان اينشتين  در يك ه،در نتيجه اين دو معادل. ماده وابسته اند
وابسته  رانژي ماده صريحا به ضرايب هموستاربا اين وجود در نظرياتي كه الگ. ريماني را نمايش مي دهند

ها ي بدست آمده نماد هاي كريستوفل هموستارسمت راست معادله پايين صفر شده و در نتيجه   ت،نيس

Mدر نتيجه در شرايطي كه . خواهند بود Mو  0 باشد ما معادله كامل اينشتين را در يك  0
  .]18[هاي كريستوفل خواهيم داشت هموستارخمينه ريماني با 

در  ،مثال بعدي الگرانژي هاي مربعي است كه قبال معادالت آنها را در روش ورش متريكي بدست آورديم
  :]20[هيلبرت بدست مي آوريم- اينجا معادالت ميدان را در روش اينشتين

   g 0  

  R g 0  

  g 0  
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  R 0  

  2 g 0  

  Rµ 0  

از انتگرال ) معادالت شامل مشتقات هموردا(معادله دوم  براي بدست آوردن ،در هر يك از سه الگرانژي
  :جنبه هاي مهم اين معادالت عبارتند از. )ث و ج ضميمه( گيري جزء به جزء استفده كرده ايم

gيعني تحت تبديالتي به شكل  ،همديساين معادالت تحت تبديالت ) الف Ω x g  كه
Ω x مي توان اين موضوع را از اينجا فهميد كه  .وردا هستندنا ،يك ميدان نرده اي مثبت و اختياري است
ها در اينجا مستقل از متريك هستند و چگالي هاي الگرانژي ها نسبت به خمش از درجه دوم  هموستار

در روش متريكي معادالت . يل ساخته مي شودايك چگالي الگرانژي وجود دارد كه از تانسور و. است
اين چگالي الگرانژي به شكل زير . ناوردا است همديسميدان اين چگالي الگرانژي نسبت به تبديالت 

  :است

     

 تحت و  حل هاي مربوط به دو الگرانژي  مثالًيكي از كاربرد هاي اين موضوع اين است كه 
  .]21[به معادله اينشتين به عالوه يك ثابت اختياري تبديل مي شوند همديستبديالت 

خصوصا اينكه اينها با . معادالت ديفرانسيل از مرتبه دو نسبت به مشتق متريك اند ،اين معادالت) ب
  . ]18[معادالت مرتبه چهار كه با روش وردش متريكي بدست مي آيند معادل نيستند

يعني فضاي ريمان را القاء  ،هاي لوي سيوستا را در حالت كلي بدست نمي دهندهموستاراين معادالت  )ج
فضاي القاء شده توسط مساله در حالت كلي يك فضاي ويل است كه در حالت خاص مي توانيم . نمي كنند

فضاي ويل نيست  ،در واقع فضاي القايي. فضاي اينشتين را با يك سري تبديالت همديس بدست آوريم
  .]18[در زير اين موضوع را نشان مي دهيم. ريمان با يك پيمانه نامعين استبلكه فضاي 

  :به چگالي الگرانژي زير ،پاالتيني-با اعمال روش وردشي اينستين

)2-11(  g R Γ  
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  :زير را بدست مي آوريم جفت معادله

)2-12(  g 0  

)2-13(  g 0  

حال معادالت . معادله ديگري بدست آورديم كه با جفت معادله باال متفاوت استدر روش وردش متريكي 
  .باال را بررسي مي كنيم

  :معادله پاييني را به شكل زير مي نويسيم

  µ g g µ 0  

µبا استفاده از دو فرمول  ∂µ  وµ Γµ  معادله را به  0و با فرض
  :شكل زير ساده مي كنيم

)2-14(  

  ln ln ∂µ g ∂µg g g 0  

  :گيري از معادله باال خواهيم داشت 1در نتيجه بعد از عمل رد

  ln 2 ln  

اگر مقدار . اين معادله به اين معناست كه تانسور ريچي متقارن است از آنجايي كه داريم 
  :قرار دهيم خواهيم داشت) 12- 2(را در معادله  Γµبدست آمده براي 

  g g g  

gاگر تعريف كنيم  g زير را به خود خواهد گرفت معادله باال شكل مطلوب:  

)2-15(  g g g    

                                                            
١ trace 
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از . صفر است µ هموستارنسبت به  gنتيجه باال اين را القا مي كند كه مشتق همورداي متريك جديد 
از سويي ديگر مي توان . هاي لوي سيويتاي متريك جديد است هموستار ، هموستاراين  رو ضرايب 

  :را به شكل زير نوشت )14-2(معادله 

  µg µ ln g   

   انتخاب كرد با پاالتيني يك فضاي ويل را–يعني به نظر مي رسد روش وردشي اينشتين

µ ln .اين موضوع درست نيست يعني فضاي مساله يك فضاي ريماني با يك  ،با وجود اين
حال اگر در . صفر است  1متقارن يك فرمي هموستاردر يك فضاي ريماني با . ]22[پيمانه نا معلوم است

gيك فضاي ويل از تبديل همديس  g استفاده كنيم يك فرمي به شكل  

2 µ ln آنگاه داريم  ،به شكل گراديان كامل باشد حال اگر . تبديل مي يابد
گراديان كامل باشد مساله ما تحت يك تبديل همديس فضاي  ك فرمي يعني با فرض اينكه ي. 0

داريم و اين حالتي است كه در اينجا وجود دارد زيرا در اينجا . ريمان را انتخاب مي كند

µ ln  است 0و در نتيجه در مساله ما.  

- 2(از طرفي از . شته باشيممي توانيم مساله اي با فضاي ريمان دا در نتيجه ما همواره با انتخاب 
  :خواهيم داشت) 12

  2  

كه البته اين نتيجه انتظار مي رفت زيرا در . يعني تا حداكثر يك ضريب انتگرال گيري داريم 
نكته الف گفتيم كه معادالت ناشي از چگالي هاي الگرانژي جمالت مربعي تحت تبديالت همديس ناوردا 

يك تابع  پس انتظار داريم تابع . و ما در اينجا ما اين ناوردايي را در حالت كلي نشان داديم. است
  :جاگذاري كنيم داريم) 10-2(باال را در  حال اگر نتيجه .مربعي باشد

  g 0 

gحال اين معادله تحت تبديل  g برابر خواهد شد با:  

                                                            
١ one form 
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  g 0  

  .در واقع به اين نتيجه مي رسيم كه خمينه مساله يك فضاي اينشتين  با يك ثابت اختياري است

  ساختار مقيد مرتبه اول 2-3

. تعميم روش هاي وردشي باال به چگالي الگرانژي هايي است كه عموميت بيشتري دارندهدف اين روش 
در يك روش وردشي زماني قابل دفاع است كه هر گاه فرد با برخي قيد  استفاده از روش ضرايب الگرانژ

قل مساله كه در حالت كلي ممكن است با روش وردشي مورد تهاي تحميل شده روي پارامتر هاي مس
در هندسه ريماني اين روش به صورت اضافه كردن شرط  . مواجه شود ،ده سازگاري نداشته باشداستفا

سپس . متريك سازگاري به شكل يك قيد با يك ضريب الگرانژ به چگالي الگرانژي مساله انجام مي شود
مي  و ضريب الگرانژ به عنوان سه پارامتر مستقل وردش هموستار ،شخص كنش حاصل را نسبت به متريك

  .دهد

,Γپاالتيني به شكل -وقتي اين روش به چگالي الگرانژي هيلبرت Γ  كه به
ضريب الگرانژ به عنوان نتيجه اي از معادالت ميدان  ،اعمال مي شود ،دو روش قبل آن را بررسي كرديم

در خالء را به  ،اين روش تعبير هم ارز بودن دو روش متريكي خاص و اينشتين پاالتيني . صفر مي شود
اين روش وقتي به الگرانژي هاي مرتبه باالتر اعمال مي شود مراحل . صورت فقط يك اتفاق تقويت مي كند

  . ]18[ديد بهتري در تفسير معادالت به دست مي آيد انجام محاسبه كمتر شده و

با تعريف معمول خود را به عنوان خمينه مساله تعريف مي كنيم و در مرحله  ،براي شروع فضاي ريماني 
µgبعد قيد متريك سازگاري يعني  µgرا رها كرده و فرض مي كنيم كه  0 به عنوان  0

در اينجا ( ،فضاي اوليه را القاء كنند ،بعد از محاسبات معادالتبراي اينكه . يك قيد مستقل وجود دارد
يك قيد به ) فضاي اوليه ريمان فرض شده است ولي در حالت كلي هر فضايي را مي توان تعريف كرد

  :الگرانژي اوليه اضافه مي شود كه به شكل زير است

)2-16(  g, Γ, Λ Λµ Γµ  
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و نماد  اختياري هموستار تانسور اختالف بين  الگرانژ هستند و  نامعين ضرايب كه 
  :و قيد باال به صورت زير تغيير مي كند. هستند 0سه ريماني ددر هن مثالً. هاي كريستوفل هستند

)2-17(  g, Γ, Λ Λµ Γµ  

  :در نتيجه كنش نهايي مساله عبارت است از

)2-18(  Ω g, Γ, g, Γ, Λ 

 ،gحال اين كنش بايد نسبت به . است فرض كرده ايم الگرانژي اصلي مساله شامل يك ميدان اسكالر 
Λµ، Γµ  وردش داده شود و.  

  :منجر مي شوند كه به شكل زير هستند ،وردش نسبت به متريك به معادالتي موسوم به معادالت 

|  )الف -2-19( 0  

µ  )ب -2-19( Λ µ Λ µ Λµ 

  :به صورت زير منجر مي شوند به معادالت  هموستاروردش نسبت به 

)2-20(  µ |  Λµ 0 

سرانجام وردش نسبت به ضرايب . وردش نسبت به ميدان اسكالر به معادالت حركت مربوط منجر مي شود
  .را بدست مي دهد) 16-2(الگرانژ قيد 

اگر اين روش را روي فضاي ريمان روي چگالي هيلبرت پاالتيني اعمال كنيم همان معادالتي بدست خواهد 
  :داريم) 5- 2(براي چگالي الگرانژي هاي  مثال به عنوان. آمد كه در روش متريكي خالص بدست مي آيد

)2-21(  g R 2RR B 0 

 Λµ 2g δµ g δµ g δµ R 

 2g R 2 R  
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  و براي 

)2-22(  g R R R R B 0    

  Λµ 2 µR δµ R δµ R 

 R 2 R g R  

  و براي 

 )2-23( g 2R R B 0 

 Λµ 2 Rµ 2 Rµ δµ R 

 4 R 

  براي مدل كلي غير خطي خواهيم داشت. براي  

)2-24(  g R B 0 

 Λµ 2g δµ g δµ g δµ 

 g  

بدست آمده را در معادله را در معادله اول  را كه از معادالت  حال اگر در هر يك از چهار مدل باال 
بدست مي  ،الگرانژ را كه در روش متريكي خالص بدست آمد - مجددا معادالت مشتقات اولر ،قرار دهيم

  .آيند

با استفاده از  ،در همه مثال هاي بررسي شده تا به حال ،به بيان ديگر در مقايسه با روش هيلبرت عادي
يعني چگالي الگرانژي (شخص از يك چگالي الگرانژي كه در فضاي تابعي  ،مقيد شده مرتبه اول سازوكار
و از يك روش وردشي متفاوت استفاده مي كند به يك مجموعه  ،تعريف شده) مختلف است توابعتابعي از 
در واقع سودمندي اين  .معادل با معادالتي كه در روش متريكي بدست مي آيد منتهي مي شود ،معادالت

  .است كه با استفاده از يك الگوي مشخص به جواب نهايي مي رسيمروش از اينج

  :اين الگو به صورت زير است
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  )16-2(تشكيل كنش مساله با استفاده از قيد ) الف

  و بدست آوردن ضرايب الگرانژ وردش نسبت به ) ب

  .وردش نسبت به متريك و بدست آوردن  معادله ) ج

و ) ب 19-2(با استفاده از رابطه ) با استفاده از ضرايب الگران بدست آمده از مرحله ب  محاسبه ) د
  .اگذاري آن در معادله 
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  فصل سوم
  گرانش هاي مرتبه باالشرايط انرژي در 

  

  

  .]23،24[صحبت مي كنيمگرانش هاي مرتبه باالتر در مورد شرايط انرژي در  اين فصلدر 

بسياري براي  يمدل ها .]25[كنوني، انبساط شتاب دار با مقدار مثبت را نشان مي دهد عالممشاهدات براي 
گروه اول مدل هايي بر پايه . توجيه اين مورد ارائه شده اند، كه همگي به دو گروه تقسيم مي شوند

ها به وجود برخي ميدان  تكانه در معادله اينشتين است، كه در برخي از آن-تصحيحاتي روي تانسور انرژي
و يا . اين تانسور اشاره شده است و بيشتر در فيزيك انرژي باال مورد بررسي قرار مي گيرند رهاي جديد د

را  1در برخي ديگر به يك شاره ايده آل اشاره مي كند و در هر دو مورد اين ماده بايد شرط انرژي قوي
  .نمايندشتاب دار را توصيف  يعالمنقض كنند تا بتوانند 

تصحيحاتي روي ساختار  ادر گروه دوم پژوهش ها ماده از نوعي معمولي انتخاب مي شود ولي در اينج
يعني نظرياتي كه شامل توان گرانش هاي مرتبه باالتر نظريات . هندسي نظريه نسبيت عام انجام مي گيرد

از اين حيث نسبيت عام اينشتين نظريه اي خطي به ( از اسكالر ريچي هستند ،مرتبه بيشتر از يك هايي از

                                                            
١ strong energy condition 
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از  ، و نظريات با ابعاد بيشتر)توان يك از اسكالر ريچي ظاهر مي شود ،حساب مي آيد زيرا در كنش آن
  .]24[چهار بعد از اين گروه اند

اري، در بررسي شرايط پايد. در زمينه هاي مختلفي بررسي شده اند گرانش هاي مرتبه باالنظريات مختلف 
اين . و مواردي ديگر 1و دوره تورمي عالمسيستم خورشيدي، بررسي روي كهكشان ها، تحوالت اوليه 

ي، بدون داخل كردن انرژي تاريك در مساله عالمنظريات روش جديدي در بررسي سرعت فزاينده تحول 
fتابع تحليلي  اختياري كه در انتخاب .]23[نموده اند ارائه R  وجود دارد مشكالتي چند را به وجود آورده
معادالت حركت منتج آنها عموما به گونه اي غير خطي اند كه حل ساده ترين آن ها در بسياري  مثالً. است

استفاده مي كنيم به معادالتي مرتبه چهار براي  وقتي از متريك   مثالً. موارد امكان پذير نيست
  .به سختي قابل بررسي اندبرمي خوريم كه  2ضريب مقياس

f مشكل بعدي كه وجود دارد اين است كه چگونه اين  R يد قهاي مختلف را با استفاده از مشاهدات م
عبارت اند از معادالت حاصل از قيد ها . ل مساله را كاهش دهيمكنيم، يعني فضاي پارامتر هاي مجهو

اين قيد ها از روش . اده تر و قابل بررسي شده اندكه با استفاده از برخي داده ها س گرانش هاي مرتبه باال
  :هاي زير بدست مي آيند

 يعالمداده هاي اختر فيزيكي و  )1
 آزمايش هايي روي سيستم خورشيدي )2

 .BBNاطالعات حاصل از سنتز هسته اي انفجار بزرگ، ؛نيروي پنجم )3
 يعالمتند شونده در تحول -ارائه توالي صحيحي از فازهاي شتاب كند شونده )4

يا شامل تبديالتي است كه نظريه را به يك مدل معادل به عالوه يك ميدان اسكالر  كيهانيهاي  آزمايشاكثر 
تبديل مي كند و يا شامل بررسي نظريه در چارچوب هاي مختلف و يا شامل فرضياتي روي وابستگي ثابت 

  .انتقال قرمز استپارامتر هابل به 

                                                            
١ inflationary epoch 
٢ scale factor 
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كه به آنها شرايط انرژي . ق بررسي هايي روي انرژي نيز بدست آوردبا اين وجود مي توان قيد ها را از طري
، بدون 1داده است، بدون حل معادالت حركت اين شيوه مقيد سازي مستقل از هر گونه. گفته مي شود

  .فرضياتي روي ثابت هابل و يا بدون بكار بردن تبديالتي روي نظريه

اين شرايط در . عميم يافته و يك ماده عادي استحاصل از يك مدل ت عالمتنها فرض اين است كه شتاب 
موقعيت هاي مختلف اعمال شده اند و نتيجه عمومي اين بوده است كه در هر موقعيت يك ياچند شرط 

شرط ضعيف و شرط قوي بايد ارضاء  2هاوكينگ-در تكينگي پنروز مثالً .انرژي بايد همزمان ارضاء شوند
  .]24[وابسته است تهيشوند، در حالي كه اثبات قانون دوم ترموديناميك سياه چاله ها به ارضاء شرط 

ذكر اين نكته بد نيست كه شرايط انرژي ابتدا در نسبيت عام فرمول بندي شده اند، به عبارت ديگر شخص 
نظريات مرتبه باالتر گرانشي . مومي گرانش محتاط باشدبايد در بكار بردن شرايط انرژي در نظريات ع

، با )است در اين چارچوب كنش شامل تابع ( 3با شروع از چارچوب جوردان ويژگي جالبي دارند؛
به طور رياضي معادل است با  اعمال يك تبديل مناسب روي متريك مي توان نشان داد كه هر مدل 

ان اسكالر كه به طور مينيمال به عالوه يك ميد) نش شامل اسكالر ريچي استكه در آن ك( اينشتين نظريه
  .]26[شده است جفت

مستقيما از نسبيت عام و اعمال آن روي فشار و  ،بنابراين در اصل شخص بايد از يك شرايط انرژي انتقالي
  .چگالي انرژي موثركه در چارجوب جوردان تعريف مي شود صحبت كند

  در نسبيت عامشرايط انرژي  3-1

استفاده مي شود،  گرانش هاي مرتبه باالبيشتر روش هايي كه براي استخراج شرايط انرژي در نظريه هاي 
براي كامل شدن مطلب مروري كوتاه بر شرايط انرژي در نسبيت . ريشه در نظريه نسبيت عام اينشتين دارند

رخي نيازهاي فيزيكي تعريف مي شوند عموما چهار شرط انرژي به جهت ارضاء شدن ب. عام خواهيم داشت
  :]27[كه به طور خالصه عبارتند از

                                                            
١ EOM, equation of motion 
٢ Hawking‐Penrose singularity 
٣ Jordan frame 
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  1شرط انرژي ضعيف 

. اين شرط بيان مي كند كه چگالي انرژي هر توزيع ماده، از ديد هر ناظري بايد مقداري نامنفي داشـته باشـد  
است براي ارضاء شدن ايـن   برابر  ار بردار سرعت هچون چگالي انرژي براي هر ناظر با چ

  :شرط بايد داشته باشيم

   0 

  :كه نتيجه اين شرط عبارت است از. براي هر بردار زمان گونه

  0   ,   0 

  .مولفه  اختياري از فشار است كه 

  2 تهي شرط انرژي

 تهيار اختياري بيان مي كند يعني براي هر برد  تهياين شرط، شرط انرژي ضعيف را براي بردار هاي 
  :داريم

   0  

  :كه در نتيجه داريم

  0  

  شرط انرژي قوي

  :است 3منشاء اين شرط از معادله رايچوداري

   

اين ها تعريف صرفا هندسي . و پارامتر چرخش است 4به ترتيب پارامتر انبساط، تنش و  ،  كه 
ميدان گرانش يك ميدان جاذب است، كه به بيان . در يك خمينه معين است كبراي يك دسته ژئودزي

                                                            
١ weak energy condition 
٢ null energy condition 
٣ Raychaudhuri` Equation 
۴ shear 
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براي اين نوع دسته . هاي زمان گونه بايد همگرا باشند كهندسي به اين معنا است كه دسته منحني ژئودزي

