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چكیده
رابطه خمیدگی فضا زمان نسبیتی حول کره خورشید در معادالت میدان البرت اینشتین مورد محاسبه قرار گرفته و داده های
رصدخانه ای آنرا تایید کرده است .خمیدگی فضا زمان برای مدار سیاره تیر و حرکت حضیض سیاره در قرن به همراه میزان خمیدگی که
سر ارتور ادینگتون در کسوف 1919آنرا مورد سنجش قرار داد .این رابطه را به عنوان مبنا برای محاسبه خط کش های ژئودزیک مدار
سیاره ای اگر بکار ببریم منحنی مسیر ،سقوط ازاد سیارات در میدان جاذبه بدست می اید .در یک میدان جاذبه ستاره عضو رشته اصلی
مثل خورشید و در فواصل دور خط کش ها به حدی بزرگ و خمیدگی کم می شود که می توان براحتی از مکانیک نیوتنی استفاده
کرد.فاصله ای که اثر کشندی ستاره مرکزی یا سیاره مادر باعث بروز گسیختگی جسم مادی می گردد حد روشه می نامند .یک ماهواره یا
ایستگاه فضایی یاسفینه فضایی و مدول مدار گرد همیشه بصورت قفل شده حول سیاره یا خورشید می گردد .می توان تغییر اندازه
حرکت زاویه ای را برای مدول مدارگردی که می خواهد از شتاب قالب سنگی سیاره استفاده کند سنجید .در مجموع هنگامی که جسم
بصورت قفل شده حول ستاره یا سیاره مرکزی می چرخددر فضا زمان باخمیدگی بیشتر قرار گرفته است.
کلمات کلیدی :خمیدگی ژئودزیک ،فضای ریمانی ،تناوب مداری سیاره ،اسپین محوری سیاره
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Abstract
Always at the scientific references specially in cosmogonic subjects we used to present and
give some statistical data tables containing self axis rotation periods of planets and satellites
and moons without any theoretical analysis or generalized formula give relation between
considerable and measurable parameters . Our analyze and discussion for obtain useful results
in dynamic of rotating bodies and with dividing gravity field to three parts, such parts geodesic
curvature manifold will be formulated , this is an establishment and midway report it will be
fully updated and completed , and it is because of saving my ideas in
.
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مقدمه :
معادالت میدان نسبیت عام ،برای محاسبه میزان خمیدگی فضا زمان حول جرم آسمانی در اثر گرانش
را براساس جرم آن و فاصله و ثابت جهانی گرانش بدست می دهد .پتانسیل میدان گرانش ،تانسور تنش
،مومنتوم و انرژی را در فواصل مختلف تعریف می کند که در فواصل نزدیک به مرکز میدان و در ستارگان
پرجرم خط کش های تعریف کننده رویه ریمانی میدان گرانش کوتاهتر و میدان خمیده تر از فواصل دور و
میدانهای ضعیف هستند  .این معادالت بعد از ارائه آن برای محاسبه انحراف نور در کنار خورشید ،محاسبه
حضیض مداری سیاره تیر و محاسبات سیاه چاله ها ،محاسبه حد چاندراشکار و پیش بینی سیاه چاله های
چرخان توسط کر -نیومان و عدسی های گرانشی ،محاسبه امواج گرانشی ،پتانسیل زمانی و کند کار کردن
ساعتها در میدان گرانشی همچنین انبساط عالم بکار برده شدند.
اساس تئوری با اصل موضوع هم ارزی جرم گرانشی و جرم جبری و هم ارز بودن شتاب گرانشی با
شتاب حاصل از نیرو پایه گذاری شده طی قرن گذشته آزمونهای متعددی را پشت سرگذاشته است.همچنین
قضیه میدان گرانشی پوسته کروی نیوتن و قضیه بیرکهف که اشاره می کند به اینکه ذره ای که در داخل
پوسته غشایی قرار گرفته اثر میدان گرانشی پوسته بر آن صفر است،در آن صادق می باشد .در همین راستا
