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در این مقاله از روش بازبهنجارش هولوگرافیک برای محاسبه توابع دو نقطهای تانسور تنش نظریه میدان
همدیس استفاده میکنیم .در قسمت گرانش فضا-زمانهای مجانباً  AdSرا در پیمانه  BMSمینویسیم و
روش استاندارد بازبهنجارش هولوگرافیک را برای این فضا-زمانها به کار خواهیم برد .اهمیت محاسبه توابع
چند نقطهای در این پیمانه به خاطر سهولت گرفتن حد فضای تخت است که در انتهای مقاله در مورد آن
بحث میکنیم.
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 .1مقدمه
پیشنهاد مالداسنا برای تناظر میان نظریه میدانهای همدیس در  dبعد وگرانش در زمینه  AdSدر d+1
بعد[ ، ]1شاخه تحقیقاتی بسیار فعالی را در حوزه فیزیک انرژیهای باال به وجود آورده است .یکی از سواالت
باز در این زمینه گسترش دوگانی بین نظریههای پیمانهای و نظریههای گرانشی به خارج از چارچوب
AdS/CFTاست .در واقع سوال این است که آیا فضا-زمانهایی که به طور مجانبی  AdSنیستند نیز
دارای یک نظریه دوگان هستند؟
یکی از فضا-زمانهای مطلوب برای بررسی دوگانی ،فضا-زمانهای مجانباً تخت هستند که با گرفتن حد
فضای تخت از فضا-زمانهای مجانباً  AdSبه دست میآیند .منظور از حد تخت در فضا-زمانهای
مجانباً  AdSحدی است که ثابت کیهانشناسی (که برای فضا-زمانهای مجانباً  AdSمنفی است) به سمت
صفر میل کند .صفر شدن ثابت کیهانشناسی از دید متریک مجانباً  AdSبه صورت صفر شدن شعاع AdS
جلوه میکند .میتوان پرسشی به این صورت مطرح کرد که حد تخت درسمت گرانش متناسب با چه حدی
در سمت نظریه میدان دوگان خواهد بود .خوشبختانه پیشنهادی برای این موضوع در مقاالت[ ]2،3مطرح
شده است که حد تخت گرانشی را با حد فرانسبیتی در سمت نظریه میدان همدیس معادل میگیرد .بر
مبنای این پیشنهاد  ،دوگان به فضاهای مجانباً تخت یک نظریه میدان همدیس منقبض شده یا CCFT
است و این دوگانی  Flat/CCFTنام گرفته است.
بر مبنای دوگانی  Flat/CCFTمیتوان محاسبات جالبی با استفاده از حدگرفتن از محاسبات AdS/CFT
انجام داد .به عنوان مثال در مقاله [ ]4نشان داده شده است که آنتروپی حل کیهانشناختی که از حد تخت
سیاهچاله  BTZبه دست میآید با فرمولی شبیه فرمول کاردی در  CCFTداده میشود .آنتروپی
درهمتنیدگی برای  CCFTها با استفاده از محاسبات هولوگرافیک در فضاهای مجانباً تخت در مقاله[]5
مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین محاسبه توابع چند نقطهای  CCFT2ها با استفاده ار روش
هولوگرافیک اخیرا در مقاالت [ ]6و [ ]7انجام شده است.
دو نوع محاسبه در راستای تکمیل دیکشنری  Flat/CCFTقابل انجام است .روش اول این است که به
صورت مستقل از  AdS/CFTبه  Flat/CCFTنگاه کرد و سعی کرد محاسبات مربوط به  CCFTرا به
یک محاسبه معادل در فضاهای مجانباً تخت مربوط دانست .روش دوم این است که از
محاسبات  AdS/CFTحد گرفت .روش دوم به لحاظ محاسباتی سادهتر به نظر میرسد چون کافی است در
محاسبات سمت گرانش شعاع  AdSرا به صفر میل داد .اما در عمل اینگونه محاسبات به مشکل بر
میخورد چون تعریف فضاهای مجانباً  AdSبه صورت معمول که با مختصات ففرمن-گراهام[ ]8داده
میشود در حد شعاع  AdSبه سمت صفر ،خوش تعریف نبوده و متریکهای مرتبط در این حد دارای
تکینگی هستند .چاره این است که فضاهای مجانباً  AdSرا در یک پیمانه دیگر بنویسیم .یک پیمانه
شناخته شده برای این کار پیمانه  BMSنام دارد که حد تخت از آن فضاهای مجانباً تخت را به دست
میدهد .ادعا بر این است که با شروع از این پیمانه و انجام محاسبات هولوگرافیک ،میتوان در نهایت حد
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تخت گرفت و به محاسبهای در فضا-زمانهای مجانباً تخت رسید که معادل با یک محاسبه در CCFT
است.
مهمترین مسالهای که در یک  CCFTمیتوان به آن فکر کرد محاسبه توابع چند نقطهای عملگرها است.
اگر دوگانی  Flat/CCFTرا قبول کنیم آنگاه محاسبه این توابع در سمت گرانش دارای یک تعبیر
هولوگرافیک است .در  AdS/CFTنیز محاسبه هولوگرافیک توابع چند نقطهای  CFTبه وسیله روش
استاندارد بازبهنجارش هولوگرافیک [ ]9در سمت  AdSانجام میشود .انتظار بر این است که روش
بازبهنجارش هولوگرافیک برای  Flat/CCFTنیز وجود داشته باشد که هنوز از مسائل باز است .با فقدان
این روش مستقیم ،میتوان روش حدگیری از  AdS/CFTرا برای این مساله آزمود .این روش در مقاله
[ ]10برای محاسبه توابع تک نقطهای عملگرها به کار برده شده است .همان طور که انتظار میرود متریکی
که [ ]10برای اعمال روش بازبهنجارش هولوگرافیک استفاده میکند در مختصات  BMSداده میشود .در
این مقاله برآنیم تا محاسبات [ ]10را ادامه داده و توابع دو نقطهای تانسور تنش را نیز به دست آوریم .در
واقع روش استاندارد بازبهنجارش هولوگرافیک در مختصات  BMSرا برای محاسبه توابع دو نقطهای به کار
خواهیم برد .برای این منظور در ابتدا پیمانه  BMSرا معرفی میکنیم و محاسبات [ ]10برای توابع تک
نقطهای را مرور میکنیم .سپس توابع دو نقطهای را حساب کرده و در مورد حد تخت از آنها بحث میکنیم.