اره منفي است جمله دوم نيز وجمله اول سمت راست معادله باال هم. 0بايد داشته باشيم  كودرزيژئ
بدون خاصيت چرخش يعني  كپس براي يك دسته ژئودزي. 0همينطور زيرا 

  :بايد داشته باشيم 0

  g 0 

  :شرط عبارت است ازكه نتايج اين 

  ∑ 0   ,    

  :توجه كنيد كه براي بردار هاي پوچ معادله رايچوداري به شكل زير تغيير مي كند

    

 

  1شرط انرژي غالب

اين به بيان . چ يا زمان گونه شارش يابداين شرط تاكيد مي كند كه ماده بايد در راستاي جهان خط هاي پو
  :رياضي يعني

  يك بردار پوچ يا زمان گونه در جهت به سمت آينده است    

تكانه است كه -ار جريان انرژيهكميت فوق، چگالي چ ار بردار هاز آن جايي كه براي هر ناظر با چ
سرعت شارش انرژي ماده كمتر از سرعت نور توسط ناظر ديده مي شود، اين شرط به اين معني است كه 

  .است

  

  :مي روند به انواع زير تقسيم مي شوند براي يك ماده كاملوقتي ، ECژي شرايط انر 

  0  )يا پوچ( تهيشرط انرژي ) 3-1(

                                                            
١ dominant energy condition 
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  0   ,0  شرط انرژي ضعيف) 2-3(س

3P  شرط انرژي قوي) 3-3( 0,   ρ P 0  

  0   ,0  شرط انرژي غالب) 3-4(

bouncingشناسي و مدل هاي  كيهاندر زمينه تكينه هاي  ECنشان داده شده است كه 
  .كاربرد دارد  

  ترگرانش هاي مرتبه باالشرايط انرژي در  3-2

به دليل اينكه تعريف ها و اصول هندسي نسبيت عام مستقل از نظريه هاي سوار بر آن هستند، از اين رو 
هاي مرتبه باالتر  نظريه هندسي گرانشحد اقل آن، براي  تهيهاي  كو همتاي ژئودزيمعادله رايچوداري 

و در واقع اين موضوع محرك اصلي بر قراري اصول هندسي تعريف شده در نسبيت عام در هر  برقرار است
استفاده  بنابراين ما مي توانيم دوباره از معادله رايچوداري براي مدل هاي مختلف . نظريه بعدي است

  .كنيم

  :به صورت زير تعريف مي شود گرانش هاي مرتبه باالكنش در 

)3-5(     

با . كنش استاندارد براي ميدان هاي ماده است اسكالر ريچي و   ،رد ماتريس متريك است كه 
  :]23[معادالت ميدان به صورت زير بدست مي آيد ،وردش متريكي اين كنش

)3-6(    

  :موثر به شكل زير تعريف كرد تكانه -مي توان تانسور انرژي در نظريات 

)3-7(    

  :را تعريف كردكه از آن مي توان فشار و چگالي انرژي موثر 

  3  

  2  
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حال اگر شرايط انرژي را براي چگال انرژي موثر و فشار موثر كه در باال معرفي شد اعمال كنيم براي 
  :داشتكه همان شرط  در حالت جديد است، خواهيم  0

 )3-8 (  

2  :تهيشرط انرژي  0  

3به طور مشابه براي    :داريم 0

  3 3 0  

  .شرط انرژي قوي را بدست مي دهد) 8- 3(شرط باال عالوه بر شرط 

)3-9 (  

2  :شرط انرژي قوي 0  

  3 3 0    

  :داريم 0براي 

  3 0  

  :شرط انرژي ضعيف را بدست مي دهد) 8- 3- 2(شرط باال عالوه بر شرط 

)3-10 (  

2  :شرط انرژي ضعيف 0  

  3 0  

  :داريم 0و براي 

  5 0  
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شرايط انرژي غالب را به صورت زير بدست ) 10-3- 2(و ) 8- 3-2(از اين رو رابطه باال عالوه بر روابط 
  :مي دهند

)3-11 (  

2  :شرط هاي انرژي غالب 0  

  3 0  

  5 0  

  مقيد كردن معادالت 3-3

ي مي توانيم حدودي را براي ضرايب عالمبا استفاده از شرايط انرژي و نيز اطالعات بر گرفته از مشاهدات 
fثابت بكار رفته در تابع  R توجه كنيد كه در تمام محاسبات متريك را فريدمان. بدست آوريم -

ي مورد عالمپارامتر هايي كه به منظور تعيين ويژگي هاي ديناميك . واكر تخت انتخاب كرديم-رابرتسون
  :استفاده قرار مي گيرد طبق تعريف عبارت اند از

  H 

 q 

  

   

مقادير اندازه گيري  شده  . ناميده مي شوند 2و اسنپ 1رتيب ثابت هابل، پارامتر شتاب كاهشي،جرككه به ت
H :ست ازا فعلي آن ها طبق توافق انجام شده عبارت 72 8 km sMpc⁄ ،q 0.81

2.16و  0.14 .
هنوز گزارش  ، با وجود اين مقادير هنوز مقداري با خطاي قابل قبول براي .

  :اگر اسكالر ريچي و مشتق هاي آن را بر حسب اين پارامتر ها باز نويسي كنيم خواهيم داشت. نشده

                                                            
١ jerk 
٢ snap 
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6  )الف - 3-12(  1  

6  )ب -3-12( 2 

6  )ج -3-12( 8 6 

به ترتيب يك و دو بار نسبت به زمان  كافي است كه از  و  بط مربوط به ابراي بدست آوردن رو
حال اگر تمام پارامتر ها را بر حسب مقادير زمان حال آن ها در معادالت مربوط به چهار . مشتق بگيريم

  )در اينجا فقط روابط غير تكراري ذكر مي گردد: (شرط انرژي قرار دهيم خواهيم داشت

)3-13(  1 8 6 2 0 

  .تهيبراي شرط انرژي 

)3-14(  2 6 1 36 2 0 

  .براي شرط انرژي ضعيف

)3-15( 

  3 6 1 6 7 4
3 6 2 0 

  ژي قوي وبراي شرط انر

)3-16(  

  6 1 6 1 4 5
6 2 0 

مي توان بدون معرفي فشار و . با روشي ديگر نيز مي توان به اين قضيه نگاه كرد. براي شرط انرژي غالب
چگالي انرژي موثر از معادله ميدان بدست آمده از كنش مساله، فشار و چگالي انرژي خود ماده را برحسب 

يعني با فرض اينكه ماده كامل داريم و . ]24[محاسبه كرد هاي مرتبه باال گرانشجمالت هندسي ناشي مدل 
  :تكانه قطري است مي توانيم از معادله ميدان –تانسور انرژي 
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)3-6(    

  :فشار را به صورت زير بدست آوريم

)3-17(  3 3 

)3-18(  3 

 .هستد  و  كه براي ماده كامل 

بسيار كم و در ) با فرض اينكه ماده، معمولي است( عالممشاهدات اخير نشان داده اند فشار ماده پركننده 
استفاده ) 17-3(از . كاهش مي يابند 0ر شرط انرژي به شرط با اين فرض تمام چها. حد صفر است

  :كرده و بدست مي آوريم

)3-19(  3 18 2 0 

نكته مهمي كه بايد ياد آوري شود اين است كه براي پارامتر اسنپ هنوز هيچ مقدار مورد توافق عام گزارش 
براي . به اين دليل ما از روابطي كه در آن ها پارامتر اسنپ وجود دارد استفاده نمي كنيم. نشده است

  :وريماستفاده كرده و عبارتي به شكل زير براي اسنپ بدست مي آ) 18-3(از  0

 )3-20( 

  2 6 2 6

2 1 

  ذكر چند مثال

در اينجا توابع مختلفي از اسكالر ريچي را معرفي مي كنيم و روابط قيدي باال را در مورد اين 
  .]23،24[توابع تحقيق مي كنيم

  :تتابع اول به شكل زير مورد توجه اس
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)3-21(       ,  

  :هاي زوج خواهيم داشت و  0براي ) 19- 3(با جاگذاري اين تابع در

  3 18 1 2 0  

 با جاگذاري مقادير فعلي پارامتر ها ي شتاب كاهشي، ثابت هابل و جرك قيد زير براي مقادير زوج 
  :بدست مي آيد

)3-22(  17.64 44.50 59.62 0  

 0نمي تواند براي  حقيقي ارضاء  نمي شود نتيجه مي گيريم كه   چون اين نامساوي براي هيچ 
αاين يعني براي . مي شودهاي فرد عالمت نامساوي فوق برعكس  براي . زوج باشد هاي  nفقط  0

αبا تحليلي مشابه در مي يابيم كه براي . فرد مجاز هستند   .هاي زوج مجاز هستند nفقط  0

وجود  با. بست مي آورديم nقيد ديگري روي ) 20- 3(اگر ما مقدار فعلي اسنپ را مي دانستيم با استفاده از 
مي دهد  بدست nب تابعي از اين هنوز مي توانيم از اين رابطه به عنوان رابطه اي كه مقدار اسنپ را بر حس

  .استفاده كنيم

  :اگر تعريف كنيم

  17.64 44.50 59.62  

  :در نمودار زير رسم شده است مقادير اين تابع

 بهمربوطيمنحن1-3نمودار                         
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اين واقيت نكات توضح داده شده در باال را تاكيد مي . همانطور كه مي بينيم اين عبارت همواره منفي است
  :مي توان رسم نمود عبارت است از  نموداري كه براي اسنپ بر حسب مقادير . كند

  :تابع دوم به شكل زير است

)3-23(    

6با توجه به اينكه  1 پس براي جواب دار بودن تابع فوق بايد داشته باشيم  0
µ   :به عبارت زير مي انجامد 0براي اين تابع و نيز براي همه ) 19-3(استفاده از . 0

  0  

  :كه تعريف كرده ايم

    

  g 6 1 1 36 2  

sبهمربوطيمنحن2-3رنمودا                                    
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در منحني زير تمام حاالت بين خط . را نشان مي دهد 0در حالت  منحني زير مقادير مجاز براي 
بزرگ به مقدار  براي  نمودار نشان مي دهد، . افقي و منحني رسم شده مقادير مجاز را نشان مي دهند

  .ميل مي كند 2.1

|اين بدين معناست كه داريم  با محاسبه   | 1.2 يعني با استفاده از بررسي شرايط . 10
مقادر زير منحني مجاز  0براي . انرژي  توانستيم براي دو ثابت مساله حد مجازي را بدست آوريم

  .نيستند

  :ازمدل بعدي كه بررسي خواهيم كرد عبارت است 

)3-24(    

مي خواهيم از روابطي استفاده كنيم كه نيازي به پارامتر . مثبت يا منفي مي تواند باشد  عدد صحيح و 
بعد از قرار دادن تابع فوق . براي شرط انرژي ضعيف استفاده مي كنيم) 14-3(اسنپ نداشته باشند يعني از 

  :داريم) 14-3(در 

)3-25( 

  1 1 1 0 

  :كه تعريف كرده ايم

   برحسب   به مربوط منحني 3- 3نمودار                
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به معادله زير مي  شرط اين   0شرط ديگري كه وجود دارد اين است كه بايد داشته باشيم
  :انجامد

)3-26(  1 3.3 1   

در . بستگي دارد به عالمت  به طور آشكاراز رابطه اول مي بينيم كه رابطه مربوط به شرط انرژي ضعيف 
و ) 25-3(جزئيات محاسبات ( هاي مثبت و منفي بدست آورد و   نتيجه مي توان جواب هايي براي 

  .)ارائه شده است خدر ضميمه ) 3-26(

,3,1: عبارت است از مقادير مجاز براي  0به ازاء ) الف 2, 6,  و  …  

4,6,8, 0مقاديرمجازي براي  …   .هستند 3.3

,2مقادير مجاز عبارت اند از  0به ازاء ) ب 1, 3, 5, ,1,5,7,9و . … … 
3.3مقادير مجازي براي    .هستند 0 

براي اينكه شرط  ،يك كاربرد اين تحليل اين است كه براي گرانش با تابع  مثالً

شرط ضعيف را برآورده  مدل  مثالًيا . بايد منفي باشد شود  وردهآژي ضعيف برانر

 ،براي  ولي مدل . مجاز است 1، مي كند زيرا براي 
  .مجاز نيست در نتيجه اين مدل شرط انرژي ضعيف را نقض مي كند 2

  :مدل آخر عبارت است از

)3-27(   

  :براي اين مدل شرط انرژي ضعيف عبارت است از. عددي صحيح است كه 

)3-28(  1 1 1 0 

 0ولي براي شرط . كه در مدل قبل نيز همين نامعادله براي شرط انرژي ضعيف بدست آمد
  :داريم
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)3-29(  1 3.3 0 

  :مثل مدل قبل دو دسته جواب داريم

,3,1:عبارت است از مقادير مجاز براي  0براي ) الف 2, 4, 6, ….  

,2:عبارت است از مقادير مجاز براي  0براي ) ب 1, 3, 5, ….  
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  چهارمفصل 
روش هاي مقيد سازي معادالت با استفاده از 

  كميت هاي بدست آمده از مشاهدات
  

  

ي كه مرهون كيهانشتاب  مثالًشناسي،  كيهانبه منظور همخوان كردن نتايج نسبيت عام با مشاهدات اخير در 
از سويي . است، وجود انرژي تاريك مورد نياز استهاي مختلف  آزمايششگاهي رسيده از نتايج آزماي

شتاب جهان را بدون گرانش هاي مرتبه باالتر ديگر، برخي از نظريه هاي جايگزين نسبيت عام به طور مثال 
هر نظريه اي كه با نتايج مشاهداتي همخواني دارد بايد نسبيت . نياز به حضور انرژي تاريك توجيه مي كنند

در مقام توضيح بايد گفت انرژي تاريك ماده اي با فشار . عام را در مقياس سيستم خورشيدي بدست دهد
  .درصد انرژي كل را تشكيل داده است 70دود همگن است كه ح تقريباًمنفي، 

اين مدل . است ΛCDMهاي متفاوتي در مواجهه با انرژي تاريك وجود دارد كه يكي از آنها مدل  رهيافت
شناسي را مسئول انرژي تاريك مي داند كه به رغم موفقيت هاي چشم گير در مقايسه با  كيهانثابت 

در برخي نظريه ها به آن به چشم انرژي . تلف را داراستمشاهدات، مشكالت مختلف در مقياس هاي مخ
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مرتبه اندازه كوچكتر از مقدار  120، حدود Λشناسي  كيهانخالء نگاه شده كه در اين صورت مقدار ثابت 
  .پيش بيني شده است

را حل كند، اين مساله به چرايي اين موضوع مي پردازد كه اگر  1عالوه بر اين شخص بايد مساله انطباق
ي آغاز شده باشد، ساختار هايي شبيه كهكشان ها فرصت كافي عالمانبساط شتابدار از زمان اوليه تحول 

براي حل مساله انطباق  .در انرژي كل است Λمساله بعدي توجيه سهم . براي شكل گيري نمي داشته اند
اين مدل ها شامل يك ميدان اسكالر هستند كه اين ميدان اسكالر . معرفي شد ه اند quintessenceمدل هايي 

ي عالماجازه مي دهند كه انرژي خالء در دوره  ،انرژي پتانسيل خود برهم كنشي مربوطه حركت بهمنيبا 
  .حاضر غالب شود

ي نباشد و تنها اولين عالئم عالموده ي، ناشي از ظهور جزء ديگري در تكيهانامكان ديگر اين است كه شتاب 
در اين راستا نظريه هاي مختلف، مشكالت و موفقيت هايي دارند . شكست دانش ما از قوانين گرانش باشد

نشان داده شده است كه در حد ميدان ضعيف پتانسيل  .است گرانش هاي مرتبه باالكه موثر ترين آنها نظريه 
وقتي منحني هاي چرخشي راه شيري بدست آمده از طريق . شود نيوتوني با يك جمله اضافي تصحيح مي

مشاهدات را با منحني هاي حاصل از پتانسيل نيوتوني تصحيح شده مقايسه كردند، همخواني قابل قبولي 
  .]28[اين همخواني بدون وارد كردن ماده تاريك به مساله مشاهده شد. مشاهده شد

مي تواند راهي براي توجيه ماده تاريك و انرژي  مرتبه باالگرانش هاي نتايج نشان مي دهد كه بررسي 
  .تاريك باشد

  :]29[يك نظريه جايگزين بايد قادر به توضيج پديده هاي زير باشد

   كهكشانيمنحني چرخشي  اطالعات رسيده از) الف

  از خوشه هاي كهكشاني   mass profileاطالعات دريافتي با پرتو ايكس، مربوط به ) ب

  ت مربوط به اثر لنز گرانشي براي كهشان ها و خوشه هاي كهكشانياطالعا) ج

  نخستين و رشد كهكشان ها عالمشكل گيري كهكشان هاي قديمي در ) د

                                                            
١ coincidence problem 
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  .زمينه كه شامل اطالعات در مورد افت و خيز هاي آكوستيكي طيفي اند كيهاني تابش) و

  جسمي براي پژهش هاي كهكشاني  N شبيه سازي) ه

  كيهانيشتاب انبساط ) ي

جهت  گرانش هاي مرتبه باالي در عالمدر ادامه به بررسي كيفي منحني چرخش كهكشاني و شتاب انبساط 
  .درك بهتر رويارويي اين نظريه در مواجهه با اين دو مساله مي پردازيم

  

  )quintessence(خمش عنصر پنجم -يعالمشتاب انبساط  4-1

  :بدين منظور از كنش زير استفاده مي كنيم

)4-1(  S d g f R M  

را صرفا توسط خصوصيت هندسي ماده توضيح داد از اينجا  كيهانينبساط ابراي نشان دادن اينكه مي توان 
Mبه بعد فرض مي كنيم ماده وجود ندارد يعني  بعد از وردش كنش فوق معادالت ميدان عبارت . 0

  :خواهند بود از

)4-2(  

  f R R f R g f R g g g g 0  

  :اگر معادله باال را به صورت معادله اينشتين مرتب كنيم يعني به شكل زير

)4-3(  G R g R T  

  :آنگاه خواهيم داشت

  G
R

f R Rf R g f R g g g g T  

  :مي توانيم نتيجه بگيريم) 3-4(كه با مقايسه با 



    ٤١ 
 

)4-4(  

  T
R

f R Rf R g f R g g g g  

fكه در واقع اثر تابع  Rتكانه ناشي از صرفا هندسه كه به معادله اينشتين -، به شكل يك تانسور انرژي
، آن را به )1- 4(كردن كنش  كانونياده از روش در مرحله بعد با استف .اضافه شده است ديده مي شود
  :]30[صورت زير باز نويسي مي كنيم

)4-6(  A dt a, a; R, R 

كه در آن ضريب مقياس و اسكالر ريچي . واكر است- رابرتسون-در باال فرض كرده ايم متريك ما فريد مان
  :هستند داريم 1متغير هاي كانونيكال

)4-7(  , ; , 6  

  6 6 

  :الگرانژ عبارت است از –مشتقات اولر . كه سهم ماده به صورت يك جمله فشار ظاهر مي شود

)4-8(  2 p 

)4-9( f R R 6 0 

)4 -10( ρ 

  :از معادله اول و سوم مي توانيم نتيجه زير را بگيريم

)4-11(  ρ 3p 

  :ثبت ضريب مقياس ايجاب مي كند كه داشته باشيمرفتار با شتاب م

)4-12 (  ρ 3p 0  

                                                            
١ canonical variable 
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  :كه براي فشار و چگالي انرژي خمش داريم

)4-13(  p
R

2 Rf R Rf R  

)4-14(  ρ
R

f R Rf R 3 Rf R 

با فرض وجود رابطه هاي به ) ارائه شده است دباال و صفحه قبل در ضميمه  جزئيات استخراج روابط(
pشكل  w ρ  براي چگالي خمش و فشار متناظر براي خمش، با استفاده از رابطه

