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АНОТАЦІЯ  
 

Курятніков Євгеній Ігорович. Нелінійна динаміка тороїдальних Бозе-

конденсатів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі 

природничих наук за спеціальністю 104 «фізика та астрономія». – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2021. 

Ця дисертаційна науково-дослідна робота присвячена теоретичному 

дослідженню нелінійної динаміки тороїдальних Бозе-конденсатів атомарних газів та 

аксіонної темної матерії із фокусом на аналізі генерації та розпаді стійких надплинних 

потоків через вихорову взаємодію, а також дослідженні їх стабільності.  

Активні експериментальні дослідження Бозе-Ейнштейнівських конденсатів 

атомарних газів ведуться протягом останніх десятиліть.  Зараз в експериментальній 

фізиці йде активна робота із вивчення явищ пов’язаних із надплинністю,  дослідження 

стійких надплинних потоків є одним із таких напрямів. Останнім часом були 

поставленні численні експерименти із стійкими надплинними атомарними потоками 

в Бозе-Ейнштейнівських конденсатах (БЕК), захопленими в пастках з кільцевою 

геометрією. Експерименти з надхолодними газами відкривають дивовижні 

можливості для фундаментальних досліджень явища надплинності, що може бути 

використано для виготовлення приладів високоточної метрології.  

Першим із напрямів дисертаційного дослідження є опис та аналіз нелінійної 

динаміки конденсату Бозе-Ейнштейна, що утримується в тороїдальній пастці та 

приводиться до руху широким відштовхувальним лазерним пучком, який повільно 

обертається вздовж кільця, утворюючи локалізовану область зменшеної густини (далі 

в тексті згадується як «слабка ланка»). Така система представляє великий інтерес для 

дослідження, бо по прямій аналогії із надпровідним контуром із джозефсонівським 
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контактом, може виступати в якості нелінійного інтерферометра. Висока чутливість 

циркуляційного стану конденсату до кутової швидкості обертання широкого лазеру 

аналогічна чутливості струму в надпровідному квантовому інтерферометрі до змін 

зовнішнього магнітного поля. Перспектива використання атомарних Бозе-конденсатів 

для майбутніх розробок високочутливих приладів, що вимірюють кутові швидкості 

обертання, вимагає точних моделей, які чисельно відтворюють якісні та кількісні 

характеристики експерименту. У дисертації знайдені фізичні параметри для 

коректного чисельного моделювання досліджуваних систем, які максимально точно 

відтворюють експеримент. В наближенні середнього поля проводилися моделювання 

динаміки еволюції системи, максимально наближеної  до експерименту. Аналітично 

та чисельно досліджено процеси генерації та розпаду стійких надплинних потоків 

атомів у тороїдальних Бозе-конденсатах, які супроводжується складною вихоровою 

динамікою. Наразі неможливо експериментально спостерігати вихорову динаміку в 

реальному часі без повного або часткового руйнування конденсату, оскільки квантові 

вихори мають розміри менші за мікрон, попри те, що розміри тороїдальних 

конденсатів сягають сотень мікрон. Для отримання зображень вихорів конденсат 

спостерігають у процесі розльоту після вимкнення утримуючої пастки. Саме 

теоретичні моделі допомагають детально дослідити фізичні закономірності процесів, 

що відбуваються в експерименті.  

В дисертації  було досліджено явище гістерезису в тороїдальних Бозе-

конденсатах. Спочатку система приводиться до руху лазерним пучком, що перемішує 

конденсат із певною кутовою швидкістю. При досягненні критичної кутової 

швидкості, система переходить у перший збуджений циркуляційний стан із стійким 

надплинним потоком, замкненим в кільці. Далі система перемішується лазером і, при 

досягненні іншої критичної кутової швидкості, відбувається розпад надплинного 

потоку. Ширина петлі гістерезису визначається різницею критичних частот, яка 

залежить від інтенсивності лазерного пучка. У дисертаційній роботі були знайдені 
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граничні параметри лазерного пучка, при яких відбувається перехід між квантовими 

циркуляційними станами, та виходячи із теорії катастроф, була запропонована 

аналітична апроксимація чисельних результатів. Протягом експерименту частка 

сконденсованих атомів зменшується за рахунок теплових флуктуацій, що призводить 

до своєрідного «випаровування» конденсату. Ми продемонстрували, що зменшення 

числа атомів призводить до зменшення ширини петлі гістерезису. 

Незважаючи на якісне узгодження теоретичної моделі у наближенні середнього 

поля із експериментальними даними, залишалася проблема кількісного їх узгодження. 

Оскільки ширина петлі гістерезису залежить від температури, для кращого 

узгодження ми розглянули ефекти, які з’являються за рахунок скінченої температури 

конденсату. Нами був розроблений новий метод оцінки ймовірності переходу між 

циркуляційними станами в тороїдальному Бозе-конденсаті під впливом теплового 

шуму. Використовуючи аналог рівняння Фоккера-Планка, ми отримали змогу 

описувати імовірність реалізації різних траєкторій переходів між квантовими 

циркуляційними станами у нескінченному просторі хвильових функцій із усіма 

можливими збуреннями. Детальне дослідження вихорової динаміки та фізики 

переходів між циркуляційними станами дозволило нам ефективно звести рівняння 

Фоккера-Планка до одновимірного випадку. Нами вперше було знайдено величину 

енергетичного бар’єру, що розділяє локальні енергетичні мінімуми метастабільних 

циркуляційних станів у тороїдальних Бозе-конденсатах. У дисертаційній роботі була 

отримана формула типу Арреніуса для оцінки часу переходу системи до нижчого 

циркуляційного стану через енергетичний бар’єр під впливом теплових флуктуацій. 

