
  89                                                   1397 پاییز، 18، شمارة8اي، دورةذرههاي بسمجلۀ پژوهش سیستم   

 باز نشر این مقاله با ذکر منبع آزاد است.

 باشد.می المللیبین 4,0مجوز کریتیو کامنز تخصیص این مقاله تحت  

هاي هاي مرکزي در گروههاي مغناطیسی و ورتکسهمبستگی بین تک قطبی
    SU(3)و  SU(2)غیر آبلی 

  2 حسینی نژاد سید محسن، ،1صدیقه دلدار

 ، ایرانتهران، تهران دانشگاهدانشکده فیزیک، 1
 ، ایرانسمنان، سمنان دانشگاهدانشکده فیزیک، 2

 17/02/1397پذیرش:    22/01/1397ویرایش نهائی:    21/11/1396دریافت: 
  دهیچک

لی هاي غیر آبهاي مرکزي در گروههاي مغناطیسی و ورتکسدر این تحقیق، در یک مدل پدیده شناختی، همبستگی تک قطبی
SU(2) و SU(3) لی هاي غیر آبکزي منجر به حبس کوارکی در نظریههاي مرها مانند ورتکسقطبیتک گیرد.مورد مطالعه قرار می

تور گروه مربوط و فاکبا بررسی پتانسیل بین کوارکی رود بین این موجودات ارتباط وجود داشته باشد. شود. بنابراین انتظار میمی
ورتکس -هاي تک قطبیها منجر به زنجیرهاین جفت ر خلأد، SU(2)اي پاد تک قطبی در گروه پیمانه-هاي تک قطبیبه جفت

اي روه پیمانهبات بار مغناطیسی در گهمچنین ترکی. باشنداي شبکه میدست آمده در توافق با نتایج نظریۀ پیمانهشوند. نتایج بهمی
SU(3) گیرد.شود نیز مورد بررسی قرار میکه منجر به شار ورتکسی می     

ویلسون، تک قطبی مغناطیسی، ورتکس مرکزي ۀمحبوس شدگی، حلق :واژگاندیکل

  مقدمه
الی و غیر شامل نواحی اختل 1هاي رنگیمیدان نظریۀ   

یعنی  )2(ناحیه اختلالیهاي بالا اختلالی است. در انرژي
عنوان هبشدگی جفت ثابت در فواصل کم بین کوارکی،

بادل یک و ت از کوچکتر ،احتمال گسیل یا جذب گلوئون
 ادي مجانبی برايها منجر به آزیک گلوئون بین کوارك

 3هر رأس در نمودارهاي فاینمن شود.ها میکوارك
 پراگندگی دارا ۀاز ثابت جفت شدگی را در دامن یسهم
ا افزایش مراتب اختلال تعداد در نتیجه بباشد. می

 شود. بنابراینمیها در نمودارهاي فاینمن بیشتر رأس
 نۀدر دام مراتب بالاترمربوط به نمودارهاي فاینمنسهم 

ب پراکندگی با افزایش مرات و دامنۀ شدهپراکندگی کمتر 
                                                        

 مسئول سندهینو: sdeldar@ut.ac.ir   

 
1 Quantum Chromodynamics (QCD) 
2  Perturbative regime 
3 Vertex 
4  Nonperturbative regime 
5 Lattice gauge theory 

در این ناحیه با استفاده از  شود.اختلال همگرا می
 صورتههاي اختلالی پتانسیل بین کوارکی بروش

  آید.    دست میهی بنکول
) یعنی در 4غیر اختلالی ۀ(ناحیهاي پایین در انرژي

دگی شتثابت جف فرمی)، یکفواصل دور (بیشتر از 
از یک و میدان رنگی بین کوارکی درون یک  بزرگتر

و منجر به محبوس شدگی کوارك  شودتیوب فشرده می
بنابراین با افزایش مراتب اختلال سهم نمودارها  شود.می

دامنه  ۀپراکندگی بیشتر شده و در نتیج ۀدر دامن
هاي اختلالی شود. از این رو روشپراکندگی واگرا می

و  5هاي شبکپیمانه نظریۀ در این ناحیه کاربردي ندارند.

mailto:sdeldar@ut.ac.ir
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توانمندي هستند هاي روش 1هاي پدیده شناختیمدل
شوند. این نکته حائز کار برده میکه در این ناحیه به

