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چکيده

مطالعۀ نظریۀ ميدانهای اسکالر مقيد به رویهها ،یکی از زمينههای مهم تحقيقااتی

در حوزۀ فيزیک نظری است .در این مقالاه ،مساير مفاااوتی بارای مطالعاۀ نظریاۀ

ميدانهای مقيد به رویهها ارائه میشود که نفایج حاصل از آن با نفاایج حاصال از

به کاربردن روش عمومی و مسفقيم برای این نظریهها قابال مقایساه اواهاد باود.

نشان اواهيم داد که نظریۀ ميدانهای مقيد به رویهها ،معاادل نظریاۀ ميادانهاای

برهمکنشی با امواج گرانشای ضاعي

در فضاا زماان تخات مينکوفساکی اسات.

اساس روشی که اسفااده میشود ،بر پایۀ نگاشت اسافریوگرافيک و روش هيگاز
اسفوار است .با اسفناد به روش هيگز ،مفریک صاحۀ نگاشات اسافریوگرافيک را

تعيين نموده و نظریۀ ميدانهای همارز روی سطح کره را در صاحۀ نگاشت پيادا

میکنيم .سطح داالی و اارجی کره باا انحنااهاای مفاااوب باه عناوان دو رویاۀ

مفااوب در نظر میگيریم و اواهيم دید که نفایج برای رویهها با انحنای مثبات و
منای مفااوب اواهاد باود .در ایان مقالاه ،تاثیيراب ميادان گرانشای ضاعي
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ميدانهای اسکالر برهمکنشکننده با امواج گرانشی تا مرتبۀ اول از تانسور ریمان
به عنوان پارامفر بسط در نظر گرففه میشود.

واژههاای کیياادی :نظریاه مياادانهاای اساکالر ،امااواج گرانشای ،مخفصاااب
ریمانی ،نگاشت ژنومی ،روش هيگز.

 .1مقدمه
بازنویسی فيزیک و نظریههای مرتبط با آن بر روی امينههایی به غيار از فضاا زماان مينکوفساکی،
امروزه یکی از هسفههای فکری فيزیکدانان شده است .گسافرش اميناههاای ماورد مطالعاه ،بسايار

فراتر از امکاناب دسفيابی به آنها است .نظریۀ ریسمان و هندسۀ ناجابهجایی نمونههایی بهروز هسفند.

مطالعۀ نظریههای کوانفومی بر روی امينههای دیارانسيلپذیر مانند سطح کره یا بيضی یاا هاذلولی

گون نيز یکی دیگر از جنبههای این قضيه اسات .اماروزه کاار در ایان زميناه از ایان فراتار باوده و

امينهها در ابعاد مخفل

و با قواعد پيچيدهتری مطالعه میشاود .اميناههاایی باا مخفصااب محلای

جابهجاناپذیر و امينههای دیارانسيلپذیر نمونههای قابل ذکر هسفند.

مطالعۀ مشفرک در حوزۀ الکفرومغناطيس ،با بازنویسی معادالب ماکساول بار روی رویاههاایی

مانند کره ،بيضیگون و هذلولیگون نفایج جالبی به دست آورده است .از جمله نفایج این مطالعاب
همارزی تثیير اميدگی رویه بر معادالب ماکسول بدون محيط مادی باا تاثیير حضاور محايطهاای

دیالکفریک در فضا زمان مينکوفسکی است [ .]1دستآورد مهم مقيدسازی معادالب ماکسول باه

سطح کره این نفيجه اسات  :اميادگی سااافار هندسای باه تنهاایی معاادل بارهمکنش ميادانهاای
الکفرومغناطيسی با محيطهای مادی مانند دی الکفریاک اسات .باه هرحاال اماروزه ،مطالعاه نظریاه

ميدانهای کوانفومی بر روی امينه های نه چندان مرتبط ،یکی از زمينه هاای پووهشای در فيزیاک

انرژیهای باال و ذراب بنيادی شده است .از این دست مای تاوان باه حال معادلاه دیاراک یاا معادلاه

