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 کرومودینامیک امگا در لتیس کوانتوم  -ن پتانسیل پروتو

 اطمینان،فیصل؛فیروز آبادی،محمد مهدی

 گروه فیزیک،دانشگاه بیرجند،بیرجند

 

 چكیده
با اکشن  لتیسبر روی کرومودینمیک  سالپیتر با بکار بردن شبیه سازی کوانتوم-بوسیله ی تابع موج بته را ( با سه شگفتی باریون)امگا  -ما پتانسیل سیستم پروتون

پایین در اینجا  و  های باال جرم کوارک . کنیم محاسبه می              و طول                    ابعادبه لتیسی  ، بر رویویلسون  کیکوار

در اینجا ما فقط  .باشدمی                   جرم کوارک شگفتی مطابق با مقدار فیزیکی ،استفرض شده                 برابر با

   کانال
و ه بود           بر با برا انرژی بستگی این سیستم و ها جاذبه است فاصله  پتانسیل مرکزی در تمامیدهد که نشان می نتایج ،در نظر میگیریم را 

 .استمحاسبه شده  نیز جابجایی فازهمچنین 

Nucleon-Omega Force from Lattice QCD 

 
Etmina,Faisal;Firuzabadi,Mohammad Mehdi 

Physic group of University of Birjand,Birjand 
 

Abstract  
 

We calculate potentials between a proton and    (decouplet with strangeness    ) through the equal-time 

Bethe- Salpeter wave function, employing quenched lattice QCD simulations with the plaquette gauge action 

and the Wilson quark action on                     lattice at the lattice spacing            . The ud 

quark mass in our study corresponds to                 , while the s quark mass corresponds to the 

physical value of   .Here we consider only   
 channel, The central potential has attraction for all distances 

in our simulation. The binding energy of this system            ,is calculated, also its scattering phase shift 

is plotted. 

  

Key words: Lattice QCD, Omega-nucleon interaction,Nuclear forces,Bethe-Salpeter wave function. 
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با استفاده از [ 1]تازگی ها، رهیافتی جایگزین روش   .مقدمه

شده  معرفی (   )نوکلئونیبرای تعریف پتانسیل       1لتیس

  مستقیمی  که پتانسیل مشاهده پذیر فیزیکی ییز آنجاا [2،3،4]است 

  شود با پتانسیل از روش پدیده شناختی نمی  به طور کمی نیست،

 اگر چه هر دو روش طوری مشخص می شوند که. مقایسه شود

شوند و این به می  فاز پراکندگی درستی جابجاییمنجر به تولید 

 [.2] کندرا باز تولید می هسته اینیروی   ی خود خواص کلینوبه

                                                 
1
  ectttaL 

 2تابع همپوشانی ،در تحلیل طیف جرمی .جرم موثر فرمولبندی

با عدد کوانتومی یک هادرن مورد مطالعه قرار   یک عملگر 

های  در حالت  های خاصی ها سهم هر چند این عملگر .گیرد می

 تابع همپوشانی جمع بر روی همه حالت ها است، انرژی دارند،

 را به تکانه صفر تصویر شود رابطه ی زیر3 سینک عملگراگر 

  :خواهیم داشت

                                                 
2
 roCCLectoC noFattoF 

3
 rtFarepLCctoC 
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 است اقلیدسی 4کرلتور                 که دراینجا، 

تواند عملگری باشد که حالتی را خلق و یا نابود می   ،

های بزرگ حالت انرژی پایه چیره می   فقط برای .کند

         را به صورت  موثرو جرم  شود،

  
     

       
 .تعریف کرد توانمی 

 نوکلئونیروش ما در بدست آوردن پتانسیل  .پتانسیل

ما فقط پراکندگی  .توضیح داده شده است[ 2،3،4]در 

گیریم، با معادله ی موثر در نظر می راrدر انرژی کم   

شروع   سالپیتر -بته،      φشرودینگر برای تابع موج 

 :یدآبدست می  کنیم، که این از معادله لیپمن شوینگر می

 
 

  
  φ    

             φ              

  φ             
  که 

    
    و          

      

و انرژی غیر نسبیتی در      یافته سیستم کاهشجرم 

 از( 2)رابطه ی  .باشد به ترتیب می ،چارچوب مرکز جرم

سه کوارک به    عملگر موضعیبا برابر قرار دادن     

در . اثبات شده است نوکلئونی  ای عنوان عملگر میانه

تواند بسط داده پتانسیل غیر موضعی می ،انرژی پایین

  ،[ ] دشو

                                              

                                                 
roCCLectoC

4r

 
 Equal-time Bethe-Salpeter 

 
 Lippmann-Schwinger 

 
 Local Operator 

 
 Interpolating 

 ی، رابطه  نقطه -چهار کرلتوردر لتیس از    تابع موج 

 :زیر بدست میاید

φ                         

 
 

  
 

 

    
   

                          
            

                              

 

           

     

                                      

                                       