 هاي پدیدهاهمیت است که نتایج حاصل شده از مدل
طبیق داشته اي شبکه تپیمانه ۀنظری ایج، باید با نتشناختی

زم توان مکانیها میبا استفاده از این نظریه .]1-6 [باشند
غیر اختلالی محبوس شدگی کوارك که  ةدینامیکی پدید

 .بررسی قرار داد را مورد است QCDچالش بزرگ در 
غیر اختلالی که منجر به حبس  ۀدر ناحی خلأرفتار 

در  اي برخوردار است.شود، از اهمیت ویژهکوارکی می
هاي رنگی آرایش ،خلأغیر اختلالی در  ۀناحی

، 4ها، اینستنتون3هاقطبی، تک2هاي مرکزيورتکس
ودات توپولوژیکی در حال عنوان موج،... به5هاکالرون

و  اي شبکهنظریۀ پیمانهبر طبق باشند. بررسی می
هاي آزادي ورتکسهاي درجهدیده شناختی هاي پمدل

ی شدگها کاندیدهاي اصلی محبوسقطبیو تک مرکزي
ها، نظریهاین طبق همچنین  باشند.کوارك می

وضیح در ت موفق ها در دماي صفر)(سالیتونها اینستنتون
در نظریۀ هر حال شواهدي حبس کوارکی نیستند. به

ها نها (اینستنتوکه کالرون موجود استاي شبکه پیمانه
ر غی توانند به توصیف ناحیۀمیدر دماي غیر صفر) 

اي که به بررسی محبوس نظریه هر اختلالی بپردازند.
هایی که نیروي پردازد، باید از ویژگیشدگی می

این خواص در  محبوس کننده دارا است، تبعیت کند.
هاي دیگر اثبات نظریه اي شبکه یا درنظریۀ پیمانه

  نیروي محبوس کننده عبارتند از:هاي ویژگی اند.شده
ت بشیب مث ،هاهمۀ فواصل پتانسیل بین کواركدر  -1

 سمت پایین است. و تقعر به

پتانسیل در فواصل میانی از مقیاس کازیمیر تبعیت  -2
 rایش در نم هاکواركیعنی شیب پتانسیل بین  کندمی

                                                        
1 Phenomenological models 
2 Center vortices 
3 Monopoles 
4 Instantons 

 ۀمقدار عملگر کازیمیر مرتبدر فواصل میانی با ویژه
اي پیمانههاي گروه جمع توان دوم مولدیعنی دوم، 

SU(N)  باشد.میمتناسب 

گانگی -Nاز ها بین کوارك پتانسیل در فواصل دور -3
ین کند. زیرا در امیها تبعیت بندي نمایشیعنی کلاس

ه آزاد شد خلأفواصل جفت گلوئون و پاد گلوئون از 
  شوند.اولیه ترکیب می هايو با کوارك

به  ها منجرمرکزي چگالش ورتکسدر مدل ورتکس 
یک موجود  ورتکس .]5[شود حبس کوارکی می

بعد  هسبعد نقطه گونه، در  دوتوپولوژیکی است، که در 
نین چ .بعد سطح گونه است چهارو در  ،گونهخط 

ر که ناپیوستگی د ايمرز ناحیه به توانموجوداتی را می
با . داد، نسبت شودایجاد می ٦تکیناي تبدیلات پیمانه

بررسی مشاهده پذیر مقدار انتظاري حلقه ویلسون که 
ی کحبس کوار ،باشدمی خلأها در حضور کواركاثر 

هاي قطبیطرف دیگر تک از گیرد.مورد ارزیابی قرار می
مسئول محبوس شدگی کوارك در نظریۀ  مغناطیسی

طور محتمل ابررساناي دوگان هستند. بنابراین به
ا هقطبیهاي مرکزي و تکهمبستگی بین ورتکس

د انهاي مونت کارلو نشان دادهسازيموجود است. شبیه
و تثبیت  ٧که ورتکس مرکزي با تبدیل پیمانه آبلی بیشینه

 ورتکس تغییر شکل-هاي تک قطبیبه زنجیره ٨پیمانه
  .]7[ دهندمی

ر ها دها و ورتکسدر این تحقیق، همبستگی تک قطبی
گیرد. با بررسی قرار میمدل ورتکسی مورد بررسی 

پاد تک قطبی در مدل ورتکسی -هاي تک قطبیجفت
SU(2)، ار ها به شقطبیشود که شار بین تکمشاهده می

