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چکیده
در این مقاله به مطالعه مدلهای تورمی ناهمساااانگرد می پردازیم .در این مدلها معمولاً یک میدان پیمانه ای آبلی که به صاااوری یر کمینه به
میدان تورمی جفت شاده اتات ،در دینامیک تورم نقش بازی می کند .در حضاور یک میدان برداری ،جواب زمینه نا همسانگرد می باشد و به
شاک متریک بیانکی می باشاد .البته برای تازگاری مدل با مشاهدای رصدی ،مقدار ناهمسانگردی زمینه باید ناچیز باشد .با محاتبه اختلالای
کیهانی در این مدل ها با بکارگیری فرمالیسام  ، Nطیف توان ناهمسانگرد را بدتت میآوریم .نشان میدهیم که انتقاد ارائه شده در ] [4وارد
نیساات و می توان در حد یرجاذب نیز محاتاابای را تکرار کرد و طیف ناهمسااانگرد را محات ابه کرد .با اتااتفاده از قیود رصاادی روی دامنه
ناهمسانگردی چهارقطبی ،نشان می دهیم که تهم انرژی میدان برداری در انرژی ک در دوران تورم باید بسیار کوچک باشد.
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In this work we study the setup of anisotropic inflation. In these models a U (1) gauge
field is coupled to the inflaton field. The background metric is in the form of Bianchi I
solution. In order for solution to be consistent with observations, the level of anisotropy
should be small. We employ the N formalism in cosmological perturbation theory to
calculate the anisotropy power spectrum. We show that the usual result for the
anisotropic power spectrum still holds and the criticism mentioned in [4] does not apply.
Using the constraint from the quadrupole anisotopy, we show the contribution of the
gauge field to total energy density should be very small.
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 -1مقدمه :
امروزه تئوری تورم به یکی از اجزای اصلی کیهان شناتی اتتاندارد تبدی شده اتت .در مدلهای تورمی فرض
میشود که کیهان در زمان های اولیه وارد یک مرحله انبساط با شتاب مثبت شده بطوریکه در طی این مرحله
ضریب مقیاس کیهان )  a(tتقریباً بصوری نمایی رشد می کند .برای ح مشک افق و مشک تختی نظریه کیهان
شناتی  FRWفرض میگردد که ضریب مقیاس به اندازه  e 60برابر رشد کرده اتت.
از پیش بینی های اصلی مدل های تورمی تولید اختلاف کیهانی تقریباً مقیاس نارودا ،تقریباً گاوتی و تقریباً بی
در رو اتت که به خوبی با مشاهدای رصدی ماهواره پلانک و دیگر مشاهدای تازگار اتت ]2و.[1

معمولاً نظریه های تورمی برپایه دینامیک یک میدان تورمی که بطور کمینه با گرانش نسبیت عام اینشتنی جفت
شده اتت ،بنا شده اند .ولی میتوان این تصویر تاده را تغییر داده و مدلهای تورمی را در نظر بگیریم که علاوه بر
یک میدان اتکالر ،میدانهای برداری یا پیمانه ای نیز در دینامیک تورم نقش داشته باشند .این مدلها معمولاً
مدلهای تورم ناهمسانگر نامیده میگردند که در آن یک میدان پیمانه ای آبلی در دینامیک تورم نقش بازی می
کند .برای گریز از افت نهایی انرژی میدان پیمانه ای در تطح زمینه و همچنین برای اینکه طیف اختلالای میدان
برداری مقیاس ناوردا باشند ،لاگرانژین این میدان پیمانه ای با میدان تورم جفت شده به طوریکه بستگی زمانی
مورد نظر را تأمین کند ].[3
در این مقاله ،ابتدا مروری بر مدلهای تورمی ناهمسانگرد انجام میدهیم .تپس اختلالای کیهانی در این مدل ها با
روش  Nمحاتبه می گردد و تپس طیف توان ناهمسانگرد را محاتبه می کنیم .از مهمترین اهداف این مقاله
رفع شبهه به انتقاد ارائه شده در ] [4در بررتی اختلالای تورمی در مدل های تورم ناهمسانگرد اتت.
 -2مدل تورم ناهمسانگرد
در این بخش به معرفی مدل تورم ناهمسانگرد می پردازیم .همچنانکه قبلاً بیان شد این مدل بر پایه دینامیک یک
میدان پیمانه ای آبلی ) U (1که با میدان تورم جفت شده اتت بنا شده اتت .لاگرانژین این مدل بصوری زیر اتت
:
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که در آن  میدان تورمی و  F vتانسور پاد متقارن نظریه ماکسول اتت که از میدان پیمانه ای  Aبصوری
 F v    Av   v Aبدتت میآید .تابع )  f (بیانگر جفت شدگی میدان پیمانه ای با میدان تورمی اتت و به
صورتی انتخاب میشود که از افت نمایی میدان پیمانه ای در زمینه جلوگیری کند .نهایتاً  M pجرم پلانک کاهش
یافته اتت.
در حضور میدان برداری زمینه ،تقارن دورانی کیهان شناتی  FRWمی شکند .بدون از دتت دادن کلیت بحث،
ما فرض می کنیم میدان برداری زمینه دارای مؤلفه ای بصوری ) A  (0, Ax (t ),0,0اتت .در این صوری متریک
زمینه بصوری متریک بیانکی نوع یک داده می شود ،که در آن
()1





