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 به نام خدا



 فهرست

 تعریف سیاهچاله
 انواع افق

 حدس سانسور کیهانی

 سیاچاله دینامیکی غبار
 ساختار علی

 نمودار پنروز
 



 سیاهچاله شوارتسشیلد    

 حل خالء معادله اینشتین با تقارن کروی •



•TS 

•MTS 

 
•TR 

TS 

•EH 

 

 
•AH 

 تعریف افق



کاهیده شدن به یک حالت •
 مخلوط

 تکینگی  عریان در رمبش ستاره



آینده علی تکینگی مشکل : بیان قوی•
دارد و نمی تواند در سطح کوشی 

 .قرار بگیرد
 
هیچ نوری از تکینگی به : بیان ضعیف•

.  بی نهایت نورگونه آینده نمی رسد
به بیان ریاضی توسعه ماکزیمال 

کوشی شامل همه بی نهایت نورگونه 
 .باشد

 
مشکل پیدا بدون این حدس علیت •

 می کند
 سازگار با قضیه بی مویی سیاهچاله ها•

 حدس سانسور کیهانی پنروز



 نمودار پنروز رمبش گرانشی



 حل دینامیکی•
 
 
 
 
 
 معادله اینشتن•

 
 شارپ-جرم میزنر•

 
 
 تقاطع الیه ها -1دو نوع تکینگی •
 

 کانونی شدن الیه ها  -2                   

 P=0فشار   LTBمتریک 



اگر شرط انرژی ضعیف برقرار •
باشد، شیب افق ظاهری کمتر از 

 ژئودزیک نورگونه است
 
 
 
 
 
ژئودزیک نورگونه افق را قطع •

 می کند
 
 
 

 مقایسه شیب افق به ژئودزیک های نورگونه



افق و تکینگی کانونی در مرکز  •
 .سیاهچاله همدیگر را قطع می کنند

 
 

 
در نقطه ای که افق و تکینگی  •

همدیگر را قطع می کنند شیب 
 .تکینگی بیشتر از شیب افق  است

 مقایسه شیب افق به تکینگی



 ساختار علی



 نمودار پنروز 



(  کل ذرات مادی)اگر شرط انرژی ضعیف برقرار باشد، خطوط ژئودزیک نورگونه •
 .نمی تواند از افق ظاهری خارج شود و همه ذرات وارد افق ظاهری می شوند

 
-افق ظاهری و تکینگی در مرکز سیاهچاله به هم می رسند که در آن نقطه جرم میزنر•

ولی تکینگی برای زمان های بعد از این تالقی جرم غیر صفر . شارپ صفر خواهد بود
 .خواهد داشت

 
تکینگی این رمبش هرگز نورگونه نخواهد بود  بنابراین اصل سانسور کیهانی قوی •

 .حفظ خواهد شد
 
اگر نوری از تکینگی خارج شود، رفتار افق باعث ( در سیاهچاله غبار)بر فرض محال •

 .می شود سانسور کیهانی ضعیف حفظ شود
 
 .حدس سانسور کیهانی در رژیم نیمه کالسیک پیچیده می شود•
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