شود که بین آنها دافعه موجود دو ورتکس تجزیه می

5 Calorons 
6 Singular gauge transformation 
7 Maximal Abelian gauge fixing 
8 Abelian projection 
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بدیل ورتکس ت-هاي تک قطبیاست. بنابراین به زنجیره
اي نهادست آمده در توافق با نظریۀ پیمشود. نتایج بهمی

ک هاي بار مغناطیسی تباشد. همچنین ترکیبشبکه می
که منجر به شار  SU(3)ها در مدل ورتکسی قطبی

  گیرد. شوند مورد بررسی قرار میورتکسی می

  آبلی و بارهاي مغناطیسی تثبیت پیمانۀ
هاي غیر آبلی، بارهاي مغناطیسی توسط در نظریه   

اي غیر نظریۀ پیمانهشوند. تثبیت پیمانۀ آبلی ظاهر می
د به توانسط قطري کردن یک میدان اسکالر میآبلی تو

بلی آ آبلی تبدیل شود. با تثبیت پیمانۀ اينظریۀ پیمانه
اي یل پیمانهاي تحت تبد، میدان پیمانهSU(2)در گروه 

دست صورت زیر بهکند بهقطري میرا که میدان اسکالر 
  :]8 [آیدمی

1                

3
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R
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)که در آن  1, 2 , 3)aT a   2(مولدهاي گروهSU( 
RAاي از یک بخش منظم میدان پیمانه. باشندمی


و یک 

شکل یک کیل شده است. میدان تکینه بهبخش تکینه تش
اي در مجاورت یک تک قطبی مغناطیسی میدان پیمانه

با بار مغناطیسی 
3

4g T
e


  باشد که می
3T  مولد

اي طور مشابه براي گروه پیمانهقطري گروه است. به
SU(3) یمانۀ پهاي توپولوژیک مربوط به تثبیت نقصان

 هاي مغناطیسی با بارهايآبلی، منبع تک قطبی
  مغناطیسی زیر هستند:

2                                                 4 ( . )i ig w T
e


  
بردار مولد قطري Tکه در آن  

3 8( , )T T  و بردارهاي
1,2,3iwریشه :به صورت زیر هستند  
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1  Group factor 

  مدل پدیده شناختی ورتکسی
هاي رنگی ورتکس از آرایش خلأدر این مدل،    

 مرکزي که خط گونه هستند، تشکیل شده است که با
ن . عملگر حلقه ویلسوکنندکنش میهمبرویلسون  حلقۀ

اي عناصر گروه در یک مسیر بسته شبکهاز رد ضرب 
 نویلسو سطح کمینه حلقۀآید. اثر قطع دست میهب

 SU(N)هاي توسط ورتکس مرکزي نازك در گروه
معادل با قرار گرفتن عنصر مرکزي مربوط به آن 

 ورتکس در میان عناصر گروه است، یعنی:

4    2( ) ( ... ) ( ...exp( )... )inW C Tr UU U Tr UU UU
N


  

,1 ها متغییر اتصال هستند وU هک 2, ..., 1n N 

 براي ورتکس، احتمالاست. با در نظر گرفتن ضخامت 
صورت ناکامل نیز درون حلقه این که ورتکس به
ايجآید. در نتیجه بهوجود میهویلسون قرار گیرد، ب

2exp( )in
N
 عنصري مثل ،G شود، که ازوارد می

2exp( )in
N
 یعنی حالتی که ورتکس سطح کمینه ،

، I+کند تا قطع میصورت کامل ۀ ویلسون را بهحلق
، کندرتکس حلقۀ ویلسون را قطع نمییعنی حالتی که و

 rپتانسیل بین کوارکی در نمایش کند. تغییر می
  :]5 [آیددست میهصورت زیر ببه
5          ( ) 1 (1 Re )n

n r c
x

V R Ln f g          

  ١که در آن فاکتور گروه

6                                1 exp .n n
r c c

r

g i T
d

       
  

 و
nf نوع  ورتکس ۀاحتمال برخورد هستn ام با

و ٢هاپلاکت
rd  بعد نمایشr و(x)n

c
  معرف توزیع شار

و مرکز هسته  c شکل حلقۀشار ورتکس است، که به
) .باشد، وابسته میx ورتکس 1, ..., 1)iT i N  

  مولدهاي زیر جبر کارتان گروه هستند.

