ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺳﺮی ﭘﻨﺠﻢ درس ﮐﯿﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ  :دوﺷﻨﺒﻪ  ٨ﺧﺮداد  ١٣٩۶ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﻼس

١

ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻮز-اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ و ﻓﺮﻣﯽ-دﯾﺮاک

اﻟﻒ( ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  Nﺑﻮزون را ﻣﯽ ﺗﻮان درون  mﻃﺮاز اﻧﺮژی ﺟﺎی داد ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ.
!)(N + m − 1
!)N !(m − 1

= ) Ω(E, N

ب( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻘﺮﯾﺐ اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﮓ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﺳﺎده ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﺷﻐﺎل  n = N/mﺑﺎز ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﯿﺪ
) .ﺗﻘﺮﯾﺐ اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﮓ ( ln N ! = N ln N − N :
ج( اﮔﺮ  mEﺗﺒﻬﮕﻨﯽ ﻃﺮاز اﻧﺮژی ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  Eو  NEﺗﻌﺪاد ذرات در آن ﻃﺮاز ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای آﻧﺘﺮوﭘﯽ
ﻣﻘﺪار زﯾﺮ را ﺑﺪﺳﺖ آورد ) .آﻧﺘﺮوﭘﯽ ( S = ln Ωtotal

[(nE + 1) ln(1 + nE ) − nE ln nE ]mE

∑

=S

E

د( ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺿﺮاﯾﺐ ﻻﻧﮕﺮاﻧﮋ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺛﺎﺑﺖ
∑ )راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ  :وردش ﻋﺒﺎرت
∑زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.
ﺑﻮدن دو ﻗﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺮژی ﮐﻞ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ذرات  nE ،را ﺑﻪ ﺻﻮرت
= ( Nt
=  Etو NE
 S + λ1 Et + λ2 Ntرا در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت NE E
1
exp(λ1 E − λ2 ) − 1

= nE

ه( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ی ﺑﯿﻦ آﻧﺘﺮوﭘﯽ  ،دﻣﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ:
1
exp((E − µ)/KB T ) − 1

= nE

و( ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎﻻ  ،ﺑﻮز-اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﮑﺮار روﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﻓﺮﻣﯿﻮن ﻫﺎ  ،ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮﻣﯽ دﯾﺮاک را ﺑﺪﺳﺖ
آورﯾﺪ.
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اﻓﻖ ﻫﺎﺑﻠﯽ

ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻋﺎﻟﻢ  ،دوره ای را ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ در آن دوره  ،اﻓﻖ
ﻫﺎﺑﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ دوره از ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯿﻬﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮرم ﯾﺎ رﻣﺒﺶ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻟﻒ ( ﺣﺎﻟﺘﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺎﺑﻞ  H0ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن  ،ﻋﻮض ﻧﺸﻮد .اﮔﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ a(t = 0) = 1

ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ زﻣﺎن را ﺑﺮای ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﯿﻬﺎن ﺗﮏ ﻣﻮﻟﻔﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎده ﺗﺸﮑﯿﻞ
دﻫﻨﺪه ﮐﯿﻬﺎن را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.
1
=  rHرا ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ اﻓﻖ ﻫﺎﺑﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ؟
ب( ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻓﻖ ﻫﺎﺑﻠﯽ
aH
١

ج( در اداﻣﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ  a(t) = a0 tpﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت  pﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺎﺑﻞ

و اﻓﻖ ﻫﺎﺑﻠﯽ را در زﻣﺎن دﻟﺨﻮاه ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.
د( اﮔﺮ ﮐﯿﻬﺎن ﺗﮏ ﻣﻮﻟﻔﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎده ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﮐﯿﻬﺎن را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.
ه( ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﻓﻖ ﻫﺎﺑﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ ، 0 < p < 1 ، 1 < p
 −1 < p < 0و  p < −1ﻧﻤﻮدار اﻓﻖ ﻫﺎﺑﻠﯽ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن در ﺑﺎزه ∞ <  −∞ < tرﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
و( در ﻧﻤﻮدار ﻫﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ  ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز  ،را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺪل ﻫﺎ  (pﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ(
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﻮرم ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪل ﻫﺎی ﺟﺎﮔﺰﯾﻦ را ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ دارای رﻣﺒﺶ ﯾﺎ ﺗﻮرم ﻫﺴﺘﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی
ﮐﻨﯿﺪ.
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