باید به پرسش کننده حق داد که آیا معادالت میدان توان ارائه نتایج سه قانون کپلر را دارد ؟ما به این پرسش
یک مفهوم دیگر را اضافه کرده ایم ،آیا معادالت میدان در نسبیت عام توان محاسبه اسپین محوری سیارات را
دارد؟ تعمیم معادالت یاد شده به مشخصات مدار سیارات و پتانسیل تویسی برای محاسبه سرعت ودوره
تناوب مداری آنها ،پیش بینی مدارهای مقاطع مخروطی اجرام و سایر محاسبات کمتر مورد توجه قرار گرفته
است و اصلی ترین دلیل آن حذف جمالت نسبیتی از معادله در فواصل دور تر از مرکز و در اجرام کم جرم
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بدلیل مخرج بسیار بزرگ کسر (توان دوم سرعت نور)و تبدیل شدن معادله به روابط میدان مکانیک کالسیک
بوده است.
حرکت تقدیمی حضیض مدار سیاره تیر در یک قرن قابل توجه است ،این انحراف تقدیمی برای زهره
مقدار چند ثانیه قوسی در  500سال می باشد .در بسیاری از حل های معادالت اینشتین جهت ارجح میدان
در نظر گرفته نشده است .این بازه تحقیق را بنده می خواهم در دو جهت پیش ببرم ،موضوع اول حرکت
وضعی خود جرم آسمانی و تشکیل دیسک سیاره ای ،و موضوع دوم اسپین مداری سیارات در میدان گرانشی
.
برقراری پتانسیل مداری در تمام جهات حول جرم مرکزی ،نتایج کامال انتزاعی و ریاضی را حاصل می
کند  ،تفاوتی که در مدارات سیاره ای حول ستاره مرکزی ،ستارگان حول مرکز کهکشان و اقمار دور سیاره
داریم ،ویژگی خاص صفحه عمود بر محور قطبی ستاره و استفاده از آن برای بدست آوردن بردار نرمال ،ویژه
مقادیر و در این پژوهش اسپین مداری خواهد بود  .در اصل چرخش فوق العاده سریع ستارگاه نوترونی در
انفجار ابرنواختر ها ،تشکیل جت ویرانگر تابش گاما و چرخش سیاهچاله کر-نیومان ،حول محور قطبی
صورت می گیرد.برقرار بودن میدان در جهت ارجح برای بسط معادالت به این دو حوزه که تاکنون کار نشده
است  ،تبدیل معادالت میدان در دیسک سیاره ای که قاعدتا با کمی خطا (مثال 7درجه در خورشید)بر بردار
نرمال مار بر قطب ستاره عمود است.
می توان برای ادامه تحلیل فرض های آسان سازی را به فرضیات و داده های اولیه افزود  .برای مثال:
-1فضا زمان خمیده ناشی از میدان گرانشی را صرفا در دیسک سیاره ای بررسی می کنیم
 -2دیسک سیاره ای همیشه صفحه ای است مار بر استوای ستاره
 -3چرخش ستاره حول محور قطبی که بردار نرمال صفحه سیارات هست
-4چرخش ها در میدان بطور نرمال از قانون دست راست تبعیت می کنند
 -5ممان اینرسی و گشتاور ناشی از جرم و فاصله اجرام حول ستاره مرکزی تابع قانون پایستاری می باشد./
این نحوه برخورد با قضیه محاسبات را از حالت انتزاعی وصرفا ریاضی خارج می کند و کاربردی تر به
موضوع می پردازد  .بخاطر اینکه تا حد کهکشانها می توان این دیسک مار بر استوای جرم مرکزی را بسط
داد حتی شاید خوشه ها هم مرکز گرانی داشته بر روی صفحه ای مار بر نقطه گرانیگاه قرار گرفته باشند که
نیازمند تحقیق است.و شواهد تجربی مورد نیاز است.
پایستاری حول محور مار بر قطبین ستاره مرکزی شاید ما را به حل معمای ماده تاریک رهنمود باشد.
اینکه چرا دیسک سیاره ای پدید امده و در دیسک سیاره ای سیارات تناوب یا زاویه خود نسبت به دایره
البروج به چه نحوی بدست آورده اند همه به زمان و فرایند تشکیل جرم آسمانی مربوط می شود .همچنین
اتفاقات ثانویه ای را می توان برشمرد که در تغییر سرعت زاویه ای سیاره نقش دارند  .بنا به نظریه ای که
