
 رد جرمي جمله كه زماني .دهيم مي انجام خميده و تخت فضاي دو هر در را مطالعه اين .پردازيم مي دار جرم و جرم بدون حالت دو هر در پائولي -فيرز كنش قيدي ساختار بررسي به هاميلتوني بندي فرمول چارچوب در 
واصخ در كه  داشت خواهيم را جديدي اي پيمانه تقارن ظهور و آزادي درجه يك كاهش جرم، تنظيم با دوسيته، زمينه پس در .كنيم مي مشاهده نظريه هاي شاخصه و قيود جبر در ناگهاني تغييري شود مي حذف كنش

.آوريم مي بدست جزئي جرم بدون و جرم بدون نظريه دو هر براي نيز را اي پيمانه تبديالت و مولد تابع همچنين .شود مي ناميده جزئي جرم بدون نظريه و شود مي منعكس قيود جبر 
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دوسيته فضاي در پائولي -فيرز كنش هاميلتوني ساختار

كنش فيرز پائولي در فضاي خميده: حالت بدون جرم

:با متريك فضاي دوسيته                                                                  قيود نوع اول عبارتند از
      

:از سازگاري قيود اوليه به قيود سطح دوم مي رسيم

درجه آزادي ديناميكي داريم و تابع مولد، سازنده تيديل پيمانه اي                                      ٢قيد نوع اول و  ٨مشابه با فضاي تخت،  
.كنش فيرز پائولي در فضاي خميده است

 به يودق جبر رفتار اصول واقع در .است آزادي درجات تعداد شمارش از فراتر هاميلتوني تحليل اصلي هدف
 نواحي در مسيست ديناميكي رفتار راستاي در .كند مي كمك اي پيمانه تقارن ساختارهاي بهتر فهم  در ما

  دارمق براي متفاوتي ديناميكي رفتار كه دارد وجود ها مدل از جالبي كالس پارامتري، فضاي مختلف
 هاي ميدان ها اين .شوند مي ناميده جزئي جرم بدون نظريه كه آورد مي وجود به پارامترها از خاصي
 زماني قيود، جبر در .اند ثابت خمش با خميده فضاي يك در شده منتشر دار جرم پائولي -فيرز ٢ اسپين

 چهار دوم نوع زنجيره دهد؛ مي رخ جالبي اتفاق خورد، مي پيوند شناسي كيهان ثابت با گراويتون جرم كه
 مي يديجد اي پيمانه تقارن ظهور به منجر و كند مي تغيير عنصري سه اول نوع زنجيره يك به عنصري

 بدست قيود زا تركيبي با قيد يك مشخص تعريف باز است توجه قابل مقاله اين در كه ديگري نكته .شود
 فظري نكات اين عمل در اما آيند، مي نظر به ساده اول نگاه در ها تكنيك اين چه اگر .است حاضر آمده
.بگيرند بهره هاميلتوني آناليز از بتوانند افراد كه شود مي اين از مانع