ρبراي خالء با ) 4-12(   :خواهيم داشت 0

)4-15(  w  

  :مي توانيم بنويسيم )14-4(و  )13- 4(با استفاده از روابط 

)4-16(  w 1
R R R R R R

R R R R R
  

fحال روابط فوق را مي خواهيم براي نظريه  R f R از آنجايي كه اين نوع تابع پيش . بكار ببريم
بيني هاي خوبي از كميت هاي رصدي مثل منحني هاي چرخش كهكشاني داشته است همواره مورد توجه 

براي سهولت فرض مي كنيم ضريب مقياس به شكل تواني باشد يعني به شكل . خاصي قرار گرفته است

t براي اينكه انبساط شتاب دار داشته باشيم بايد . باشدα براي نشان دادن . مثبت باشد
ρخود خمش بدون حضور ماده، فرض كرده ايم  رفتار - باشد و نيز فرض مي كنيم فضا 0

  :ا اين مفروضات به دو معادله قيدي براي دو ضريب موجود در مساله مي رسيمب. زماني تخت داريم

  α α n 2 2n 3n 1 0 

 α n α n 2 n 1 n n 1 2n 1 

  :كه مقادير مجاز عبارتند از

  α 0   ,    n 0, , 1 
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 α     ,    n 2 

 )16- 4(در نتيجه براي معادله . را بدست مي دهند ايستا عالمحل هاي دسته اول مورد توجه نيستند زيرا 
  :داريم

  w 

در واقع روابط فوق بيان گر اين حقيقت هستند كه توانستيم بدون استفاده از انرژي تاريك و صرفا با 
اظر است با حضور خمش از مراتب باال متن. را توجيه كنيم عالماستفاده از خود هندسه، انبساط شتاب دار 

  . نوعي ماده با  فشار منفي

، مدل داده 1درخشندگي–دامنه  در مرحله بعد مي توان با استفاده از اطالعات رصدي و با استفاده از روابط
 Zبر حسب پارامتر جابه جايي قرمز  dLبدين منظور با داشتن منحني هاي درخشندگي . شده را مقايسه كرد

مي توان   هايي كه مدل ما با استفاده از رابطه زير بدست مي دهد حاصل از اطالعات رصدي، و منحني
  . تخميني از مدل معرفي شده بدست آورد

   

با توجه به رابطه بين ضريب . ضريب مقياس در زمان حال حاضر است aسرعت نور و  cكه در آن 
aمقياس و پارامتر جابه جايي قرمز به شكل 

Z
و فرمول ضريب مقياس در مدل ما يعني  

t براي درخشندگي داريم:  

  dL Z, H , n
H

1 Z 1 Z 1 

در اين مرحله مي توان با يك روش برازش منحني  .ثابت هابل در زمان حال حاضر است Hكه در آن 
 .بدست آورد αبدست آمده از مشاهدات محدوده مناسبي براي ضريب وابسته به اين رابطه و منحني هاي 

α(مي بينيم كه در اين حالت درخشنگي به پارامتر هندسي وابسته شده است  α n .( را نيز  عالمسن
  :مي توان محاسبه كرد

                                                            
١ amplitude‐luminosity 
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  t H 

كه البته مقادير عددي دو رابطه فوق را با استفاده از روش هاي مرسوم در فيزيك نجومي مي توان تخمين 
مالك بعدي كنترل . زد و با مقادير رسيده از مشاهدات عددي مقايسه كرد كه در اينجا مورد نظر ما نيست

در اين رابطه و استفاده از  tبا جاگذاري  .است qپارامتر شتاب كند شونده 
qبايد  عالممي توان و با توجه به اين نكته كه براي انبساط شتاب دار  nبرحسب  αرابطه  باشد مي  0

  .كه شتاب كند شونده را بدست مي دهند را بدست آورد nتوان بازه هاي جالب براي 

مي توان گفت كه بعد از مقايسه اطالعات داده شده توسط مشاهدات رصدي و  جمع بنديفقط به عنوان 
را مي توان به عنوان مناسب ترين مقادير از  nمقادير تخميني با استفاده از مدل پيشنهادي، بازه هايي از 

كه بدين معناست كه مدل پيشنهادي خمش ما محدود به . جهت بيشترين شباهت حاصل از مقايسه برگزيد
يعني با اين شيوه مي توان ثابت هاي . ت هاي  خاصي مي شود كه بهترين تخمين را برآورده مي سازدحال

  .مساله را مقيد به مقادير خاصي كرد

  گزينه اي براي ماده تاريكهندسه به عنوان  4-2

با شروع . يك پتانسيل گرانشي تصحيح شده را القاء مي كند گرانش هاي مرتبه باالدر حد انرژي هاي پايين، 
شوارزشيلد، براي مدل  هو حل مادالت خالء براي يك متريك شبه Mاز يك جرم نقطه اي 

f R f R 31[مي توان پتانسيل تصحيح شده زير را بدست آورد[:  

)4-17(  r M 1  

  β √  

  :تصحيح مي شوددر واقع پتانسيل نيوتوني با يك جمله با قانون تواني 

  r M M  

مربوط است به  βاز آنجايي كه . به جرم سيستم بستگي دارد يعني براي هر كهكشان متفاوت است rثابت 
با . مقداري ثابت باشد) كليه كهكشان ها(ساختار هندسي مساله بايد براي كليه نمونه هاي مورد بررسي 
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nبراي . را براي هر نمونه ديگري در مساله محاسبه كرد r وانبا استفاده از يك نمونه مي ت βتثبيت  1 
βداريم  nدر واقع به ازاء . و در نتيجه پتانسيل نيوتوني حاصل مي شود 0 ما كنش نسبيت عام را  1

اين يك پتانسيل نقطه اي است، براي يك توزيع غير نقطه اي جرمي مي توان سيستم را . بدست مي آوريم
با استفاده از اينكه . همه اين نقاط انتگرال بگيريم لنقطه اي تقسيم كرده و روي پتانسيبه بينهايت جرم 

است، و اينكه در حركت دوارني يك جرم  mشتاب حركت دوراني يك جرم نقطه اي در حال دوران 
نيروي ) فرض مي شود Mدر اينجا توزيع جرم، يك جرم نقطه اي به جرم (نقطه اي حول يك توزيع جرم 

  :امين كننده حركت دوراني نيروي جاذبه گرانشي است، در حالت تعادل خواهيم داشتت

  F m e  

بردار يكه شعاعي كه طبق قرار داد به  eبردار نيروي تامين كننده حركت دوراني در راستاي شعاعي،  Fكه 
  . اندازه سرعت جسم است vسمت بيرون است و 

  :در اينجا داريم

  F φ r M r  

در نتيجه منحني هاي چرخش كه همان اندازه سرعت دوراني هستند . انرژي پتانسيل گرانشي است φكه 
  :عبارت خواهند شد از

)4-18(  v M 1 1 β  

vباز هم در قياس با مشابه اين رابطه در حد نيوتوني نسبيت عام  M مي بينيم كه تصحيحي به ،

nبه ازاء . شكل جمله تواني از فاصله ظاهرشده است vرابطه  1 M به ازاء . حاصل مي شود
0 از آنجا كه اندازه گيري . منحني چرخش تصحيح شده بزرگ تر از جواب نيوتوني است 1

 1زه گيري جرم درخشانهاي مبتني بر اندامنحني هاي چرخش كهكشان هاي مارپيچ، نسبت به پيش گويي 
و پتانسيل نيوتوني، منحني چرخش بزرگتري را نشان مي دهد، نتيجه باال پيشنهاد مي كند كه پتانسيل 

                                                            
١ luminous mass 
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گرانشي تصحيح شده ما ممكن است بتواند اين اختالف مشاهده شده حاصل از اندازه گيري و نتايج 
  .معادالت نيوتوني را بدون نياز به معرفي ماده تاريك توجيه كند

0همان طور كه ديده مي شود منحني چرخشي تصحيح شده در بازه مورد نظر ، در فواصل زياد 1
با وجود اين ). همين اتفاق در حالت نيوتوني اتفاق مي افتد(به طور مجانبي به سمت صفر ميل مي كند 

حتمال ولي اين موضوع ا. گفته مي شود كه منحني چرخشي حاصل از داده هاي مشاهداتي تخت هستند
زيرا هيچ كدام از آزمايش هاي . اينكه منحني چرخشي در فواصل زياد صفر شود را مردود نمي سازد

اين منحني ها با احتساب عدم  معموالًرا تا فواصل بسيار زياد بدست نمي آورند و  vمشاهداتي مقادير 
  .قطعيت هاي مبتني بر آخرين نقاط اندازه گيري تخت هستند
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  فصل پنجم

گرد از نوع ننا همساحل هاي دقيق تعميم يافته 
  سنريحل هاي ك

  

  

گرانش هاي مرتبه سنر در هايي از حل متريك نا همسانگرد ك هدف اين فصل بررسي شرايط وجود تعميم
سنر در شرايط خالء و نيز در زماني كه ماده به مساله ك در قسمت اول به طور خالصه حل. استباالتر 

در قسمت دوم به جستجو براي يافتن . مورد بررسي قرار مي گيرد در نسبيت عام اينشتين، شوداضافه مي 
با معرفي سه چگالي الگرانژي و بررسي معادالت ميدان آنها  به گرانش هاي مرتبه باالتر حل هاي مشابه در 

كه جواب هايي مورد  منظور از تعميم يافته اين است. هدف يافتن جواب هاي تعميم يافته كسنر مي پردازيم
  .سنر در نسبيت عام اينشتين را بدست دهندتند كه در حاالتي خاص جواب هاي كنظر ما هس
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  در شرايط خالء حل هاي دقيق معادالت ميدان اينشتينبه عنوان سنري حل هاي كمعرفي  5-1

دو ويژگـي   ايـن  .شناسي حد اقل دو ويژگي همواره اصل فرض مـي شـوند   كيهانهمانطور كه مي دانيم در 
طبـق نتـايج بدسـت آمـده از     . به همه ناظرها تحميل مي كنـد  عالمهمسانگردي و همگني را در ابعاد وسيع 

قابل مشـاهده را ارائـه    عالممعلوم شده است كه اين دو اصل توصيف نسبتا دقيقي از  ،تحقيقات و مشاهدات
اي فضـا زمـان بدسـت مـي آيـد كـه       اگر اين دو اصل در معادالت اينشتين بكار رود متريكـي بـر  . مي دهند

  :عبارت است از ،موسوم است F.R.Wهمسانگردي و همگني را دارا خواهد بود اين متريك كه به 

)5-1(    

با وجود كفايت مدل هاي همسانگرد در . كه در متريك فوق تمام كميت ها همان تعريف معمولشان را دارند
بـه  اين همخـواني   ،عالمتحول ) منظور زمان هاي خيلي بعد تر از تكينگي اوليه است(توصيف مراحل اخير 

رد در مراحـل نخسـتين   خودي خود نمي تواند دليل مناسبي براي كارايي مشابه مدل هايي از نـوع همسـانگ  
چرا كه معياري كـه مـدل هـاي همسـانگرد را بـراي      . خيلي نزديك به تكينگي زماني اوليه باشد عالمتحول 

توصيف جهان قابل مشاهده مناسب نشان مي دهد مقايسه نتايج حاصل از اين مدل هـا بـا نتـايج حاصـل از     
تنهـا    ،راي زمان هاي اوليه وجـود نـدارد  ولي چنين مالكي ب. مشاهدات مستقيم از جهان قابل مشاهده است

ها را با نتايج حاصـل از   نظريهترتيب داد و ) روي زمين(كاري كه مي توان كرد اين است كه آزمايش هايي 
در نتيجـه هنـوز بررسـي مـدل     . م مي شودامثالي از اين آزمايش ها در شتاب دهنده ها انج. آنها مقايسه كرد

نكتـه جـالبي كـه در    . را بدست دهـد  عالمات مفيدي از تحوالت نخستين هاي ناهمسانگرد مي تواند اطالع
تبديل به مدلي  ،بررسي مدل هاي ناهمسانگرد وجود دارد اين است كه بسياري از اين مدل ها در آينده خود

شناسي امروز توضيح درجه باالي همگنـي و   كيهاناز سويي ديگر يكي از اهداف مهم . همسانگرد مي شوند
  مي باشد كه نيل به اين مقصود بررسي مدل هايي بـا عموميـت كـافي را    عالممشاهده شده در  همسانگردي

  .مي طلبد

  :است كه با متريك بيانكي نوع يك به فرم زير توصيف مي شود مدلي يكيهانساده ترين مدل نا همسانگرد 

)5-2(    
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فاكتور مقياس متريك فوق است كه توسط معادالت ميدان اينشتين تعيـين    و   ، در اينجا 
  .اين سه تابع تحوالت زماني مستقل از هم را دارند. مي شوند

. ]32[اولين كسي بود كه معادالت اينشتين را براي متريك عمومي فوق در حالت خـالء حـل نمـود    1كسنر. ا
  :استخراج سه تابع فاكتور مقياس به شكل زير مي باشدجواب نهايي با 

)5-3(    

دو قيـد زيـر را    سـنر موسـوم هسـتند   عدد مي باشند و به ضرايب ك اكه در اينج pو  p ، pسه ضريب 
  :ارضاء مي كنند

  ∑ 1   

 ∑ 1 

حاالتي كه فقط دو تا از ضـرايب يكسـان باشـند    . سنر واضح است كه نمي توانند يكسان باشندسه ضريب ك

,فقط براي سه تايي   ،در بقيه حاالت سه ضـريب بـا هـم متفاوتنـد    . اتفاق مي افتد 0,0,1و  ,
  .يكي از آنها منفي و بقيه مثبت خواهند بود

در اين صورت ضـرايب متريـك در   . بدون از دست دادن عموميت مساله فرض مي كنيم 
  :بازه هاي زير معتبر خواهند بود

  p 0  

  0 p  

  p 1  

يـك ناحيـه كوچـك    بدين معني كه  ،دارند 0شكل در  2به طور كلي اين حل ها يا يك تكينگي سيگار
ايـن ناحيـه    0يعني درفضايي كه در زماني معين تقارن كروي داشته است در زمانهاي نزديك به صفر 

در  ،حالت ديگر اين است كه در آن متريك در دو بعد تحـول داشـته باشـد   . بينهايت دراز و باريك مي شود
يك ناحيه ديسكي بي نهايـت نـازك خواهـد شـد كـه بـه آن        0اين صورت ناحيه با تقارن كروي در 

                                                            
١ E. Kasner 
٢ cigar‐like singularity  
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حل هـاي بيـانكي    ،را به مساله اضافه كنيمدر اين مدل ها اگر ما ماده  .]33[مي گويند 1تكينگي كلوچه شكل
بي نهايت بـزرگ مـي شـود يعنـي در      از اين حيث كه چگالي ماده  ،تكينگي هاي فيزيكي خواهند داشت

  .0داريم  0

 0اما نزديك نقطـه تكـين   . سنر يك حل دقيق معادالت ميدان اينشتين براي فضاي تهي استمتريك ك
واگرا مـي   0متناسب اند در  يك حل تقريبي خواهد بود زيرا جمالت معادالت ميدان خالء كه با 

حتـي بـراي حـالتي كـه توزيـع       ،)در بخش بعدي اين موضوع به تفصيل توضـيح داده خواهـد شـد   (شوند 
بـا توجـه بـه    . ]34[زيرا جمالت ماده نيز در نقطه تكين واگرا مي شوند. يكنواختي از ماده وجود داشته باشد

ار بـردار سـرعت بـراي    هـ وابستگي چگالي ماده و مولفه هـاي چ  ،ارائه خواهد شد بعد تحليلي كه در بخش
  :عبارت است از حالت خاص 

)5-4(  ~  

 ~ ⁄  

است مي بينيم كه چگالي ماده با كاهش پارامتر زمان بـه سـمت    1  همواره از آنجا كه در نسبيت عام
بـراي حالـت   . ار بردار سرعت به سمت صفر مـي رود هلي چو. صفر طبيعتي واگرا را از خود نشان مي دهد

مي ولي . بردار مقداري مبهم را اختيار مي كنندراهچگالي و مولفه هاي چ 0ظاهرا در  1خاص 
به متريك مينكوسكي تبديل  همديسمتريك با تبديلي  0,0,1سنر به شكل ايب كبراي ضر توان نشان داد

يك تكينگـي فيزيكـي نيسـت و فقـط حاصـل انتخـاب        0يعني براي ضرايب فوق تكينگي  ،مي شود
  . مختصاتي خاص است

در غير در تمام اين صحبت ها فرض بر اين بود كه ماده اختالل قابل توجهي روي تحول متريك ندارد زيرا 
كـه   اين صورت ما مساله را مي بايست براي تانسوري خاص از ماده حل مـي كـرديم و در نتيجـه متريكـي    

ي فـرض  ما به هنگام اضافه كردن ماده به مساله به طور ضمن. سنر نمي بودبدست مي آورديم ديگر متريك ك
از آنجـايي ايـن   . الء استسنر يك حل خدر قبل گفتيم كه متريك ك. نر استسكرديم كه متريك ما متريك ك

يعنـي بايـد در   . حل در خالء داراي يك تكينگي است حضور ماده نبايد طبيعت اين تكينگي را تغييـر دهـد  
همانطور كه بيان شد تانسـور انـرژي در   . حضور ماده تكينگي همچنان وابسته به هندسه باشد نه حضور ماده

                                                            
١ pancake singularity 
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شد اندازه عددي جمالت تانسور انرژي كمتـر از  حال اگر سرعت ر. زمان صفر نيز داراي يك تكينگي است
در بخش بعد اين موضـوع را بررسـي    .رشد جمالت ميدان باشد، حضور ماده را مي توان بي تاثير تلقي كرد

  .مي كنيم

  :جمالت غالب در مولفه هاي تانسور انرژي تكانه را بدست مي آوريم حال

)5-5(  ~ ~    

 ~ ~    

 ~ ~     

 ~ ~ 

مي بينيم براي تمامي مولفه هـاي تانسـور انـرژي تكانـه  داريـم       ،مي باشد 1از آنجايي كه همواره  
فقط جمالت ميدان هستند كه مهم مـي   0و اين بدين معني است كه در حضور ماده در  
در مقابل جمالت ميدان قابل صرف نظر كـردن خواهنـد بـود و    ) جمالت تانسور انرژي تكانه(شوند و بقيه 

سنر كه حـل خـالء بـود حتـي بـا      متريك ك 0اين به نوبه خود بدين معني است كه در نسبيت عام در 
 ،خـود  توجه كنيد كه شرط . ن خواهد بودوجود ماده توصيف كننده كننده خوبي براي فضا زما

  : زماني را به شكل

    

سنر متريك ك: گفت نشان مي دهد كه از تكينگي تا اين زمان مي توان اثر ماده را ناديده گرفت و به خالصه 
مستقل از اينكه ماده باشد يا نباشد توصيف كننده خوبي از فضا زمان است و اين خوب بودن هر  tتا زمان 

  .چه به سمت تكينگي به عقب برگرديم دقيق تر خواهد بود
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  ترهاي مرتبه باال سنري در گرانشحل هاي تعميم يافته ك 5-2

اكنون مـي خـواهيم    ،ر نسبيت عامسنري ده شده در قسمت قبل براي حل هاي كبا توجه به توضيحات داد 
بررسي كنيم و مشخص كنيم در چـه شـرايطي چنـين حـل هـايي       گرانش هاي مرتبه باالمساله مشابه را در 

  .]35[وجود دارند

 انتظار داريم كه جمالت غالب در بسط تابع تحليلي معرفي شده جـايگزين   ،واقع گرايانه نظريهبراي يك 
  :در مدل هايي با كنش يعني بسط تحليلي  ،در كنش اينشتين هيلبرت