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بنده در سال  2012دادم ،زمان تناوب سیاره مشتری به نحو محسوسی باید افزایش یابد و یک ماموریت فضایی
یا یک پروژه دقیق رصد خانه ای برای اندازه گیری این تغییر مثال برای یک قرن را می توان برای ملموس
شدن محاسبات مورد بررسی قرار داد.
در این کار پژوهشی سعی ما بر این بوده است بدون توجه به داده های آماری و اعداد و ارقام رصد
خانه ای روشی برای فرمول بندی نظری اسپین تناوبی سیارات در میدان گرانشی به صورت قدر مطلق و با
ارائه محاسبات تئوریک ارائه دهیم .با توجه به اینکه در اکثر نظریه هادینامیک اجرام در میدان گرانشی
همیشه بشکل ذره مدل شده گردش وضعی انها در محاسبات نیامده است .این پژوهش با هدف فرمول
بندی عمومی زاویه ی چرخش سیاره با توجه به معادالت فضا زمان ودر یک محیط میدان برداری برخی
قضایا و اصول اولیه را برای کارهای نظری کاملتر معرفی می نماید بنا به گستردگی و مولتی پارامتر بودن
موضوع و انحراف معیار های بزرگ در داده های رصد خانه ای که حاصل تاثیر عوامل ثانویه در چرخش
سیارات می باشد ،مجبور هستیم کار نظری را در یک فضای محض ریاضی پیش ببریم  .حاصل آن در
گزارش پژوهشی ارائه جداول پرید زمانی مطلق و مقایسه آن با پرید واقعی سیاره می باشد.
به ازای هر میدان سه وجهی خمیدگی گاوسی میدان در مسیرهای ژئودزیک در توپولوژی فضا زمان
پیرامون جرم گرانشی توسط فیزیک دانان طی قرن گذشته فرمول بندی و بسط یافته است هم به طریق شرایط
کوشی ریمان و هم به شکل ایزو متریک خصوصیات ذاتی میدان بر دینامیک اعضای میدان از قضایا و معادالت
موجود قابل تعیین است در یک رویه ی ایزومتریک حاصل از خمیدگی فضا زمان در اطراف جرم گرانشی
هرچه از مبدا دور تر میشویم طول خط کش ها افزایش میابد و فضا با قضایای هندسی اقلیدسی و یک فضای
مجانبا تخت قابل اتحاد خواهد بود.بر اساس قضیه ی همیلتن هر گونه جابه جایی بین دو نقطه ترجیحا در
کوتاه ترین مسیر انجام میگیرد بر اساس اصل هم ارزی جرم گرانشی و جرم اینرسی مسیر حرکت سقوط ازاد
اجسام و مدارسیارات به صورت خم واقع در رویه ی هندسی و ژئودزیک صورت میگیرد که در آن ایزومتری
ها با شتاب ثابت می باشند در نتیحه ژئودزیک ها جزء تغییر ناپذیر ایزو متریک میباشند شتاب ذاتی خم
گاوسی در میدان چهار بعدی فضا زمان همان مولفه ی مماس شتاب اقلیدسی آن بوده بدین سان اعضای
منظومه سیاره ای و خانواده ی اجزاء قمر های یک سیاره به صورت سقوط ازاد و در حالت بی وزنی حول
ستاره ویا سیاره مادر چرخش میکنند  .مولفه های شتاب در مختصات متعامد توابعی با مقدار حقیقی نوشته
میشود  .برای پیدا کردن ارتباط منطقی بین دینامیک جسم در میدان گرانشی  ،منهای سینماتیک ذره معادالت
میدان را باید به ابعاد جرم تحت اثر میدان گرانشی بسط دهیم  .این موضوع دینامیکی که برابر داده های
رصدی اسپین اجرام یاد شه را بدست می دهد کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،موردی که می توان برای
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اسپین سیستم های دوتایی حل کرده با فرمول بندی آن سراغ مسائل بغرنجی مثل چرخش رتروگرید زهره
رفت.
سیارات می توانند ب صورت قفل شده (دوره تناوب برابر با سال نجومی )یا با سرعت بی شتر از مدت
زمان سال نجومی یا بسیار کمتر از آن داشته باشند  .کره ماه تنها قمر زمین بصورت فقل شده دور کره زمین
و معادل مدت زمان آن بدور خود می چرخد لذا ما یک وجه ماه را همه شببب مشبباهده می کنیم  .در همین
وجه کره ماه با برخی اقمار منظومه شمسی مشابه است.