،   1اندیس رنگ  و     ، های دیراک اندیس  𝛽و 𝛼که 

و        .باشد می بار غماتریس همیو      و 

باشد، و  ای برای پروتون و امگا می عملگر میانه       

قرار      ه در است ک 11چشمه ی دیواری         

شش کوارک با  انرژی های مقدار و ویژه حالت ویژه .دارد

به ترتیب با عناصر ماتریس       و    

              
برای . شودمشخص می             

در حالت پایه چیره    و تابع موج     ،       

 .شودمی

برای تابع موج        در اینجا ما پتانسیل مرکزی موثر

 :کنیم را بصورت زیر تعریف می  

        
 

  

            

     
        

سرعت منجر  در مرتبه ی اول تا ، [ ] ( )با بسط معادله 

  به

      
 

  
 

             

       
             

    یشده نرمال  کرلتور تابع         شود که در آنمی 

        
   

 .باشد می               

                                                 
 
 Four-point Correlator 

1 
 Color 

11
 Wall Source 
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 پیمانه ایما در اینجا از اکشن . مشخصات لتیس و نتایج

 13 ای پیمانهو اکشن فرمیونی ویلسون با کوپلینگ  12پالکت

𝛽  .ایم استفاده کرده        به ابعاد بر روی لتیس      

ای  جهت تولید پیکر بندی پیمانه  1با اوررلکشن 14الگوریتم هیتبس

برای ( تناوبی)شرایط مرزی دیریکله  .ترکیب شده است ،  1کوینچد

 .تبرقرار شده اس( مکانی)  هت زمانیها در ج کوارک

        ) امگا باریون هایجرم موثر  1،2،3در شکل 

و  ( 1 ای دو نقطه)،(              ) ،پروتون (     

 1جرم چهار نقطه ای
rپروتون، به ترتیب نشان داده شده و  - مگاا

های  نشان داده شده سهم حالت ی در محدوده .محاسبه شده است

 یدو پارامتر تابعکه به توان نادیده گرفت،  را می برانگیخته

 .شده است فیت               

  و  4و پتانسیل مربوطه در شکل            تابع موج در زمان

و  (الپالسی) اول یrجمله  در شکل  .است بترتیب نشان داده شده

در رابطه ی  مرکزی پتانسیل (مرتبه اول مشتق زمانی) جمله ی دوم

 .باشد می(  )

 زیر  به تابع مرکزی فیت کردن پتانسیلبا 

               
  

             
    

    

 
 
 

            

نشان داده   با خط توپر در شکل (  )معادله ، پتانسیل و تابع فیت)

 بستگیانرژی حل معادله شرودینگر با و سپس  .(شده است

                                                 
12

 Plaquette Gauge Action 

13
 Gauge coupling 

14
 Heatbath algorithm 

1 
 Overrelaxation 

1 
 Quenched gauge configuration 

1 
 Two-Point mass 

1 
 Four-Point effective mass 

نشان داده شده   شکل در)وجابجایی فاز  (          )  

 .بدست آمده است( .است

های  بر هم کنش بارین بارما در اینجا برای اولین .  نتیجه گیری

و . بررسی کردیم کرومودینامیکامگا را با استفاده از لتیس  -پروتون

   ای در کانال های نیروی هسته فاصله  این بر هم کنش برای تمامی

  
های کنونی برای نتیجه گیری  البته داده .دهدجاذبه نشان می 

و جرم ما کوچک نیستند چرا که اندازه لتیس   مشخص کافی

 .ها بزرگ فرض شده اند کوارک

 
 . (را نشان می دهد خط افقی بازه ی فیت)ذره ی پروتون  جرم موثر: 1شكل 

 
 (.خط افقی بازه ی فیت را نشان می دهد)امگا جرم موثر باریون : 2شكل 

۲۴۰ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

4 

 

 
خط افقی بازه ی فیتت  )امگا -برهمكنش پروتون( چهار نقطه ای)جرم موثر : 3شكل 

 (.را نشان می دهد

 
 . t=8 secدر بازه ی زمانی  BSتابع موج : 4شكل 

 
جمله ی اول الپالسین و )، t=8 secپتانسیل مرکزی موثر در بازه ی زمانی : 5شكل 

 .( (8رابطه ی سمت راست )جمله ی دوم مشتق مرتبه ای اول 

 
 .است شده داده نشان (توپر خط ) (9) ،معادله تیف تابع و پتانسیل مرکزی. 6شكل 

 
 .میدهد نشان را جرم مرکز چهارچوب در یانرژ حسب بر فاز ییجابجا. 7 شكل

 

 سپاسگزاری
ژاپن و  ییوکاوا آوکی از انیستیتوی 19از همكاری جناب پروفسور سینیا

از مرکز علوم محاسباتی دانشگاه تسوکوبا ژاپن و تمامی   2پروفسور نمورا

 .ژاپن کمال تشكر دارم HALگروه اعضای 
 ها مرجع
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