مایورانا در حالت جامد و در بررسی ابر رساناهای توپولوژیک اشاره کرد .هرچند در اعفبار محل به

کار بردن این معادالب همواره اشکال هموردایی وجود دارد ولی نمیتوان نفایج آنها را در تحليل

رففار این سامانهها نادیده گرفت .این مطالعاب نشان از ایر شاگاتانگياز اماش رویاههاا بار تغييار

دیناميک کميتهای فيزیک مانند انفشارگر در نظریۀ کوانفمی ميدانها و رسانش الکفریکی اسات.
یکی از بارزترین این مطالعاب بررسی رسانش در گرافين است [ .]2مطالعاۀ فيزیاک ذراب بنياادی

در حالت جامد ،در ابفدا میتواند با مطالعۀ نظریۀ کوانفمی ميدانهای اسکالر به عنوان طار مسائله

برای ورود به مطالعۀ کاربردیتر معاالب دیراک باشد .بیشک ،در آیندۀ نه چندان دور بسياری از

مجلة فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا (س) ،سال ششم ،پیاپی  ،13پاییز و زمستان 29 / 1396

حوزههای فيزیک ذراب بنيادی در زمينۀ ساافارهای دسفرسپذیر در طبيعت مطالعه اواهاد شاد و

مسئله از مطالعۀ نظریۀ ميدانهای اسکالر فراتر رففه و باه باازنویسای معااالب دیاراک و ماریوناا در
مسائلی از حالت جاماد ،تعریا شاده روی رویاههاایی از ماواد اواهاد رسايد .یکای از افا هاای

دسفرسپذیر برای مطالعه در این زمينه ،شبيهساازی محايطهاای ماادی باا مقيدساازی ميادانهاا در
فيزیک است .نفایج مطالعۀ معادالب ماکسول بدون چشمه ا همانند نظریۀ الکفرودیناميک ا بر روی
کاره یاا هار شاکل هندسای تعریا شادۀ دیگار کاه باه یاک نظریاۀ معاادل برهمکنشای ا همانناد

الکفرومغناطيس با دیالکفریک ا با ماده میانجامد ،مهمترین انگيزۀ نویسنده برای این کار میباشد.
انفظار داریم در بازنویسی نظریۀ ميدانهای اسکالر بر روی سطح کره ،ایر اماش هندسای فضاا باه

صورب یاک جملاۀ اضاافی در نقاش محايط بارهمکنشکنناده ،ظااهر شاود .باا بازنویسای نظریاۀ

ميدان های اسکالر در حضور ميدان گرانشی ضعي  ،نشان اواهيم داد کاه ميادان اساکالر بار روی
سطح کره معادل ميدان برهمکنشی با امواج گرانشی است .برای این منظور ابفدا ،باه مطالعاۀ ميادان

در پسزمينۀ گرانشی میپردازیم.

 .2ميدان اسکالر در حضور ميدان گرانشی ضعيف
بر اساس یکی از اصول نسبيت عام در یک ناحيه با مفریک شبه ریمانی همواره امکان انفخاب یک
دسفگاه لخت در یک منطقۀ فضازمانی وجود دارد که فضای مماس بر امينۀ ریمانی همان دسفگاه
لخت اواهد بود .در این حالت جملههای مفریک و ضرایب کریسفوفل در فضای مماس بر اسااس

پارامفر امش فضا یعنی مؤلاههای تانسور ریمان بساط داده مایشاوند و دساتکام تاا مرتباۀ اول،

مفریک این فضای بناشده ،مفریک مينکوفسکی اواهد بود و چهارچوب مخفصاب توصي کننادۀ

فضای مماس ،مخفصاب ریمانی اواهد بود [.]4 ،3

حضور ميدان گرانشی و برهمکنش اجسام فيزیکی با آن در ساطح مکانياک کوانفاوم باه طاور

سيسفماتيک مشخص نيست و دو روش برای بررسی آن وجود دارد .نخست ،روش دویت 1کاه در

آن سعی میشود مکانيک کوانفومی در یک فضازمان اميده با زمينۀ گرانشای بااز نویسای شاود و