)5-6(    

كه انتخاب يك تابع تحليلـي  . در آيند در حد هاي كالسيكي يعني در گرانش نيوتوني به شكل 
 ،)6-5(با اين ويژگي در واقع به ما اين امكان را مي دهد كه در حـاالت بـا گـرانش ضـعيف نظريـه عـامتر       

  :هيلبرت به شكل زير را بدست دهد-با كنش اينشتيناينشتين نسبيت عام   نظريه

)5-7(     

  :مطلوب در گرانش ضعيف رفتاري به شكل زير را خواهد داشت نظريهيعني به طور خالصه 

  
گرانش ضعيف

  

)HG  6-5(در(   مخفـفHigher Order Gravity  وEH  در)مخفـف  )7.5 Einstein‐  Hilbert   مـي
زيرا در گرانش  ،چنين ويژگي را نمي توان از نظريه در گرانش هاي قوي انتظار داشت ،با وجود اين). باشد

در واقع در چنـين موقعيـت هـايي انتظـار داريـم      . نداريم هاي قوي ما اطالعي درستي از شكل تابع 
با توجه به اينكـه كـنش   . تصحيحات كوانتومي جاي خود را باز كرده و نظريات ما دستخوش تغييراتي شوند

 يچي است ما براي يك بررسي جامع شناسي شامل جمله اي ناوردا از اسكالر ركيهان نسبيت عام بدون ثابت 
يعنـي تـابعي بـه شـكل     . را مطالعه كنـيم  و  تحليلي از  ترجيح مي دهيم توابعي

, بـا  . را مطالعه مي نماييمهستند  و  ، به ترتيب  و   ، كه   ,
 ،چنين تابعي مي تواند به شـكل جمالت غالب در بسط فرض تحليلي بودن اين تابع در تمام نقاط دامنه آن، 

پس تمام كاري كه انجام مي دهيم اين است كـه سـه   . باشد )يا    ، 
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 ياز سـوي . تابع فوق را بررسي كرده و جواب هاي تعميم يافته كسنري را در صورت وجود بدسـت آوريـم  
ديگر معلوم مي شود كه آيا اين جواب ها در شرايط خاص منجر به جواب هاي نسبيت عـام مـي شـوند يـا     

تغيير كرده و در قسمت بعدي خواهيم  )3-5(پاسخ تعميم يافته بدين معني است كه دو قيد موجود در . خير
  . خواهند شد موجود در مساله يعني متغير آزاد ديد كه تابعي از 

اسـتفاده كـرده    1از  در آن بجاي . را مطالعه مي كنيم ي در ابتدا تابع به شكل در قسمت بعد
كـه محـدوده    را بـا ضـريب    )7-5(هيلبـرت  -در كنش اينشتين با اين كار در واقع انحراف  آن از  ،ايم

هر رابطـه اي كـه    در. يمه انشان داد ،اعتبار آن بعد از بررسي معادالت ميدان منتج از مدل مشخص مي شود
در . روابط مشابه در نسبيت عام بدست مـي آيـد   ،وجود داشته باشد با اتخاذ مقدار صفر بجاي آن  در آن 

و  هيلبرت جمله هاي به شكل  -را داريم زيرا در كنش اينشتين دو تابع ديگر همچنان ضريب 
  .ما در اين بررسي ميزان انحراف را آن ها را بررسي كنيم تاوجود ندارد  

  :]36[در اينجا به مدل اول با چگالي الگرانژي زير مي پردازيم 5-3

)5-8(     

چگالي الگرانژي انيشـتن هيلبـرت در نسـبيت عـام      0در حد . ابتي هستندثهر دو مقادير   و   كه 
به صورت نمايي انتخاب شده است، و آن هم به اين دليـل كـه    در اينجا فرم . معمولي بدست مي آيد

به معـادالت در نسـبيت    0 تحليل معادالت منتج ساده تر خواهد شد و نيز در معادالت با گذاشتن اوالً
مقدار انحـراف از معـادالت معمـولي     تيجه مي توان به ازاي مقادير مختلف عام معمولي مي رسيم كه در ن

  .نسبيت عام را مورد بررسي قرار داد

ــه هندســي اضــافه شــده يعنــي     ــه جمل ــوط ب ــاده و كــنش مرب ــي، حاصــل از كــنش ناشــي از م كــنش كل
  :است 

)5-9(    
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از اثرات كنش در بينهايت صرف نظر مي كنيم كه اين شرط مرزي ما طبق معمول  .كنش ماده است كه 
حاصل به شكل زير . براي بدست آوردن معادالت ميدان كنش كلي را وردش مي دهيم .در بينهايت است

  : است

    )الف-5-10(

  :است تانسور اينيشتن تعميم يافته، كه 

  )ب-5-10(

1 , , 1 ; 1 g

g δ 1 δ R ,
,

R
δ 1 δ g  

  .)ذ ضميمه(به طور معمول تعريف مي شود تكانه مربوط به ماده است و-تانسور انرژي كه 

حل معـادالت  كسـنر حال در اينجا به دنبال شرايطي هستيم كه تحت آن شرايط يا معـادالت قيـدي، متريـك    
  :عبارت است از كسنرمتريك  .باشد )10-5-ب(ميدان 

)5-11(    

  :اين ضرايب بر قرار استدر نسبيت عام معمولي روابط زير بين . ها ضرايب كاستر هستند كه 

  ∑ 1    

  ∑ 1  

  :ها در بازه هاي زير قرار مي گيرندPiو

  0  

  0  

  1  
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  حل معادالت در شرايط خالء 3-5-1

  :صفر خواهد بود )الف-10-5(براي يافتن حل هاي خالء سمت راست رابطه 

)5-12(  0  

  :را در معادله ميدان فوق قرار دهيم، به دو معادله قيدي زير مي رسيم كسنراگر مؤلفه هاي متريك 

  

)5-13(1 3 1 2 2  

)5-14(1 3 1 2 1 2  

است اگر و فقط اگر دو معادله  لحل خالء معادالت ميدان براي مد كسنردر واقع متريك 
  .شوند ءباال ارضا

  : دسته اول عبارت است از .حل  معادالت باال دو دسته جواب زير را ارائه مي كند

)5-15(  ∑  

)5-16( ∑  

  :اين دسته فقط يك حل دارد كه به شكل زير است

)5-17(    

چون  .با هم برابر مي شوند كسنررا با هم حل كنيم هر سه ضريب  )16-5(و )15-5(در واقع اگر معادالت 
 و 1بليرنيز اين جواب قبال توسط  را بدست مي دهد و يكساني جواب ها اين جواب براي 

  .بدست آمده و مورد بحث قرار گرفته در اينجا به آن نمي پردازيم ]37،38[2اشميت

  :دسته دوم جواب عبارت است از

                                                            
١ Bleyer 
٢ Schmidt 
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)5-18(  ∑ 1 2  

 )5-19(  ∑ 1 4  

همان طور كه  .]32[ستر توصيف مي شودكه با متريك ك عالميميمي است از كه حالتي جديد و در واقع تع
δ مي بينيد اگر قرار دهيم سنر در نسبيت عام عادي خواهند بود و حل هاي استاندارد ك ،اين معادالت 0

   .همان قيد هاي ذكر شده در باال را خواهند داد

انبساط شونده را داشته باشيم اين است  عالمسنر يك مي دهيم كه شرط اينكه با متريك كقبل از ادامه نشان 
  :كه

)5-20(  ∑ 0  

tبد بايد در حد اقل يك بعد در انبساط يا عالمبراي اينكه  → افزايش بعد داشته باشيم يعني حد اقل  ∞
شرط فوق بدين معني است كه اگر در بد ترين حالت  .صفر نشود در كسنريكي از ضرايب متريك 

مجموع دو ه اندازه آن از انداز ضريب سوم هم بايد مثبت باشد وهم ،دو تا از ضرايب متريك منفي باشد
  :يعني) بيشتر باشد اط از سرعت انقباض در دو بعد ديگريعني سرعت انبس(ضريب ديگربزرگ تر باشد 

  0  

  | |  

  | |  , | |  

   0  

به  tزماني كه  ،مؤلفه متناظر با آن در متريك سنر منفي باشد،وضيح نيست كه اگر يكي از ضرايب كالزم به ت
مي شود و كيهان در آن راستا ديگر انبساط نخواهد ) تقريبا صفر(سمت بينهايت ميل كند كوچك وكوچكتر 

  .يافت

  :اين نتيجه را مي توان از مثبت بودن متوسط ثابت هابل نيز بدست آورد

  0  

t → ∞
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سنر شرط فوق جاگذاري اين ضرايب از متريك ك با. به ترتيب ضرايب مقياس در سه بعد است و  ،كه 
  .بدست خواهد آمد

  :خواهيم داشت )20-5( و )18- 5(در ادامه با استفاده از رابطه 

  1 2δ 0  δ  

  :داريم )19-5(واز رابطه 

  1 4δ 0   

يعني ( .داشتجود نخواهد و  حل هاي نا همسانگرد براي اين نوع خارج از اين بازه باشد، δ اگر
دقت مي كنيم كه اهميت شرط اول كه در  ).نيست )ب-10-5( سنر ديگر جواب معادله ميدانمتريك ك

شرط دوم نيز وجود دارد اين است كه با يك مفهوم فيزيكي يعني انبساط بدست آمده است بر خالف شرط 
  . دوم كه تنها با يك مالحظه منطقي رياضي بدست آمده است

بدون از دست دادن عموميت مساله شرط اضافه زير را وارد مي  )18-5(و  )19- 5(براي تحليل جواب هاي 
  :كنيم

)5-21(   

روش كار بدين صورت است  .را بدست آوريم كسنرحال مي خواهيم محدوده جواب هر يك از ضرايب 
لي در و   ديگر قرار مي دهيمبار   يك بار قرار مي دهيم )19-5( و )18- 5( كه در

دسته جواب به صورت زير خواهيم با اين كار دو  .تحليل نهايي حاالت مساوي را در نظر نمي گيريم
  :دسته اول عبارت است از .تداش

   )الف -5-22(

   )ب - 5-22( 

  :ودسته دوم عبارت است از
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   )پ -5-22(

   )ت -5-22(

ه طور مستقيم رابطه اي وجود ندارد پس ما نمي توانيم ب و بين  )21-5( توجه مي كنيم كه در رابطه
چون  .نتخاب كردا  را براي) ب -22-5( از دسته اول مي توان حالت بااليي .ا بررسي كنيمر 

نتخاب ا  را براي) ت -22-5( از دسته دوم مي توان حالت پاييني از همه بزرگتر است و) 21-5( طبق
 :تا اينجا مي توانيم بازه ها را بدين شكل بنويسيم. كرد چون از همه كوچكتر است

 Σ  )ث -5-22(

Σ  )ج -5-22( Ψ 

 Ψ  )چ -5-22(

هر  Ψ و Σ با اين علم كه .را با استفاده ازجواب هاي بااليي در دو دسته جواب تعيين كرد Ψ و Σحال بايد 
زيرا بازه بدست آمده فقط شامل يك (را انتخاب كنند  )-يا هر دو + هر دو ( دو نمي توانند جوابهاي يكسان

  :دوحالت مي ماند) عدد خواهد شد

  Ψ  )ح -5-22(

  Σ  )خ -5-22(

  يا

  Ψ  )د -5-22(

  Σ  )ر -5-22(



چ عددي 
ن 

 قبلي و به 

دو  ت

ر داد چون هيچ
 دهد پس با اين

  

  

  

 

ست و نه بازه

ثابت  خط .ت

قرا) ج -5-22
 را بدست مي

Lدل  R    

 

اس) ي- 22- 5(

الت خال است

5(را در )خ -2
زه اي با معني

  :د

براي مد ر تعميم يافته

   . مي دهد

   

(بازه  δ  براي

 ميدان در حا

٥٩

22- 5( و )ح -
باز) ر - 5-22(

  :بوداز

رسم نمودδف

سنرربوط به ضرايب ك

نشان δ  روي

 كه بازه معتبر

حل معادالت

 

-22- 5(  توان
(و )د -5-22(

ارت خواهند ب

 مقادير مختلف

نحني جواب هاي مر

قيد بيشتري را

الني نشان داد

سنر حمتريك ك

ص است نمي
( ود ندارد ولي

هاي نهايي عبا

 

 

 

ي توان به ازاء

نم 1-5 يمنحن        

 بينيد نمودار ق

ليل نسبتا طوال

ل اين بازه مت

 وضوح مشخص
ر اين بازه وجو
ضيحات بازه ه

 )ن -5-22

 )و -5-22

 )ه -5-22

ن بازه ها را مي

                    

مانطور كه مي

 )ي-5-22

ر واقع اين تحل

مقادير داخل ء

 

به
در
تو

)5

)5

)5

اين

   

هم

)5

در

ازا
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براي  .ها بدست مي دهد براي  δ آن مقدار سه بازه به ازاءطه قطع مي كند كه منحني را در چهار نق
  :واهيم داشتخ  0

  0  

  0  

  1  

  .همان بازه هايي اند كه قبال در حل اينيشتني معرفي كرده بوديم كه

  :كرده ايم تعريف براي درك بهتري از نحوه ترسيم منحني فوق

    

   

   

   

يعني منحني فوق از روي هم افتادن چهار منحني كه با چهار عدد يوناني برچسب خورده اند بدست آمده 
  . است
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  δ بحث روي مقادي

δ مادامي كه  δ كه  .خواهيم داشت 1نوع ويلما تكينگي انحنا از  0 اين شرط را ارضا كند در
وابسته بـه زمـان در متريـك    در واقع همان تكينگي در زمان صفر است كه با توجه به شكل ضريب مقياس 

ما اين تكينگـي را خـواهيم داشـت زيـرا      )ي-22-5(در بازه  δدر واقع گفتيم كه به ازاء  .سنر واضح استك
الت ميدان خواهـد بـود و در نتيجـه تكينگـي آن در     سنر حل معادبازه است كه به ازاء آن متريك ك فقط اين

 .اين بازه است كه معني پيدا مي كند

δ  1در اين حالت 2δ   :است و طبق توضيحات قبلي داريم 0
  ∑ 0  

به سمت صفر ميل مي  ∞ سنر منفي خواهند بود و مولفه هاي متريك دريعني يك يا چند ضريب ك 
 ،غلبه يافته و در واقع در بينهايت) در يك يا هر سه بعد( انقباظي بر رشد انبساطيدر اين حالت رشد  كنند،

ناميده مي  2اين تكينگي شكاف بزرگ .زمان را توصيف كنند صفر مي شود-متريك ما كه بايد در واقع فضا
قرار ندارد بدين معني كه  )ي-22-5(ولي همان طور كه قبال متذكر شديم اين حالت در بازه مجاز . شود

كه ) 0 تكينگي در( اي ويل را داردرا شامل نمي شود وفقط تكينگي انحنحل ما تكينگي شكاف بزرگ 
  .سنر موجود استبه طور پيش فرض در متريك ك

  

δ مـي توانـد     هميشه مثبت اند ولـي  و  در اين حالت همانطور كه از نمودار ديده مي شود  0

 تغيير مي كنـد،  و  همواره مثبت است ولي حد پايين آن بين   حد باالي .مقدار منفي هم اختيار كند
  .ممكن است منفي شود ولي در هرصورت عالم انبساط مي يابد يعني براي اين حالت فقط 

δ مواره مثبت اسـت  ه لي مي تواند منفي يا مثبت باشد و همواره منفي است،  تلر اين حاد 0
  .بدين معني كه عالم همواره در اين حالت انبساط مي يابد

  

                                                            
١ Weyl curvature singularity 
٢ big rip singularity 
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نا اهمسانگرد است و داراي تكينگي انحنيشتن در حالت نيمعادالت ا ءحل خال ،سنرمتريك ك در نسبيت عام
عالم را  اين حل انبساط .ابتدا ذكر شد صدق مي كند سنر در دو قيدي كه درضرايب ك .از نوع ويل مي باشد

 هيلبرت با نوع خاصي از تابع انحنا كـه معرفـي گرديـد،   -در تعميم مرتبه باالتر الگرانژي انيشتن .در پي دارد
در اين مدل تـابع   .اين متريك باز هم حل اين معادالت ميدان تعميم يافته ولي با معادالت قيدي جديد است

ريك ياد شده جواب معادالت ميدان باشد بايد ايـن  نشان داديم اگر مت معرفي گرديد و) δ( انحنا با يك ثابت
و نيز نشان داديم كه حل معادالت تعميم يافتـه  . ثابت در بازه معيني تغيير كند و نمي تواند هر مقداري باشد

 منجر به مدلي مي شود كه تكينگي انحناي ويل را حفظ كرده و ،)ي-22-5( با شرط تغيير اين تابت در بازه
الت معمـولي را  ددر واقع ما مدل كلي تري را ارائه كرديم كه همان نتايج معـا  .سبب مي شودانبساط عالم را 

  . در پي دارد و در حالتي كه ثابت صفر باشد معادالت معمولي بدست مي آيد

ه در حضـور مـاده و در مجـاورت    كـ بل معادالت ميدان است، ءمتريك كسنر نه تنها حل خال ،در حل عادي
سـنر حـل   واقع نشان مي دهد كه اين متريـك ك اين در  .باشد ءد حل معادالت غير خالتكينگي ويل مي توان

نجـا كـه مـدل در    آاز  .صـورت گيـرد   0 نيشتن است به شرط اينكه نتيجه گيري ها دريكلي معادالت ا
اين بدين معني است كه ايـن تكينگـي فقـط ناشـي از هندسـه اي      ) 0(خالء داراي يك تكينگي است 

سنر است كه به نوبه خود به اين معني اسـت كـه   عني ناشي از متريك تعميم يافته كخاب كرديم ياست كه انت
يعني تكينگي در حضور ماده فقـط و فقـط ناشـي از     .در حضور ماده اين تكينگي نبايد دسخوش تغيير شود

براي اينكه هندسه انتخابي اين موضوع را نشان دهد بايد با پيشـروي بـه سـمت نقطـه     . هندسه انتخابي باشد
تكين جمالت ناشي از حضور ماده خود به خود اندازه كوچكتري نسبت به جمالت خالء داشته باشند يعني 

  .موضوعي است كه در بخش بعدي به آن مي پردازيم اين .كردن باشد قابل صرف نظر

t ل در مجاورت ماده خيلي نزديك به تكينگيح 5-3-2 0  

سنر تحت آن شرايط در حضور ماده كامل هنـوز جـواب   ه دنبال شرايطي هستيم كه متريك كدراين قسمت ب
اين بـه   .نر توصيف كنيمسرا با متريك خالء ك معادالت ميدان باشد يعني در آن صورت ما بتوانيم فضا زمان

و هر چه بـه   .0 اين معني است كه حضور ماده نقش مهمي را ايفا نمي كند البته در مجاورت تكينگي
شرطي كه بايد ارضاء شود اين اسـت كـه   . مي رويم توصيفات ما دقيقتر خواهد بودپيش سمت اين تكينگي 

تكانه واگرا شـوند، يعنـي در   -سريع تراز جمالت مربوط به تانسور انرژي )ب-10-5( جمالت معادله ميدان
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به عبـارتي بتـوان از جمـالت مربـوط بـه      . ماده غلبه كنند اين جمالت بر جمالت تانسور 0مجاورت 
اين توضيح الزم است كه در اينجا ما شرط هاي . تانسور ماده در مقابل جمالت معادله ميدان صرف نظر كرد

-22-5(كه قيد هـاي   در عوض بررسي مي كنيم كه آيا همين ،بدست نمي آوريم اي ضرايب جديدي بر
  .بر قرار باشند كافي است كه ماده اثر ناچيز داشته باشد يا خير )ه-22-5(و) و-22-5(،  )ن

در قـدم بعـدي    .هسـتند  براي اين موضوع ابتدا نشان مي دهيم كه جمالت ميدان از مرتبـه  
تكانه را در دو حالت حركت نسبيتي ماده و حركت غير نسبيتي ماده بدست مي آوريـم  -مؤلفه تانسور انرژي