) ds 2   dt 2  e 2 ( t ) e  4 ( t ) dx 2  e 2 ( t ) ( dy 2  dz 2

توجه کنید که دوران در راتتای محور شکسته شده ولی تحت زیر دوران در صفحه  y  zهمچنان دارای تقارن
دوران  2بعدی اتت .در این نماد گذاری تابع )   tبیانگر ایتای تورمی اتت و ثابت هاب موثر در دوران تورم
بصوری  H  داده میشود .همچنین تابع )   (tبیانگر ناهمسانگردی در تیستم اتت و برای اینکه مقدار

ناهمسانگردی زمینه کوچک بوده تا با مشاهدای رصدی تازگار باشد ،باید شرط  1


را روی نرخ انبساط

ناهمسانگرد اعمال کنیم.
حال معادلای تحول میدان ها در تطح زمینه ،عبارتند از :
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از ح معادله ( ، )2که همان معادله ماکسول اتت ،داریم :
()5

A x  E x  f 2e  4  A

که در آن   Aیک ثابت انتگرال گیری اتت و  E xبیانگر میدان الکتریکی زمینه اتت.
همانطور قبلاً بیان شد ،در زمینه انبساطی انرژی میدان پیمانه ای بصوری نمایی افت می کند .ولی با انتخاب
مناتب تابع جفت شدگی )  f (می توان افت چگالی انرژی میدان پیمانه ای را تحت کنترل در آورد .به این
منظور پارامتر  Rکه بیانگر نسبت چگالی انرژی میدان پیمانه ای به چگالی انرژی ک اتت بصوری زیر تعریف
میشود :
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برای اینکه ناهمسانگردی ایجاد شده توتط میدان برداری زمینه کوچک باشد نیاز داریم . R  1
اکنون با اتتفاد از جواب ( ،)5و جایگذاری در پارامتر  Rداده شده با رابطه ( )6بدتت می آوریم :
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رابطه بالا نشان می دهد که برای ناهمسانگردی کوچک  ،   1شرط اینکه پارامتر  Rتقریباً ثابت باقی مانده و
با انبساط زمینه کیهانی رقیق نگردد آن اتت که داشته باشیم  . f ( )  e 2این رفتار زمانی )  f (را بیان می
کند ولی شک تابعی )  f (بر حسب  با شک پتانسی

)  V (داده میشود.

برای بدتت آوردن شک تابعی ) ، f (ها پتانسی تاده آشونباک را در نظر می گیریم که  .V ( )  m2  2 / 2با
این پتانسی شک تابعی )  f (که مقدار تقریباً ثابت برای پارامتر  Rنتیجه می دهد عبارتست از ].[3
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()8
که در آن یک  cیک پارامتر عددی بزرگتر از واحد اتت.

تهم دینامیک میدان برداری در تحول تیستم ،عمدتاً در معادله میدان اتکالر قاب مشاهده اتت .در تقریب
لتش آرام داریم :
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که در آن جمله آخر در تمت راتت معادله ( )9بیانگر تهم پس کنش میدان برداری روی تحول میدان تورمی
 اتت .معادله ( )9برحسب تعداد ایتا به عنوان تاعت جدید  ، d  Hdtبصوری زیر در می آید:
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با ح معادله ( )11بدتت می آوریم :
()11



1



m2 (c  1) M P2

1  D e 4 ( c 1)
2 2
c PA

c 2
M P2



e

4

e

که در آن  Dیک ثابت انتگرال گیری اتت.
در مقاله ] [3مشاهده شده اتت که با انتخاب  c  1جمله شام ثابت  Dدر رابطه ( )11رفتار میرایی دارد و بعد
از مدتی تیستم به حالت جاذب می رتد که در آن تحول )   (بصوری زیر داده میشود :
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حال با جایگذاری رابطه فوق در تعریف پارامتر  ، Rبدتت می آوریم :
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c
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از طرف دیگر  ،پارامتر لتش آرام  به دلی وجود تهم میدان پیمانه ای در چگالی انرژی ک  ،اندکی تغییر می
کند و خواهیم داشت
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با مقایسه روابط ( )13و ( )14بدتت می آوریم :
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I
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()15
که در آن پارامتر