Таким чином, було продемонстровано, що врахування в моделі скінченої температури 

дійсно знижує поріг переходу між циркуляційними станами. Отримані чисельні 

результати дозволили кількісно визначити вплив теплових флуктуацій в 

експериментах із надплинними потоками в кільці та на ширину петлі гістерезису. 
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Бозе-конденсати в пастках із кільцевою топологією також використовуються 

для перевірки гіпотез у нелінійній оптиці, гідродинаміці і навіть космології, оскільки 

в багатьох випадках відповідні можна описати схожими рівняннями. Нещодавно вчені 

спостерігали явище надвипромінення у видовженому водяному резервуарі при 

розсіюванні поверхневих хвиль на дренуючому вихорі, але чи можливо спостерігати 

квантове надвипромінення при розсіянні на квантовому вихорі? Нами була розглянута 

система схожої конфігурації із видовженого цигаркоподібного конденсату із 

невеликим (порівняно з розмірами конденсату) поглибленням, в якому утримувався 

вдрукований квантовий вихор. Досліджувалася взаємодія звукових хвиль, 

індукованих амплітудно-модульованим відштовхувальним пучком, із вдрукованим 

вихором. Прямої аналогії із класичною гідродинамікою в цьому випадку провести 

неможливо, адже єдиним способом отримання енергії від квантового вихору є розпад 

надплинного потоку. Було продемонстровано, що при взаємодії об’ємної акустичної 

хвилі із вдрукованим вихором спочатку збуджуються внутрішні поверхневі моди на 

границі поглиблення, далі вихор покидає поглиблення і опиняється в товщі 

конденсату. Коли вихор досягає області низької густини, він розпадається на зовнішні 

поверхневі моди, які в свою чергу можуть підсилити акустичну хвилю. Тому в цьому 

випадку ми говоримо, що відбувається трансформація енергії акустичних хвиль, що 

поширюються всередині конденсату, в енергію поверхневих мод. Нами була чисельно 

визначена область параметрів акустичних хвиль, для яких відбувається розпад 

вихорового стану на поверхневі моди із підсиленням звукової хвилі. Примітно, що 

область розпаду для однієї і тієї ж амплітуди обмежена по частоті як зверху, так і 

знизу.   

У дисертаційній роботі було досліджено генерацію просторово-часових вихорів 

та вихорових кілець в атомарних БЕК. Просторово-часові вихори мають дислокацію 

фази як у просторі, так і у часі, тобто є локалізованими в певних точках  простору у 

визначені моменти часу. Утворення вихорових кілець є універсальним явищем, що 
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спостерігається в класичних та квантових рідинах різної природи. У квантових 

рідинах відомим прикладом є квантовані вихорові кільця в надплинному гелії, 

відкриття яких значно збільшило інтерес до вихорових кілець з дуже тонкими ядрами. 

Нами продемонстровано, що ці структури природним чином з'являються як 

періодична за часом гранична фазова дислокація в області низької густини збуреного 

самоутримуючого атомарного конденсату Бозе-Ейнштейна. Досліджено умови 

утворення, динаміка та стійкість просторово-часових вихорових кілець у конденсаті з 

відштовхувальною трьохчастинковою та притягальною двочастинковою міжатомною 

взаємодією після початкової деформації. Вивчено формування послідовностей кілець 

у часі для систем з різними початковими збуреннями та кількістю частинок. Нами 

встановлено, що період появи вихорових кілець залежить від кількості частинок, тоді 

як радіус кільця залежить як від величини початкової деформації, так і від кількості 

частинок. Ці теоретичні результати  відкривають перспективу для 

експериментального спостереження нового типу топологічних когерентних структур 

в ультрахолодних газах. 

Бозе-конденсат може бути не лише атомарним, а і складатися з інших бозонних 

частинок. Так останнім об’єктом дисертаційного дослідження є дослідження 

обертового самогравітуючого Бозе-конденсату темної матерії, що складається з 

аксіонів та описує галактичне гало.  Досліджено можливість існування вихорових 

солітонних розв’язків, стійких щодо значних збурень у галактичних гало темної 

матерії в стані Бозе-конденсату. Виявлено, що всі багатозарядні вихорові стани 

галактичного гало темної матерії нестабільні, на відміну від однозарядного 

вихорового та фундаментального солітонів, що є надзвичайно стійкими протягом часу 

життя Всесвіту. Для нестабільних структур вихори переносять кутовий момент від 

центру до периферії гала, що могло би суттєвим чином вплинути на криві обертання 

галактик. Для стабільних вихорових структур, можна припустити, що баріонна 

речовина може збиратися в центральній частині галактик (всередині вихору темної 
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матерії), аналогічно атомарним Бозе-конденсатам із тепловими атомами, що 

заповнюють вихорові нитки. Це може бути пов’язано з проблемою утворення 

надмасивної чорної діри в центрі галактики. Таким чином результати дослідження 

аксіонних Бозе-конденсатів можуть бути важливими для визначення складу та 

структури темної матерії, а саме зробили крок до вирішення проблеми кривих 

обертання галактик та формування надмасивної чорної діри в центрі галактик.  

Ключові слова: Бозе-конденсат, стійкий надплинний потік, надплинна 

система,  квантовий вихор, прослизання фази, просторово-часове вихорове кільце, 

темна матерія, стохастичне рівняння Гросса-Пітаєвського, нелінійні системи, 

самоутримуючий конденсат, самогравітуючий конденсат.  
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SUMMARY  
 

Kuriatnikov Yevhenii. Nonlinear dynamics of toroidal Bose-condensates – 

Qualifying scientic work with the rights of manuscript.  

Thesis for the Doctor of Philosophy degree in a speciality 104 “physics and 

astronomy”. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2021. 

This thesis is devoted to the theoretical study of the nonlinear dynamics of toroidal 

Bose condensates of atomic gases and axion dark matter with a focus on the generation and 

decay of persistent currents via vortex interaction and the study of their stability. 