  .تكانه و جمالت ميدان را با هم مقايسه مي كنيم-و سپس مرتبه بزرگي جمالت مربوط به تانسور انرژي

 دو طـرف را در  ،ت خالء سمت راست معادله صفراسـت لبراي نشان دادن مرتبه جمالت ميدان چون در حا
g سنر هسـتند حـذف   مؤلفه هاي متريك كه حاوي ضرايب كرب مي كنيم، به اين دليل ضرايب شامل ض

  :براي نمونه جمله اول را تحليل مي كنيم. مي شوند

  δ 1 δ g R R, R,

R
R R, R,

R
R R, R,

R
R R,

R
t  

  مي توان نشان داد كه بقيه جمالت نيز به همين شيوه با  م كه كه از اين نكته استفاده كردي

  .تناسب خواهند بودم  

  تكانه براي ماده-تانسور انرژي  5-3-2

يعني نقطه اي كه در آن فشار و چگـالي   ،وقتي معادالت ميدان را در اطراف يك نقطه تكين بررسي مي كنيم
الزم است  ،)به بيان رياضي يعني وقتي به بينهايت ميل مي كنند(ماده مقادير بسيار عظيمي را اتخاذ مي كنند 

فرض بر آن است كه سـرعت مـاده   يعني . يمريگبكه براي ماده در اطراف آن نقطه رفتاري نسبيتي را در نظر 
عموما ماده هايي كه چنين رفتـاري را مـي تـوان بـراي آنهـا در نظـر       . ور استدر آن نقطه از مرتبه سرعت ن

ولي براي اينكه كليت مطلـب از دسـت نـرود    . قرار دارند) در نزديكي هاي ( گرفت در بازه 
ماده ها اين . سرعت هايي غير نسبيتي دارند ،بايد ماده هايي را نيز در نظر گرفت كه حتي نزديك نقطه تكين

مي توان فرض كـرد مـاده     در  يعني براي مقادير به اندازه كافي بزرگ . قرار دارند در بازه 
  .پس بررسي خود را براي دو نوع ماده نسبيتي و غير نسبيتي انجام مي دهيم. رفتاري غير نسبيتي دارد
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، ماده اي كامـل بـا معادلـه    عالمحتويات سنر است و نيز مرض مي كنيم متريك زمينه، متريك كبراي اينكار ف
1 و 1 حالت γ   .است 2

T پيوستگي از معادله   به دو معادله  0

  0  

)5-24(  , g , ρ, ,  

  .هستند 1ار بردار ها با اتحاد هها چ  .]39[مي رسيم

  

تمـام   بدين شـكل كـه از  . ]40[استفاده مي كنيم 1در اين مرحله از يك تقريب با عنوان تقريب سرعت غالب
اين تقريب به اين معني است كه توجه مـا بـه    .مشتقات فضايي در مقابل مشتقات زماني صرف نظر مي كنيم

  .]36[است 2مقياس هاي بزرگتر از افق ذره

  :داريم )23-5(توجه به اين تقريب براي معادله  با

0  

)5-25(  0  

   

  :داريم )24-5(و براي معادله 

)5-26(  , g , ρ, 1 ,  

   شاخص فضا گونه است    

                                                            
١ velocity‐dominated approximation 
٢ particle horizon 
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  , 1 ,  

  , 1  

        

 3اين راستا را راستاي . در اين مرحله فرض مي كنيم كه سرعت در يكي از راستا ها بر راستاهاي غلبه دارد
وان شرط اربردار سرعت مي تهاتحاد مربوط به چ استفاده از اين نكته و نيز با با استفاده از. فرض مي كنيم

  :حركت نسبيتي در راستاي سوم را به صورت زير بدست آورد

   1     

  1 

   ,  

  1  

  1  

)5-27(    

همان طور كه مي بينيم با نزديك شدن به نقطه  .نسبيتي ماده در راستاي سوم است شرط حركتشرط فوق 
به معناي اين  بينهايت شدن  ،با توجه به اينكه . به سمت بينهايت ميل مي كند  تكين 

ر مي يعني هر چه به طرف نقطه تكين پيش مي رويم سرعت ماده به سرعت نور نزديك ت. ~است كه 
  .سنر بزرگتر استواقع فرض شده است كه ضريب سوم كسنر از ديگر ضرايب ك در. شود

، با يك عمليات ساده رياضـي مـي تـوان    )27-5(و نيز استفاده از شرط  )26 -5(و  )25-5( با حل معادالت
  :ارسرعت را به شكل زير به دست آوردهچگالي ماده ومؤلفه هاي فضايي چ

)5-28(  ρ D
C

t t  

)5-29(    
  تكانه براي -تانسور انرژي
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تكانه را كه -حال مؤلفه هاي تانسور انرژي. براي اين گونه مواد فرض مي شود سرعت ها نسبيتي هستند

اين مؤلفه ها با توجه به بزرگ . هستند را تشكيل مي دهيم برابر 

  :عبارت خواهند بود از ترين جمالت آنها براي 

    )الف-5-30(

    )ب-5-30(

    )ج-5-30(

    )د-5-30(

  :خواهيم داشت  نكته اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه براي

  2  

  :در نتيجه براي چگالي ماده مي توان نوشت

)5-31(  ρ t  

از مقـدار بيشـينه آن    از اين نكته استفاده شده كـه بـه جـاي     )30-5(در تمام عبارات 
  .استفاده كرده ايم )31-5(يعني از 

  :به صورت زير بدست مي آيند )31-5( عبارات باال با توجه به رابطه

  1
1 

در  در نتيجه مولفه  .مي شود عبارت جمله دوم به سمت صفر ميل كرده و عبارت اول واگرا 0در
  .مجاورت تكينگي با عبارت اول متناسب مي شود

  1  
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در عبارت باال جمله اول كوچك تر از جمله دوم      با توجه به شرط 
توجيهي   براي .جمله دوم متناسب خواهد بوددر مجاورت تكينگي با   خواهد شد و در نتيجه
  .جمله اول متناسب مي شودبا   تفاوت كه نمشابه برقرار است با اي

  .است مشابه   )27-5(با توجه به شرط نسبيتي 

تكانه كه در سمت راست معادله ميدان ما القاء -حال بايد بررسي كنيم كه آيا همه مؤلفه هاي تانسور انرژي
واگرا  ) از مرتبه(با سرعت خيلي كمتر ازجمالت ميدان   0شده است در مجاورت 

  .مي شوند يا خير

اندازه عددي جمالت  tه در يك زمان دقت مي كنيم كه منظور از واگرا شدن با سرعت كمتر اين است ك 
  .اندازه عددي جمالت ميدان كمتر باشد تانسور انرژي از

وقتي  ،است )22-5(با قيد هاي  )11- 5(از آنجايي كه حل ما متريك  ،در اينجا بايد به اين نكته دقت داشت
خود كار منجر به  معادالت را در حضور ماده بررسي مي كنيم بايد بررسي كنيم كه آيا اين جواب به طور

را در  ،)22-5( در قيد هاي  يعني به طور صريح اگر مقادير ضرايب . ناچيز ماندن ماده مي شود يا خير
تكانه در مقابل جمالت خالء كوچك  -معادالت در حضور ماده جاگذاري كنيم بايد جمالت تانسور انرژي

  .باشند

نسبت به بقيه واگرايي بيشـتري دارد يعنـي   ) است كه برابر با مؤلفه ( مؤلفه  )30-5(چهار مؤلفه از 
واگرايـي   نسـبت بـه    پس كافيست نشان دهيم كـه   .در هر لحظه اندازه بزرگتري دارد

  .اگر اين شرط براي اين مؤلفه صادق باشد براي ساير مؤلفه ها نيز صادق خواهد بود .كمتري خواهد داشت

    

  1 2 2 2  

)5-32(  1  

  .است 1دقت كنيم مي بينيم كه اين شرط همواره صادق است زيرا در آنجا  1- 5اگر به نمودار 
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   تكانه براي-تانسور انرژي

زيرا  .استفاده مي كنيم 1از دستگاه همراه )31-5(به خاطر وجود عبارت    براي حل تابشي يعني

با فرض اينكه تانسور را در  .را بدست مي دهد γ  استفاده از دستگاه غير همراه نتايج مربوط به
  :بررسي مي كنيم خواهيم داشت  دستگاه همراه با ماده با شرط

  0  

از ايـن رو مؤلفـه    .ارسرعت صفر هسـتند همؤلفه هاي فضايي چتوجه مي كنيم كه در چارچوب همراه تمام 
مؤلفه برابر با فشار و در نتيجـه متناسـب    سهتكانه داراي جمله صفر هستند وهر -تانسور انرژي فضايي هاي

  .مولفه زماني اين تانسور دقيقا برابر فشار خواهد شد .با چگالي ماده خواهند بود

 بـا توجـه بـه    .از سرعت واگرايي جمالت ميدان كمتر اسـت  ρيي پس كافيست نشان دهيم كه سرعت واگرا

  :داريم به ازاء  )5-28(

    

  1 2 1  

)5-33(    

  :مي نويسيم) ه-22-5(با توجه به . حال بايد نشان دهيم كه اين نتيجه همواره صادق است

    

در قسمت دوم عبارت باال همواره مثبت  δمي بينيم كه كه عبارت بعد از  )ي-22- 5(با توجه به شرط 
مي گويد كه براي اينكه جمالت تانسور انرژي در مقابل جمالت ميدان خالء ناچيز  )33- 5(شرط . است
در اين بازه  كه تمام مقادير نگاه كنيم مي بينيم  1- 5اگر به نمودار .  كافي است كه  دباشن

در جواب خالء مي توانند شرايطي را به وجود آورند كه ماده  به بيان ديگر تمام مقادير. وجود دارند
ه با در نتيجه مالحظات باال نشان مي دهند كه در حضور ماد. حضوري غير مخرب روي ميدان داشته باشد

  . ن حل غير خالء معادالت ميدان دانستسنر را مي تواحركت نسبيتي همواره متريك ك
                                                            
١ comoving coordinates 
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  γتكانه براي -تانسور انرژي

بـدين   0 در  بـا معادلـه حالـت بـا     1شرط نسبيتي بودن براي معادله حركت براي شاره سـخت 
  :ترتيب بدست مي آيد

  1  

  ⁄ 1  

   ⁄ 1  

  1 2 0  

1 در اينجا    :انجام شر ط به صورت زير بدست مي آيدز استفاده مي كنيم و سرا 1

)5-34(  1 2  

  :شرط زير برقرار خواهد بود 0برقرار نباشد در مجاورت  )34-5(در شرايطي كه شرط 

)5-35(  0  , 1  

در واقع اينرسي  .و سرعت ها به سمت صفر ميل مي كننديعني تقريب سرعت غالب ديگر برقرار نيست 
در اين شرايط روابط  .فوق العاده باالي شاره سخت باعث مي شود كه حركت به سمت سكون پيش رود

  .ديگر برقرار نيستند و براي حالت حركت غير نسبيتي بايد دوباره بدست آيند )29-5(و  )5-28(

  0  

)5-36(   

اربردار هعبارات زير را براي چگالي ماده و مؤلفه هاي فضايي چ )27-5(شرط فوق با در نظر گرفتن شرط 
  :سرعت بدست مي دهد

)5-37(    

                                                            
١ stiff fluid  
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)5-38(    

 شرط   :مي دهد 0

  ~  

    

  0  

  2 1 1 2 2 0  

)5-39(  1 1 2  

  .در واقع اين شرط بايد براي حركات غير نسبيتي صادق باشد

tتكانه در اين حالت چون در مجاورت -براي بررسي رفتار تانسور انرژي پس   0داريم  0
  :قرار خواهد بود هميشه تقريب زير بر

)5-40(    

با سرعت  براي متريك تحت تاثير شاره مختل نشود، فقط كافي است كه  سنريعني براي اين كه حل ك
  .واگرا شود كمتري نسبت به جمالت خالء 

  :براي بدست آوردن شرط مربوط به اين حالت مي نويسيم

  ρ  

   1 2 2 1  

  2 1 2δ 2  

2از آنجايي كه  1و  0 2δ   :پس بايد داشته باشيم 0

)5-41(  0  

  :در نتيجه داريم

  2 1 2δ 0  
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سنري در حل ك 0براي  نتيجه اي كه مي توان گرفت اين است كه براي ماده سخت با 
بدين معنا كه به ماده مي توان به شكل يك  .معتبر خواهد بودشرايطي كه ماده وجود داشته باشد يك حل 

فقط به شكل يك اختالل غير مؤثر حضور  زمان نداشته و- ذره آزمون نگاه كرد كه اثري روي متريك فضا
سنر كه حل خالء معادالت اينشتين براي متريك نوع يك بيانكي است يعني در اين شرايط  متريك ك .دارد

 )20-5(يعني همين كه قيد هاي  .زمان با وجود ماده به شكل ذره آزمون باشد-ده فضامي تواند توصيف كنن
را به  )22-5( نمي توان شرط  0براي . بر قرار باشند كافي است كه ماده اثري ناچيز داشته باشد

 معالتغيير مي كند بدين شكل كه   سنربا توجه به ضرايب جديد ك عالمدر اين حالت رفتار  .دست آورد
mixmasterاز نوع  نوسان انبساطي و انقباظي آشوبناك جديد از بينهايت وارد يك فاز

شده و از حالت   
 .پايدار خود دور مي شود

  بررسي شرايط انرژي و انرژي تاريك 5-3-3

  .در اين قسمت قيد هايي را كه از مالحضات انرژي مي توان بدست آورد را مورد مطالعه قرار مي دهيم

معرفـي شـدند   ) 7-3(تكانه موثر و فشار و چگالي موثر كه در رابطه -براي اين كار از تعريف تانسور انرژي
بـا متريـك    بـراي يـك مـدل    ) 7-3(در فصل سوم به اين نكته اشاره شد كه روابط . استفاده مي كنيم

د داريم در واقـع متريـك زمينـه    فريدمان رابرتسون واكر بدست آمده اند، ولي ما اينجا فضا زماني ناهمسانگر
در واقـع در  . را دوباره براي اين حالت خـاص بـاز نويسـي كنـيم    ) 7-3(بنا براين بايد روابط . متفاوت است

  .هستند بايسد تغيير كنند روابط مذكور جمالتي كه داراي ثابت هابل 

  :با اعمال تغييرات روابط جديد عبارت ان از

)5-42(  ρ
R

ρ f R Rf R t Rf R  

)5-43(  

  P
R

T ρ f R Rf R 3Rf R 3R f R

2 t Rf R  

   ∑و  كه تعريف كرده ايم 
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از حضور ماده صرف نظر مي كنيم يعني فرض مي كنـيم   در اينجا براي نشان دادن ويژگي هاي خود هندسه
  :شكل زير ساده مي شونددر نتيجه روابط به .باشد 0

)5-44(    

)5-45(P
R

f R Rf R Rf R R f R  t Rf R  

اسـتفاده كـرده و شـرايط انـرژي را     ) 4-3(تـا  ) 1-3(در ادامه با داشتن فشار و چگالي انرژي موثر از روابط 
  .بدست مي آوريم

  تهيشرط انرژي 

  :از روابط باال داريمكه با جاگذاري است  0 اين شرط به شكل

)5-46(  

  
R

Rf R R f R  t Rf R 0  

  :رابطه فوق به شكل زير ساده مي شود با محاسبه اسكالر ريچي براي متريك كسنر و نيز

  4δ 2δ δ 0  

جاگذاري كرده و نتيجه زير را به دسـت مـي     براي) 18-5(چون فرض كرده ايم كه خالء داريم از رابطه 
  :آوريم

)5-47(  1 2 0  

  شرط انرژي ضعيف

  :داريم) 44-5(از  0براي 

  δ 1 2δ 0  

∑تعريف كرده ايم كه  p . زير بدست مي آيد شرط) 19-5(و ) 18-5(با استفاده از:  
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)5-48(  2 1 2 0  

  :پس براي شرط انرژي ضعيف داريم

)5-49(  
0     1 2 0

0                   2 1 2 0
 

  شرط انرژي قوي

3براي    :داريم 0

)5-50(  

  3

R
f R 3Rf R 3R f R  Pt Rf R 0  

  :باكه بعد از ساده سازي برابر مي شود 

  2δ δ 6δ 1 2δ 0  

  :نتيجه زير بدست مي آيد و  با جاگذاري براي 

)5-51(  4 1 2 0  

  :كه در نتيجه براي شرط انرژي قوي خواهيم داشت

)5-52(  
0     1 2 0

3 0     4 1 2 0
  

  شرط انرژي غالب

  :داريم 0براي 

)5-53(  
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R
f R Rf R R f R  t Rf R 0  

  :كه ساده سازي عبارت زير را بدست مي دهد

  3δ 10δ 4δ 3δ  4δ 2δ 0  

  :زير بدست مي آيد كه در نهايت

)5-54(  1 2 0  

  :خواهيم داشت غالب يكه در نتيجه براي شرط انرژ

)5-55(  
0                   2 1 2 0

0     1 2 0

0     1 2 0

  

  بحث

شگفت آوري همه به يك قيـد بـه شـكل    با مرور هر چهار شرط انرژي مي بينيم كه اين شرط ها به صورت 
  :زير منجر مي شوند

)5-56(  1 2 0  

δيا  δبراي ارضاء شدن اين قيد بايد  جواب اول مورد توجه نيست زيرا در بخش هاي . باشد 0

δپـس  باشـد   زماني حل دقيق خالء است كـه   قبلي دريافتيم كه مدل  نتيجـه    0
در اين بـازه هـر چهـار      δنهايي است كه از ارضاء شدن شرايط انرژي بدست مي آيد و به ازاء تمام مقادير 

  .شرط انرژي ارضاء مي شوند

از سويي ديگر گفته مي شود براي داشتن انبساطي شتاب دار الزم است شرط انرژي قوي نقـض شـود، كـه    
  :اين در مدل ما به معناي وجود قيد زير است

)5-57(  1 2 0  
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و ) 20-5(از طرفـي در   .بـر قـرار اسـت    0در بـازه   كه اين شرط فقط به ازاء تمام مقـادير  

به وجود مي آيد كه  توضيحات بعد از آن گفته شد كه در اين مدل انبساط شتاب دار فقط به ازاء 
  .نتيجه اي كه در اينجا بدست آورديم با اين موضوع همخواني خوبي نشان مي دهد

اجازه بدهيد مفاهيم  .از طرفي اين نتيجه باعث مي شود كه هيچ كدام از سه شرط انرژي ديگر، ارضاء نشوند
  .چهار شرط انرژي را با فرض ارضاء نشدن اين شرط ها مرور كنيم

به اين معني است كه چگالي انرژي ماده بايد مقداري نـا مثبـت    تهيدو شرط انرژي ضعيف و ارضاء نشدن 
از آنجايي كه ما در بررسي مان فقط اثرات گرانشـي هندسـه را بررسـي كـرديم، ايـن موضـوع بـدين        . باشد

دسـه از ايـن   انبساط شتابدار عالم كنوني بدانيم بايد بپذيريم كـه هن  عاملمعناست كه اگر بخواهيم هندسه را 
ارضاء شدن شرط انرژي قوي به معناي وجود ميدان هـاي  . حيث نقش يك ماده غير معمولي را ايفا مي كند

در اينجا اين شرط نقض مي شـود كـه بـه ايـن     . گرانشي همگرا به عبارتي ميدان هاي گرانشي جاذب است
رط انرژي غالب به معنـاي ايـن   و در آخر نقض ش .بجاي جاذبه بايد دافعه باشندميدان گرانشي  معناست كه

  .است كه انرژي ماده منتسب به هندسه با سرعتي بيشتر از سرعت نور شارش مي يابد

در نتيجه مي توانيم فرض كنيم در زمان هاي اوليه تحول عالم يعني زمان هايي از تحول عالم كه ميدان مـاده  
اسـت، هندسـه در نقـش يـك مـاده غيـر        تاثير غير قابل توجهي روي ميدان گرانشي ناشي از هندسه داشـته 