ناحیه بندی رویه ی خمیده در میدان گرانشی
جهت تعیین دوره ی تناوب حرکت وضعی به منظور دست یابی به یک رابطه نظری قابل تعمیم به حالت
کلی ،ابتدا سببیاره ای را در نظر می گیریم با جرم ثابت که در فواصببل معینی از مرکز میدان گرانشببی سببتاره
مرکزی قرارمی گیرد  .به لحاظ نظری  ،هرگاه بدون در نظر گرفتن مشببخصببات خود جرم آسببمانی ،چنانچه
ج سم م سیر سقوط آزاد یا مدار سیاره ای را طی می کند مقدار سرعت زاویه ای محور قطبی آن به اندازه
تغییر زاویه ای م سیر ژئودزیک خواهد بود  .می خواهیم ن شان دهیم بدون دخالت دادن شعاع و چگالی و
جرم سیاره و یان سبت جرم ج سم مرکزی و آن  ،سرعت زاویه ای یاد شده ور در نتیجه دوره تناوب گردش
جسم بدور خود به چه اندازه خواهد بود .
اگر فرض کنیم چرخش زاویه ای اجرام سماوی حاصل گشتاور زاویه ای حاصل از بارش مواد در حین
ت شکیل آن بوده و تغییر نکرده  ،محا سبات نظری ما را به ارقام تجربی و آنچه که ما در عالم واقعی م شاهده
می کنیم نزدیک نخواهد کرد .بنابراین فرض می کنیم یک جرم منتزع فضایی وارد میدان گرانشی جرم منتزع
گران شی دیگر می شود  .در این حالت خ صو صیات اکت سابی دوجرم ازجمله گ شتاور زاویه ای حا صل از
بارش ذرات در حین تشکیل یا تشکیل جسم بشکل گلوله برفی را که در چرخش آن بدور خود دخیل بوده
کنار می گذاریم .
همینطور ازمای شات را نیز با این فل سفه جلو خواهیم برد آنچه م سلم ا ست ماهواره ها و سفاین ف ضایی
ساخته د ست ب شر از ابعاد بزرگی برخوردار نی ستند اما کیس ا ستادی زیادی برای برر سی وجود دارند مثال
سفینه فضایی که برای گرفتن شتاب قالب سنگی وارد مدار حول یکی از سیارات می شود ابعاد آن به قدری
کوچک ا ست که همی شه در حالت تایدال لوک دوران زاویه ای ازخود بروز خواهد داد اما ابعاد سیارکها و
دنباله دارها قابل مالحظه می باشببد .بخصببوص دنباله دارها سببیتم هایی هسببتند که فرض می شببود از یک
فضای منتزع وارد منظومه شمسی و دیسک سیارات شده اند.
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دنباله دارها بعنوان آزمون این محاسبات نظری به ما بسیار کمک خواهند کرد.
در مکانیک نیوتونی و هامیلتونی پرتابه ای که از ارتفاع معین بصببورت مماس بردایره هم مرکز با جسببم
Mشلیک شده یکی از دو حالت را خواهد داشت ،بسته به سرعت و ارتفاع پرتاب ،یا مسیری را طی می کند
که کره مرکزی را قطع کرده برروی آن سقوط می کند یا سرعت و ارتفاع آن از سطح به اندازه ای ا ست که
در یک مدار مشخص دور جرم اصلی می گردد.
مخت صات قطبی پرتابه ن سبت به مرکز ستاره را دایر می کنیم  .در این حالت شعاع حامل ج سم و مجانب
ژئودزیک دو بردار متعامد خواهند بود .در حالت سقوط بر روی ستاره مرکزی خط کش ها در نزدیکی مرکز
یعنی محل برخورد کوتاه تر خواهند بود  .معادله دیفرانسیل فاصله بین دو نقطه برای ژئودزیک یاد شده طبق
رابطه اینشتین -دوستیه
Einstein Dustier: ds2 = dx2 + dy2+ dz2 –c2 dt2 u2 =- c2 t2
تابع موهومی u=-ict
فاصله بین دو نقطه در یک فضای چهار بعدی با تانسور اصلی به شکل gik dxidxk