Experimental studies of Bose-Einstein condensates of atomic gases have started over 

thirty-five years ago. Experimental physics is actively working on the study of phenomena 

related to superfluidity. The study of persistent currents is one of the directions of these 

studies. Recently numerous experiments have been studying persistent currents in Bose-

Einstein condensates (BECs) trapped in a ring geometry. Experiments with ultracold gases 

open up amazing opportunities for fundamental research of the superfluidity phenomenon, 

which can be used to make high-precision metrology devices.   

In the first chapters of this work we analyze nonlinear dynamics of Bose-Einstein 

condensate trapped in a toroidal trap which is driven by a wide repulsive laser beam that 

rotates slowly along the ring, forming a localized region of the reduced density also called 

as a "weak link". Such a system is interesting for research, because of analogy with a 

superconducting circuit with a Josephson contact, it can act as a nonlinear interferometer. 

The high sensitivity of the condensate’s phase to the angular frequency of the wide laser is 

similar to the sensitivity of the superconducting current in a superconducting quantum 

interferometer to changes in the external magnetic field. Bose condensates might be used for 

future developments of highly sensitive devices for measuring angular frequencies. But this 

requires accurate models that numerically reproduce the qualitative and quantitative 

characteristics of the experiment. We chose physical parameters for numerical modeling of 
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studied systems with the aim to have the most accurate reproduction of experiments. In the 

mean field approximation, we simulated condensate dynamics modeling the experiment. 

Numerically and analytically studied conditions for the generation and decay of persistent 

currents in Bose-condensates trapped in toroidal traps. Even though condensate is a 

macroscopic quantum system of tens or even hundreds of microns in size, quantum vortices 

are smaller than a micron. To detect vortices, condensate is observed milliseconds after 

releasing from the trap. Here theoretical models help to study in details the physical 

processes happening in the experiment. 

In the thesis the hysteresis phenomenon in the toroidal Bose-condensates has been 

studied. Initially, the system is driven by a laser beam that stir the condensate with a certain 

angular frequency. Upon reaching a certain angular frequency, the system transit to the first 

excited circulating state with a persistent current in a ring. Then the system is stirred with a 

laser and when a certain angular frequency (different from the angular frequency of the 

persistent current generation) is reached, it decays. The difference of these frequencies 

determines the width of the hysteresis loop, and it depends on the intensity of the laser beam. 

In thesis work we have studied the relations between the critical parameters of the laser beam 

at which the transition between quantum circulating states takes place. Based on catastrophe 

theory, we have proposed an analytical approximation for the numerical results. During the 

experiment, fraction of atoms gets heated and leaves the condensate state, which leads to a 

kind of "evaporation" of condensate. We have shown that a decrease in the number of atoms 

leads to a decrease in the width of the hysteresis loop.  

Despite the qualitative agreement between theoretical model and experimental data, 

the quantitative disagreement still remains. The experiment takes place at the finite 

temperature and the width of the hysteresis loop strongly depends on the temperature. Our 

model described condensate only at zero temperature so it was decided to consider the 

stochastic model and take into account the thermal noise. We have developed a new method 

for estimating probability of transition between circulating states in toroidal Bose-
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condensate under influence of thermal noise. We have used an analogue of the Fokker-

Planck equation for Gross-Pitaevskii equation. We are able to estimate the probability of 

realization of different transitions trajectories between quantum circulating states in an 

infinite space of wave functions with any possible perturbations. Taking into account only 

the main features of transitions between circulating states allowed us effectively factorize 

the Fokker-Planck equation to one-dimensional form.  We have parameterized the wave 

function with only two parameters: coordinates of vortex and anti-vortex imprinted on the 

axis connecting the trap center with the laser beam center. The stationary solution of the 

Gross-Pitaevskii equation in a rotating frame of reference bounded to the stirring beam was 

chosen as the starting point. We have imprinted vortex-anti-vortex pair in different 

coordinates. Then system had experienced short evolution (by the number of iterations) in 

imaginary time. The chosen ansatz for imprinted vortices only reproduced the long-range 

behavior. Therefore, such a procedure was needed for the local phase and density correction. 

A three-dimensional total energy map has been built on these states. This unique approach 

provides a good estimation for the height of the energy barrier separating metastable 

circulating states in toroidal Bose condensates. Finally, an Arrhenius-like formula has been 

derived for estimating the transition time through the energy barrier under the influence of 

thermal noise. Thus, it’s been demonstrated that thermal noise lowers the transition threshold 

between circulating states. The obtained numerical results allowed us estimate influence of 

thermal fluctuations on the experiments with persistent currents in the ring. 

Bose condensates with a ring topology are also suitable for finding analogies with 

various physical systems of different nature such as nonlinear optics, hydrodynamics or even 

cosmology. Considering the vortex, it is interesting to study rotational superradiation of 

acoustic waves scattered on it. Recently, superradiation has been observed in water tank for 

surface waves scattered on draining vortex. But is it possible to observe quantum 

superradiation in the quantum system with similar topology? We have considered a system 

of elongated condensate with density dip on the main axis. Quantum vortex was imprinted 
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in density dip which plays a role of mini-trap for vortex. We have studied acoustic wave 

induced by an amplitude-modulated repulsive beam interaction with imprinted vortex. It is 

impossible to make a direct analogy with classical hydrodynamics in this case because the 

only way to extract the energy from the quantum vortex is destroying persistent current. 

When acoustic wave interacts with imprinted vortex first it excites internal surface modes. 

Then the vortex leaves its mini-trap and moves towards source of acoustic waves. When the 

vortex reaches a low-density region, it decays into outer surface modes, which can amplify 

the acoustic wave. Therefore, in this case we are talking about the transformation of the 

energy of acoustic waves propagating in condensate into energy of surface modes. In the 

space of acoustic wave parameters (frequency and amplitude) we found the region in which 

the vortex state decays into surface modes. It is noteworthy that the decay region has upper 

and lower edges for wave frequencies at the same wave amplitude. 