معمول، يعني ماده اي با چگالي انرژي منفي، داراي ميدان هاي گرانشي دافعه بجاي جاذبه و سرعت انتشـار  
در قسمت بعـدي  . شارش انرژي بيشتر از سرعت نور، عامل ايجاد يك انبساط شتاب دار در عالم بوده است

  .م اين نتيجه گيري را رد كنيممي خواهي

 .هندسه مي تواند چنين نقشي ايفا كند پس بايد اين موضوع را در معادله حالت خود نشـان بدهـد   واقعاًر اگ
در اين قسمت مي خواهيم اين كميت را در مدل . را معرفي كرديم ) 16-4(در فصل چهار در رابطه 

  .و براي متريك كسنر بدست آوريم 

  :عبارت است از باز نويسي شده براي عبارت 

)5-58(  R R R R R R R  P R R  
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  :را بطور جداگانه محاسبه مي كنيم، نتيجه به شكل زير است و در اين قسمت 

)5-59(  2 1 2  , 1 2    

نتيجه باال شگفت انگيز است زيرا با نقض شدن شرط انرژي قوي فشار و چگالي انرژي هندسـه منفـي مـي    
  :نتيجه جالب تر به صورت زير است. شوند

)5-60(    

منفـي شـدن   . رعت نور حركت مي كند يعني تابشكه اين معادله حركت ذره اي به جرم صفر است كه با س
چگالي انرژي يك نتيجه غير فيزيكي است و در مدل ما به اين معني است كه شرط انرژي قوي نبايد نقـض  

اين نتيجه دور از انتظار نيست زيرا مدل ناهمسانگرد ما نمي تواند يك انبساط شتابدار داشته باشد زيرا . شود
همسانگرد مـا در آينـده   نااين يعني مدل . ك همسانگردي با درجه باال هستندمشاهدات حال حاضر گوياي ي

مدل هاي ناهمسانگردي كه چنين ويژگي را ندارند خيلي مـورد  . خود بايد به يك مدل همسانگرد تغيير كند
  . توجه نيستند

  :]35[كل زير داردژي به شمدل بعدي كه به بررسي آن عالقه منديم چگالي الگران 5-4

)5-61(  L  

  ءحل معادالت در شرايط خال 5-4-1

 : با حل معادله ميدان براي تابع فوق به دو معادله زير مي رسيم

)5-62(  

  4
2 3 3 9 2 4 4 8 0 

)5-63(  
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  24 2 2 30
10 8 32 24 4 2 9 10

3 0 

 :را به شكل زير تعريف كرده ايم Qو  Pكه 

 ∑ 

 

 ∑  

  .سنر هستدها ضرايب ك كه 

  :اين معادالت پنج دسته جواب به شكل زير را دارند

 :دسته اول

)5-64(  0  

كه در واقـع بـا ايـن ضـرايب متريـك فضـاي مينكوسـكي        . بدست مي آيد 0اين جواب فقط به ازاء 
و در فضا زمان مينكوسكي تانسور ريچي صـفر اسـت در نتيجـه ايـن جـواب بـه ازاء همـه         بدست مي آيد

  .برقرار است  0

  :دسته دوم

)5-65(  1  

هـاي زيـر تعريـف مـي     ها در بـازه     سنر است ون جواب بدست مي دهد همان متريك كمتريكي كه اي
  :شوند

  0  

  0  

  1  
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  .برقرار است  0سنري صفر است مجددا اين حل فقط به ازاء آنجايي كه تانسور ريچي براي حل كاز 

 :دسته سوم

)5-66(     

)5-67(   

ها جواب حقيقي خـواهيم   مشابه مدل قبلي اگر اين دو معادله را با هم حل كنيم فقط به ازاء مقادير برابر 
را بدسـت   واكر-رابرتسون-فريدماناين دسته از جوابها فقط متريك همسانگرد با خمش صفر خالء  .داشت

مخـرج   1بـه ازاء   )66-5(به اين علت كه در رابطـه   .مي باشد ها همه برابر با  مقادير  .مي دهند
  .معتبر است 1صفر مي شود اين دسته به ازاء همه 

  :دسته چهام

)5-68(  4 1  

)5-69(    3 12 8 2 1 2 2 1 4 2  

به ازاء اين مقدار هر دو رابطه باال صفر شده و دوباره حـل دسـته اول   ( اين دسته جواب به ازاء همه 
همواره مقاديري منفـي را    در واقع .سنر بدست مي دهدمقاديري موهومي براي ضرايب ك) يدبدست مي آ

  .اختيار مي كند

  :دسته پنجم

)5-70(  1 2  

)5-71(  1 8 1  

زيبـايي ايـن جـواب در ايـن اسـت كـه       . همسانگرد را معرفي مـي كنـد   اين تنها جوابي است كه متريكي نا
n در ر مـدل  بـه روش توصـيف شـده د    .سنر در خالء نسبيت عام اينشتين بدست مي آيدهمان حل ك1

  :سنر در آنها تعريف مي شوند عبارت اند ازقبلي بازه هايي كه ضرايب ك
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1                    ..)الف -5-72( 2 2A 3 1 2 A  

1                      )ب -5-72( 2 A 3 1 2 A  

1                      )ج -5-72( 2 A 3 1 2 2A  

  :را به شكل زير تعريف كرده ايم Aكه 

  A 1 2n 1 6n 4n  

ايـن   .بر قـرار اسـت  همچنان ) 21-5(مثل قبل بدون از دست دادن عموميت مساله فرض كرده ايم كه رابطه 
  .رسم شده است p هاي مختلف براي ضرايبn سه بازه به ازاء 

 

 =Lسنري براي مدل تعميم يافته ك بيضرا به مربوط يها جواب يمنحن 2-5 يمنحن                              

nكه مثل مدل قبلي با رسم خط  بدسـت    سه بازه عددي براي ضـرايب  nمي توانيم به ازاء اين  ثابت
  .آوريم

اگر توابع زير را تعريـف   .جهت درك كيفي بهتر از نمودار فوق شايسته است A يك تحليل كوتاه از ضريب
  :كنيم

  1 2  

  1 6 4  
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  :دامنه توابع فوق عبارتند از

  f
n مثبت      
n منفي      

  

  g
n n n     ,   n n            مثبت 
n n n    ,   n n            منفي  

  

fgبايد زير راديكال مثبت باشد بايد همواره  Aبا توجه به اينكه براي معني دار بودن  يعني يـا هـر دو    0
 nبا توجـه بـه ايـن توضـيحات مقـادير مجـاز بـراي        . به ازاء دامنه اي معين منفي يا هر دو بايد مثبت باشند

 :عبارت است از

)5-73(    

)5-74(    

 )73-5(همواره مثبت است محدوده هاي تعيين شده در   )70-5(با توجه به رابطه ). (
  .همواره يك عالم انبساط يابنده را معرفي مي كنند )74-5(و 

با بررسي اين پنج دسته جواب براي مدل فوق براي حالت خالء به اين نتيجه رسيديم كه مـدل فـوق داراي   
  .معتبر است )74-5(و  )73-5(هاي يافت شده در يك جواب دقيق نا همسانگرد مي باشد كه به ازاء 

  حل در مجاورت ماده 5-4-2

با توجه به ايـن كـه در مـدل     .قبلي بررسي مي كنيمحال اين مدل را در حضور ماده با تحليلي مشابه با مدل 
قبلي اين حالت به صورت مشروح توضيح داده شد از شرح مجدد جزئيات خودداري كرده وتا حـد امكـان   

  .نتايج را مطالعه مي نماييم

  :در اين مدل تابعيت جمالت ميدان در حالت خالء به صورت زير مي باشد

O~جمالت ميدان بدون حضور ماده   t  
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تكانه غلبه كنـد  -با توجه به توضيحات داده شده در قبل براي اينكه جمالت ميدان بر جمالت تانسور انرژي
  :استتفاده مي كنيم Tاز مولفه 

  :در سيستم غير همراه داريم براي مقادير 

  P p 4  

  1 2 4   

)5-75(  p 1 8 4n    

  :داريم در سيستم همراه براي  و

  ρ t t P t  

  2 P p 4  

)5-76(  1 6 4  

بـدون  ) مجـاز هسـتند   nيعني بازه هـايي كـه بـراي    (حال با توجه به اين موضوع كه براي اين كه پاسخ ها 
زير مجموعه اي از پاسخ ها در حضور ماده باشند ما در جستجوي اين  )74-5(و  )73-5(حضور ماده يعني 
در واقع اين بدين معني است كه با توجه به توضـيحات داده شـده در ابتـداي ايـن فصـل      . جواب ها هستيم

جـواب هـاي جديـد     حضور ماده  كه فرض مي شود تاثير مهمي روي تحول متريك فضازمان نـدارد نبايـد  
ت بدين معني كه جواب ها بدون حضور ماده بايـد حـاالت خاصـي از جـواب هـاي      درسنا. نادرستي بدهد
هاي مشترك باشند بايد بيشـينه   nيعني براي اين كه جواب قديم وجواب جديد حداقل داراي  .جديد باشند

p  بزرگتـر  ) ج-72-5(از بيشينه جواب در جواب قـديم طبـق رابطـه     )75-5(در جواب جديد طبق رابطه
  :باشد يعني

  1 8n 4n  

  :با ساده سازي عبارت باال به رابطه زير مي رسيم. هايي هستيم كه شرط فوق را ارضاء كنند nما به دنبال 

  2 14 8 1 2 1 6 4 0  
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اگر مقـادير  . بدست آورديم را براي  )74-5(و  )73-5(در حالت خالء ما دو بازه مجاز يعني جواب هاي 
بدست مي آوريم كه بـا    قرار دهيم مقاديري براي  )76-5(و ) 75-5(را در  )74-5(در   تعريف شده 

ــودار    مقايســه ــده از نم ــده ش ــاير خوان ــا مق ــتند  2-5ب ــواره درســت هس ــثالً. هم ــراي  م ــدودا  ~ب ح

1:داريم همواره بـين صـفر و    ~ ب خالء برايولي با مقايسه با نمودار مي بينيم كه جوا 2
  .يعني جواب با حضور ماده جوابي منطقي است. يك است

مـي بينـيم كـه بـا      .وجود نـدارد  )73-5(همواره براي جواب ديگر خالء يعني از سويي ديگر چنين اعتباري 
بـراي  . بر مي گرديممعادله اي كه بدست آورديم به نا. اين بازه محدود تر مي شوداضافه شدن ماده به مساله 

  :ارضاء نامعادله فوق بايد داشته باشيم

  n    

  :تصحيح مي شودبه شكل زير   ماده هاي با براي نتيجه بازه در 

       

هاي مشـترك باشـند    nجواب جديد حداقل داراي  اين كه جواب قديم و براي و براي ماده هايي با 
) ج-72-5(جواب در جواب قديم طبق رابطـه   كمينهاز ) 76-5(در جواب جديد طبق رابطه  p كمينهبايد 

  :باشد يعني كوچكتر

  1 6 4  

  :كه بعد از ساده سازي داريم

  2 14 8 1 2 1 6 4 0  

  :كه اين نامساوي براي بازه زير ارضاء مي شود

  n n  

)n  :به شكل زير تصحيح مي شود  ماده هاي با براي نتيجه بازه در ) 0.115

 n  
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توصيف كننـده فضـا زمـان     روي تحول متريك براي اينكه  ماده با  اين بازه هاي مجاز براي بنا بر
  :زي داشته باشد عبارت اند ازتاثير ناچي

)5-65(    

)5-77(     

  :عبارت اند از براي  بازه هاي مجازو 

)5-65(    

)5-78(     

همانطور كه گفته شد براي اين مـاده   .مي پردازيم حال به تحليلي مشابه براي ماده سخت يعني براي 
u ايـن  . جديد باشيم و ρيعني ما بايد دنبال . 0و براي مولفه هاي فضايي چار بردار  1

1بجاي  Pمقادير با جا گذاري 2δ عبارت اند از:  

  ρ~t P  

  ~  

با استداللي مشابه در مدل قبلي براي ماده سخت شرطي كه در آن تقريب سرعت غالب با شكسـت مواجـه    
  :مي شود  عبارت است از

  p γ 1 P  

. هستند كه براي مدل جديد باز نويسي شده اند )39-5(و  )38-5( ,)37-5(تا اينجا اين روابط همان روابط 
اينكه در اين حالت مولفه هاي تانسور انرژي تكانه با سرعت كمتري نسبت به جمـالت ميـدان واگـرا    براي 

  :شوند همان طور كه گفتيم بايد شرط زير برقرار باشد

  ρ     مرتبه بزرگي جمالت ميدان در حالت خالء

  t P t    

  γP 4n   
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)5-79(     

 قرار داده شوند همـواره جـواب هـايي بـراي      )79-5(وقتي كه در  تمام مقادير  در بازه 
با حضور مـاده   )74-5(يعني جواب خالء . در آن جواب ها قرار دارد 2بدست مي دهند كه تمام بازه 

هـاي   يعنـي همـه   . مشـكل سـاز اسـت    )73-5(ولي  دوباره جـواب  . سخت دست نخورده باقي مي ماند
~اگر مثالً. سازگاري ندارند )79-5(با  )73-5(موجود در  قـرار دهـيم جـواب     )79-5(را در    1.3

1را بدست مي آوريم كه با فرض اوليـه   0.4تقريبي  پـس بايـد   . در تضـاد مـي باشـد    2

 براي تصحيح اين بازه ما از اين شرط كه براي مـاده سـخت همـواره    . تصحيح شود )73-5(جواب 
  :داريم )79-5(با توجه به . است استفاده مي كنيم

  ~  

    

,با حل اين نامعادله مي بينيم كه رابطه فوق فقط به ازاء دو مقدار 
كه ريشه هاي نامعادله زير  √

  :هستند صادق است

  1 7 4 0   

بـازه  . در حالتي كه ماده سخت حضـور دارد يكـي از دو ريشـه فـوق اسـت      )73-5(يعني حد پايين جواب 
  :براي ريشه كوچك تر به شكل زير تصحيح مي شود )73-5(بزرگ تر براي 

)5-80(  √  

براي اينكه ماده سخت روي تحول متريك توصيف كننده فضا زمان تـاثير   در نهايت بازه هاي مجاز براي 
  :ناچبزي داشته باشد عبارت اند از

)5-65(    

)5-80 (  √  
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  :]35[آخرين مدل مورد بررسي ما چگالي الگرانژي زير است 5-5

)5-81(    

  :سنر به دو معادله قيدي زير مي رسيمگذاري عناصر متريك تعميم يافته كو با جا بعد از حل معادالت ميدان

)5-82 (  

2 6 2 2 3

10 8 0  

)5-83(  

  8 6 4

16 2 8 8 0  

  .مي باشد كه 

  :به شكل زير تعريف مي شود تعريف قبل را دارند ولي  و  كه در دو قيد باال 

  ∑ 

  :دو معادله باال چهار دسته جواب به شكل زير دارند

  :دسته اول

  :اين جواب متعلق است به

)5-84(  0 

چون براي فضا زمان مينكوسكي مولفه هاي . ن مينكوسكي را بدست مي دهدااين حل متريك فضا زم
و . 0يعني در اين حل . ها صفر و در نتيجه تانسور ريمان صفر مي باشد هموستارمتريك ثابتند پس 

  .معتبراست 0در نتيجه براي واگرا نشدن چگالي الگرانژي اين جواب براي 
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  :دسته دوم

  واب هاي متعلق به اين دسته حل باج

)5-85(  1  

هميشه برقرار باشد بايد همواره يكي از ضرايب متريك تعميم يافته ه نتيجه فوق براي اينك. داده مي شود
اين بدين معني است كه متريك ما فقط در . متريك مقدار يك و دو ضريب ديگر مقدار صفر داشته باشد

فرض مي . راستاي ديگر داراي ضرايب ثابت يك مي باشد ني داشته و در دوراستاي يك بعد تحول زما
  كنيم 

  0 , 1 

  :در اين صورت متريك به شكل زير در مي آيد. باشد

   

  :تبديل مختصات به شكل زير را استفاده مي كنيم

    

  

  :صورت با تبديالت باال شكل نهايي متريك عبارت است ازدر اين 

    

 0بنابراين اين حل به دسـته اول تعلـق دارد و بـه ازاء    . اين متريك مربوط به فضاي مينكوسكي است
  .معتبراست

  :دسته سوم

  :در اين دسته داريم

)5-86(  √
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جواب هاي غير موهـومي   اين دسته فقط به ازاء مقادير برابر ضرايب . ما قبال با اين گونه حل آشنا شديم

 ،  1بـراي همـه    ،يعني اگر اين سه معادله را با هـم حـل كنـيم   . ها بدست مي دهد براي 
 .خواهند بود

  :دسته چهارم

)5-87(  4 1 

  16 8 1 4 2 1 2 1  

  .  و در نتيجه اين جواب مورد توجه ما نيست  ها بدست مي آوريم در اين دسته ما مقادير موهومي براي 
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  جمع بندي

شناسي ناهمسانگرد در نظريه گرانش مرتبه باال مورد  كيهان دقيق وجود برخي حل هاي پايان نامهدر اين 
    هيلبرت تعريف -در حالي كه نظريه استاندارد نسبيت عام كه توسط كنش اينشتين. بررسي قرار گرفت

، با وجود اين دليل كمتري وجود دارد كه چنين رفتاري ردمي شود با آزمايشات ميدان ضعيف همخواني دا
در واقع در حد . ي وجود داشته باشدكيهاندر مجاورت با تكينگي اوليه  مثالًال، در موقعيت هايي با خمش با

خمش هاي باالست كه اثرات كوانتومي مهم مي شوند و بايد انحرافي را در نظريه استاندارد نسبيت عام 
  .انتظار داشت

ومي از نظريه هايي بدون دانشي در مورد شكل دقيق اين انحراف ها، ما اين مساله را با بررسي يك رده عم
Rµ،  اسكالر كه مي توانند از يك تابع تحليلي اختياري از سه كميت Rµ  وR µ R µ  مشتق

بر حسب توان هايي از اين سه متغير،  گيتكينبا بسط اين تابع در حوالي . شوند مورد تحقيق قرار داده ايم
Rµ، انتظار مي رود جمالت غالب در بسط به شكل  Rµ  ياR µ R µ در اين . باشد
 در مدل هايي از نوع . زير استخراج شده اند ها نظريهكار تمام حل هاي كسنري موجود مربوط به اين 

Rµو  Rµ مدل هايي از نوع براي ولي . حل ناهمسانگرد از نوع حل كسنر در خالء يافت شد
R µ R µ  يافت نشدچنين حل هايي.  

