
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 ه تامواج گرانشی در فضا زمان بس
    1جعفر ، خذاقلی زاده

  تْزاى، 14115-398، ف٘شٗك ٓ علَم پبِٗ، گزٍُاًطکذدتزب٘ت هذرس ُ اًطگبد1

 

 چكيذه
ٌ٘ٔ دٍ س٘تِ را بزرسٖ در اٗي همبلِ اختالالت هذ تبًسَرٕ در فضب سهبى پس سه. اختاللت ه٘ذاى گزاًطٖ بِ هَلفِ ّبٕ اسکبلزٕ، بزدارٕ ٍ تبًسَرٕ تجشِٗ هٖ ضَد 

در ابتذا هعبدلٔ . هشٗت فضب سهبى پس سهٌ٘ٔ اًتخبة ضذُ بِ خبعز حذاکثز تمبرى هَجَد آى است. هٖ کٌ٘ن ٍ اس تَص٘ف کالس٘کٖ اهَاج گزاًطٖ استفبدُ خَاّ٘ن کزد 

  .اهَاج گزاًطٖ در فضب سهبى دٍس٘تِ ّستٌذ بحث خَاّ٘ن کزده٘ذاى  اً٘طت٘ي را بب اختالل کَچکٖ در هتزٗك آى بذست هٖ آٍرٗن ٍ سپس در هَرد جَاة هعبدلِ کِ 
 

Gravitational Waves in a spatially closed de-Sitter Spacetime  
 

Khodagholizadeh, Jafar
1
 

 
1
 Department of Physics  , Tarbiat Modares University , P.O.Box 14115-398, Tehran, Iran 

 

Abstract  
Perturbation of gravitational fields may be decomposed into scalar, vector and tensor components. In this paper 

we concern with the evolution of tensor mode perturbations in a spatially closed de-Sitter background of 

Robertson-Walker form. It may be thought as gravitational waves in a classical description. The chosen 

background has the advantage of to be maximally extended and symmetric. The spatially flat models commonly 

emerge from inflationary scenarios and are not completely extended. We first derive the general weak field 

equations. Then the form of the field equations in two special cases, planar and spherical waves, are obtained 

and their solutions are presented. We conclude with discussing the significance of the results and their 

implications.  

PACS No.          
 هقذمم

در اٌٗجب اًتطبر ه٘ذاى گزاًطٖ آساد در ٗك فضب سهبى خبصٖ هوَرد  

در تئوَرٕ عووَهٖ اخوتالالت کَچوك ،     . بزرسٖ لوزار هوٖ گ٘وزد   

اًحزاف اس ّوگٌٖ ٍ ّوسبًگزدٕ بس٘بر ًبچ٘ش است ٍ هتزٗك پوس  

  سهٌ٘ووووووووِ کووووووووبهالخ هتمووووووووبرى ٍ  ٘ووووووووز تخووووووووت

ثببووت در صووَرت لووشٍم در اًتْووبٕ همبلووِ   ٍ   اسووت 

در کبرّووبٕ لجلووٖ . بووب همووذار هثجووت ٍجووَد دارد   کْ٘بًطٌبسووٖ

 فضوووووووووووبسهبى پوووووووووووس سهٌ٘وووووووووووِ تخوووووووووووت

اگوز چوِ اعالعوبت ّفوت سوبلٔ       .در ًظز گزفتِ هٖ ضوَد  

WMAP تخت را تبٗ٘ذ هٖ کٌذ اهب ّ٘چ راّٖ بزإ حذف   جْبى

اس عزفوٖ تحل٘وا اهوَاج گزاًطوٖ بوز      .ٍجَد ًذارد   دهَر

ٖ )اسبس فضبسهبى پس سهٌ٘ٔ تخوت  اسوتَار اسوت کوِ    ( هٌ٘کَفسوک

بسفبًِ تببحبل آضوکبر ًطوذُ اسوت لوذا در اٗوي همبلوِ فضوبسهبى        هت

اٗون ٍبوب اٗوي     هٌ٘کَفسکٖ را بب فضبسهبى دٍسو٘تِ جوبٗگشٗي کوزدُ   

اًتخبة ّن جولٔ ثببوت کْ٘بًطٌبسوٖ ٍ جولؤ اًحٌوب  در هجبحوث      

بببذست آٍردى هعوبدالت ه٘وذاى   . [3-1]اهَاج گزاًطٖ ٍجَد دارد

 . خغٖ ضزٍع ه٘کٌ٘ن

 معادلۀ خطی ميذان
ض هٖ کٌ٘ن کِ هتزٗك پس سهٌِ٘ در س٘ستن هختصبت فز     

 :کبرتشٗي بِ صَرت سٗزّستٌذ

 

(1 ) 

 : اگز هتزٗك را بِ دٍبخص تجشِٗ کٌ٘ن
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ٍ  هتزٗك پس سهٌِ٘ خو٘ذُ است ٍ ٗك جولٔاختاللٖ هتمبرى کِ

