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 AdS/CFTفاده از حاسبه ی پارامتر خاموشی جت با استم

 2، کاظم بی تقصیر فدافن 1سمیه قدیری

 دانشگاه صنعتی شاهرود-دانشکده فیزیک2و1

 چکیده

 در این مقاله با استفاده از تناظر  گلوئون شناخته شده است.-پالسمای کوارک برای ویژگی ها مهمترینبه عنوان یکی ازپارامتر خاموشی جت 

 AdS/CFTغیر همدیس در مدل هولوگرافی ̂  به مقایسه ی مقادیر مختلف IHQCD ۴و نظریه ی یانگ میلز=N  نتیجه این به . می پردازیم

.نزدیک می شود QCDمقدار این پارامتر کوچک می شود و به مقدار  ،اه گرفتن فرض غیر همدیس بودن میدان در نظرمی رسیم که با 

خاموشی جت پارامتر یا Quenching   Jetبه گلوئونپالسمای کوارک  درجتها و خاموش شدن آنها کاهش انرژی 

قادیر م AdS/CFTتناظر  با استفاده از، این پارامتر ضمن مرور روش محاسبه ی در این تحقیق،  .]1[می باشدموسوم 

حاسبه ی مقدار انتظاری خاموشی جت با م در این مورد پارامتر .می کنیممقایسه  ئه شدهمختلف را با سایر مدل های ارا

استفاده  غیر اختاللی از روش های محاسبه ی پارامتر خاموشی جت  برایون نور گونه به دست می آید. حلقه ویلس

فته است، مورد بررسی قرار گر RHICر سمای کوارک گلوئون که دم محیط پال. زیرا یکی از ویژگی های مهمی شود

لذا به سراغ  ،نمی توان با روش های بسط اختاللی بررسی کرددر نتیجه . ]1[شدگی می باشد قوی بودن ثابت جفت

ی برا.]۳,2[استفاده کنیم  AdS/CFTمی توانیم از تناظر بنابراین  روش های غیر اختاللی برای حل مسأله می رویم.

در مختصات  ریسمان بازی را در نظر می گیریم که دو سر آن روی غشا قرار دارد. ، ابتدا ]۴[محاسبه ی این پارامتر

می باشد و بقیه مختصات  σ=  وτ   توصیف می شود. در پیمانه ایستا r(στ,)مخروط نوری ریسمان به صورت 

ا مقدار چشمداشتی حلقه ی ویلسون در نمایش مقدار این پارامتر بهانطور که می دانیم ثابت در نظر گرفته می شوند. 

2طول کوتاهتر در امتداد  L و می باشد   ×Lمستطیلی با اندازه ی   ارتباط دارد که  〈( )  〉الحاقی 
X  در حلقه ی

از آنجا که است.در امتداد مخروط نوری طول بزرگتر در حلقه ی ویلسون    وویلسون   
 

 
    

 

 
 و

ورداست. بنابراین نا   می باشد، می توان فرض کرد که جهان سطح در راستای     و چون        

ط نوری به صورت زیر تعریف می شود:متریک در مختصات مخرو.شودتوصیف می  r(σ)ریسمان به وسیله ی 
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 رهایباشد و با استفاده از تغییر متغیمختصات این ریسمان با در نظر گرفتن بعد هولوگرام به صورت پنج بعدی می 

 :تعریف می شودریسمان مورد نظر به صورت زیر        و      

(۳)                                                        (          ( )) 

 : مربوط به ریسمان به صورت زیر در می آید کنش ،کنش نامبو گوتودر جاگذاری روابط با
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(   )  از آنجا که می بریم. معادله ی چگالی هامیلتونی بهرهاز  ،    برای پیدا کردن   
:می باشد، داریم ⁄ 
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با  نشان داده می شود.    انرژی ریسمان را نیز در نظر گرفت که با بایستی خود لاح باشد. می      