در  مثالًيعني . خالء ممكن است با اضافه شدن ماده به مساله تغيير كندبه يي ديگر هر حل مربوط از سو
اضافه شدن ماده به مساله ويژگي هاي  از هايي كه در حل خالء داراي تكينگي هستند، ممكن است بعد لمد

وقتي از تكينگي در حل خالء . در بعضي مواقع ممكن است تكينگي از بين برود. اين تكينگي تغيير كند
اين در حالي است كه مدلي خوب . صحبت مي شود در واقع از تكينگي در هندسه مدل صحبت مي كنيم

ي هاي خود را حفظ كند يعني در واقع گاده همچنان ويژبشمار مي آيد كه اين تكينگي بعد از اضافه شدن م
  .در اين صورت تكينگي يك مفهوم فيزيكي بشمار مي آيد

در اين كار به اين موضوع پرداخته شده كه چه شرايطي الزم است ارضاء شود تا تكينگي موجود در اين 
در مجاورت  ا فرض آنكهب شرط هاي الزم. مدل ها در حضور ماده همچنان ويژگي هاي خود را حفظ كند

به دست  از سرعت جمالت ميدان خالء كمتر باشد تكانهتكينگي سرعت واگرايي جمالت تانسور انرژي 
قيد هايي كه بدست مي آيد، ماده رفتاري شبيه ذره آزمون داشته و در  با توجه به در اين شرايط. آمده اند
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در  ̋مثال .تقريبي را در فيزيك كالسيك نيز داريم چنين ̋عمال. واقع تاثيري روي ميدان مساله نخواهد داشت
بررسي مساله مربوط به رفتار ذره آزمون در حضور ميدان الكتريكي فرض مي شود بار ذره اغتشاشي روي 

همچنين وقتي رفتار يك جرم نقطه اي در ميدان گرانشي خارجي . ميدان الكتريكي خارجي ايجاد نمي كند
  .در مقابل ميدان خارجي ناچيز است ان گرانشي جرم نقطه ايمورد نظر است فرض مي شود ميد

ولي برخي  ،هستند يهمه جواب هاي يافت شده در حضور ماده نسبيتي و تابش جواب هاي خوش رفتار
، در جواب هاي خوش رفتار. از خود نشان نمي دهندها در حضور ماده غير نسبيتي خوش رفتاري  از آن

به ياد داشته . ور ماده استكه بدست مي آيد يك حل مناسب حتي در حض متريك كسنر همراه با قيد هايي
  .كه اين متريك حل دقيق خالء است باشيم

كه اگر شرايط  مشاهده مي شود. يمه ا، شرايط انرژي را مورد بررسي قرار دادهمچنين در مورد مدل 
انرژي در مورد اين مدل از گرانش هاي مرتبه باالتر با متريك زمينه ناهمسانگرد كسنر بكار رود تمام چهار 

2شرط انرژي به يك قيد  1 باشد هندسه  0نتيجه اگر كه در . منجر مي شوند δبراي  0
سرعت انتشار انرژي كمتر از سرعت  نقش يك ماده معمولي با چگالي انرژي مثبت، ميدان گرانشي جاذب و

  .نور را دارد

واكر بايد شرط -رابرتسون-از سويي ديگر مي دانيم كه براي داشتن انبساط شتاب دار در مدل فريدمان
 ناهمسانگرد از نوع بيانكي نوع اول در نسبيت عام نيز اين شرط براي يك مدل. انرژي قوي نقض شود

، يعني با فرض اينكه در اينجا مابودن اين موضوع براي مدل گرانشي  در نتيجه با فرض درست. برقرار است
      ، يك جواب غير فيزيكي بدستعالمي با انبساط شتاب دار خواهيم داشتنقض شرط انرژي قوي با 

در نتيجه ما نقض شرط انرژي را رها كرده و به ارضاء . چگالي انرژي بايد منفي باشد در اينجا .يممي آور
ارضاء شدن اين شرط به معناي اين است كه انبساط ناهمسانگرد در اين مدل كند . تفا كرديمشدن آن اك
مي توان يافت اين است كه  انبساط كند شونده ناهمسانگرد تعبير فيزيكي كه براي توجيه اين. شونده است

تغيير سيماي عالم  احتماالًاين نتيجه قابل انتظار است زيرا اين خود به معناي از بين رفتن ناهمسانگردي و 
  .ناهمسانگرد مساله به يك عالم همسانگرد مي تواند باشد

بايد داشته در فصل چهارم ذكر كرديم كه براي ماده اي كه مي تواند عامل انبساط شتاب دار  باشد لي و

بازه كه اين نتيجه در  بدست مي آيد  ولي بعد از محاسبه ديديم كه در مدل ما  باشيم 
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با متريك زمينه كسنر در بازه  به عنوان نتيجه نهايي مي توانيم بگوييم كه مدل . معتبر است 0
δ   :چند ويژگي را دارد كه عبارت اند از 0

  .در اين بازه يك حل خالء است) الف

براي دوره هايي از و نيز ماده هاي غير نسبيتي نسبيتي  بسيارنسبيتي و  تقريبا در حضور تمام ماده هاي) ب
  .تحول عالم يك حل تقريبي خوب در اطراف تكينگي اوليه است

  .را معرفي مي كند ولي با شتاب منفي در اين بازه يك عالم با انبساط شتاب دار) ج

   . در اين بازه، از معادله حالت تابش تبعيت مي كند به ازاء تمام مقادير  )د
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  الفضميمه 

  به روش متريكي با  وردش كنش 

  :كنش به شكل زير است

)1(  S d x d x g 2 

  δS d xδ  

)2(  

  δ δ g 2 2δ g 2 gRδR g 2g δg

2 gRδR  
  .به طور جداگانه مي پردازيم δRحاال به محاسبه 

  gRδR gRδ gµ Rµ gRRµ δgµ ggµ RδRµ

gRRµ δgµ ggµ g R δgµ ; δg ;µ δgµ ; δg ;µ

gRRµ δgµ ggµ g R δgµ ; δg ;µ  

  :را مي نويسيم) 2(دوباره رابطه 

)3(  

  δ δ g 2 2δ g 2 gRδR g 2g δg

2 gRRµ δgµ 2 ggµ g R δgµ ; δg ;µ  

  :حاال جمله آخر را ساده مي كنيم

  ggµ g R δgµ ; δg ;µ g gµ g R; δgµ gµ g R;µ δg  
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روشي كه در خط باال استفاده كرديم  در ضميمه مربوط به وردش متريكي مدل 

حاال در ادامه روابط خط باال را . توضيح داده شده است و در اينجا از توضيح مجدد آن خودداري مي شود

  :باز نويسي مي كنيم δgبرحسب 

  g gµ g R; δgµ gµ g R;µ δg ggµ g R; δgµ

gg g R; δg

ggµ g R; g g µδg gg g R; g g δg

gR; δ δ δg gg g R; δ δg g g g R;

R; δg g g R R; δg    

  :جاگذاري مي كنيم) 3(حال عبارت فوق را در رابطه 

  δ δ g 2 2δ g 2 gRδR g 2g δg

2 gRRµ δgµ 2 g g R R; δg g 2g 2RRµ

2g R 2R; δg  

  δS d xδ d x g 2g 2RRµ 2g R 2R; δg

0  

)4(  2g 2RRµ 2g R 2R; 0  

  .معادله فوق معدله ميدان مدل معرفي شده در روش وردشي متريكي است
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  بضميمه 

  به روش متريكي با  وردش كنش 

  .براي شروع ابتدا چند رابطه را كه بعدا از آنها استفاده خواهيم كرد را معرفي مي كنيم

با استفاده از اينكه مشتق همورداي تانسور اينشتين بايد صفر باشد دو رابطه را به شكل زير بدست خواهيم 

  :آورد

  µG µ R Rg 0 

  µRµ gµ
µR R 

)1( µRµ R R  

  µRµ R 

)2(  µRµ R 

 :بدست مي آيد1وآخرين رابطه اي كه معرفي مي كنم رابطه زير است كه از اتحاد دوم بيانكي 

)3(  R µRµ R ; R; R R 

)4(  δRµ g δgµ ; δg ;µ δgµ ; δg ;µ  

;Aتق هموردا است يعني به معني مش ;كه در روابط باال عالمت  A  و براي شاخص هاي باال

A; A.  

                                                            
١ second Bianchi identity 
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  :دو رابطه زير را نيز داريم

)5(  δg g µg δgµ 

)6(  δ g gg δg  

  :كنش به شكل زير است .حاال به وردش كنش مي پردازيم

)7(  S d x 1 d x gRµ Rµ 

  δS d xδ  

  δ δ gRµ Rµ Rµ Rµ δ g gRµ δ Rµ gRµ δ Rµ 

حال براي طوالني نشدن مساله هريك از جمله ها را جداگانه محاسبه ) برابر يك است فرض كرده ايم (

  :ابتدا جمله سوم راحساب مي كنيم. مي كنيم

  gRµ δ Rµ gRµ g δgµ ; δg ;µ δgµ ; δg ;µ 

)8(  

  g Rµ g δgµ ; Rµ g δg ;µ Rµ g δgµ ; Rµ g δg ;µ 

  :مثالً هريك از جمله هاي عبارت فوق به شكل زير ساده مي شوند، حاال

  Rµ g δgµ ; Rµ g δgµ ; ; Rµ
; g δgµ ; Rµ g ; δgµ ;  

جمله آخر به علت قيد . جمله اول ديورژانس كامل است و در انتگرال گيري كنش كنار گذاشته مي شود

g متريك سازگاري يعني  ;µ   :صفر مي شود در نتيجه داريم 0
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  Rµ g δgµ ; Rµ
; g δgµ ;  

  اگر يك بار ديگر همين عمليات را انجام دهيم عبارت زير را بدست مي آوريم

  Rµ g δgµ ; Rµ
; g δgµ  

  :را دو باره باز نويسي مي كنيم) 8(هريك از جمله هاي رابطه . برمي گرديم به مساله

  δ g Rµ
; g δgµ Rµ

;µ g δg Rµ
; g δgµ

Rµ
;µ g δg  

  :استفاده مي كنيم) 5(باال در اين مرحله از رابطه . در چگالي الگرانژي جمله سوم است 3منظور از شاخص 

  δ

g Rµ
; g gµ g δg Rµ

;µ g g g δg

Rµ
; g gµ g δg Rµ

;µ g g g δg 

  δ g Rµ
; δ gµ δg Rµ

;µ δ g δg R ; g δg

Rµ
;µ g δ δg 

  δ g Rµ
; gµ δg Rµ

;µ g δg R δg Rµ
;µ g δg 

  

براي اين كار بايد با تغيير شاخص آنها را هم شاخص . ها فاكتور بگيريم δgدر اين مرحله بايد از تمام 

ijدر چهار جمله تغيير شاخص ها به ترتيب شكل . كنيم αβ ،mn αβ ،pq αβ  وxy αβ 

  :هستند در نتيجه بعد از انجام اين كار خواهيم داشت

)9(   δ g R ; gµ Rµ
;µ R Rµ

;µ g  δg  
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  :در مرحله بعدي جمله دوم را حساب مي كنيم

)10(  

  δ gRµ δ Rµ gRµ δ g µg R gRµ R g δg µ

gRµ R g µδg gRµ g g µδR  

  :دو جمله اول تغيير شاخص دهيم خواهيم داشتاگر در 

  gR R δg gRµ Rµ δg 2 gR R 2 g R ;

R; R R  δg 

مي ) 9(دقيقا برابر رابطه ) 10(با محاسبه خواهيم ديد جمله سوم عبارت . استفاده كرديم) 3(كه از رابطه 

  :پس داريم. خودداري شده استكه براي جلو گيري از محاسبه تكراري از اين كار . شود

)11(  

  δ g 2 R ; R; R R R ; gµ Rµ
;µ R

Rµ
;µ g  δgαβ 

  :برابر است با) 7(و در انتها جمله اول الگرانژي 

  δ Rµ Rµ δ g Rµ Rµ g δg 

  :چگالي الگرانژي نهايي برابر است با جمع سه چگالي الگرانژي قبل به شكل زير
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  δ δ δ δ g Rµ Rµ g δg g 2 R ;

R; R R R ; gµ Rµ
;µ R Rµ

;µ g  δg

g R ; Rµ
;µ R Rµ

;µ g δg   

  δ g Rµ Rµ g 2R ; R; 2R R R ;

Rµ
;µ R Rµ

;µ g δg 

استفاده ) 1(براي جمله آخر نيز از رابطه . فر استدر عبارت باال مجموع جمله هاي دوم و پنجم و ششم ص

  :در نتيجه خواهيم داشت. مي كنيم

)12(  

  δ g Rµ Rµ g R; 2R R R g R δg  

  δS d xδ d x g Rµ Rµ g R; 2R R R

g R δg 0 

)13(  Rµ Rµ g R; 2R R R g R 0 

به ابتدا بجاي  و در ادامه δgاز وردش گيري نسبت به  δgاگر ازبجاي وردش نسبت توجه كنيد كه 

δgµاز ) 5( gµ g δg  عالمتش تغيير مي كرد و شاخص هاي ) 13(استفاده مي كرديم، رابطه

α و β در باالي متغير ها قرار مي گرفتند .  

  

  



    ٩٨ 
 

  پضميمه 

  به روش متريكي با  وردش كنش 

 )1(    

     

  g g R
R

δR

g g 

  g 

    g g g  

  g g g g g δg ;

δg ; 

  :در روابط باال از نكات زير استفاده كرده ايم

)2(  g δg 

  :و نيز براي وردش اسكالر ريچي داريم

)3(  g g δg ; δg ; 

 :در ادامه داريم

)4(  



    ٩٩ 
 

 

g g g g g δg ;

g g δg ; 

gحاال عبارت  g δg   :را جداگانه حساب مي كنيم ;

  g g δg ; g g δg ; ; g g ; δg ;

g g ; δg ; g g ; δg ; g g δg ; ;

g g ; δg ; 

gكه به علت شرط سازگاري متريك  ; g ; از آنجايي كه عبارت . است 0

g g δg ; در نتيجه  ;يك واگرايي كامل است يعني مي توان آن را به شكل  ;

  :انتگرال آن به دليل شرايط مرزي صفر مي شود، در نتيجه خواهيم داشت

  g g δg ; g g ; δg ; 

  :اگر همين كار را يك بار ديگرانجام دهيم خواهيم داشت

)5(  g g δg ; g g ; δg 

  :داريم) 4(به طور مشابه براي جمله آخر رابطه 

)6(  g g δg ; g g ; δg    

  :جاگذاري كنيم داريم) 4(را در ) 6(و ) 5(اگر 

  

  



    ١٠٠ 
 

)7(

  
g g g g g ; δg

g g ; δg  

  :حاال براي براي دو جمله آخر از فرمول زير استفاده مي كنيم

)8(  g g g δg  

  
g g g

g g ; g g δg g g ; g g δg 

 

g g g δ δ ; δg

δ ; g g δg  

)9(  

  g g g ; δg

; g g δg 

 ,با تغيير ) 9(جمله سوم را در  β به شكل زير مي نويسيم:  

  ; δg ; δg ; g g δg 

  :براي جمله چهارم نيز به طور مشابه داريم

  ; g g ; 
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  :حاال اين دو را جاگذاري مي كنيم

  
g g g ; g g δg

g g ; g g δg  

  :چهارم را ساده مي كنيمجمله 

  g g ; g g δg ; g g δg ; g g δg
; g g δg 

 ,كه درنهايت در جمله فوق انديس ها را به شكل  β  و  وj حاال . تغيير داده ايم

  :جاگذاري مي كنيم) 9(جمله سوم و چهارم را در 

  
g g g ; g g δg

; g g δg 

  g g ; g g

g g  

  :چون بايد وردش كنش كمينه باشد داريم

)10(  0 

  :رابطه اي كه مي خواستيم به دست آمد و  كه در نهايت  با تغيير انديس 

)11(  g ; g g g g 0  
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   تضميمه 

 به روش پاالتيني وردش چگالي الگرانژي 

  :استفاده مي كنيم 1محاسبات زير از رابطه زير موسوم به رابطه پاالتينيدر 

)1(  δΓ δΓ   

)2(  δΓ δΓ  

  .را بدست مي آوريم ابتدا معادله 

)3(  δS d xδ d xδ gR 

  δ δ gR R δ g gδR 

  :جمله اول عبارت است از

  R δ g gR g δg 

  :و جمله دوم به شكل زير محاسبه مي شود

  gδR 2 gRδR 2 gRδ g R 2 gRR δg

2 gRg δR 

هستند  ها در روش پاالتيني وردش تانسور ريچي نسبت به متريك صفر است زيرا اين تانسور تابع هموستار

  :پس براي چگالي الگرانژي داريم. كه  آنها هم مستقل از متريك هستند

                                                            
١ Palatini equation 
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  δ δ gR R δ g gδR gR g δg

2 gRR δg g R g 2RR δg 

  δS d xδ gR d x g R g 2RR δg 0 

از آنجايي كه متريك متقارن است . δg دلخواه بايد بر قرار باشد حتي براي δgعبارت فوق براي هر 

  :در نتيجه با يك ساده سازي داريم. نتيجه مي شود كه ضريب آن در انتگرال كنش بايد متقارن باشد

)4(  R R g R 0  

  .در اين قسمت بايد نسبت به هموستار ها وردش بگيريم. را بدست مي آوريم در مرحله بعد معادله 

  δ δ gR R δ g gδR 0 2 gRδ g R

2 gRg δ R 2 gRg δΓ δΓ 

  δS

2 d x gRg δΓ δΓ 2 d x gRg δΓ

gRg δΓ    

  δS

2 d x gRg δΓ R g g δΓ gRg δΓ

R gg δΓ    

  جمله اول و سوم ديورژانس كامل است و صفر مي شود

   δS 2 d x Rg δΓ R gg δΓ    

   δS 2 d x g R δ R gg δΓ 0   

   g R δ R gg 0   
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)5(  g R 0  

  . معادالت ميدان مورد نظر در روش وردشي پاالتيني هستند) 5(و ) 4(معادالت 
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  ث ضميمه

 به روش پاالتيني وردش چگالي الگرانژي  

  .را بدست مي آوريم ابتدا معادله . در ذهن داشته باشيد ترا از ضميمه ) 2(و ) 1(قبل از شروع روابط 

 )1(  δS d xδ d xδ g 

  δ δ g δ gg g µ δ g

gg g µ δ gg g µ δ gg δg µ

gg µ δg  

  .جمله دوم و سوم به علت مسقل بودن تانسور ريچي از متريك صفر مي باشند

 δ δ g δ gg g µ δ g

gg δg µ gg µ δg g g δg

g δg µ g δg g g δg

g δg g δg  

  .مرتب كرده ايم كه در مرحله آخر شاخص هاي سه جمله را بر حسب 

)2(  δ g g δg  

  δS d xδ d x g g δg 0  

  :بدست مي آيد معادله كه بدين ترتيب 

)3(  g 0  
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به علت مستقل بودن متريك وهموستار جمله )2(در معادله . بدست مي آوريمرا  در مرحله بعد معادله 

  .هاي اول، چهارو و پنجم صفر مي باشند

  δ δ g δ gg g µ gg g µ δ

gg g µ δ 2 g δ  

  δS d xδ 2 d x g δ 2 d x g c δΓc
µν

ν δΓc
µc  

انجام داديم انتگرال جزء به جزء مي گيريم و سپس جمله هاي  ت ضميمهدر اين مرحله مشابه كاري كه در 

  :نتيجه برابر است با.ديورژانس كامل را كنار مي گذاريم

 δS

2 d x ν g δΓc
µc c g δΓc

µν

2 d x δc
t

ν g δΓc
µt c g δΓc

µt  

  δS 2 d x δc
t

ν g c g δΓc
µt 0  

  :كه در نتيجه داريم

  δ √ g √ g 0  

)4(  √ g 0  

 .معادالت ميدان مورد نظر در روش وردشي پاالتيني هستند) 4(و) 3(معادالت 
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  جضميمه 

 به روش پاالتيني وردش چگالي الگرانژي 

  .را بدست مي آوريم ابتدا معادله . در ذهن داشته باشيد ترا از ضميمه ) 2(و ) 1(قبل از شروع روابط 

)1(    

)2(  

  δ δ g δ gg g g µg

δ g g g g µg δg
g g g µg δg g g g g g µ

g g g g µg δg  

  δ 1
2 g δg g g g µg δg

g g g µg δg g g g g δg
g g g g µδg  

δ

جابه جايي شاخص ها جمله چهارم و پنجم را به شكل زير ساده مي با استفاده از خواص تانسور ريمان در 
  كنيم

  g g g g g g µ

2 2  

  براي جمله دوم داريم
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  gbσgcµgdν
 

  براي جمله سوم نيز داريم

  g g µg  

  :در نتيجه داريم

  g 1
2 2

δg 

  g 1
2 2

δg 0  

  :خواهيم داشت بنا بر اين براي معادله 

)3(  

 2
0 

  .در اين قسمت بايد نسبت به هموستار ها وردش بگيريم. بدست مي آوريم را در مرحله بعد معادله 

  تمام جمالت مربوط به وردش متريك صفر مي شود در نتيجه داريم) 2(در رابطه 

  δ δ g g δ δ  

g δ δ g g δgµ

g δ g g δgµ δ

g δ δ  2 g δ  

 