دوم ،روش وبر 2که در آن پاسخ معادالب دیناميک ذراب به حضور امواج گرانشی به صورب یک
پاسخ کالسيکی فرض میشود .البفه این دو روش همارز نيسفند و نمیتوان نفایج حاصل از باه کاار
بردن روش اول یا روش دوم را از روش دیگر به دست آورد [.]6 ،5
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در بسياری از مراجع فيزیک ،معادلۀ دیراک را در فضازمان اميده بازنویسی کارده و انحارا

آن را از فضازمان مينکوفسکی به صورب اافاللی بررسی میکنند .در حد غيرنسبيفی ،این مسئله به

معادلۀ مسافقل از زماان شارودینگر باا حضاور یاک پفانسايل ماؤیر در معادلاۀ ژئودزیاک ناشای از

برهمکنش ذره با ميدان گرانشی منفهی میشود .اعمال این روش برای نظریۀ ميدانهاای کوانفاومی

منفهی به حضور جملۀ ميرایی در معادله حرکت ميدانها اواهد شد .در حقيقت ایان جملاه جاات
شدگی هندسۀ فضا و ميدانهای کوانفومی اواهد بود [.]8 ،7

در کل ،امواج گرانشی از ناحيهای در فضا با چشمههایی مانند سفارههای نوترونی و غيره گسيل

میشوند و انفشار امواج گرانشی در األ برای فضازمان با ابعاد کمفر از چهاار امکاانپاذیر نخواهاد
بود .بر اساس نظریۀ نسبيت عام ،امواج گرانشی از دسفۀ ميدانهای پيمانهای هسفند و درجاۀ آزادی

آنها با در نظر گرففن آزادی پيمانهای مانند ميدانهای الکفرومغناطيسی کمفار اواهاد شاد ] .[9در

حالت حدی ،برای ميدان گرانشی ضعي

و برای نقاطی در فضا به دور از چشمه ،این پدیاده را باه

صورب جملۀ اافاللی در مفریک وارد میکنيم .به این ترتيب
()1


ds 2  dx  dx  hab ( , t )dx a dxb ,

که در آن اندیسهای یونانی از صار تا  3و اندیسهای التين فقط شامل 1و  2هسافند و ) hab ( , t

اافالل ناشی از حضور ميدان گرانشی ضعي

و  راسفای انفشار است .راسافای انفشاار عموماا در

 مفریااک مينکوفسااکی اساات .بااه جهاات
جهاات  zاواهااد بااود .همچنااين )diag (1,1,1,1

پيمانهای بودن ميدان گرانشی ،این امواج در قالبِ دو قطبش مفاااوب توصاي
:
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انفخاب از امواج گرانشی ،تنها مؤلاههای غير صار ضرایب کریسفوفل و تانسور ریماان باه ساادگی

قابل محاسبه و ارائه هسفند
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که در آن  hدامنه وابسفه به زمان امواج گرانشی است [ .]10 ،9باا توجاه باه رواباط بساط و بارای
امواج گرانشی ،بيشفر مؤلاههای ضرایب کریسفوفل صار هسفند و  i00مؤلاههای غير صاار آن در

قطبش  هسفند .همچنين تخت باودن فضاازمانِ بناشاده بار پایاۀ مفریاک ( )1را باه ساادگی و باا

محاسبۀ تانسورهای امش ریمان میتاوان تحقيا کارد .مایدانايم کاه در یاک مفریاک عماومی،
ميدانهای اسکالر در معادلۀ حرکت زیر صدق میکنند []7
()3

  (  g g    )  m2  g  
0,
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که در آن  gدترمينان مفریک و  mجرم ميدان است .اگر به ناحيهی از فضا که در شرایط تحقا

مخفصاب ریمانی صدق میکند بسنده کنيم ،معادلۀ حرکات ميادانهاای اساکالر باه صاورب زیار