 .2معرفی پیمانه BMS
پیمانه  BMSمتریکهای به طور مجانبی  AdSرا به دست میدهد که حد فضای تخت از آنها خوش
تعریف است .در دستگاه  BMSمتریک به صورت زیر داده میشود[:]10
2
dsd+1
𝜈 𝑥𝑑 𝜇 𝑥𝑑 𝜈𝜇= G
= −Φ 𝑑𝑢2 + 2 𝑑𝑢 𝑑𝑟 + 𝛾𝑖 𝑗 ( 𝑑𝑥 𝑖 + 𝜎̅ 𝑖 𝑑𝑢 )( 𝑑𝑥 𝑗 + 𝜎̅ 𝑗 𝑑𝑢 ),

)(1

به طوری که بسط مجانبی مؤلفههای متریک به صورت زیر است:
𝛾𝑖 𝑗 (𝑟, 𝑢, 𝑥⃗) = 𝑟 2 (𝛾(0)𝑖 𝑗 (𝑢, 𝑥⃗) + 𝑂(𝑟 <0 )) ,
Φ(𝑟, 𝑢, 𝑥⃗) = Φ(0) (𝑢, 𝑥⃗) + 𝑂(𝑟 <0 ),
𝜎̅ 𝑖 = 𝑂(𝑟 <0 ).
)(2
ℓ0
در ( )1حد∞ → 𝑟 بینهایت پوچ ) (null infinityرا به دست خواهد داد .با تغییر مختصات = ̅𝑧 که
𝑟
 ℓ0یک ثابت با بعد طول است (یک انتخاب برای  ℓ0میتواند ثابت نیوتون در سه بعد  𝐺3باشد) و نیز با
2

𝑧̅ 2

ℓ0

ℓ0

̅𝑧 ̅
تعریف  𝜙 = 2 Φو 𝑗 𝑖𝛾 2
)(3

= 𝑗 𝑖̅𝑔 خواهیم داشت:

−𝜙̅du2 − 2 𝑑𝑢 𝑑𝑧̅ + 𝑔̅𝑖 𝑗 (𝑑𝑥 𝑖 + 𝜎̅ 𝑖 𝑑𝑢)(𝑑𝑥 𝑗 + 𝜎̅ 𝑗 𝑑𝑢)).