 δ 2 δ 2 g c δΓρ
bd d δΓρ

bc  
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 2 g c δΓρ
bd d δΓρ

bc   

انجام داديم انتگرال جزء به جزء مي گيريم و سپس جمله هاي  ت ضميمهدر اين مرحله مشابه كاري كه در 

  :نتيجه برابر است با. ديورژانس كامل را كنار مي گذاريم

  

2 2 d g δΓρ
bc c g δΓρ

bd

2 m g δΓρ
bc c g δΓρ

bd

2 δc
d

m g δΓρ
bd c g δΓρ

bd

2 δc
d

m g c g δΓρ
bd 0 

 δ √ g √ g 0  

در خط . در جمله اول است به  كه در خط دوم تنها تغييري كه داديم، تغيير شاخص 
  :در نتيجه داريم. ها را هم شاخص كرديم تا بتوانيم از آن فاكتور بگيريم δΓسوم نيز 

)4(  √ g 0  

  .معادالت ميدان در روش وردشي پاالتيني هستند) 4(و ) 3(معادالت 
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   چضميمه 

  به روش ساختار مقيد مرتبه اول وردش كنش 

  :به شكل زير تغيير مي كند Γµدر اين روش كنش مساله به علت وجود قيد 

)1(  Λµ
αβ Γµ

αβ     

  :به شكل زير معادالت و  معادالت ميدان عبارت اند از معادله 

)2 (  µ |  Λµ 0    

)3(  | 0  

ضرايب الگرانژ را بدست  ابتدا با وردش نسبت به . الگوي محاسبات به شكلي است كه در متن ارائه شد
  :يعني داريم. اين كار در قسمت هاي قبلي ضميمه انجام شده است. مي آوريم

)4(  

  µ | 2 δ R gg  g R | 2δ gg R

2R g R 2 g δ g R δ g R    

)5(  2 g δ g R δ g R gΛ 0  

معادله . از آنجا كه فرض كرده ايم هموستار ها متقارن اند نتيجه مي شود كه ضرايب الگرانژ نيز متقارن اند
  :به شكل زير باز نويسي مي كنيم Λرا براي ) 5(

)6(   2 g δ g R δ g R gΛ 0  

  را جمع مي كنيم) 6(و ) 5(روابط 

  2δ g R 2δ g R 2δ g R 2δ g R Λ Λ
0  
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  :و متريك نيز متقارن است خواهيم داشت چون داريم

  2δ g R 4δ g R 2δ g R 2Λ 0  

)7(  Λ 2δ g δ g δ g R  

  انجام داديم تاين كار را قبال در ضميمه . بدست مي آوريمرا  معادله  در مرحله بعدي 

  :نتيجه عبارت است از 

  | g R g 2RR  

 

  :داريم) 3(طبق معادله 

)8(  g R g 2RR g 0  

  :را محاسبه مي كنيم حاال 

  Λ Λ Λ  

  .سه ضريب الگرانژ فوق را محاسبه مي كنيم) 7(حاال از رابطه 

  Λ 2δ g g δ g δ R  

  Λ 2δ g g δ g δ R  

  Λ 2δ g g δ g δ R  

  Λ Λ Λ 2δ g g δ g δ 2δ g g δ
g δ 2δ g g δ g δ R  

  Λ Λ Λ 2δ g 2δ g 2g δ 2δ g R  
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  Λ Λ Λ  
2δ g 2δ g 2g δ 2δ g R 2δ
2δ R 2g R 2g R 4 R 4g R      

)9(  2g R 2 R  

  :قرار دهيم خواهيم داشت) 8(را در ) 9(اگر 

  g R g 2RR g 2g R 2 R 0  

)10(  R g 2RR 2g R 2 R 0  

  .وردش متريكي بدست آورديمكه اين معادله را قبال توسط 
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  حضميمه 

  به روش ساختار مقيد مرتبه اول وردش كنش 

  :به شكل زير تغيير مي كند Γµدر اين روش كنش مساله به علت وجود قيد 

)1(  S d x g Rµ Rµ Λµ Γµ µ
αβ     

  ):حساب كرديمقبال جمله اول كنش زير را در (داريم  Γبراي معادله 

  δS d x 2 δ gR gR Λµ δΓµ 0  

)2(  2 δ gR gR gΛµ 0  

  نيز مي نويسيم Γµبراي 

)3(  2 δ g g gΛµ 0  

  :اگر اين دو را جمع كنيم خواهيم داشت

  gΛµ 2 g δ g δ g    

از داخل پرانتز ها  gكه البته چون در وردش گيري نسبت به هموستار متريك ثابت فرض مي شود، 

  :بيرون مي آيد

)4(  Λµ 2 δ δ  

  ):محاسبه كرديم قبالدر را  |(داريم  براي معادله 
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  | 0  

)5(  g 0  

  :از طريق ضرايب الگرانژ طبق معادله زير مي پردازيم  حال به محاسبه 

  Λ Λ Λ  

  Λ 2 R g g  

  Λ 2 R g g  

  Λ 2 R g g  

  Λ Λ Λ 2 R g g 2 R

g g 2 R g g

2 R 2 R 2g 2 R  

  Λ Λ Λ

4 R 2g 2 R

R g 2 R  

)6(  R g 2 R  

  قرار دهيم داريم) 5(را در ) 6(حال اگر 

)7(  

  g R g

2 R 0  
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  گفته شد داريم تكه در ضميمه ) 1(طبق نكته 

  g g g R  

  همان ضميمه ) 3(و طبق نكته 

  ν 2 2Rαc;β
c R;αβ 2RαρβσRρσ  

  :جاگذاري مي كنيم) 7(حاال آنها را در . مي باشد

  g 2R ; R; 2R R R g R

2 R 0  

  جاگذاري مي كنيم  تضميمه ) 2(نكته  رابطه باال از.جمله دوم  و جمله آخر با هم ساده مي شوند

  g R; 2R R R g R 0  

  .اين معادله اي است كه قبال در روش متريكي بدسست آورديم
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  خضميمه 

  )19-3(و ) 17- 3(يح در مورد روابط توض

هستد و   و  و اين كه براي ماده كامل ) 6-2(با توجه به معادله ميدان 

  :استفاده از رد معادله اين دو معادله بدست مي آيند

   

محاسبه براي حالتي كه تانسور ماده داريم سر راست . در بند الف، اين معادله ميدان براي خالء بدست آمد(

 ). است

  

  :نتيجه عبارت است از. را حساب كرد با استفاده از رايانه و يا به طور دستي مي توان 

  3 3 

و در بند چ گفتيم كه نتيجه عبارت داخل پرانتز  1و طبق قرار دادي كه در قبل ذكر شد 

  :جه داريمدر نتي. است 3

)1(  3 3  

 .بطه فشار نيز بدست  مي آيدابا استفاده از رد معادله ميدان و معادله چگالي كه بدست آورديم ر
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  )24-3(استخراج معادالت مربوط به 

در فصل مربوط به شرايط انرژي چهار مدل بررسي شده روش اسخراج معادالت مربوط به آن ها مشابه 

  . جهت اطالع يكي از آن ها مورد بررسي قرار مي گيرد. است

)1(    

  1  

  1 

  :داريم) 14- 3(ز با استفاده ا

  6 1 1 36 2

1 0  

6  :مي دانيم 1 | |  

  1  

  36  

    

  حال چهار عبارت فوق را در عبارت اول جاگذاري مي كنيم

  6 1 | | 6 1

6 1
| |

| | 2 | |

2 | | 0  
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  | | | | | | | | 0  

  1 1 1 1 0  

  1 0  

)2(  1 1 1 0  

  .مي باشد كه  مشابه روش باال بدست مي آيد )26- 3(شرط بعدي 
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  دضميمه 

  )4-4(رابطه  تاثبا

  :بدست آمد داريم ثبا استفاده از رابطه زير كه در ضميمه 

  g ; g g g g  

  g R g ; g g g g

g R g ; g g g g g R

g R ; g g g g  

  :در نتيجه داريم

)1(  T g R ; g g g g 

  

  و روابط منتج از آن) 7-4(توضيحاتي در مورد رابطه ) پ

          روشي كه براي استخراج معادالت ميدان در اينجا استفاده شده است، روش كانونيكال كردن كنش

به عنوان متغيير هاي مستقل در نظر گرفته  و اسكالر ريچي  در اين روش ضريب مقياس . است) 4-1(

عد از محاسبه مي بينيم كه واكر انتخاب كنيم ب -رابرتسون  -حال اگر متريك مساله را فريدمان . مي شوند

با استفاده از روش ضرايب الگرانژ . به عنوان يك قيد بدست مي آيد 6رابطه 

  :جمله قيدي به شكل زير به منش مساله اضافه مي شودكه در فصل قبل توضيح داده شد 

)2(  6   
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با جاگذاري اين نتيجه، . وردش بگيريم بدست مي آوريم  حال اگر از كنش فوق نسبت به 

  :كنش به صورت زير تغيير مي كند

  6  

  :مي نويسيم يعني 1نقطه اي-حاال كنش به شكل شبهه

)3(   6  

واكر داريم  –رابرتسون  - از آنجايي كه براي متريك فريدمان 
√

، وقتي كنش را 

نقطه اي مي نويسيم در واقع اين كار بدين معني است كه ما عالقه مند به محاسبه يك -به شكل شبهه

تخراج رفتار چون كنش ما به طور غير صريح تابع زمان است و هدف ما اس. قسمت يك بعدي كنش هستيم

  : ديناميكي معادالت است، در اينجا ما تنها عالقه مند به كار با قسمت زماني كنش هستيم

   
√

 6  

  :پس تعريف مي كنيم

)4(   6 

  :سپس از روش انتگرال گيري جزء به جزء استفاده مي كنيمحال كنش فوق را ساده كرده و 

    6 6 

6  

                                                            
١ point‐like 
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)5(  

    6  6

6 

  :جمله سوم را به صورت زير ساده مي كنيم

  6  6 a 12 6 

اگر از عبارت فوق نسبت به زمان انتگرال بگيريم جمله اول سمت راست يك مشتف كامل است و به علت 

براي جمله آخر نيز از مشتق گيري زنجيره اي استفاده مي . شرايط مرزي انتگرال زماني آن صفر مي شود

  :كنيم

     

6به جاي ) 5(حال در    :طبق توضيحات باال جاگذاري مي كنيم  

    12 6

6 6 

  :بعد از ساده سازي داريم

   6 6

6 

  :حال كنش را به شكل زير مي نويسيم

  , ; ,  

  :كه تعريف كرده ايم
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)6(  

  , ; , 6 6

6 

  )10-4(تا ) 8- 4(استخراج روابط ) ج

الگرانژ براي متغير هاي مستقل مساله به شكل معمول و شرط  –معادالت حركت  از معادالت اولر 

در اينجا چون ماده از مساله حذف شده است يعني مساله را در حالت خالء . هاميلتوني بدست مي آيند

  .بررسي مي كنيم هاميلتوني كل صفر است

  :الگرانژ براي ضريب مقياس عبارت است از –معادله اولر 

)7(  0  

  12 6 3 6

12 6 0 

 12 12 12 12 6

6 3 3 12

6 0 

 :مي رسيم )8- 4(با كمي ساده سازي به راحتي به معادله 

)8(  

 2 2

 



    ١٢٣ 
 

  :عبارت است از اسكالر ريچي الگرانژ براي –معادله اولر 

)9(  0 

 12 6 6 6

6 6 0 

 6 6 6 0 

)10( 6 0  

  :شرط صفر بودن هاميلتوني به شكل زير است

)11(  0 

  .هاي مستقل مساله استكه جمله اول جمع روي كليه متغير 

  12 6 6

6 6 6 0 

 12 6 6

6 6 6 0 

 6 6 6 0 

 6 6 6 

)12(  

 3  
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  )15-4(و ) 14-4(استخراج روابط 

اگر از همين الگو براي تعريف فشار و . تكانه قطري است –مي دانيم براي يك ماده كامل تانسور انرژي 

  :چگالي انرژي خالء استفاده كنيم داريم

)13(   

)14(   

براي متريك فريدمان   )-(+ + + اگر از عالمت . هريك از سه مولفه فضايي اين تانسور است كه 

  :واكر استفاده كنيم داريم –رابرتسون  -

  T g R ; g g g g

 g R R ; g      

 

gكه تعريف كرده ايم  ;
;

; 

 T  g R R ; g

 R R ;   

  :به طور دستي يا با راينه مي توان جمله آخر را محاسبه كرد

  3 

  :جمله دوم نيز به شكل زير ساده مي شود
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  ;

 

  :اگر عبارات فوق را جاگذاري كنيم خواهيم داشت

)15(  T  R 3  

  :تكانه خمش استفاده مي كنيم –فشار از رد تانسور انرژي   براي

  3 g  g R

R ; g  

 2 R R ;
; 4 2 R 3 

 3 2 R 3 

 2 R 3   

  :و چگالي و يك ساده سازي مختصر به عبارت مورد نظر براي فشار دست خواهيم يافت با جاگذاري 

)16(  

 2 
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  ذضميمه 

  )ب-10- 5(وردش رابطه 

  R1+δ وردش كنش

 4
G mS d x S= +∫L  

11با در نظر گرفتن چگالي الگرانژي 
G g R δ

χ
+= −L كنيم وردش كنش را به صورت زير محاسبه مي:  

 ,4 4
m G m

1S S d x S T g g d x
2

μν
μνδ δ δ δ δ= + = − −∫ ∫L  

  .است تكانه-تانسور انرژي Tabكه 

 ( )( ) ( )1 1
G

1 1g R g R g 1 R Rδ δ δδ δ δ δ δ
χ χ

+ +⎡ ⎤= − = − + − +⎣ ⎦L  

 ; ;
1 , ( )
2

g g g g R g g g g R gμν αβ μν μν
μν μα νβ μν αβ μνδ δ δ δ δ δ− = − − = − +  

جـزوه تكميلـي دكتـر    . (شـد  اي اسـت كـه جداگانـه آورده خواهـد      كه عبارت سمت راست نتيجه محاسـبه 
  )فرهودي

( )1
;;

1 (1 )
2G R g g g

g
R g g R g g g R gδ μν αβ

μ
δ μν δ μν αβ μν

μν μν αβν μα β νδ δ δ δ δ
χ

δ+− ⎡ ⎤= − + + − +⎢ ⎥⎣ ⎦
L  

  :كنيم جمله مشخص شده در عبارت فوق را به صورت زير بازنويسي مي

 ( ); ; ; ;;
R g g g R g g g R g g gδ μν αβ δ μν αβ δ μν αβ

μα νβ μα ν β μα νβ
δ δ δ= −  

حاصل انتگرال جمله سمت چپ عبارت فوق به علت اينكه يك ديورژانس كامل است و با استفاده از قضيه 
  :در نتيجه. استوكس برابر صفر خواهد بود

 ; ; ;R g g g R g g gδ μν αβ δ μν αβ
μα νβ β μα νδ δ= −  

  :با تكرار تكنيك مشابه خواهيم داشت



    ١٢٧ 
 

 ; ; ; ;R g g g R g g g R g g gδ μν αβ δ μν αβ δ μν αβ
μα νβ β μα ν βν μαδ δ δ= − =  

  :توانيم بنويسيم براي جمله مشابه نيز به همين طريق مي

 ; ; ; ;R g g g R g g g R g g gδ μν αβ δ μν αβ δ μν αβ
μν αβ β μν α βα μνδ δ δ= − =  

  :در نتيجه

 
1

; ;

1[ (1 )
2

(1 ) (1 ) ]

G
g

g R g R R g

R g g g R g g g

δ μν δ μν
μν μν

δ μν αβ δ μν αβ
βν μα βα μν

δ δ δ δ
χ

δ δ δ δ

+−
= − + +

+ + − +

L
  

  

  :با استفاده از اين واقعيت

  ; , ,1
; ; ; , ; 2( ) ( ) ( 1)

R R R
R R R R R R

R R
βν β νδ δ δ δ δ

νβ ν β ν βδ δ δ δ−= = = + −  

  :توانيم به صورت زير بنويسيم جمالت سوم و چهارم داخل براكت را مي

 ; , ,2
2(1 ) (1 )

R R R
R g g g R g g g

R R
βν β νδ μν αβ δ μν αβ

μα μαδ δ δ δ δ δ+ − −  

 ; , ,2
2(1 ) (1 )

R R R
R g g g R g g g

R R
βα β αδ μν αβ δ μν αβ

μν μνδ δ δ δ δ δ− + + −  

g: دانيم همچنين مي g g g μ ν
μν μμ ννδ δ ′ ′

′ ′=   :، در نتيجه خواهيم داشت−

 

1

; , ,2
2

; , ,2
2

1[ (1 )
2

(1 ) (1 )

(1 ) (1 ) ]

G
g

g R g R R g

R R R
R g R g

R R
R R R

R g g g R g g g
R R

δ μν δ μν
μν μν

βν β νδ ν β μ α δ ν β μ α
μ α μ α

βα β αδ ν αβ μ ν δ ν αβ μ ν
μ νν μ νν

δ δ δ δ
χ

δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ

δ δ δ δ δ δ δ δ

+

′ ′ ′ ′
′ ′ ′ ′

′ ′ ′ ′
′ ′ ′ ′

−
= − + +

− + + −

+ + − −

L
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; , ,1 2
2

, ,2
2

1[ (1 ) (1 ) (1 )
2

(1 ) (1 ) ]

G

R R Rg
g R R R R R

R R
R RRR g R g g

R R

νμ ν μδ δ δ δ
μν μν

β
βδ δ μν

μν μν

δ δ δ δ δ δ
χ

δ δ δ δ δ

+−
= − + + − + + −

+ + − −

L
 

0Sδ   :دهد معادالت ميدان را نتيجه مي =

 

; , ,1 2
2

, ,2
2

1 (1 ) (1 ) (1 )
2

(1 ) (1 )
2

R R R
g R R R R R

R R
R RRR g R g T

R R

νμ ν μδ δ δ δ
μν μν

β
βδ δ

μν μν μν

δ δ δ δ δ

χδ δ δ δ

+− + + − + + −

+ + − − =
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Abstract  

This thesis has considered the existence of anisotropic exact vacuum solutions 
in the context of higher order gravities. The investigated models generally are 

a  function  of  three  scalars R , R R  and Rµ Rµ .    Near  singularity, 

dominant  terms  in  the  expansion  of  analytic  type  of  these  functions  are  in 

terms  of R  (practically R ,  for  indicating  deviation  from  Einstein‐Hilbert 

action),  R R  or  Rµ Rµ . Investigation  shows  that  there  always 
exists Kasner type solutions in R  and  R R  models. But, in the third type 

model, anisotropic Kasner type solution has not been found. Furthermore, the 
behavior of these models in the presence of matter has been investigated, and 
it has been revealed that these solutions are always valid for relativistic matter, 
however this is not true for some non relativistic matter. Moreover, the energy 

condition  for   model  in  vacuum  has  been  investigated  and  has  been 
shown  that  the application of  four energy conditions  (weak, null,  strong and 
dominant)  lead  to one  constraint on  . Usually  in an accelerating expansion, 
the strong energy condition is violated. In our particular model, the violation of 
this condition  leads  to a negative energy density. However  this  result means 
that the strong energy condition must be satisfied in this model which in turn 
means an anisotropic expansion  follows with a deceleration.  In addition  in a 
vacuum  state,  defining  energy  and  pressure  density  for  gravity  leads  to  an 
equation of  state of  radiation. Hence,  investigating  energy  conditions  shows 
that  the  Kasner  metric  can  be  approximately  a  good  solution  even  in  the 
presence of relativistic and ultra relativistic matters. 
 

Keywords: higher order gravity, singularity, Kasner type solution, anisotropic solution, 
relativistic mattet, non relativistic matter, ultra relativistic matter, energy condition, 
accelerating expansion, deceleration 
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