اواهد بود
()4

     i i  m2  0,

برای مفریک مخفلشده با امواج گرانشی و با توجه به روابط باال میتوانيم بنویسيم

()5

     00i i  m2  0,

دیده میشود که نوعی جاتشدگی بين مشفقاب فضایی ميدان و مخفصاب ریماانی فضاای ممااس

در معادلۀ حرکت ميدان برقرار میشود .این جاتشدگی میتواناد باعام ميرایای یاا برانگيخفگای

ميدانها و غير اطی شدن نظریه شود .به این ترتيب میتوان ایراب نگاشت از فضازمان عماومی را
به فضای مماس به صورب ظهور یک جملۀ برهمکنشی اافاللی در معادلۀ حرکت نشان داد و ایان

تمام ایراب امش فضازمان در آن نقطۀ مورد نظر بر رففار ميدانهای اسکالر اسات [ .]11مایتاوان

معادلۀ حرکت ( )5را به صورب زیر نيز بازنویسی کرد

1
1
(     )(     )  m2 
0,
2
2

()6

در این صورب ،جملۀ برهمکنشی در حالت جاتشدگی با تکانه و باه صاورب جااتشادگیِ

کماين ( )Minimal Couplingدیااده مایشااود .در رابطاۀ (  00 , )6اسات باه طااوری کااه
 0 0و همچناااين    ( )      200i i ,اسااات .بااارای اسااافخراج رابطا اۀ ( )6از

توانهای باالتر ضرایب کریسفوفل (  )    صر
بازنویسی مفعار

نظر کردهایم.

نظریۀ ميدانها بر روی امينههایی مانند سطح کاره در ساالهاای دور انجاام

شده است [ ]11 ،8اما ،بازنویسی نظریۀ ميدانها باه روش هيگاز 1و نگاشات اسافریوگرافيک 2و بار
اساس مخفصاب ژنومی [ ]12دیده نشده است .به همين منظور ،ابفدا نگاشات اسافریوگرافيک را باه
همراه مدل هيگز معرفی کرده و سپس آن را برای نظریۀ بيانشده به کار میبریم.

 .3نگاشت استریوگرافيک و روش هيگز
هندسۀ اسفریوگرافيک ،در واقاع یاک نگاشات یاکباهیاک و وارونپاذیر باين دو مجموعاه مهياا

میکند .تمام نقاط نيمۀ پایينی سطح کره توسط نگاشت اسفریوگرافيک به یک صااحۀ تخات کاه
آن را صاحۀ نگاشت  ζمیناميم نگاشفه میشوند .البفه این نگاشات ،تماام نقااط روی نيماۀ ساطح
Higgs
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پایينی کره را به غير از نقاط اسفوایی باه صاورب یاکباهیاک بار روی صااحۀ ممااس ماینگاارد.

مجموعۀ نقاط اسفوای کره را منطقۀ تکين میناميم چرا که نگاشت نقااط مارز نايمکاره باه صااحۀ

نگاشت ،در بينهایت رخ میدهد .نکفۀ ايلی مهم که باید یادآور شد این است کاه صااحۀ ممااس
 ، فضای نگاشت تمام نقاط سطح درونی یا بيرونی کره است کاه دارای انحناای مناای یاا مثبات

هسفند .این یک تمایز فيزیکی است .کار حاضر دليلی بر مفااوب بودن نفيجۀ نگاشت نظریۀ ميادان
از این دو سطح با انحناهای مفااوب به صاحه  است ،چرا که از دیدگاه دیناميک نيوتونی ،برای
مقيد بودن به سطح بيرونی کره به یک نيروی مرکزگرا و برای مقيد بودن به سطح درونای کاره باه

یک نيروی گریزازمرکز نياز است .همچنين مجموع زوایای داالای یاک مثلام بار ایان دو ساطح

مفااوب اواهد بود .این تااوب فيزیکی اماش در رویاه ،باه صاورب تاااوب عالمات در پاارامفر

انحنای رویه ظاهر میشود .اساس این تحقي و تثکيد آن به دسفرسپذیری نقاط رویهها با اماش-
های مفااوب و همارزی نظریۀ ميدان بر روی رویهها با ميدان برهمکنشای اسات .از هماين تاااوب

کالسيکی و سادۀ رویه ها ،برای اسفناد به تاکيک سطح مماس فضای بيارون و درون کاره اسافااده

میکنيم .در واقع نشان اواهيم داد که فيزیک نگاشفهشده از ایان رویاههاا باا انحناای مفاااوب باه
صاحه نگاشت  ،ζبه فيزیک و نفایج مفااوتی منفهی اواهد شد.