ٍ اختالل در هتشٗك ببعث بَجَد اهذى اختالل  بس٘بر کَچك است

 :بق آف٘ي خَاّذ ضذ در التص

 
 

(2) 

کِ اتصبق آف٘ي پس سهٌِ٘ ٍ  ٘ز اختاللٖ است ٍ اگز تٌْب هٍذ 

 :تبًسَرٕ اختالالت را در ًظز بگ٘زٗن ٗعٌٖ 

  
بِ عَرٕ کِ تببْٖ اس ٍ ببضٌذدر اٗي صَرت در فضب سهبى خو٘ذُ 

 : کٌ٘ندٍببرُ تعزٗف را  ضزاٗظ بذٍى تزٗس ٍ بذٍى دَٗرصاًس

(3   ) 

بب ضزاٗظ جذٗذ در فضبٕ خو٘ذُ تٌْب التصبق ّبٕ اختالل ٗبفتٔ  ٘ز 

 :صفز عجبرتٌذ اس 

 

 

 
(4) 

بب در ًظز گزفتي هذ تبًسَرٕ اختالالت در عذم حضَر چطوِ 

 :ّبٕ هبدٕ ، هْبدلٔ ه٘ذاى اختالل ٗبفتٔ اً٘طت٘ي بِ سٗز در هٖ آٗذ 

(5)               
 :هم٘بس فبکتَر است کِ در هعبدلٔ فزٗذهي صذق هٖ کٌذکِ

(6)              

   :ٍ بب اٗي ضزاٗظ خَاّذ ضذ 

 

 

 

 

(7) 
 :بدلٔ ه٘ذاى اً٘طت٘ي خَاّذ ضذ عٍ در ًت٘جِ ه

 

 

 

(8) 

بب هحبسجٔ در فضب سهبى خو٘ذُ هعبدلٔ فَق بِ صَرت سٗز خَاّذ 

  :ضذ

(9)    

حضَر فضبسهبى پس سهٌ٘ٔخو٘ذُ تٌْب ٗك جولٔ آخز رابِ  کِ

هعبدلِ اضبفِ کزدُ است کِ در بخص بعذ بِ دًجبل جَابٖ بزإ 

 .هعبدلٔ فَق در هختصبت کزٍٕ ّست٘ن

 موج تخت در مختصات کروی _جواب شبه 
ضزاٗظ بذٍى تزٗس ٍبذٍى  درهذلْبٖٗ کِ فضبسهبى تخت است  

  :دَٗرصاًس عجبرتٌذ اس

            
 :اس ضزط فَق خَاّ٘ن داضت -zبب فزض اًتطبر هَج در جْت

 

 :ّستٌذ+ ٍ×کِ دارإ دٍ هذ هستما اس ّن 

 

 
ٍ 

(12 )           

در  کِ ّوبى هعبدلٔ هَج تخت هعزٍف  بِ عَرٕ کِ  

بزإ حبلتٖ کِ است جَابٖ ضجِ٘ بِ ٍجَد . است صذق هٖ کٌذ

 :اس ضزط بذٍى دَٗرصاًس دارٗن.داضت خَاّذ 
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ضزط فَق را بزإ ّبٕ هختلف هٖ ًَٗسو٘ن ٍ ّونٌو٘ي اس ضوزط    

ٍتوبم  ّوب را بزاسوبس   ٍ   استفبدُ هٖ کٌ٘ن بذٍى تزٗس 

را داضوتِ ببضو٘ن را    ×بذست هٖ آٍرٗن ٍ ٍلتٖ کِ هٖ خَاّ٘ن هذ 

زار را ببٗذ صفز لو  ببٗذ+ بزابز صفز لزار هٖ دّ٘ن ٍ بزإ داضتي هذ

 :بذّ٘ن

 

 
 :بِ صَرت سٗز خَاّذ ضذ+ در اٌٗصَرت هذ 

 

،  در رابغؤ سٗوز صوذق    (9)کِ بب جبٗگذارٕ رابغٔ فَق درهعبدلؤ  

 ه٘کٌذ

 

 

کِ هعبدلٔ فَق بب رٍش جذاسبسٕ لببا حا است

 
 :بِ صَرت سٗز خَاّذ ضذ ( 15)لذا هعبدلٔ 

 

 
 

دٍ عزف بزابز بب  پبراهتزّبٕ دٍ عزف اس ّن هستما ّستٌذ لذا

 :همذار ثببتٖ ّستٌذ 

 

 
 :ٍ بزإ حا آى خَاّ٘ن داضت  کِ همذارٕ است ثببت ٍ اخت٘برٕ

 

 
 

 
 

خَاّ٘ن بزإ حا لسوت فضبٖٗ دٍببر تغ٘٘ز هتغ٘٘ز بِ صَرت سٗز 

 :داد

 

