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حماسبه تابع توزيع گلوئون وابسته به تكانه عرضي
1

سارا طاهري منفرد

1

پژوهشکده فیزیک ذرات و شتابگرها ،مرکز دانشهای بنیادی

چكيده
اندازهگريي هاي اجنام شده از تابع ساختار پروتون در فرایند DIS
در برخورددهنده  HERAدادههاي بسیار دقیقي را فراهم آورده است

ك ه تعیني دقیق تابع توزیع پارتون در بازه بزرگي از متغريهاي
سینماتیكي را امكانپذیر ميكند .در اینجا برازشي را با استفاده
از مدلهاي وابسته به تكانه عرضي و معادله  CCFMاجنام داده و فرم
دقیقي را براي تابع توزیع گلوئون وابسته به تكانه عرضي استخراج
كردمي.

مقدمه
پراكندگي ناكشسان ژرف با حماسبه سطح مقطعها و توابع
ساختار بر حسب توابع توزیع پارتوني (PDFs) 1توصیف ميشود .این
توزیعها معیاري از احتمال محل كسر  xاز اندازه حركت هادرون در
مقیاس انرژي  Q2توسط پارتون مورد نظر هستند .پارامرتبندي این
توزیعها با استفاده از فرمهاي تابعي كه شامل تعدادي پارامرت
قابل تنظیم هستند از برازش دادههاي جتربي بدست ميآید .براساس
جمموعه دادههاي جتربي مورد استفاده ،فرم تابعي انتخابي ،رهیافت
درنظرگرفنت جرم كواركهاي سنگني و تكنیكهاي اجنام برازش توزیعهاي
خمتلفي براي پارتونها بدست ميآید .هرچند نتایج كلي تا حدودي
شبیه به هم هستند ويل در نواحي خمتلفي از  xو  ،Q2با توجه به
نكات فوق ،اختالفهایي بني توزیعهاي پارتوني حماسبه شده وجود
دارد .ویژگي مهمي كه این توابع توزیع دارند این است كه اثري
از اندازه حركت عرضي  kt2در آهنا دیده منيشود و حتول آهنا بر اساس
معادالت  DGLAPاست .این توابع توزیع جهت حماسباتي كه وابسته به
 kt2نیستند مانند سطح مقطع كل ،توابع ساختار ) F2(x,Q2و دیگر
اندازهگرييهاي  inclusiveكه در آهنا نتایج كل برهمكنش مورد مطالعه
اند مناسب هستند .در مورد مطالعات  exclusiveكه بررسي سهم یك
یا تعدادي از حاالت هنایي برهمكنش امهیت پیدا ميكند نیاز به
توزیعهایي دارمي كه نقش  kt2در آهنا وارد شده باشد .این توابع،
توابع توزیع وابسته به عرضي 2هستند.

معادله CCFM
از آجنایي كه توابع توزیع  TMDتابع دو متغري مقیاس هستند،
معادله حاكم بر حتول آهنا پیيیدهتر از معادالت حاكم بر توابع
توزیع انتگرالگريي شده است .معادله  CCFMحتول این توابع را به
صورت
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هستند .مروري بر روند حماسبه و استخراج این معادله در مرجع ][3
ارائه شده است .در حماسبه معادله  ،CCFMبا در نظر گرفنت سهم
مجالت ناشي از تابش گلوئونها در سطح مقطع در مراتب خمتلف،
رابطهاي بازگشيت براي این سهمها بدست ميآید و لذا ميتوان این
اثرات را تا متام مراتب حلاظ كرد .در روند اجنام این حماسبات
نكتهاي كه رعایت شده ترتیببندي زاویهاي است .مهبستگي زاویهاي
در زجنريه حتوالت كه ناشي از ترتیببندي زاویهاي است ،بررسي حتلیلي
در چارچوب این معادله را حمدود به استفاده از برنامه cascade
ميكند كه به بررسي آبشار ذرات در قالب برنامههاي شبیه سازي با
استفاده از روش مونت كارلو ميپردازد ].[4
q0

مقیاس

ابتدایي

حتول

و

فرماليزم اجنام حماسبات
هدف پروژه فعلي این است كه دادههاي تركیب شده توابع ساختار F2
و  F2Charmرا براي تعیني توابع توزیع  TMDاستفاده كند] .[6،5یك
برنامه كلي براي پدیدهشناسي این توابع توزیع در مرجع ][7
ارائه شده است .این پروژه هديف حمدودتر دارد و خود را به
درنظرگرفنت دادههاي  DISدر ناحیه سینماتیكي xهاي بسیار كوچك
مقید كرده است .براي اجنام حتلیلهاي پدیدهشناسي باید سهمهاي
مربوط به xهاي كوچك را به سهمهاي xهاي متوسط و بزرگ ارتباط
دهیم .براي این كار از معادله حتول  CCFMاستفاده كردمي .به
 CASCADEرا به صورت مهزمان با
منظور اجنام برازش برنامه
 HERAFITTERاجرا كردمي ] .[8در هنایت توزیع گلوئون  TMDدر مقیاس
اولیه حتول از برازش دادههاي  DISبدست آمد .برازش را روي
دادههاي تابع ساختار  F2در بازه  x<0.006و  Q2>6 GeV2و تابع
ساختار  F2Cدر بازه  Q2>2.6 GeV2اجنام دادمي .مهراه با تعیني توزیع
گلوئون  ،TMDمقدار جرم كوارك  charmو مقدار ثابت جفت شدگي قوي
را نیز استخراج كردمي .دو فرم پارامرتي كردن
B
C
]xg( x, k t )  Ax (1  x) (1  Dx  Ex 2 ) exp[ k t2 / 2
و
B
C
2
]xg( x, k t )  Ax (1  x) exp[ k t / 2
كه به ترتیب بر مبناي  6و  3پارامرت جمهول هستند در برازمشان
استفاده كردمي كه به نتایج موجود در جدول  1منجر شد.

جدول : 1مقدار

  2 / ndfمربوط به برازش بر روي دسته دادههاي خمتلف براي 2
فرم پارامرتي كردن گلوئون
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مهانطور كه در جدول  1مشخص شده است ،افزایش تعداد پارامرتهاي
جمهول تاثري چنداني در هبرت شدن برازش ندارد .در شكل  1مقایسهاي
از فرم این دو توزیع گلوئون با حتول به مقیاس جرم بوزون ،z
براي  k t2  10GeV 2بر حسب  Xرسم شدهاست.

شكل : 1توزيع گلوئون  TMDبر اساس دو فرم پارامرتي كردن در
 p 2  mZ2 , kt2  10GeV 2بر حسب X

نتيجه گريي
توزیع گلوئون  TMDبراي خنستني بار از جدیدترین دادههاي
بسیار دقیق  DISبدست آمده در  HERAبا دقت خوبي در xهاي بسیار
كوچك استخراج شد.
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