مقيد بودن ميدان به رویه ا سطح داالی یا اارجی کره ا قيد مسئله است .روش مطالعۀ سيسافم

های مقيد ،اعمال قيد بر دیناميک سيسفم است.

در کلیترین حالت ،قيدهای حاکم بر مسئله ،با پذیرش ضرایب نامعين الگرانو وارد الگراناوی

یا هاميلفونی توصي کنندۀ مسئله میشوند .اما ،مای تاوان در یاک روناد غيار رسامی ،قيادها را باه

صورب مسفقيم بر هاميلفونی مسئله اعمال نمود .به این ترتياب ،درجااب آزادی سيسافم و پيارو آن

هاميلفونی مسئله کوچکفر و تعداد معادالب دیناميکی کمفر اواهند شد .برای ایان مسائله ،یکای از
قيدها ،مقيد بودن ميدان به رویه است که آن را به صاورب رابطاۀ R2
 q12  q22  q02 و کااهش

درجۀ آزادی سيسفم را به هاميلفونی وارد میکنايم .قياد بعادی ،دسافرسپاذیری ساطح داالای یاا
اارجی رویه است که آن را با تعری

پارامفر امش رویه ا مناای یاا مثبات ا در هااميلفونی مسائله

r
لحاظ میکنيم .حال اگر مخفصاب دکارتی نقطۀ  rرا در درون یا بيرون سطح کرهای به شعاع R

با )  (q1 , q2 , q0نشان دهيم (با این فرض که مبدأ مخفصاب در مرکاز کاره قارار دارد و محاور q0

عمود بر صاحۀ نگاشت است) ،آنگاه این مخفصاب در رابطۀ زیر صدق میکنند
()7

,

1



q12  q22  q02  R 2 
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که در آن  ،اميدگی سطح کره است که برای نقااط دسافرسپاذیر درون ساطح کاره مقاداری

منای و بهازای نقاط دسفرس پذیر بيرون سطح کره مثبت اواهد بود .اکنون ،اگر نقاط روی صاحۀ

نگاشت (صاحۀ تخت  ) را با محورهای  xو  yشبکهبندی کنيم و با مخفصااب  xو  yنشاان

دهيم ،آنگاه نگاشت اسفریوگرافيک بر حسب مؤلاهها چنين اواهد بود
()8

R4
R  2
2

R2

y, q0
2
R  2

R2

x, q2
2
R  2


q1

ادامۀ مطلب ،بهازای    0یعنی نقاط درونی سطح کره اواهد بود که با تبدیل    به

نقاط بيرونی سطح کره اواهيم رسيد .با مرتبسازی سادهای ،میتوان پارامفر اماش فضاا (  ) را

در آنها مشاهده کرد،

1
)  (1   2

()9

1

x, q2
1   2

1

y, q0
1   2


q1

و البفه رابطۀ وارون نيز چنين اواهد بود
()10

q2

1
1   p2

1
q1 , y

1   p2

x


اکنون میتوانيم بردار مکان رویۀ مورد نظار را بار حساب مخفصااب جدیاد ) ( x, yبازنویسای
کنيم .بهازای    0مشکلی در تعری
تعری

1   2

 Aو




وجاود نادارد .باا اسافااده از

 Aو بر پایۀ روش هيگز ،بردار مکان در صاح÷  نيز به صورب زیر بيان میشود،

r
1
1
1
r  ( x,
y,
),
A A
 A

()11

در ادامه ،اصلیترین کميفی که باید تعيين شود مفریک فضای نگاشت یعنی مفریک  اسات.