ℓ20
(
𝑧̅ 2

= 𝑑𝑠 2

اگر متریک فوق را در معادله حرکت اینشتین با حضور ثابت کیهانشناسی قرار دهیم به دست خواهیم آورد
d+1
Ri j = −
G .
)(4
(α ℓ0 )2 i j
3

برای به دست آوردن این معادله فرض شده است که شعاع فضا-زمان پاددوسیته به صورت  αℓ0داده
میشود که  αیک ثابت بدون بعد است .با این انتخاب حد فضای تخت معادل با ∞ →  αخواهد بود .حل
مجانبی معادله ( )4حول  z=0نتایج زیر را به دست خواهد داد:
𝑔̅i j (r, u, x) = 𝑔̅(0)i j + 𝑧̅𝑔̅(1)i j + O(𝑧̅ 2 ),
1
𝜙̅(r, u, x) = 2 + 𝑧̅𝜙̅(1) + O(𝑧̅ 2 ),
α
𝑖
𝑖 (𝑟,
̅𝜎
)𝑢, 𝑥) = 𝜎̅(0
+ O(𝑧̅ 2 ).
)(5
𝑖
) 𝜎(0مقادیر مرزی دیریشله یا همان منبع نظریه میدان دوگان هستند .دو دلیل وجود
𝑗 𝑖) 𝜙̅(1) ، 𝑔(0و
دارد که یک بار دیگر تغییر مختصات را اعمال کنیم:
اول :با توجه به اینکه منبع نظریه دوگان در تابع ) 𝜙̅(1یعنی در )  𝑂(𝑧̅ 2قرار دارد .این منبع در مرز
همدیس فضای پاد دوسیته وجود ندارد .از آنجا که برای محاسبه تابع دو نقطهای نیاز به وردش گیری از این
منبع وجود دارد ،سعی میکنیم با یک تغییر مختصات این جمله را به مرتبه)  𝑂(𝑧̅ 0ببریم.
دوم :اگر مبنا بر این باشد که متریک ما تمام خانواده همدیس را در مرز همدیس تولید کند ،نیاز به تغییر
مختصات به گونهای که تمام این پاسخها را در مرز داشته باشد وجود دارد.
به منظور حل هر دوی این مشکالت در [ ]10پیشنهاد شده است که تغییر مختصات ) 𝑖 𝑥 𝑧 = 𝑧̅ 𝑁0 (𝑢,
را اعمال کنیم که  𝑁0یک تابع مثبت است .با این تغییر مختصات متریک به شکل زیر تبدیل میشود:
ℓ20
2
dsd+1 = 2 ( −𝜙N0 du2 − 2 N0 du dz
z
+ g i j (dx i + σi du)(dx j + σ𝑗 𝑑𝑢)),
)(6
و توابع متریک به شکل زیر بازتعریف میشوند:
𝜙 𝑁0 = 𝜙̅𝑁02 − 2𝑧 (𝜕𝑢 − 𝐿𝜎̅ )𝑁0 + 𝑧 2 |Δ𝑔̅ log 𝑁0 |2 ,
𝜎 𝑖 = 𝜎̅ 𝑖 + 𝑧 𝑁0−2 𝑔̅ 𝑖 𝑗 𝜕𝑗 𝑁0 ,
𝑔𝑖 𝑗 = 𝑁02 𝑔̅𝑖 𝑗 .
)(7
حال اگرحل مجانبی تابع𝜙 متریک را بررسی کنیم ،خواهیم یافت:
𝜙(𝑧, 𝑢, 𝑥 𝑖 ) = 𝜙(0) (𝑥 𝑖 , 𝑢) + 𝑧 𝜙(1) (𝑥 𝑖 , 𝑢) + 𝑂(𝑧 2 ),
1
𝜙(0) = 2 𝑁0 ,
𝛼
ϕ(1) = 𝜙(1) − 2 (∂i − Lσ(0) ) log(N0 ).
)(8
در اینجا هر دو تابع ) 𝜙(1و  𝑁0توابعی دلخواه هستند که با اعمال شرط زیر میتوان یکی را به نفع دیگری
از بین برد:
)(9
با استفاده از ( )6متریک القا شده در روی مرز برابر خواهد بود با