  از روابط  بهره گیری با و         استفاده از رابطه ی

می کنش نهایی ریسمان  به محاسبه ی        و   √   

 :پردازیم

(۶)                                                               
√         

 √  
 

 به رابطه ی (۶)در رابطه بین آنها و مقایسه با رابطه نمایش بنیادی حاقی ورابطه حلقه ی ویلسون در نمایش ال با استفاده از

 دست می یابیم.پارامتر خاموشی جت 
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می باشد که از مقادیر اختاللی بدست آمده از  1۵-۵  (GeV2/fm)ر حدودد RHICداده های تجربی بدست آمده در 

QCD  بزرگتر می باشد. از مقایسه ی مقدار این پارامتر در دو نظریه یQCD۴یانگ میلز نظریه ی و = N  به نسبت

   ̂                              خواهیم رسید: روبرو

 ̂   
         

  Nبه بحث در مورد مقادیر مختلف ابتدا مقایسه کنیم؟ SYMپالسمای را با پارامترهای QCDترهای چطور پارام اما

gYM
 قرار دارد و همانطور که می دانیم این کمیت همان ثابت جفت ۵/۳-۸این مقدار بین بازه ی ]. ۵[مپردازی می 2

آمده  1در جدول دما و ثابت جفتشدگی توفت  محاسبه ی پارامتر خاموشی جت به ازای مقادیر مختلف شدگی توفت می باشد.

 :است

 λ وT به ازای مقادیر مختلف برای پارامترهای  ̂ : محاسبه ی مقادیر مختلف 1جدول

2۹۲ 2۵۲ 2۵۲ 2۵۲ 2۵۲ 1۹۲ T(Mev) 

۵/۵ ۸ ۵/۵ ۵/۳ π۶ π۶λ 

1/2 ۷/1 ۴/1 11/1 ۵/2 1۳/1  ̂(GeV2/fm)
 

به مقایسه ی مقدار این کمیت در دو مدل  اینجادر . ] ۶[.تر مطالعه کردلفی را بر این پاراممی توان تصحیحات مخت

 که متناظر با دمای=Mev2۹۲ T می پردازیم. به عنوان مثال در دمای IHQCDومدل هولوگرافی  N =۴یانگ میلز 
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Mev ۳۹۵T=  درمدلIHQCD مقدار پارامتر خاموشی جت در حدود  ،می باشدGeV
2
/fm 2 .نمودار زیر می باشد 

 .رسم شده است IHQCDبر اساس داده های بدست آمده از دو مدل یانگ میلز و مدل ] ۷[

.  

با توجه به نمودار رسم شده اینگونه استنباط می شود که با افزایش دما مقدار پارامتر خاموشی جت در هر دو نمودار 

 N = ۴در مدل یانگ میلز  د.کمتر می باش IHQCDافزایش می یابد اما سرعت افزایش این کمیت با دما در مدل 

 IHQCDمقدار پارامتر خاموشی جت با مکعب دما رابطه مستقیم دارد ولی با توجه به نمودار فوق می بینیم که مدل 

 دارد. QCDهم خوانی بهتری با داده های تجربی و مدل 

̂ رابطه  :  گیری نتیجه  
  

 
 توفت به سمت بی نهایت میل کند و در حد  تنها زمانی که ثابت جفتشدگی     √

NCمقادیر بدست آمده از  .های بزرگ معتبر استRHIC  در حدود    

  
می باشد که بزرگتر از نتایج اختاللی  1۵-۵ 

در فرضیه ی همدیس بودن میدان ها  N = ۴ضعف عمده مدل هایی نظیر یانگ میلز  باشد. میQCD به دست آمده از 

فرض همدیس بودن وجود نداشته  CFTتا دوگان جدیدی معرفی کنند که سمت  شده استبنابراین تالش  د.می باش

این است که یک زمینه گرانش ایجاد کند به گونه ای که دوگان نظریه میدان آن   IHQCD. ایده اصلی ] ۷[باشد

 شود. می QCDبدست آمده بسیار نزدیکتر به مدل  ̂ با این فرض مقادیر  شد.همدیس نبا
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