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سوال ) 1با مختصر توضیح و محاسبه نشان دهید که چگونه با استفاده از اثر اعواج فضای انتقال به سرخ redshift space
 distortionمی توان تابع رشد را محاسبه کرد .چگونه محور عمودی نمودار زیر به مشاهدات ارتباط دارد؟

سوال  )2در گستره خطی معادالت اینشتین را در پیمانه نیوتنی و در فضای فوریه برای متریک فریدمن رابرتسون واکر اختاللی

به صورت زیر به دست آوردیم.

الف) با مختصر توضیح و محاسبه نشان دهید؛ چرا تباین چگالی ماده کمیت مناسب رصدی نیست؟ چه ترکیبی از اختالالت
چگالی و سرعت مشاهده پذیر است و چرا؟

ب) با مختصر توضیح و محاسبه نشان دهید؛ چرا ژئودزی نور در کیهان فریدمن رابرتسون واکر مختل شده می توانید آزمونی
برای نسبیت عام باشد.

سوال  )3با استفاده از معادله پیوستگی ،اویلر و پواسون نشان دهید که در کیهان ماده تاریک غالب؛ در گستره زیرافق تباین
چگالی ماده متناسب با عامل مقیاس رشد می کند .سپس نشان دهید که پتانسیل  Bardeenدر این دوره ثابت است.

سپس در مورد انحراف تابع رشد از عامل مقیاس به دلیل انرژی تاریک بحث کنید و نمونه ای از مشاهده ای که نشان از وجود
انرژی تاریک را دارد نام برده و شرح مختصر دهید.
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سوال امتحان در خانه )0

درسنامه ی از فصل سوم کتاب موخانف آماده کنید.
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