c 1
 Iعبارتست از
c

R

. I

رابطه ( )15بیانگر جواب جاذب اتت که مقدار ناهمسانگردی که با پارامتر  Rتنجیده میشود ،متناتب با پارامتر
لتش آرام  اتت.
تصویری که از این محاتبای حاص میشود این اتت که با انتخاب مناتب تابع جفت شدگی )  ، f (به عنوان
مثال در این مدل خاص رابطه ( ،)8میتوان از افت چگالی انرژی میدان پیمانه ای در دوران تورم جلوگیری کرد.
در آن صوری ،پارامتر  Rکه بیانگر نسبت چگالی انرژی میدان پیمانه ای به چگالی انرژی ک اتت ،مقداری تقریباً
ثابت خواهد داشت که با رابطه ( )15داده میشود .البته تا این مرحله قیدی روی اندازه پارامتر آزاد  Iگذاشته
نشده اتت .هم چنانکه در محاتبای اختلالای طیف دان مشاهده خواهیم کرد ،تازگاری با مشاهدای نیازمند اتت
که . I ~ 10 7
تصویری که از نتایج ] [3حاص گردید ،در کار ] [4به چالش کشیده شد .در کار اخیر مشاهده شد که حدی که
جمله شام ثابت  Dدر ( )11قاب صرفنظر کردن باشد ،در عم اتفاق نمی افتد .علت آن اتت که پارامتر  Iاز
مشاهدای رصدی بدتت می آید که بسیار کوچک باشد .متعاقباً پارامتر  c  1بسیار نزدیک صفر بوده (از مرتبه

-7

 )11و در نتیجه برای تعداد ایتا از حدود    60که در مدلهای تورمی مورد نیاز اتت ،جمله میرای شام ثابت
 Dدر معادله ( )11بقدر کافی افت نکرده و از ک تهم آن در معادلای حرکت نمیتوان صرف نظر کرد.

 -3محاسبات N

در این بخش محاتبای  Nبرای مدل تورمی ناهمسگرد و عدم فرض ح جاذب ارائه می گردد که تعمیم
محاتبای قبلی بر پایه  Nاتت که در] [5انجام شده اتت.
با در نظر گرفتن اثرای پس کنش میدان پیمانه ای روی دینامیک میدان تورمی ،تحول  برجسب تعداد ایتا

N

بصوری زیر بیان میگردد.
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 ( N )2   e2  

توجه می کنیم که جمله آخر در معادله فوق بیانگر اثرای جدید ناشی از عدم فرض ح جاذب اتت .همچنین
  eبیانگر مقدار میدان تورمی در پایان تورم اتت.
با بدتت آوردن شک تابعی )  ،  (Nمطابق روش  ،[11] Nمیتوانیم بستگی تغییرای  Nبه تغییرای اختلالای
میدانهای  و  Axبدتت آوریم .مانند محاتبای ] ،[5با در نظر گرفتن حد لتش آرام و فرض اینکه
)  ، c 1~ O (بدتت می آوریم :
4 M P2
M2
) R (1  X
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2   

که در آن متغیر  Xبصوری  X  e 4( c1) Nتعریف شده اتت .در رابطه ( )19کمیت  X  1بیانگر تهم جمله
میرا شام

 Dاز معادله ( ، )11که معادل عدم فرض ح جاذب اتت ،می باشد.

اکنون برای اینکه رابطه مستقیمی برای  Nبرحسب  و  Axبدتت بیاوریم ،نیاز داریم  Rرا از رابطه فوق
حذف کنیم .با اتتفاده از تعریف  Rاز رابطه ( ،)6داریم:
 2N

()21
از طرفی با اتتفاده از شک تابعی )  f (در معادله ( ،)8داریم
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با قراردادن این رابطه در معادله ( )19بدتت می آوریم :
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که در آن پارامتر  بصوری زیر تعریف شده اتت :
()22

) R (1  e 4 ( c 1) N

R (e 4 ( c 1) N  1)  (1 / 2) I

رابطه ( )21یکی از مهمترین نتایج این کار اتت .در این رابطه ما بستگی  Nو  Aرا بدتت میآوریم .قاب
توجه اتت که فقط ( Aتغییرای مشتق زمانی  ) Aو نه خود  Axظاهر می گردد .علت آن اتت که فقط  A که
بیانگر میدان الکتریکی اتت دارای معنای فیزیکی اتت درحالی که  Aبه تنهایی کمیتی فیزیکی نیست.
کمیت فیزیکی مورد علاقه  ،اختلال انحنای  Rاتت که با  Nداده میشود ]. R  N :[6
در نتیجه طیف توان اختلالای انحنا که بیانگر اختلالای دمایی روی تابش زمینه کیهانی اتت عبارتست از :
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که در آن  0اختلالای انحنای زمینه در یاب میدان پیمانه ای اتت که عبارتست از :
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تهم اختلالای میدان پیمانه ای  PAدر ]  7و  [ 5حساب شده اتت که عبارتست از :
A