بنابر این :

ds2 =∑4𝑖 𝑘 gik dxidxk
تانژانت محور مار برمرکز سرعت پرتابه را بدست خواهد داد  .آهنگ سرعت زاویه ای عبارت خواهد بود از
تغییر جهت بردار مجانب مسیر  .این بردار با مبدا مرکز پرتابه و در راستای شعاع استوایی آن خواهد بود.
هرچ ند یک جرم کو چک در حال گردش بدور جرم بزرگ مان ند ماه دور زمین حول محور مار بر
اسببتوای خود می لنگد  .امابطور تقریبی می توان از این خروج از مرکزیت در مقابل ابعاد نجومی و شببعاع
مدارها چشببم پوشببی کرد .کره ماه بعنوان نمونه قمر سببیاره ای بصببورت قفل شببده دور زمین می گردد به
نحوی که در هر ماه یک بار به دور خودش می گردد .و ما از روی کره زمین همیشه یک طرف آنرا مشاهده
می کنیم .
برای تعیین کوتاهترین م سیر روی یک رویه هند سی بیان می کنیم که به ازای هر دو نقطه p,qیک قطعه
خم م ستقیم که از هر خم دیگری که این دو نقطه را بهم و صل می کند کوتاه تر ا ست .ممکن ا ست کوتاه
ترین مسببیر بین دو نقطه برروی رویه یکتا نباشببد .به عنوان مثال بی شببمار خم کوتاه قطب شببمال و قطب
جنوب یک کره را بهم وصل می کند.
در حالت کلی می گوئیم هنگامی که کوتاهترین قطعه خم از pبه qاست و)L (α) ρ(p,q
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شرایط تراز مندی جسمی که محور چرخش دارد
ذره ای ترازمند است که برایند تمام نیروهای وارد برآن صفر باشد بدیهی است یک سیاره یا قمر در
شرایطی که به دور مرکز گرانش در حال گردش هست ،شرایط تراز مندی آن برقرار شده است به عبارتی یا
در حالت تعادل مورد نظر به جسم مرکزی قفل شده یا در حال چرخش با تناوب ثابت می باشد
تا زمانی که این نیروها در حالت تعادل هستند یا مورد شتاب یا سرعت دهنده ای پیدا نشده جرم فضایی
با زمان تناوب بسیار دقیق چرخش خواهد کرد ،به طور مثال کره زمین با دوره تناوب 23ساعت و 56دقیقه و
24ثانیه بدور خود می چرخد.
A= 0.9850minutes 0.94x60= 56/4
هرجسم آسمانی که حداقل 1022