در واقع با شناسایی مفریک فضای نگاشت ،میتوان فيزیک را تا حد زیاادی بناا کارد .بناابراین ،باا
r
 r
 r
تعریا ا
 rx  rو r
x
y
r r i i

ds 2 ri
.ri dx dx
gij dxi dx j
تعيين اواهيم کرد .با محاسابۀ مسافقيم از رابطاۀ ( ،)11مایتاوان
r

 ry از رابطا اۀ ( ،)11مفریاااک صااااحه نگاشااات را باااه صاااورب

چنين نوشت
()12

r
1   y 2  yx
x
( rx 
, 3,
),
3
A
A
 A3

و به طور مشابه اواهيم داشت
()13

2

r
 xy 1   x
y
ry  ( 3 ,
,
),
3
A
A
 A3

به این ترتيب ،عناصر مفریک صاحۀ نگاشت به صورب زیر قابل بيان هسفند
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()14

) (1   y 2 ) 2   2 y 2 x 2   x 2 (1   y 2

,
A6
A 4

r r
rx .rx

) (1   x 2 )2   2 x 2 y 2   y 2 (1   x 2

,
A6
A 4

r r
ry .ry

و
()15

(1   y 2 ) xy   yx(1   x 2 )   xy  xy

,
A6
A 4

r r
rx .ry

به این ترتيب ،می توان مفریک فضایی فضای نگاشت را اسفخراج کارد .یعنای مفریاک صااحۀ 

بهازای فضای دسفرسپذیر نيمۀ پایينی سطح درونی کره به صورب زیر اواهد بود

,


()16

 xy
1  1   y2
4
A   yx
1   x2

 

از این رو ،برای دیارانسيل طول اواهيم داشت
()17

1   y2
1   x2
( ds 2 
( )dx 2 
)dy 2  2 xydxdy,
4
A
A 4

میدانيم که صاحۀ نگاشت  تخت است ،بنابراین مفریک فضازمان بر پایۀ صاحۀ نگاشت  باه
صورب زیر بيان میشود

()18




 xy 
,
A 4 

1   x2 
4
A 
0



0
 1

1   y2
 0
A 4


 yx
 0

A 4


g 

بدیهی است که روابط ( )11تا ( ،)18با تبدیل    برای نقاط دسفرسپذیر بيرونی سطح کره

معفبر اواهند بود .یعنی اواهيم داشت
()19




 xy 
 4  , A 
1   2 ,
A 

1   x2 
A 4 
0



0
 1

1   y2

 0
A 4


 yx
 0
 4

A


g 

که در آن  g و  g به ترتيب مفریک بهازای سطح درونی یا بيرونی کره است .از اینجا داریم
()20

1
 g  3 ,
A

 .4ميدان اسکالر بر روی صفحۀ نگاشت
میتوان کنش ميدانهای اسکالر را بر روی سطح کره (  Sو  Sبه ترتيب بارای نقااط بيرونای و
نقاط درونی سطح کره به کار میروند) بر اساس مفریک ( )18و ( )19به صورب زیر بنا نمود،
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1
1
)( )(  g      m2 2 ),
2
A3

()21

( x dt

2

d


S

با توجه به معادلۀ ( ،)21معادلۀ اویلراالگرانو ميدانهای اسکالر چنين اواهد بود
1
) 
0,
A3

()22
با بازتعری
که در آن

ميدانهای  g 

(    )  m2

g 
3

A

( 

 %و اسفااده از اتحاد (   g   g به طوری

3 x
A2

 )  و اعمال این تغييراب به رابطۀ ( ،)22اواهيم داشت
m
%  % ))  m2%  0,
 ( g
 (  

()23

به این ترتيب معادلۀ حرکت به صورب زیر تحویل اواهد شد

W%  m2%  (  )%    %  0,

()24

از آنجا که ميدان را جرمدار در نظر گرففهایم ،میتوانيم جملۀ سوم را در جرم ميدان جاذب کنايم:
2
 mو آنرا جرم مؤثر وابسته به مکان بناميم .با وارد کردن جارم ماؤیر ،معادلاۀ
m2   


