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بررسی رفتارهای دینامیکی و شرایط دوام کیهانی مدلهای انرژی تاریک
در نظریههای گرانشی )f(T
ناصر محمدیپور

1

چکیده
در این کار با در نظر گرفتن گرانش اصالح یافتهی ) f(Tبه عنوان یکی از نامزدهای گرانشی انرژی تاریک که در آن T
مقدار عددی پیچش میباشد ،رفتارهای دینامیکی این مدلها را بررسی کرده و شرایط بقای کیهانی را برای آنها بدست
آوردهایم .ما نشان میدهیم که دو مسیر کیهانی با دوام در فضای فاز برای این دسته از مدلهای انرژی تاریک وجود دارد:
 )1عالم از یک نقطهی ناپایدار تابشی شروع و با عبور از یک نقطهی زینی ماده وارد دورهی شتابدار دوسیته میشود)2 .
عالم از یک نقطهی زینی تابشی وارد یک دورهی پایدار مادی شده و نمیتواند وارد دورهی کنونی با غالبیت انرژی تاریک
گردد.
کلید واژه ها :شرایط بقای کیهانی ،انرژی تاریک ،اصالح گرانش ،گرانش)f(T
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مقدمه
اخیرا دادههای کیهانی نشان دهندهی یک دورهی انبساط شتابدار از عالم هستند ]4و3و2و .[1این شتاب توسط عبارتی به
نام انرژی تاریک بیان می شود ،که برای توصیف آن کاندیداهای زیادی با ویژگیهای انرژی تاریک در نظرگرفته شده
است.
یکی از مناسب ترین کاندیداها ،ثابت کیهان شناسی است که البته از دو مشکل تنظیم ظریف و انطباق رنج می برد].[5
یک میدان دینامیکی اسکالر ،با رفتار کوینتسنس یا فانتوم را نیز می توان به عنوان یکی دیگر از کاندیداها نام برد].[6
رویکرد دیگری که ریشهی گرانشی دارد ،اصالح تئوری نسبیت عام اینشتین است .چرا که این نظریه ممکن است نتواند
گرانش را در انرژیهای خیلی باال توصیف کند .بنا بر این نظریههای اسکالر-
تانسوری ارائه شدند که یکی از سادهترین آنها نظریهی برنز – دیکی است].[7
بین همهی نظریههای اصالح گرانشی ،میتوان نظریهی اصالحی ) F(Rرا به عنوان یکی از منا سب ترین توصیف ها برای
انبساط شتابدار کیهان در نظر گرفت]9و.[8
در چند سال اخیر ،نظریهی گرانشی اصالح یافتهی ) f(Tکه در آن  Tاسکار پیچش میباشد به عنوان نامزدی برای توصیف
انبساط شتابدار دورهی کنونی عالم مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است ].[13،14
در سادهترین حالت  ،f(T) = Tکه در این حالت نظریهی ) f(Tبه  (TERG)1تقلیل یافته که برای اولین بار در سال 1928
توسط اینشتین 2ارائه گردید ] .[12کارهای متعددی در این حوزه ،با معرفی مدلهایی جهت توصیف انبساط شتابدار عالم در
عصر حاضر صورت گرفته است ].[13]-[18
در این کار ما شرایط بقای( 3دوام) کیهانی و رفتارهای دینامیکی این دسته از مدلهای گرانشی توسعه یافته را بررسی
خواهیم کرد .مقاله شامل پنج بخش است .در بخش دوم با مرور نظریه ،به منظور مطالعهی رفتار دینامیکی این مدلها معادالت
میدان را تو سط چهار متغییر بدون دیمانسیون به عنوان یک سیستم خودگردان دوباره نویسی میکنیم .تجزیه و تحلیل سیستم
معرفی شده در فضای فاز ،بدست آوردن نقاط بحرانی و بررسی شرایط پایداری این نقاط را در بخش سوم استخراج می
کنیم .در بخش چهارم با ارائهی مدلهای خاصی و نتایج عددی ،رفتار دینامیکی و شرایط دوام آنها را مورد مطالعه قرار
خواهیم داد ودر آخر نتیجه گیری و مروری بر کار را در بخش پنج ارائه می دهیم.
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که در آن  T ، e   g  det(ei ) ، 2k 2  16G  1اسکالر پیچش Lr ،و  Lmبه تر تیب چگالیهای انرژی
تابش و مادهی موجود در عالم میباشند .در عالم فریدمان-رابرتسون-واکر تخت میدان وربین 1با عناصر متریک به صورت
 g    ij ei ejرابطه دارند .با وردش گرفتن از کنش ( )1نسبت به میدانهای وربین  ،معادالت میدان به صورت زیر
استخراج میشود]:[14
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 T تانسور مومنتم-انرژی ماده و Si   ei S   .در عالم فریدمان-رابرتسون-واکر تخت مقدار  T  6H 2بدست
میآید معادالت میدان ( )1به صورت زیر بازنویسی میشوند][14
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در عالمی که انرژی تاریک ) f(Tغالب شده ،میتوان پارامتر معادله حالت را به صورت زیر نوشت:
2