کیلوگرم جرم داشته باشد به لحاظ خود گرانشی به شمل کروی درمی

آید اجرامی مثل فوبوس و دیموس توان گرانشی الزم را برای تبدیل شدن به شکل کروی نداشته اند .در حین
اینکه جرم مورد نظر همزمان هم بشکل کروی در می آید و هم تعادل خود را حفظ می کند قاعدتا باید
سرعت چرخش تناوبی آن تعیین گردد که تحلیل ما نشان می دهد اگر سرعت زاویه ای اقمار وسیارات اگر
از این طریق تعیین گردد ،محاسبه آن بسیار پیچیده خواهد بود .ترازمندی را برای جسمی که ازادانه در هر
راستایی حرکت می کند بدست آوریم تراز مندی برای چنین اجسامی در صورتی برقرارمی شود که جمع
برداری تمام نیروهای وارده برجسم برابر صفر باشد.
براساس قانون دست راست ،جسمی که به آن گشتاور وارد می شود بصورت پاد ساعتگرد خواهد چرخید
،جسم در حال ترازمندی به اندازه بی نهایت کوچک زاویه Δαمی چرخاند انرژی پتانسیل آن تغییر نمیکند
با برقرار نمودن قانون کار  ،جسمی که دارای محور چرخش و در حالت ترازمندی هست جمع جبری تمام
گشتاور های نیرو نسبت به این محور برابر صفر باشد.
براساس قانون بنیادی دینامیک و(پایستگی اندازه حرکت زاویه ای ) اندازه حرکت زاویه ای برابر
حاصلضرب گشتاور لختی در سرعت زاویه ای بوده شکل کروی توپردارای گشتاور لختی متناسب با توان
چهارم شعاع آن می باشد.
می دانیم که خورشید و سیارات سیستم بسته ای را تشکیل می دهند که در آن قانون پایستگی اندازه حرکت
زاویه ای معتبر است.
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بر همین اساس قو انین کپلر در کل مجموعه برقرار است و سرعت زاویه ای سیارات در مدار بیضی شکل با
افزایش فاصله کاهش می یابد .نتیجه قانون پایستگی در تقارن فضا – زمان و همسانگردی جهان به خوبی
نمایان می گردد .براساس قضیه اول نیوتن جسمی که درون یک پوسته کروی حاوی ماده قرار گرفته هیچ
نیروی گرانشی از طرف پوسته تحمل نمی کند.
در میدان گرانشی معین ،سه ناحیه برای اجرامی که بواسطه خود گرانشی شکل گرفته اند قابل تعریف
است .اول ناحیه ای که بواسطه چگالی جرم آسمانی ،نزدیکتر یا به عبارتی مدار کوتاه تری را طی میکند این
فاصله را حد روچ یا حد روشه می نامند.
فاصله دوم عبارتست از مدار بیست و چهار ساعت به عبارتی مداری که دوره تناوب آن با دوره تناوب
زمین برابر است .و محدوده تایدال لوک ،ناحیه با فاصله زیاد که اسپین سیاره را شرایط بوحود می آورد .برای
خورشید مدار همزمانی از نسبت فاصله و دوره تناوب کپلر قابل استخراج است  ،به عبارتی مداری که در
آن سیاره هر 27روز یک بار دور خورشید می گردد .
ثابت کپلر برای سیارات منظومه شمسی از عبارت P2 =Kr3
بدست می آید  پس k=0.0003

چنین

R=2.6x10 5 kmاین به معنی آنست که خورشید ما خیلی کند می چرخدو این فاصله داخل کره خورشید
می افتد.
سیاره تیر در محدوده ای قرار گرفته که یک سال آن یک و نیم روز است پس اگر تیر در  0.4واحد نجومی
 ،پرید تناوبی یک و نیم دارد  ،محدوده تایدال لوک خورشید 0.26واحد نجومی معادل 40میلیون کیلومتراز
مرکز خورشید، .می باشد.
معادله خم میدان گرانشی خورشید در آزمایش ادینگتون و محاسبه انحراف حضیض مداری سیاره تیر
دقت خود را نشان داده بنابر این ژئودزیک مدار سیارات با رابطه

4𝜋2𝑟3
)𝐺(𝑚1+𝑚2

d2u
𝑘𝑚
𝑚𝑘𝑢2
= −𝑢 −
−3
d⍬2
𝑙2
𝑐2
𝑀𝐺𝜋6

N= 𝑙𝑇𝑐2

برای پرتو نور که از لبه خورشید می گذرد ژئو دزیک زمان گرنه زاویه خمیدگی را بارابطه
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 𝑐2𝑅 = αبه ما می دهد.
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سینماتیک ذره در فضای ریمانی مورد نظر به دقت و بسیار مورد محاسبه قرار گرفته است  .اما دینامیک آن بخصوص
بحث چرخش جزئی تمایل به این دارد که جرم را در حرکت پیرامون مرکز حوال محور خود نیز دوران دارد.
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