2  plaquettes 
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هاي مرکزي و تک همبستگی بین ورتکس
  هاي مغناطیسیقطبی

طبی پاد تک ق-قطبی هاي تکبا در نظر گرفتن جفت   
را  ها، رفتار این آرایشخلأدر  SU(2) مربوط به نظریۀ

دهیم. میدان رنگی بین توسط مدل مورد بررسی قرار می
ت فشرده صورقطبی در ابتدا بهپاد تک -تک قطبیجفت 

 1ل یک تیوپ جمع شده است که در شکلو در داخ
  نشان داده شده است.

  
ها نشان دهنده جهت میدان جهت پاد تک قطبی.-جفت تک قطبی .1شکل

  مغناطیسی هستند.

  :تصورت زیر اسبه شار مغناطیسی کل یک تک قطبی
7  

فاکتور گروه مربوط به  .است بار مغناطیسی gکه
 با استفاده از SU(2)اي نمایش پایه در گروه پیمانه

  آید:دست میهصورت زیر ببه 6ۀرابط
8             1

1
1/ 2 3

1 exp cos( )
1 2 2jg Tr i T

j


    
  

لقه در داخل ح پاد تک قطبی کاملاً-اگر جفت تک قطبی
    ویلسون قرار گیرد

9  

2egکه در این رابطه شرط کوانتش  n  .برقرار است
تک  پاد-تابع توزیع شار مربوط به جفت تک قطبی

  شود:صورت زیر استفاده میقطبی به
10                 1

1 max( ) 1 tanh( ( ) )
2

bx ay x
R


      

  

1که در آن 
m ax 4برابر 9ۀبا استفاده از رابط ،a وb 

)بین کوارکی و  ۀفاصل R پارامترهاي آزاد، )y x 
از دیوار زمانی حلقه  xترین فاصلۀعنوان نزدیکبه

  صورت زیر است:ویلسون به

11                        
,

( )
.

x R R x x
y x

x R x x

    
  

   

هاي تک مربوط به آرایش فاکتور گروه 2در شکل
80Rپاد تک قطبی براي -قطبی   ترسیم شده است

  استفاده شده است. 10ۀکه از توزیع شار در رابط
4bهاي آزاد توزیع شار در محاسبات پارامتر   و
0.05a  .در نظر گرفته شده است  

  
R .2شکل e( )jg پاد تک قطبی -قطبیهاي تک مربوط به آرایش

80Rبراي  )2SU(اي در نمایش پایه در گروه پیمانه xحسب بر .  

0xدر ویلسون  حلقۀدیوارهاي زمانی    80وx 
 تک پاد-هاي تک قطبیآرایشاند. اگر مرکز قرار گرفته

0xدر  قطبی   80یاx  قرار گیرد، نیمی از شار
 ۀدر داخل حلق پاد تک قطبی-هاي تک قطبیآرایش

  گیرد، یعنی:ویلسون قرار می
12              

1
max 3

1Re( ) Re exp 1
2j

j

ig Tr T
d


        

  

هاي مربوط به ورتکس فاکتور گروهاین مقدار، مینیمم 
یگر زبان داست. به SU(2)اي در گروه پیمانه مرکزي

ک پاد ت-تک قطبیهاي هنگامی که نیمی از شار آرایش
گیرد، شار می ویلسون قرار قطبی در داخل حلقۀ

 هايدر نتیجه آرایش آید.دست میورتکس مرکزي به
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پاد تک قطبی از ترکیب دو ورتکس تشکیل -تک قطبی
دو ورتکس مرکزي فرضی  از طرف دیگر شده است.

پاد تک قطبی با یکدیگر -ک قطبیدر داخل آرایش ت
س بین ورتککنش برهمکنش دارند. براي بررسی همبر

پاد تک قطبی، -هاي مرکزي در داخل آرایش تک قطبی
قطبی  پاد تک-هاي تک قطبیپتانسیل مربوط به آرایش

گیرد. در هاي مرکزي مورد بررسی قرار میو ورتکس
-هاي تک قطبیهاي مربوط به آرایشانسیلپت 3شکل

  هاي مرکزي ترسیم شده است. پاد تک قطبی و ورتکس

  
فواصل میانی مربوط به سهم  هاي بین کوارکی درپتانسیل .3شکل

کزي هاي مراد تک قطبی و دو برابر سهم ورتکسپ-هاي تک قطبیآرایش
  .SU(2)اي در گروه پیمانه