) ϕ(1) = (∂i − Lσ(0) ) log(𝑁0
𝑏 𝑥𝑑 𝑎 𝑥𝑑 𝑏 𝑎𝑑𝑠𝑑2 = ℎ
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ℓ20
= 2 ( −ϕN0 du2 + g i j (dx i + σi du)(dx j + σj 𝑑𝑢)),
)(10
z
که متریک پسزمینهای که نظریه میدان دوگان بر روی آن زندگی میکند با استفاده از آن به صورت زیر به
دست میآید:
ℓ20
2
))𝑧(𝑂 𝑑𝑠𝑑 = 2 (ℎ(0)𝑎 𝑏 𝑑𝑥 𝑎 𝑑𝑥 𝑏 +
𝑧
ℓ20
1
𝑗
𝑖
)= 2 (− 2 𝑁02 𝑑𝑢2 + 𝑔(0)𝑖 𝑗 (𝑑𝑥 𝑖 + 𝜎(0
𝑑𝑢) (𝑑𝑥 𝑗 + 𝜎(0) 𝑑𝑢)).
)(11
𝑧
𝛼

 .3تابع تک نقطهای تانسور تنش
در این قسمت تابع تک نقطهای را برای تانسور تنش نظریه میدان دوگان در دو بعد به دست خواهیم آورد.
بنابراین با شروع از متریک ( ،)6آن را در سه بعد مینویسیم،
ℓ20
2
) 𝑑𝑠3 = 2 ( −ϕ𝑁02 𝑑𝑢2 − 2 𝑁0 𝑑𝑢 𝑑𝑧 + 𝑔(𝑑𝑥 + 𝜎 𝑑𝑢)2
)(12
𝑧
با استفاده از معادله اینشتین در حضور ثابت کیهانشناختی منفی ،پارامترهای متریک به شکل مجانبی به
صورت زیر بدست میآیند:
z2
ϕ(z, u, x) = ϕ(0) (x, u) +
(ϕ(2) (𝑥, 𝑢)) + … ,
2
z2
σ(z, u, x) = σ(0) (u, x) + z σ(1) (u, x) +
(σ (𝑥, 𝑢)) + … ,
)2 (2
z2
𝑔(𝑧, 𝑢, 𝑥) = 𝑔(0) (𝑢, 𝑥) + 𝑧 𝑔(1) (𝑢, 𝑥) +
)(13
(g (𝑥, 𝑢)) + …,
)2 (2
که جمالت بسط به صورت زیر دارای ارتباط با همدیگر هستند:
𝑁0
ϕ(0) = 2 ,
α
∂x N 0
= )σ(1
,
)g (0
α2
= )g (1
(∂ g − σ(0) ∂x g (0) − 2 g (0) ∂x 𝜎(0) ),
)N0 u (0
)g 2(1
= )g (2
.
)(14
)2 g (0
بر خالف انتظار ) 𝑔(2یک ثابت انتگرالگیری نیست .این جمله توسط جمالت منبع و با استفاده از معادله
مجانبی میدان معین میشود .بنابراین در اینجا ) 𝜎(2و ) 𝜙(2جمالت پاسخ بوده و  𝜎(0) ، 𝑁0و
)𝑔(0جمالت منبع هستند.
اگر ما در همین نقطه از محاسبات حد تخت را اعمال کنیم آنگاه ضریب ) 𝑔(1و به دنبال آن ) 𝑔(2تبدیل
به ضرایب انتگرالگیری خواهند شد و به دنبال آن جمالت پادکنش گرانشی جمالتی غیرمحلی میشوند که
5