حرکت به صورب نهایی زیر در میآید

W%  m2%    %  0,

()25

دیده میشود که رابطۀ ( )25در صاحۀ نگاشت  ، معادل توصايای از یاک ميادان برهمکنشای باا
امواج گرانشی ضعي

در صاحۀ مماس است .به هر حاال ،مطااب جملاۀ ساوم رابطاۀ ( )25ميادان

اسکالر در صاحۀ  نسبت به ميدان اسکالر آزاد مشابه در این صاحه ،دارای جملۀ برهمکنشای از

نوع جملۀ برهمکنشی با ميدان گرانشی ضعي

است .این جمله ،باعم ميرایی یا برانگيخفگی ميدان

میشود .در واقع ،آنچه از این نگاشت به دست مایآیاد ،ایان اسات کاه ایار یاک رویاۀ دوبُعادیِ
ناصااا  ،معااادل وجااود یااک مياادان گرانشاای ضااعي
Am2
A4

   m3

()26

اساات .همچنااين بااا اساافناد بااه اینکااه

و قرار دادن آن در رابطۀ جرم مؤیر ،رابطۀ نهایی جرم مؤیر چنين اواهد شد
,

Am2
A4

2
m
m2  3


براساس تاسير رابطه ( ،)26جرم مؤیر مربوط به ميدان مقيد به سطح کره با انحنای مناای و انحناای

مثبت مفااوب اواهد بود! و این یک نفيجۀ غير منفظره از تاکيک دو سطح یک رویه است .البفه تا

حدودی انفظار چنين پيامد ماهومی را از سطو ِ دارای انحنای مناای و مثبات مایداشافيم چارا کاه

میدانيم مجموع زوایای مثلم بر روی سطو ِ دارای انحنای منای و مثبت ،مفااوب است.
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 .5نتيجهگيری
بر اساس تاااوب فيزیکای در تعریا

نقااط داالای و ااارجی ساطح کاره ،دو رویاۀ مفاااوب باا

توپولوژی کره در نظر گرففيم .با اسفااده از نگاشت اسفریوگرافيک و در ادامه با روش هيگز ،نقاط

روی سطح داالی و اارجی کره را به صاحۀ مماس نگاشفيم و مفریاک صااحۀ نگاشات را تعياين

کردیم .ميدانهای اسکالر را به عنوان کميتهای فيزیکی مقيد به رویۀ مورد نظر با همين نگاشت به

صاحۀ مماس برده و با محاسبۀ دیناميک ميدان نشان دادیم که ميدان در صاحۀ مماس همانند ميدان
برهمکنشی با امواج گرانشی است .همچنين مشخص شد که ميادانهاا برانگيخفگای را باه سااافار

هندسی در رویۀ اصلی یا به ميدان گرانشی معادلشده در صاحۀ  بااز پاس مایدهناد بار اسااس

رابطههای ( )25و ( )26واضح است که ميدانهای اسکالر در حال جذب و دفع انرژی هسفند و ایار
اميدگی در فضا معادل با پسزمينۀ گرانشی است .این نفایج به نفاایج حاصال از نوشافن معاادالب
ماکسول بر روی سطح کره بسيار نزدیک است.
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The Scalar Fields on the Surface of the Sphere
Abolfazl Jafari1
Abstract
The study of scalar field theory on a surface is an important research
area in the theoretical physics which can be followed by a different approach. The obtained result by employing a different approach is comparable with the result from a general method. We show that there are
similarities between the free fields on a given surface and weak gravitational-interaction fields defined on a Minkowski spacetime. This work is
written based on the stereographic projection and Higgs’s method. Due
to the Higgs’s approach, we can find the metric of the mapping tangent
space. We also distinguish between the internal and external surfaces of
a sphere with the positive and negative curvature. We reach the different results related to the positive or negative surfaces. In this paper, the
effect of the gravitational background interacting with matter fields is
imposed at least up to the first order of the Riemann curvature tensor.
Keywords: The Scalar Field Theory, Gravitational Waves, Riemannian
Coordinates, Stereographic Projection, Higgs Method.
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