3 H 2 sin 2
8 2 M P2 R
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PA 
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که در آن  زاویه بین جهت ناهمسانگردی و بردار تکانه فضای فوریه اتت.
با قرار دادن تهم اختلالای میدان پیمانه ای در طیف توان ک  ،داریم :
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همچنانکه قبلاً اشاره شد ،اصلاحای میدان پیمانه ای در طیف توان بصوری ناهمسانگردی آماری چهار قطبی اتت
که با نگاه به تعریف  g از رابطه ( )16بدتت می آوریم:
()27

3
2
4 Rc 2 (1   ) 2

g  

برای آنکه تخمین برای بزرگی  g داشته باشیم ،نیاز داریم مقدار بزرگی  و نهایتا مقدار بزرگی کمیت
 (c  1) Nرا بدانیم .برای این کار ابتدا از این نتیجه شروع می کنیم که )  (c  1) ~ O (تا مقدار ناهمسانگردی با
قیود رصدی تازگار باشد ،این نتیجه گیری در محاتبای زیر مستقیما تایید می گردد .همچنین در حد لتش
آرام ،ما علاقمند به حالتی هستیم که تغییرای تهم انرژی میدان پیمانه ای به انرژی ک که با پارامتر  Rتنجش
میگردد از مرتبه لتش آرام باشد ،یعنی  . R / RH ~ O ( ) :در نتیجه مقدار  Rدر شروع تورم با مقدار پایانی آن
تقریباً برابر اتت .اکنون با حذف کمیت ناشناخته  Dاز رابطه ( )17داریم :

) (c  1

()28

~1

R

) (c  1
Re

1

~ e 4 ( c 1) N

1

این نتیجه می دهد که . (c  1) N  1
با داشتن اینکه  ، (c  1) N  1نتیجه می گیریم  16 RN /   1که با شرط کوچک بودن  g تازگار باشد.
در معادله ( )29جواب نهایی این کار اتت .توجه داریم که در حد ح جاذب ] [3که در آن مقدار  Rبا رابطه
1
2

( )15و بصوری  R  Iداده میشود ،رابطه ( )29بصوری متعارف
(( )31حد ح جاذب)
g   24IN 2

در می آید که در محاتبای ] 11و9و 8و 7و  [ 5بدتت آمده اتت.
با توجه به قیود رصدی روی دامنه ناهمسانگردی چهارقطبی ] ، g  ~ 10 2 [12نتیجه می گیریم که

 10  7
~

R



و متعاقباً با این فرض قاب قبول که مرتبه بزرگی  Iقاب مقایسه با مرتبه بزرگی  Rاتت ،نتیجه می گیریم
)  . I ~ c 1  O (این همچنین فرض اولیه که  c  1  1را تایید می کند.
 -4نتیجه گیری
در این کار ،اختلالای کیهانی در مدلهای تورمی ناهمسانگرد را مورد بررتی قرار داده ایم .هدف آن بوده اتت که
درتتی انتقاد مطرح شده در ] [4مورد بررتی قرار گیرد .ما نشان دادیم که محاتبای انجام شده در کارهای قبلی
در محاتبه طیف توان ناهمسانگردی در مدلهای تورمی از جمله در ]11و9و  8و  [5 ,7هم چنان برقرار اتت .از
جمله ما نشان دادیم که طیف توان ناهمسانگرد و دامنه ناهمسانگردی چهار قطبی متناتب با مجذور تعداد دیتای
تورم اتت  . g   N 2 :اگر تیستم به حد جاذب برتد ،آنگاه رابطه ( )31قاب اتتفاده اتت که در کارهای قبلی
بدتت آمده اتت .ولی در حالت کلی که تیستم به ح جاذب نرتیده باشد آنگاه رابطه کلی ( )29برقرار اتت.
تنها تغییر در محاتبای قبلی آن اتت که نسبت تهم انرژی پیمانه ای به انرژی ک  ،پارامتر  ، Rبه عنوان ضریب
متناتب ظاهر می گردد که پارامتر فیزیکی مستق اتت .تنها در حد جاذب  ،می توانیم از رابطه
اتتفاده کرده که رابطه کلی ( )29طبیعتاً رابطه ( )31را نتیجه می دهد.
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