مطلوب نیست .برای محاسبه توابع چند نقطهای نیاز به معرفی جمالت پادکنش داریم که باعث حذف
بینهایت ها از کنش  on shellمیشود .پادکنش گرانشی در پیمانه  BMSبرای حلهای به طور مجانبی
پاددوسیته در مرجع [ ]10معرفی شده است که با استفاده از آن کنش بازبهنجار شده به صورت زیر به دست
خواهد آمد:
1
1
= Sren
∫ d3 x √G ( R[G] + 2 Λ) +
∫ d2 x √γ k
16 π G3 M
8 π G3 ∂M
1
+
∫ d2 x √γ ,
)(15
8 π G3 α ℓ0 z=ϵ
که  kانحنای عرضی است .تابع تک نقطهای یا تانسور انرژی-تکانه با استفاده از روش براون-یورک [ ]11به
صورت زیر تعیین میشود:
1
1
= 𝑗 𝑖𝑇
ℎ ).
)(16
(𝑘𝑖 𝑗 − ℎ𝑖 𝑗 𝑘 −
8 π GN
𝑗 𝑖 𝛼 ℓ0
پس از جایگذاری مقادیر داریم:
)−ℓ0 𝛼 𝑔(0) 𝜙(2
= > < Tx x
,
32 π GN N0
)ℓ0 g (0) σ(0) σ(2
)ℓ0 N0 ϕ(2) ℓ0 α g (0) σ2(2) ϕ(2
= > 𝑢𝑢< T
−
−
,جمالت محلی +
8 π GN α
32 π α GN
32 π GN N0
)ℓ0 𝑔(0) 𝜎(2) ℓ0 𝛼g (0) σ(0) ϕ(2
= > 𝑥 𝑢𝑇 <
−
جمالت محلی +
)(17
𝛼 𝑁𝐺 𝜋 16
32 π GN N0
جمالت محلی را میتوان بوسیله جمالت مرزی در کنش از بین برد .این جمالت در قسمت گرانشی شامل
فیزیک خاصی نمیشوند ،اما در قسمت نظریه میدان دوگان چند راهنمایی کلی دارند از جمله اینکه نظریه
دوگان باید یک نظریه ایستا باشد[.]10

 .4تابع دو نقطهای
 .1.4خطی سازی
برای یافتن تابع دو نقطهای نیاز داریم که جمالت پاسخ را بر اساس جمالت منبع معین کنیم به این منظور
به حل خطی معادالت اینشتین اکتفا میکنیم .ابتدا متریک پسزمینه را به شکل زیر برمیگزینیم:
ℓ20 1
2
)  = 2 ( 2 𝑑 𝑢2 − 2 𝑑𝑢 𝑑𝑧 + 𝑑𝑥 2پسزمینه𝑠 𝑑
)(18
𝛼 𝑧
میخواهیم متریک ( )12را در پس زمینه ( )18مختل کنیم .اگر پارامتر اختالل را  bبنامیم آنگاه داریم:
1
ϕ = 2 + b F,
𝛼
𝑔 = 1 + 𝑏 𝛾,
σ= bS.
)(19
بعد از حل خطی معادله اینشتین حاصل به این ترتیب خواهد بود:
6

γ = g (0) (u, x) + z g (1) (𝑢, 𝑥),
𝑆 = 𝑆(0) (𝑢, 𝑥) + 𝑧 2 𝑆(2) (𝑢, 𝑥),
F = zf(1) (u, x) + z 2 f(2) (𝑢, 𝑥).
)(20
فقدان ) 𝑔(2در این حل را از قبل هم انتظار داشتیم زیرا در رابطه ( )14نشان دادیم که این جمله به واسطه
جمله منبع بدست میآید و ثابت انتگرالگیری نیست .اما ) 𝑆(2) ، 𝑓(1و ) 𝑓(2از معادالت زیر پیروی
میکنند:
𝑔(1) = 𝛼 2 (𝑓(1) + 2 𝜕𝑥 𝑆(0) + 𝜕𝑢 𝑔(0) ),
𝑢𝜕
𝑓(2) = −2
𝑆 ,
)𝜕𝑥 (2
1 2
𝛼4
1
𝑆(2) = 𝛼 𝜕𝑥 𝑓(1) + 2
)(21
(𝜕𝑢2 𝜕𝑥2 𝑆(0) − 𝜕𝑥 𝜕𝑢3 𝑔(0) ).
2
2
2
𝑢𝜕 𝛼 𝜕𝑥 −
2
̅𝑧
=  zرا انجام میدهیم .مقادیر منبع و پاسخها به صورت زیر بدست
در این مرحله تغییر مختصات
N0