Exciting case of the vortex generation in atomic Bose condensates is the case when 

the vortex has a phase dislocation not only in space but also in time. Therefore, in the thesis 

work we are studying spatiotemporal vortex rings. The formation of vortex rings is a 

universal phenomenon observed in classical and quantum fluids of different nature. In 

quantum liquids, the well-known example is quantized vortex rings in superfluid helium. 

We have demonstrated that these structures naturally appear as a periodical in time edge 

phase dislocation at the low-density region of a perturbed self-trapped atomic Bose-Einstein 

condensate. We have studied conditions of formation, dynamics and stability of 

spatiotemporal vortex rings for repulsive three-particle and attractive two-particle 

interatomic interactions after initial deformation. It’s been shown that the period of the rings 

appearances is determined by the number of particles, while the radius of the ring depends 

on both the magnitude of the initial deformation and the number of particles. These 

theoretical findings open up a perspective for experimental observation of a new type of 

topological coherent structures in ultracold gases. 
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Bose condensate may not only consist of alkali atoms, but it can also consist of other 

boson particles. Thus, the last object of the research is the study of a rotating galactic halo 

of self-gravitating Bose-condensate of dark matter, which consists of axions. We have 

studied the possibility of the existence of stable vortex soliton solutions that are stable to 

strong perturbations in galactic halos of dark matter. It’s been found that all multicharged 

vortex states of galactic halo of dark matter are unstable. Single-charged vortex and 

fundamental solitons are extremely stable during the lifetime of the universe. For unstable 

structures, vortices transfer the angular momentum from the center to the periphery of the 

halo, which might be related to the galaxy rotation curve problem. For stable vortex 

structures, it can be assumed that baryon matter can concentrate in the central part of galaxies 

as in atomic Bose condensates thermal atoms filling the vortex cores. This might be related 

to the problem of the formation of a supermassive black hole in the center of the galaxy. 

Key words: Bose condensate, persistent current, superfluid system, quantum vortex, 

phase slip, spatiotemporal vortex rings, dark matter, stochastic Gross-Pitaevskii equation, 

nonlinear systems, self-trapped condensate, self-gravitating condensate. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. В експериментальній фізиці дослідження явищ пов’язаних 

із надплинністю залишається популярним вже протягом тривалого часу. Дослідження 

стійких надплинних потоків, або "потоків без тертя", є одним із передових напрямів. 

Протягом останніх десятьох років були поставленні численні експерименти по 

дослідженню стійких надплинних атомарних потоків в Бозе-Ейнштейнівських 

конденсатах (БЕК), захоплених в пастку з кільцевою геометрією. Експерименти з 

надхолодними газами відкривають дивовижні можливості для фундаментальних 

досліджень явища надплинності, що може бути використано для виготовлення 

приладів високоточної метрології.  

Одним із напрямів дослідження топологічних структур в Бозе-Ейнштейнівських 

конденсатах  є розгляд надплинного кільця зі «слабкою ланкою» (локалізована 

область зменшеної надплинної густини), як і надпровідний контур із 

джозефсонівським контактом, може виступати в якості нелінійного інтерферометра, 

що дозволяє виготовлення високоточних детекторів, таких як надпровідний 

квантовий інтерферометр СКВІД (від англ. SQUID, Superconducting Quantum 

Interference Device), магнітометри та надплинні гіроскопи. Висока чутливість фази 

конденсату до кутової швидкості бар'єру аналогічна швидким реакціям надпровідного 

струму в СКВІД, викликаним змінами в зовнішньому магнітному полі. Ця властивість 

робить атомарний СКВІД ідеальним для майбутніх розробок високочутливих 

приладів, що вимірюють кутові швидкості обертання. Саме такі системи утворюють 

базис для розвитку нової інженерної галузі атомтроніки, метою якої є побудова 

аналогів загальних електронних схем на основі нейтральних атомів замість 

електронів.  

Системи ультрахолодних газів, що утримувалися у пастках стали предметом 

численних експериментальних і теоретичних досліджень, що охоплюють різні 
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аспекти надплинних потоків  [2,7–9], а також інші суміжні із ними явища, наприклад, 

атомарна інтерферометрія  [10,11], ефекти Джозефсона  [12–14], розповсюдження 

звукових хвиль  [15,16], солітони  [17,18]. У більшості з цих досліджень використання 

простих феноменологічних моделей при нульовій температурі показали непогане 

узгодження із експериментом. Для розробки прототипів майбутніх пристроїв 

вимірювання високої точності, природа генерації та розпаду стійких надплинних 

потоків в тороїдальних БЕК має бути детально пояснена. З цією метою нами були 

розглянуті різні моделі із врахуванням важливих фізичних процесів таких як 

дисипація (має природу взаємодії теплової та конденсованої хмар), зменшення 

загальної кількості частинок за рахунок їх розігріву та тепловий стохастичний шум 

для опису процесів, що досліджувались в нещодавніх роботах, а саме генерації 

стійких надплинних потоків у тороїдальному конденсаті за допомогою його 

перемішування рухливим лазерним пучком, що відіграє роль відштовхуючого бар’єру 

та створює область «слабкої ланки».  Генерація надплинного потоку залежить від 

інтенсивності та швидкості руху «відштовхуючого» лазерного пучка.  

У роботі  [8] було продемонстровано явище гістерезису при послідовних 

генерації та розпаді надплинного потоку при однаковій інтенсивності але різних 

кутових швидкостях перемішуючого лазерного пучка. Ми показали  [2], що через 

значне зменшення числа атомів під час процедури перемішування ширина петлі 

гістерезису (різниця між частотою на якій відбувається генерація надплинного потоку 

та частотою на якій відбувається його розпад) повинна зменшуватися, проте це не є 

домінуючим фактором, що впливає на динаміку системи. Реальний конденсат завжди 

знаходиться при ненульовий температурі, таким чином, теплові флуктуації можуть 

грати вирішальну роль у процесі прослизання фази. Нещодавні експерименти наочно 

продемонстрували, що час життя надплинного потоку залежить від температури. В 

дисертаційній роботі ми задалися питанням чи є саме теплові флуктуації ключовим 

фактором, що пояснює розбіжності в останніх експериментах  [19] з гістерезисом в 
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кільцеподібних БЕК. Теоретично досліджена дисипативна динаміка конденсату з 

параметрами, що відповідають реальним умовам експерименту. Використовуючи 

чисельне моделювання досліджено явище гістерезису в рамках узагальненої моделі 

середнього поля, з урахуванням дисипації енергії конденсату та кількості 

сконденсованих атомів.   