2 H 2T 2 f   Tf   T
3H 2 2Tf   f  T

weff  1 

) df (T
) d 2 f (T
، f
در اینجا
2
dT
dT

)(4

 f  و نقطه ،نشاندهندهی مشتق نسبت به زمان است.

ب)معادالت خودگردان برای انرژی تاریک )f(T
در این بخش با معرفی متغیرهای دینامیکی بدون بعد زیر میخواهیم به مطالعهی رفتارهای دینامیکی مدلهای ) f(Tبه
عنوان یک سیستم خودگردان در عمومیترین حالت بپردازیم
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با استفاده از متغیرهای تعریف شده میتوان معادالت ( )3را به صورت زیر بارنویسی کنیم
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 i که  iنشاندهندهی حالتهای تابش ،ماده و انرژی تاریک است .معادالت حرکت را

با پارامترهای چگالی
3H 2
برای سیستم تعریف شدهی ( )5به صورت زیر استخراج میکنیم
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سیستم دینامیکی خودگردان ( )7بدون هیچ پیش فرضی میتواند دینامیک مدلهای ) f(Tرا در عمومیترین حالت توصیف

) Tf (T
a
کند .در اینجا
) ،m 
) f (T
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Tf (T ) x2
 . r  با مشتقگیری  rنسبت به  ،Nدینامیک  rرا بررسی کرده به طوری که میتوان گفت :تحول

f (T ) 2 x3
دینامیکی سیستم روی منحنی )  m(rبرای هر نقطه که خط  m  r  1یا  r  0را قطع کند ،متوقف میشود.
( 1 N  Lnمیباشد m .را به صورت تابعی از  rمینویسیم )  m  m(rکه در آن

مقدار اولیهی فاکتور مقیاس است . ai

1
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تجزیه و تحلیل فضای فاز

dxi
برای مطالعهی رفتار دینامیکی سیستم ارائه شده در ( )7با قرار دادن  0
dN
خط پیوسته با ویژگیهای آنها بدست میآوریم:
) L1 : ( x1  0, x2   x3 , x3  x3

 m  0,  r  0,  DE  1, weff  1,

 ،مجموعهای از نقاط بحرانی را روی سه

)(8

L2 : ( x1  0, x2  2 x3 , x3  x3 ), m  0

)(9

 m  x3 ,  r  0,  DE  1  x3 , weff  0,
L3 : ( x1  x3 , x2  2 x3 , x3  x3 ), m  0

)(11
1
 m  0,  r  x3 ,  DE  1  x3 , weff  .
3
1
با توجه به مقادیر بدست آمده ،برای خط بحرانی  L1مقدار  r  و برای خطوط  L2و  L3داریم m  0 :و
2
 r  1که در  m  r  1صدق میکند که متناظر با یک نقطهی بحرانی ) (r  1, m  0در نمودار )(r , m
است که سیستم از آن میگذرد .خطوط بحرانی  L2و  L3به ترتیب متناظر با جوابهای مقیاسی 1انرژی تاریک با ماده و
تابش موجود در عالم هستند .همچنین خط بحرانی  Lمتناظر با نقاط دوسیته ) ( H  0که در این حالت منحنی ) m(r
1

1
1
از نقطهی بحرانی )  (r   , m  در نمودار ) (r , mمیگذرد .ویژه مقادیر ماتریس اختالل را جهت بررسی
2
2
پایداری این نقاط بدست میآوریم.
 : P1نقاط دوسیته
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1
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و برای مقادیر  ، x3  0نقاط دوسیته یک رباینده 2با ویژه مقادیر ) (0,3,4هستند.