تک  پاد-هاي تک قطبیانرژي پتانسیل مربوط به آرایش
قطبی (منطبق با دو ورتکس با شارهاي هم جهت) بیشتر 

 هايورتکس از دو برابر انرژي پتانسیل مربوط به
عنوان انرژي تواند بهي مازاد میمرکزي است. انرژ

ک اي تههاي مرکزي که آرایشکنشی بین ورتکسبرهم
 بنابراین ر شود.اند، تفسیپاد تک قطبی را ساخته-قطبی

هاي شار یکسان یکدیگر را دفع دو ورتکس با جهت
 ورتکس-کنند. در نتیجه یک زنجیرة تک قطبیمی
جهت ها هماي که ورتکسگونهآید بهدست میبه

ها در داخل آرایش رفتار ورتکس 5در شکل نیستند.
   پاد تک قطبی نمایش داده شده است.-تک قطبی

 ورتکسی-قطبیهاي تک در نتیجه در نظریۀ زنجیره
سازي مونت کارلو شود. بر طبق شبیهایجاد می

باید در  شوندهایی که در تثبیت آبلی ظاهر میقطبیتک
  امتداد خطوط ورتکسی قرار گیرند.

  
پاد -دست آمده از آرایش تک قطبیورتکس به-زنجیرة تک قطبی. 5شکل

  تک قطبی.
نیز  SU(3)اي در گروه پیمانهاي شبکه طبق نظریۀ پیمانه

 ها و ورتکس مرکزي وجود دارد.قطبیهمبستگی تک

ی ریه سه نوع بار مغناطیستر در این نظطور پیچیدهاما به
شار کسري  اکنون با ترکیب کردنوجود دارد. 

مونه در این ن شود.ها، شار ورتکسی ساخته میقطبیتک
یک سوم کل شار تک قطبی را حمل ها ورتکس

ورتکس ممکن است یکدیگر بنابراین سه . ]2 [کنندمی
بارهاي مغناطیسی  منفرد قطع کنند. ۀرا در یک نقط

داده  2ۀکه در رابط SU(3)اي مرتبط با گروه پیمانه
  کنند: د زیر تبعیت میاند، از قیشده
13  

، هنگامی که یک ورتکس SU(3)اي در گروه پیمانه
، گیرد طور کامل در داخل حلقه ویلسون قرارمرکزي به
  داریم: 6طبق رابطۀ

14                                            1
1exp .i T z I   

  
که در آن 

1
2exp( )
3

iz 
  است. بنابراین مقادیر

و  3Tماکزیمم توزیع شار مربوط به مولدهاي کارتان 

8T 1ترتیب برابر با به
3 m ax 0   1و

8 max
4

3


  

  توان نوشت: آیند. در نتیجه میدست میبه
  

15                               

1 2 3 0g g g  

8 1
4exp

3
i T z I 
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ار ها، شقطبیاکنون با ترکیب کردن شار کسري تک
از  8Hشود. با جایگزین کردن ورتکسی ساخته می

  :داریم 15در داخل رابطۀ 2رابطۀ
  

16  
ل با ، بارهاي مغناطیسی معاد7ۀکه در آن طبق رابط

ر ثها هستند. بنابراین اقطبیشارهاي مغناطیسی کل تک 
ویلسون معادل با اثر  یک ورتکس مرکزي روي حلقۀ

یک آرایش آبلی مرتبط با یک سوم بار مغناطیسی

3 2g g زبان دیگر بر روي حلقۀ ویلسون است. به
، ورتکس مرکزي حامل یک SU(3)اي در گروه پیمانه

و یک سوم کل شار تک  3gسوم کل شار تک قطبی
  ) است.3g(در خلاف جهت شار تک قطبی2gقطبی

  گیريتیجهن
 وي هاي مرکزورتکس همبستگی بیندر این تحقیق    

رد موشناختی  هدر یک مدل پدیدهاي آبلی تک قطبی
آزادي تک قطبی مانند  درجۀ. گیردمیبررسی قرار 

 هايحبس کوارکی در نظریهورتکس مرکزي منجر به 
رود بین این بنابراین انتظار می شود.غیر آبلی می