Існування стійкого надплинного потоку пов'язане із стабільним квантованим 

вихором, який представляє собою локалізовану фазову сингулярність із цілим числом 

намотування фази. Вихори не виходять із центрального регіону системи, що стабілізує 

навіть багатозарядні стійкі надплинні потоки. Таким чином, стани із ненульовими 

стійкими потоками є метастабільними станами. Локальним мінімумам енергії 

відповідають метастабільні стани з різними топологічними зарядами вихору. Однак, 

значення енергетичного бар'єра, що розділяє ці метастабільні стани невідомо. Було 

проведено кількісний аналіз енергетичних витрат на етапі переходу між основним 

станом і найнижчим метастабільним станом при різних швидкостях обертання 

відштовхувального бар'єру, що дозволило знайти дійсний вигляд енергетичного 

бар’єру, що  розділяє метастабільні стани. 

Окрім дослідження складної нелінійної динаміки в тороїдальних конденсатах в 

роботі також досліджується сомоутримуючі конденсати. В одному випадку до уваги 

береться трьохчастинкова відштовхувальна взаємодія, що компенсує двочастинкову 

притягальну взаємодію і не дає сильно розрідженим малонаселеними конденсатам 

колапсувати за відсутності утримуючої пастки. Доданок відповідний за цю взаємодію 

відіграє схожу роль, що і поправка Лі-Хуанг-Янга [20] до теорії середнього поля, але 

в водночас є нелінійністю вищого порядку. Незважаючи на те, що зазвичай 

трьохчастинкова взаємодія призводить до утворення молекул і виведення частинок із 

фази конденсату у нашому випадку ньзьких концентрацій не є домінуючим процесом.  

В такій системі спостерігається цікавий ефект народження осцилюючих просторово-
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часових вихорових кілець при неперіодичному гамільтоніані. Це відносить систему з 

порушеною симетрією до нещодавно відкритого напряму дослідження часових 

кристалів.  

Інший варіант самоутримуючого конденсату розглядається на абсолютно інших 

масштабах – галактичних. В цьому випадку галактичне гало, що складається з аксіонів 

перебуває у стані Бозе-конденсату. Відцентрові сили обертового гала разом із 

квантовим тиском не дають хмарі колапсувати під власною вагою. Це дослідження 

спрямоване пролити світло но можливу проблему кривих обертання галактик та 

структури і динаміки темної матерії в галактиках.  

Останнім напрямом дисертаційного дослідження було вивчення можливості 

спостереження квантового обертового надвипромінення при розсіюванні акустичних 

хвиль на квантовому вихорі по аналогії з класичною гідродинамікою. За рахунок 

квантової природи конденсату і умови квантування кутового моменту в системі 

підсилення мод не може відбуватися ідентично до класичної гідродинаміки, де енергія 

на підсилення мод береться напряму з дренуючого вихору. В квантовій системі 

енергію вихору можна отримати лише зруйнувавши стійкий надплинний потік, а це 

супроводжується складною динамікою. Це дослідження відкриває шлях до абсолютно 

нових експериментів, що можуть бути проведені в майбутньому.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Статі, що 

ввійшли до дисертаційної роботи були написані в колаборації з іншими науковцями, 

були частинами науково-дослідницьких проектів, мали підтримку індивідуальних та 

колективних грантів, а саме: Project 1/30-2015 “Dynamics and topological structures in 

Bose-Einstein condensates of ultracold gases” of the KNU Branch Target Training at the 

NAS of Ukraine (Курятніков Є.І, Ісаєка К.О, Якименко О.І.), Swiss National Science 

Foundation (individual grant N IZKOZ2_154984) (Вільчинський С.Й.),  Minerva–WIS 
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collaboration program internal Grant No. 712021 та DFG Grant No. GZ: SH 81/3-1 (Сніжко 

К.О.), National Research Foundation of Ukraine through grant No. 2020.02/0032. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження 

складної динаміки та нелінійних явищ в Бозе-конденсатах холодних розріджених 

атомарних газів та аксіонних галактичних галах темної матерії, дослідження 

вихорових структур, їх характеристик, особливостей, закономірностей утворення та 

стабільності.  Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні Задачі:  

▪ Знайти фізичні параметри для коректного чисельного моделювання 

досліджуваних систем з максимально точним відтворенням експериментів; 

▪ Розробити вдосконалені аналітичні та чисельні методи опису Бозе-

Ейнштейнівських конденсатів в рамках наближення середнього поля; 

▪ Розробити чисельні методи для розв’язку рівняння Гросса-Пітаєвського, також 

його модифікованих версій, а саме: дисипативного, стохастичного, із 

додатковими нелінійностями, рівняння Фоккера-Планка, системи рівнянь 

Гросса-Пітаєвського-Пуассона; 

▪ Дослідити чисельно та аналітично умови генеріції та розпаду стійких 

надплинних потоків атомів в Бозе-конденсатах, що утримуються в тороїдальних 

пастках; 

▪ Вивчити особливості складної вихорової динаміки, що супроводжує генерацію 

та розпад стійких надплинних потоків; 

▪ Провести якісну та кількісну оцінку величини енергетичного бар’єру, що 

розділяє метастабільні обертові енергетичні стани в тороїдальних Бозе-

конденсатах; 

▪ Дослідити можливість утворення просторово-часових вихорових кілець в 

самоутримуючих конденсатах, та у конденсатах  у пастках;  

▪ Вивчити область фізичних параметрів системі при яких можливе спостереження 

просторово-часових вихорових кілець; 
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▪ Дослідити взаємодію акустичних хвиль із зафіксованою вихоровою ниткою; 

▪ Дослідити область параметрів звукової хвилі, що розсіюється на вихорі, при 

яких може відбуватися розпад надплинного потоку із подальшим підсиленням 

акустичної хвилі через збудження поверхневих мод; 

▪ Дослідити можливість існування стійких вихорових солітонних розв’язків не 

чутливих до збурень у галактичних галах темної матерії в стані Бозе-

конденсату. 