میآیند:
N02
ϕ(0) = 2 ,
α
σ(0) = b S(0) ,
𝑔(0) = 𝑁02 (1 + 𝑏 𝑔(0) ),
)f(2
ϕ(2) = b
,جمالت محلی +
N0
)S(2
 .جمالت محلی σ(2) = b 2 +
)(22
N0
نتیجه خطیسازی معادالت اینشتین و تغییر مختصات این است که:
2 𝜕𝑥 𝑁0
= )𝑓(1
.
)(23
𝑁0
همانگونه که انتظار داشتیم ) 𝑆(2و ) 𝜙(2جمالتی غیرمحلی از منبع هستند و توسط تحلیل نزدیک مرز
معین نمیشوند .این جمالت ،پاسخهای نظریه میدان دوگان هستند .نکته مهم در این تحلیل این است که
هیچ یک از دو پاسخ ما به تابع  𝑁0وابسته نیستند .یک بار دیگر توابع تک نقطهای را در تحلیل خطی
بازنویسی میکنیم
𝛼 −ℓ0
𝛼 ℓ0
= 𝑠> 𝑥 𝑥𝑇 <
𝑏𝑓(2) −
𝑏 2 𝑔(0) 𝑓(2) ,
𝑁𝐺 𝜋 32
𝑁𝐺 𝜋 32
−ℓ0
ℓ0
= 𝑠> 𝑢 𝑢𝑇 <
𝑏𝑓(2) +
𝑏 2 𝑆(0) 𝑆(2) + 𝑂(𝑏 2 ),
𝛼 𝑁𝐺 𝜋 32
𝛼 𝑁𝐺 𝜋 8
−ℓ0
ℓ0
𝛼 ℓ0
= 𝑠> 𝑥 𝑢𝑇 <
𝑏𝑆(2) +
𝑏 2 𝑔(0) 𝑆(2) −
)𝑏 2 𝑆(0) 𝑓(2
𝛼 𝑁𝐺 𝜋 16
𝛼 𝑁𝐺 𝜋 16
𝑁𝐺 𝜋 32
) + 𝑂(𝑏 3
)(24
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حال که همه چیز را برای یافتن تابع دو نقطهای در دست داریم ،تنها کافی است که از اتحاد زیر استفاده
کنیم[:]12
1
1
𝑢2
2 (u,
2
2
δ
= )x
log (𝑀 (𝑥 + 2 )).
)(25
∂ 2x − α2 ∂2u
4πα
𝛼
همچنین متریک پسزمینه نظریه میدان در مختصات جدید برابر است با:
)(26

),

0
N02

)(27

−𝑁02
ℓ20
𝜂𝑎 𝑏 = 2 ( 𝛼 2
𝑧
0
2
ℓ0 𝑁0
.
√det(− η) = 2
z α

 .2,4محاسبه تابع دو نقطهای
اکنون میتوانیم به محاسبه توابع دو نقطهای بپردازیم .طبق لغتنامه تابع دو نقطهای از رابطه زیر بدست
میآید[:]9
)𝛿𝑇𝑖 𝑗 (0
2
= > )< Ta b (𝑋⃗)Ti j (0
𝑐 𝑏𝜂 𝑐 𝑎𝜂
,
)(28
)⃗𝑋( 𝑑 𝑐)𝛿𝐺(0
√−η
جایی که ) 𝐺(0اولین تابع با وردش غیر صفر در مرز است.
)(29

).

𝑏 𝑆(0) 𝑁02
)𝑏 𝑁02 𝑔(0

2
)ℓ20 2𝑁0 𝑆(0
(= 2
𝑧 𝑏 𝑆(0) 𝑁02

𝑏 𝑎)𝐺(0

بنابراین ( )28را بدین طریق مینویسیم:
) …(δ
,
) )b δ(g (0
) …(−2 δ
=> … < Tu x
,
) )α δ(S(0
−1 1
) …(δ
< Tu u … >= 3 2
,
)(30
) )α b S(0) δ(S(0
در نتیجه توابع دو نقطهای نظریه میدان دوگان به شکل زیر به دست میآید:
3 ℓ0 α4 u4 + 6 u2 x 2 α2 + x 4 α4
=> )< 𝑇x x (u, x)Tx x (0,0
,
(u2 − x 2 α2 )2
4 GN
3 ℓ0 α u4 + 6 u2 x 2 α2 + x 4 α4
(u,
)(0,0
< 𝑇u u x)Tu u
=>
,
(u2 − x 2 α2 )2
4 GN
3 ℓ0 α3 u4 + 6 u2 x 2 α2 + x 4 α4
(u,
)(0,0
< 𝑇u x x)Tu x
=>
,
(u2 − x 2 α2 )2
4 GN
) ℓ0 α3 x(u3 + u x 2 α2
< 𝑇u x (u, x)Tx x (0,0) >= −3
,
GN (u2 − x 2 α2 )2
3 ℓ0 α3 u4 + 6 u2 x 2 α2 + x 4 α4
=> )< 𝑇u u (u, x)Tx x (0,0
,
(u2 − x 2 α2 )2
4 GN
< Tx x … >= 2α
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)(31