در گروه  د.وجود داشته باش همبستگیموجودات 
 هاي تکگروه مربوط به جفت فاکتورSU(2) اي پیمانه
قطبی نشان دهنده این است که این پاد تک-قطبی
اند. با شدهاز دو ورتکس مرکزي ساخته داتموجو

پاد تک -هاي تک قطبیانسیل مربوط به جفتبررسی پت
هاي قایسه با پتانسیل مربوط به ورتکسقطبی و م

هاي مرکزي درون مرکزي یک نیروي دافعه بین ورتکس
ت. ه اسپاد تک قطبی مشاهده شد-جفت هاي تک قطبی

یجاد ا ورتکس-هاي تک قطبیبنابراین در نظریه زنجیره
اي هق با نظریۀ پیماندست آمده در توافنتایج به اند.شده

وضعیت کمی  SU(3)اي در گروه پیمانه شبکه است.
ها یک سوم کل تر است. در این نمونه ورتکسپیچیده

اي در گروه پیمانه کنند.شار تک قطبی را حمل می
SU(3) قطبی که منجر به شار ورتکسی هاي تکترکیب

شار ورتکسی،  .گیردمیشوند مورد بررسی قرار می
کل و یک سوم  3gحامل یک سوم کل شار تک قطبی

) 3gشار تک قطبی(در خلاف جهت 2gشار تک قطبی
  است.

  هامرجع
[1] J. Greensite, The confinement problem in 
lattice gauge theory, Progress in Particle and 
Nuclear Physics 51 (2003) 1-83. 

[2] M. Engelhardt, Generation of confinement 
and other nonperturbative effects by infrared 
gluonic degrees of freedom, Nuclear Physics 
Proceedings Supplements 140 (2005) 92-105. 
[3] T. Suzuki, Monopoles and confinement, 
Nuclear Physics B, Proceedings Supplements 30 
(1993) 176-183. 

[4] M.N. Chernodub, M. I. Polikarpov, 
Confinement, duality and nonperturbative 
aspects of QCD, Plenum Press, New York, 
(1998). 

[5] R.W. Haymaker,Confinement studies in 
lattice QCD, Physics Reports 315 (1999) 153-
173. 

[6] G.’t Hooft, Topology of the gauge 
condition and new confinement phases non-
abelian gauge theories, Nuclear Physics B 190 
(1981)455-478. 

[7] M. Faber, J. Greensite, S. Olejnik, Casimir 
scaling from center vortices: Towards an 
understanding of the adjoint string tension, 
Physical Review D 57 (1998) 2603-2609. 

[8] S. Deldar, Static SU(3) potentials for 
sources in various representations, Physical 
Review D 62 (2000) 034509.  
 
[9] S. Deldar, H. Lookzadeh, S.M. Hosseini 
Nejad, Confinement in G2 gauge theories using 
thick center vortex model and domain structures, 
Physical Review D 85 (2012) 054501. 
 
[10] S. Rafibakhsh, The effect of SU(4) group 
factor in the thick center vortex potentials, 
Physical Review D 89 (2014) 034503. 
 

3 2
1exp ( )

3 3
g gie z I    



  95                                                1397، تابستان 17، شمارة9اي، دورةذرههاي بسمجلۀ پژوهش سیستم   

[11]  S. Deldar, A. Mohamadnejad, Quark 
Confinement in Restricted SU(2) Gauge Theory, 
Physical Review D 86 (2012) 065005. 
 
[12]  M. Kiamari, S. Deldar, Interacting dyon 
ensemble and confinement by particle mesh 
Ewald's method, Physical Review D 95 (2017) 
076006. 
 
[13] M.N. Chernodub, V.I. Zakharov, 
Monopoles and vortices in Yang-Mills plasma, 
Physics of Atomic Nuclei 72 (2009) 2136-2145. 

 
[14] J.M. Cornwall, Center vortices, nexuses, 
and fractional topological charge, Physical 
Review D 61 (2000) 085012. 
 
[15]  M.N. Chernodub, R. Feldmann, E.-M. 
Ilgenfritz, A. Schiller, The Compact Q=2 

Abelian Higgs model in the London limit: 
Vortex-monopole chains and the photon 
propagator, Physical Review D 71 (2005) 
074502. 

[16] G. Ripka, Dual superconductor models of 
color confinement, Lecture Notes in Physics 639 
(2004) 1. 

  
  

 
 
 

 

 