Об’єктом дослідження є нелінійні ефекти та топологічні структури, в тому 

числі квантові вихори, солітони і акустичні хвилі в кільцеподібних Бозе-

Ейнштейнівських конденсатах на різних масштабах: від мікроскопічних до 

галактичних. 

Предметом дослідження є динамічні властивості топологічних структур в Бозе-

Ейнштейнівських конденсатах та їх стабільність. 

Методи дослідження: метод покрокового перетворення Фур’є (split-step Fourier 

transform) - чисельний метод розв’язку нелінійних диференційних рівнянь в часткових 

похідних з розщепленням кроком, метод еволюції в явному часі, метод Мартіна-

Сіггіа-Роуза, варіаційний аналіз, наближення Томаса-Фермі, наближення середнього 

поля, алгоритм Томаса для пошуку стаціонарного розв’язку, метод Хартрі – Фока. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

▪ Детально досліджені та пояснені механізми генерації та розпаду стійких 

надплинних потоків через вихорову динаміку; 

▪ Продемонстровано внесок «випаровування» конденсату у ширину петлі 

гістерезису; 

▪ Вперше запропонований метод для знаходження висоти потенціального бар’єру 

між обертовими енергетичними станами у тороїдальних Бозе-Ейнштейнівських 

конденсатах, що перемішуються лазерним пучком; 
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▪ Розраховано час переходу між обертовими станами у тороїдальних Бозе-

Ейнштейнівських при кінцевій температурі під дією теплового шуму; 

▪ Продемонстровано можливість утворення просторово-часових вихорових 

кілець в Бозе-Ейнштейнівських конденсатах; 

▪ Показані сценарії еволюції вихорових солітонів в галах аксіонної темної матерії 

коли кутовий момент переноситься до периферії галактик, що може мати 

відношення до пояснення проблеми кривих обертання галактик; 

▪ Знайдена область параметрів при яких можна спостерігати квантовий аналог 

обертового надвипромінювання у геометрії видовженого каналу із вдрукованим 

квантовим вихором.  

Практичне значення одержаних результатів 

Представлені в дисертаційній роботі результати проливають світло на 

особливості генерації, розпаду та еволюції надплинних потоків в конденсатах Бозе-

Ейнштейна атомарних газів та темної матерії. Отримані чисельні результати пояснили 

значну частину розбіжності між експериментальними даними та результатами 

феноменологічних моделей для експериментів із надплинними потоками в кільці та з 

гістерезисом. Дослідження областей чутливості обертових станів системи до зміни 

кутової швидкості системи та чутливість до акустичних хвиль певної частоти та 

амплітуди відіграє важливу роль у майбутній розробці надчутливих приладів 

високоточної метрології. Дослідження просторово-часових вихорових кілець 

відкриває дорогу до експериментального спостереження абсолютно нового типу 

топологічних структур в Бозе-конденсатах атомарних газів. А результати дослідження 

із аксіонними Бозе-конденсатами відіграють свою роль у глобальному питанні 

визначення складу та структури темної матерії.  

Особистий внесок здобувача. Усі викладені в дисертації оригінальні 

результати отримані автором дисертації особисто. Здобувач проводив аналітичні та 

чисельні розрахунки, інтерпретував отримані результати.  
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Здобувачем було написано програмний код для чисельного розв'язку рівняння 

Гросса-Пітаєвського, досліджено особливості народження надплинних потоків у 

тороїдальному Бозе-конденсаті в турбулентному режимі, досліджено стабільність 

багатозарядних вихорових станів у роботі [1]; 

Здобувачем досліджено явище гістерезису в роботі  [2], був досліджений вплив 

зменшення кількості частинок в конденсаті на ширину петлі гістерезису, досліджено 

границі переходу між обертовими станами системи; 

Здобувач приймав участь в розробці аналітичних та чисельних методів в 

роботі  [3], знаходив критичні частоти генерації надплинного потоку двома різними 

методами: прямим динамічним моделюванням та з енергетичного аналізу, що добре 

узгоджуються між собою. Здобувачем був запропонований метод корекції анзатцу 

вихорової нитки. Розраховував енергетичний бар’єр між обертовими метастабільними 

станами, приймав участь в оцінці часу переходу між обертовими станами під дією 

теплового шуму; 

Здобувач приймав участь в пошуку області параметрів при яких можливе 

спостереження просторово-вихорових  кілець в роботі  [4], давав якісну оцінку 

результатів; 

Здобувач проводив чисельний та аналітичний аналіз розповсюдження звукових 

хвиль в видовжених двовимірних та тривимірних конденсатах із дисипацією в 

роботі  [5], знаходив область параметрів звукової хвилі за яких можливий вимушений 

розпад надплинного потоку, проводив кількісний аналіз вихорово-акустичної 

взаємодії.  