) ℓ0 α3 x(u3 + u x 2 α2
.
GN (u2 − x 2 α2 )2

< 𝑇u x (u, x)Tu u (0,0) >= −3

این توابع دو نقطهای به ازای کلیترین متریک مجانباً پاد دوسیته هستند که در حد ثابت کیهانشناسی به
سمت صفر ∞ → 𝛼 به فضا-زمان به طور مجانبی تخت منجر میشوند.
 .3,4حد فضای تخت از توابع چند نقطهای و هولوگرافی فضا-زمانهای به طور مجانبی تخت
همانطور که گفتیم حد فضای تخت که با ∞ → 𝛼 انجام میشود هر حل پاددوسیته را در پیمانه BMS
به یک حل مجانبا تخت تبدیل میکند .با این وجود همانطور که از( )17و ( )31دیده میشود این حد به
صورت مستقیم از توابع یک و دو نقطه ای باعث صفر شدن بعضی از مولفه ها و بینهایت شدن بعضی دیگر
میشود .اما در مقاله [ ]13این موضوع بحث شده است که اگر قبل از حدگیری مولفه ها را در توانهای
مناسبی از 𝛼 ضرب کنیم آنگاه میتوانیم حد گیری را از توابع یک نقطه ای بطور موفقیت آمیزی انجام داده
و تانسور تنشی را به دست آوریم که در سمت گرانش جواب درستی برای بارهای پایستار میدهد .در نگاه
اول به نظر میرسد که این اتفاق برای توابع چند نقطه ای هم قابل تکرار باشد .در واقع هدف این است که با
حد گیری از ( )31نتایجی را به دست آوریم که با نتایج مقاالت [ ]6و [ ]7همخوانی داشته باشد .اما محاسبه
بسیار سرراستی نشان میدهد که تکرار روش مقاله [ ]13برای توابع دونقطه ای نمیتواند مارا به جواب
درست برساند .بنابراین باید روش مقاله [ ]13در این حالت مورد کنکاش مجدد قرار گیرد .این مسالهای
است که ما همچنان روی آن متمرکز هستیم و امید آن را داریم که در آینده بتوانیم دیکشنری کامل برای
چگونگی پیدا کردن توابع چند نقطهای تانسور تنش  CCFTبا شروع از  CFTرا ارایه دهیم.

 .5نتیجهگیری
پیمانه  BMSیک پیمانه مناسبی است که با شروع از آن میتوانیم از محاسبات هوگرافیک در پسزمینه
پاددوسیته حد بگیریم و نتایجی برای هولوگرافی فضا-زمانهای به طور مجانبی تخت به دست آوریم .در این
مقاله توابع دونقطهای تانسور تنش را در سه بعد برای حالت پاددوسیته حساب کردیم .دیدیم که بر خالف
انتظار حد تخت از این توابع آنچنان که در ابتدا تصور میکردیم از دیکشنری مرجع ] [13تبعیت نمیکند.
یک راه حل برای رسیدن به نتیجه مطلوب این میتواند باشد که قبل از حدگیری ترکیبهای مناسبی از
مولفههای تانسور تنش را تشکیل داده و از آنها حد بگیریم .این موضوع در دستور کار ما برای آینده قرار
دارد .در صورت موفقیت روش حدگیری از محاسبات  AdS/CFTآنگاه میتوان هولوگرافی فضا-زمانهای به
طور مجانبی تخت را به راحتی با شروع از  AdS/CFTبه دست آورد و اصل هولوگرافی را به خارج از حوزه
 AdS/CFTگسترش داد.
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Holographic calculation of two-point correlation functions of CFT
stress tensor in the BMS gauge and flat-space holography

Reza Fareghbal, Pedram Karimi
Department of physics, Shahid Beheshti University, Tehran

r_fareghbal@sbu.ac.ir , pedramkarimie@gmail.com

In this paper we use holographic renormalization method to calculate the twopoint correlation functions of CFT stress tensor. In the gravity side we write the
asymptotically AdS spacetimes in the BMS gauge and apply the standard
holographic renormalization method. The significance of using this gauge is
that its flat-space limit is well-defined. We discuss about this point in the last
section of the present paper.
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