:بِ صَرت سٗز در هٖ آٗذ ( 17)در ًت٘جِ هعبدلٔ  ٍ  

 
(21) 

ف ًوَع  طو ذجولِ اْٗوبٕ چج٘ کِ جَاة هعبدلٔ فَق را بز اسبس چٌ

إ ً٘ست بلکوِ هموذرا   پَ٘ستِ ٗگز همذار د  q کِ همذاراٍل ًَضت 

ٍ در ًْبٗت جَاة ًْبٖٗ لسوت فضوبٖٗ  گسستِ إ خَاّذ داضت 

 :بِ صَرت سٗز خَاّذ ضذ

 ٍلسوت سهبًٖ هعبدلِ بِ صَرت سٗز خَاّذ ضذ

 
کِ بب تغ٘٘ز هتغ٘ز ّبٖٗ ٗك هعبدلِ بز اسبس سهبى ّوذٗس بذست 

 هٖ آٗذ ٍ در ًت٘جِ جَاة ًْبٖٗ بِ صَرت سٗز خَاّذ ضذ 

 

 
(23) 
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استکِ بزإ -zاٗي ضجِ٘ بِ هعبدلِ هَج در حبل حزکت در جْت

 هذل جْبى بستِ دٍس٘تِ بذست آهذُ است

  ینتيجه گير 
بزرسٖ ّبٕ هب ًطبى ه٘ذّذ کِ تحل٘ا اهَاج گزاًطٖ بب      

بِ عَربٌ٘بدٕ بب فضبسهبى   ِ فضبسهبى پس سهٌ٘ٔدٍس٘ت

هب ًطبى دادٗن کِ اعذاد هَج ّو٘طِ .ستا پس سهٌ٘ٔ تخت هتفبٍت

د هَج اعذا تخت  گسستِ ّستٌذ در حبل٘کِ در فضبسهبى

ّونٌ٘ي ٍجَد ٗك بزضٖ در اهَاج . همبدٗز پَ٘ستِ إ داضتٌذ

اًذاسُ گ٘زٕ تکبًِ ّبٕ  در .عَل هَج بلٌذ ٍجَد دارد  اًطٖ ببگز

 کِ ضبها اعالعبت در هَرد ع٘ف CMBدٍ لغجٖ ٍ چٌذ لغجٖ در

سبختبر جْبى بشرگ  چگبلٖ اًزصٕ  کِ ّب ّستٌذٍ اٗي ع٘ف ّب

َر اختالالت بب هَج بلٌذ حسبس بِ حضذ ٌهم٘بس را تَل٘ذ ه٘کٌ

لذا ضبٗذ بطَد اٗي عَل هَج ّبٕ بلٌذ را آضکبر کزد  ّستٌذ

ٍ   ّونٌ٘ي ًطبى خَاّ٘ن داد کِ.

کِ هغببك بب سهبى   بذٗي هعٌٖ است کِ در سهبى 

است اختالالت ه٘زا خَاٌّذ ضذ در  ّوذٗس

   کِ هغببك بب سهبى ّوذٗس  حبل٘کِ در هذت سهبى 

است ، اختالالت رضذ خَاٌّذ کزد الجتِ ضزاٗظ 

هتزٗك پس سهٌِ٘ ٍ  ٘ز  کَچك ٍ ضع٘فٖ در اختالالت ًسجت بِ

اختاللٖ ٍجَد خَاّذ داضت ٍ داهٌٔ اهَاج گزاًطٖ ًسجت بِ سهبى 

. تغ٘٘ز خَاّذ کزد    بِ صَرت

بزإ هذّبٖٗ کِ هخزج بس٘بر کَچکتز اس بك ببضذ هَج ًسجت بِ 

سهبى رضذ هٖ کٌذ ٍلٖ ٍلتٖ کِ هخزج کَچکتز اس ٗك ببضذ هَج 

 .کزدگزاًطٖ بِ کٌذٕ رضذ خَاّذ 

 

 

 

 

 

 ها مرجع
[1] Weinberg, S., Cosmology,Oxford Univ. 

Press, 2008. 

[2] Maggiore, M., Gravitational Waves, vol.1: 

Theory and Experiment, Oxford Univ. 

Press,2007. 

[3] Olson, D. W., Phys. Rev. D, 14, 327,1976. 

[4] Bardeen, J.M., Phys. Rev. D,22,1882,1980. 

[5] Kodama, H., Sasaki, M., 

Prog.Theo.Phys.Suppl. 78, 1,1984. 

[6] Komatu, E. etal, APJS, 192: 18, 2011. 

[7] Abbasi A.H , Khodagholizadeh J, EPJ 

C,2013. 

[8] Uzan, J.P. , Krichner, V., Ellis, G.F.R. , Mon. 

Not. Astron. Soc. 349(2003) L65. 
 

۲۷۰ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