Здобувач проводив аналітичний аналіз в роботі  [6] приймав участь у 

чисельному знаходженні стаціонарних солітонних розв’язків для гал темної матерії  

та давав якісну оцінку результатів; 

Апробація результатів дисертації. Результати були представлені в рамках 
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конференцій: Наука XXI сторіччя: сучасні проблеми фізики, Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) 12.05.2015-

14.05.2015 та Conference on Long-Range Interacting Many-Body Systems: from Atomic to 

Astrophysical Scales, ICTP (Трієст, Італія), 25.07.2016-29.07.2016. А також 

доповідалися та обговорювались на наукових семінарах кафедри квантової теорії поля 

фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(Київ, Україна), Інституту теоретичної фізики iм. М.М. Боголюбова НАН України 

(Київ, Україна), Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems (Дрезден, 

Німеччина) та Technische Universität Wien – Atominstitut (Відень, Австрія). 

Публікації. Основні результати дисертації було опубліковано в 6 статтях у 

провідних фахових журналах  [1–6]  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації 

українською та англійською мовами, списку авторський публікацій, змісту, списку 

використаних скорочень, вступу, оглядового розділу, п’яти розділів з результатами, 

висновків, списку використаної літератури та додатку із списком авторських праць. 

Робота написана на 189 аркушах тексту, включає 47 рисунки та посилання на 139 

використаних джерела.  
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РОЗДІЛ 1.  БОЗЕ КОНДЕНСАЦІЯ АТОМАРНИХ ГАЗІВ 
1.1 Явище Бозе-Ейнштейнівської конденсації 

 Розріджений газ, що складається із ультрахолодних (𝑇~100 нК) бозонних 

атомів утворює сильноскорельвану систему, що прийнято називати Бозе-

Ейнштейнівським конденсатом. Цей агрегатний стан характерний тим, що 

макроскопічна кількість атомів перебуває в своєму найнижчому квантовому стані, 

при цьому спостерігаються макроскопічні прояви квантових ефектів.      

В 1924-1925 роках А. Ейнштейном були опубліковані три статті, в яких була 

узагальнена робота Ш. Бозе про квантову статистику фотонів на випадок ідеального 

однорідного тривимірного газу атомів, число яких фіксоване. Ним було передбачено 

конденсацію в найнижчому квантовому стані. За температур, що вищі критичної, 

функція розподілу за імпульсами має вигляд:  

 𝑛𝑝 = {exp [
𝜖(𝑝) − 𝜇

𝑇
] − 1}

−1

, 𝑇 > 𝑇𝑐
0, (1.1) 

де 𝜇 – хімічний потенціал газу і 𝜖(𝑝) = 𝑝2 2𝑀⁄ . При температурах нижчих за 

температуру фазового переходу: 𝑇𝑐
0 ≈ 3,31

ℏ2

𝑀
(𝑛)2 3⁄ , 𝑛 − густина газу, ситуація 

змінюється, число атомів 𝑁0 в стані з 𝑝 = 0 макроскопічне, воно пропорційно повному 

числу атомів:    

 𝑁0 = 𝑁 [1 − (
𝑇

𝑇𝑐
0)

3 2⁄

] , 𝑇 < 𝑇𝑐
0, (1.2) 

інші атоми розподілені при цьому за вищенаведеним розподілом, але із хімічним 

потенціалом 𝜇 = 0.  

Ніяких експериментів не ставилося аж до 1980 року, коли вперше було 

захоплено в пастку і стабілізовано спін-поляризований водень  [21], який в той час 



29 
 

вважався чудовим кандидатом на Бозе-Ейнштейнівську конденсацію.  Лише в 1995 

році були експериментально отримані БЕК одразу трьома різними 

експериментальними групами: Na 
23   [22],   Rb  

87   [23] та Li 
7   [24]. На практиці зручно 

працювати саме із парами лужноземельних металів бо їх атоми мають досить значний 

магнітний момент, що дозволяє утримувати їх в «магнітних пастках». Атоми 

охолоджують за допомогою лазерів (допплерівське охолодження та сізіфове 

охолодження), а далі опускають стінки пастки, залишаючи лише найхолодніші атоми 

та дозволяючи найгарячішим атомам випаруватись. Загалом система утворює 

магнітно-оптичну пастку. Бозе конденсація відбувається на температурах порядку 

сотень нК. Атоми утримуються поблизу мінімуму магнітної пастки. Утримуючий 

потенціал можна вважати гармонічним:  

 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝐫) =
𝑀

2
(𝜔𝑥

2𝑥2 + 𝜔𝑦
2𝑦2 + 𝜔𝑧

2𝑧2). (1.3) 

Для випадку гармонічного потенціалу пастки температура конденсації: 

 𝑇𝑐
0 = ℏ𝜔𝐻 (

𝑁

휁(3)
)
1 3⁄

,     𝜔𝐻 = (𝜔𝑥𝜔𝑦𝜔𝑧)
1 3⁄

. (1.4) 

Точне операторне рівняння для вторинно-квантованого 𝜓-оператора в 

гейзенбергівському представленні: 

 

𝑖ℏ
𝜕

𝜕𝑡
�̂�(𝐫, 𝑡) = [−

ℏ2∇2

2𝑀
+ 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝐫)

+ ∫ �̂�†(�́�, 𝑡)𝑉(�́� − 𝐫)�̂�(�́�, 𝑡)𝑑�́�] �̂�(𝐫, 𝑡), 

(1.5) 

де 𝑉(�́� − 𝐫) - потенціал парної взаємодії між атомами. Якщо потенціал 𝑉 задовольняє 

умовам застосовності борнівського наближення, тоді ми можемо замінити �̂� на 𝜓0 − 

хвильову функцію конденсату, що повільно змінюється на відстанях 𝑟0 дії 

міжатомного потенціалу і отримуємо рівняння Гроса-Пітаєвського (РГП):  
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 𝑖ℏ
𝜕

𝜕𝑡
𝜓0(𝐫, 𝑡) = [−

ℏ2∇2

2𝑀
+ 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝐫) + 𝑔|𝜓0(𝐫, 𝑡)|

2]𝜓0(𝐫, 𝑡), (1.6) 

 𝑔 = ∫𝑉(𝐫)𝑑𝐫 =
4𝜋ℏ2𝑎𝑠

𝑀
, (1.7) 