Scaling solutions
Attractor
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 : P2جوابهای مقیاسی با ماده

) P2 : ( x1  0, x2  2 x3 , x3  x3
m
x
در این دسته نقاط نسبت پارامترهای انرژی به صورت )  3
 DE 1  x3
dm
0,1,3(1 
)
dr
است که نشان دهندهی وابستگی پایداری این نقاط به مشتق مرتبه اول  mنسبت به  rمیباشد .نقطهی )P2m : (0,2,1
(  ،با ویژه مقادیر

متناظر با نقطهی غالبیت ماده در تحول سیستم با ) (m  1, weff  0و ویژه مقادیر باال است که با در نظر گرفتن
 x3  1بدست میآید.

با توجه به ویژه مقادیر باال ،شرط الزم برای داشتن دورهی مادهی استاندارد در این مدل ) (m(r  1)  0است که

dm
 P2یک نقطهی زینی با شرط ) 1
dr r 1
بدان معنی است که تحول سیستم در این نقطه متوقف ،وسیستم نمیتواند وارد دورهی انبساط شتابدار با غالبیت انرژی تاریک
( میباشد .در غیر این صورت نقطهی  P2یک نقطهی پایداراست و این

شود.
 : P3جوابهای مقیاسی با ماده

) P3 : ( x1  x3 , x2  2 x3 , x3  x3
x
r
در این نقاط انرژی تاریک تحول دوره تابش را با نسبت )  3
 DE 1  x3
1
) P3r : (1,2,1غالبیت تابش با )  ( r  1, weff و ویژه مقادیر
3
dm
0,1,4(1 
)
dr
dm
( این نقاط ناپایدار و در غیر این صورت نقاط زینی هستند.
اتقاق میافتد .اگر ) 1
dr r 1
یک مسیر کیهانی بادوام ،از یک دورهی تابش شروع و وارد یک دورهی ماده میشود که توسط یک دورهی انبساط
( تقلید میکند به گونهای که در نقطهی

شتابدار تعیب میگردد .درفضای فاز این مسیر از یکی از نقاط  P3شروع و با عبور از نقطهی ( P3rغالبیت تابش) وارد
یکی از نقاط  P2شده و با گذر از نقطهی ( P2 mغالبیت ماده) توسط یکی از نقاط ربایندهی  P1جذب میگردد .در نمودار

بررسی رفتارهای دینامیکی و شرایط دوام...

) (r , mمنحنی باید از نقطهی ) (r  1, m  0بگذرد تا نقاط  P2و  P3را داشته باشیم .همچنین شرط داشتن نقاط

1
1
جاذب دوسیته )  ( P1در این نمودار ،گذشتن منحنی از نقطهی )  (r   , m  میباشد.
2
2
بررسی مدلهای خاص و نتایج عددی
آنچه را که در بخشهای قبلی در عمومیترین حالت مورد مطالعه قرار دادیم اکنون برای مدلهای خاص توانی ،لگاریتمی
و نمایی جستجو میکنیم .با رسم نمودار ) (r , mدر مییابیم که در مدل  ، f (T )  T    Tمنحنی ) (r , mاز

1 1
دو نقطهی ) (1,0و )  ( ,میگذرد .بنابراین ،میتوان گفت مدل فوق میتواند یک مسیر کیهانی بقادار را برای
2 2
ما ارائه دهد که هم دارای دورههای تابش و ماده با دورههای غالبیت تابش و غالبیت ماده در این اعصار ،و هم یک دورهی

دوسیته جهت توصیف انبساط شتابدار در دورهی اخیر با ) ( DE  1, weff  1باشد.
نتیجه گیری

رفتار دینامیکی تئوریهای گرانشی ) f(Tبه عنوان یک سیستم دینامیکی خودگران مورد بررسی قرار گرفت .در فضای
فاز و با تعریف دو متغیر  mو  ، rمجموعه نقاطی روی سه خط بحرانی بدست آمدند که متناظر با جوابهای دوسیته،
جوابهای مقیاسی با ماده و جوابهای مقیاسی با تابش بودند .شرایط پایداری به کمک ویژه مقادیر ماتریس اختالل مورد
مطالعه قرار گرفت .جوابهای دوسیته ،جوابهای جاذب (رباینده) و پایداری نقاط (جوابهای) دیگر تابع مشتق مرتبه اول
 mنسبت به  rبودند .مشاهده گردید که در رفتار دینامیکی این مدلها در عمومیترین حالت ،یک مسیر کیهانی بادوام که
با دورهی تابش شروع و پس از عبور از دوره ماده وارد یک دورهی انبساط شتابدار دوسیته گردید .همچنین شرط داشتن هر
یک از نقاط در نمودار ) (r , mبدست آمد .در نهایت ،این شرایط برای تعدادی از مدلها بررسی گردید.
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