де 𝑎𝑠 − це довжина розсіяння в s-стані повільних атомів один на одному в 

борнівському наближенні (умову застосовності можна записати як  𝑎𝑠 ≪ 𝑟0).   [25,26]  

1.2 Рівняння Гроса-Пітаєвського 

 Рівняння (1.6) описує динаміку неоднорідного розрідженого бозе-газу при нулі 

температур, 𝑇 = 0. Це рівняння є класичним в тому сенсі, що функція 𝜓0 не є 

оператором і передає не густину імовірності, а реальний розподіл атомів конденсату 

в просторі. Модуль 𝜓0і градієнт її фази 𝜑 мають явний фізичний зміст:  

 𝜓0 = |𝜓0|𝑒
𝑖𝜑, 𝑛(𝐫, 𝑡) ≈ 𝑛0(𝐫, 𝑡) = |𝜓0|

2, 𝐯(𝐫, 𝑡) =
ℏ

𝑀
∇φ, (1.8) 

де 𝑛 та 𝐯 це число атомів в одиниці об’єму та їх швидкість відповідно, 𝑛0 =

𝑁0 V = const −⁄  густина конденсату. 

 Можна сказати, що хвильова функція конденсату представляє класичну 

границю хвилі де Бройля атомів, в якій їх корпускулярні властивості вже не мають 

значення. Опис конденсату за допомогою функції 𝜓0 аналогічний опису класичного 

електромагнітного поля напруженостями електричного і магнітного полів, що 

задовольняють рівнянням Максвела. Роль останніх в нашій задачі відіграє рівняння 

(1.6). Однак, на відміну від рівнянь Максвела, це рівняння містить в явному вигляді 

сталу Планка ℏ. 
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 Рівняння (1.6) можна переписати як систему рівнянь для 𝑛 та 𝐯. Перше рівняння 

має вигляд звичайного гідродинамічного рівняння неперервності, а друге аналогічне 

рівнянню Джозефсона в теорії надпровідності:  

 

{
 
 

 
 𝜕

𝜕𝑡
𝑛 + ∇ ∙ (𝐯𝑛) = 0,

ℏ
𝜕

𝜕𝑡
𝜑 + (

1

2
𝑀𝐯2 + 𝑉𝑒𝑥𝑡 + 𝑔𝑛 −

ℏ2

2𝑀√𝑛
∇2√𝑛) = 0.

 (1.9) 

 Якщо газ знаходиться в основному стані, хвильова функція 𝜓0 залежить від часу 

по закону: 

 𝜓0~𝑒−𝑖
𝜇𝑡
ℏ , (1.10) 

де 𝜇 − хімічний потенціал газу (надалі ми будемо вживати його саме у цьому 

розумінні). Важливо зазначити, що власним значенням енергії є хімічний потенціал 𝜇, 

а не енергія однієї частинки, як це було б для невзаємодіючого випадку. Таким чином, 

розподіл густини в основному стані визначається рівнянням:  

 (−
ℏ2∇2

2𝑀
+ 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝐫) − 𝜇 + 𝑔|𝜓0(𝐫, 𝑡)|

2)𝜓0(𝐫, 𝑡) = 0. (1.11) 

 Рівняння (1.6) містить «внутрішній» параметр розмірності довжини – довжину 

когерентності1 𝜉 = ℏ √𝑀𝑔𝑛⁄ , що може бути визначна із рівняння (1.11)  при рівності 

кінетичного члена енергії та члена взаємодії: 
ℏ2

2𝑀𝜉2 = 𝑛0𝑔, тоді довжина когерентності 

записується у вигляді:  𝜉 = 1 √8𝜋𝑎𝑠𝑛0⁄ .  [26] 

 Для великої кількості частинок для знаходження стаціонарного розв’язку РГП 

може бути апроксимоване наближенням Томаса-Фермі. Якщо густина конденсату 

 
1 Типовою є ситуація, коли конденсат утримують в «коробці» з нескінченно високими стінками. У такому контейнері 

густина конденсату повинна рости від нуля до певного значення об'ємної густини на відстані, що називають довжиною 

когерентності (в англ. літературі «healing length»). 
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повільно змінюється (по відношенню до довжини когерентності) в просторі, то 

кінетичним членом в рівнянні (1.11) можна знехтувати. Таким чином, в наближенні 

Томаса-Фермі РГП спрощується до вигляду:  

 (𝑉𝑒𝑥𝑡(𝐫) − 𝜇 + 𝑔|𝜓0(𝐫)|
2)𝜓0(𝐫) = 0, (1.12) 

із відповідним розв’язком:  

 𝑛0(𝐫) = |𝜓0(𝐫)|
2 = {

1

𝑔
(𝜇 − 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝐫)), 𝜇 > 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝐫)  

0,                                  𝜇 < 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝐫)
 (1.13) 

 Хімічний потенціал 𝜇 може бути визначений для гармонічної пастки (1.3) 

шляхом інтегрування розподілу густини по всьому простору із врахуванням умови 

нормування ∫|𝜓0(𝐫)|
2 𝑑𝐫 = N, що дає:  

 𝜇𝑇𝐹 =
ℏ𝜔𝐻

2
(
15𝑁𝑎𝑠

𝑎𝐻
)
2 5⁄

, 𝑎𝐻 = √ℏ (𝑀𝜔𝐻)⁄ . (1.14) 

 Рівняння Гроса-Пітаєвського було запропоноване, щоб дати точні прогнози на 

частотах елементарних збуджень, але не містило будь-якого механізму для загасання 

цих збуджень, тому будується феноменологічна модифікація РГП. Зазначимо, що 

будь-який процес згасання зрештою призведе до релаксації до рівноважного стану. 

Запишемо РГП у вигляді:  

 𝑖ℏ
𝜕𝜓0

𝜕𝑡
= ℒ̂𝜓0, (1.15) 

оператор ℒ̂ не може бути ермітовим. Антиермітова частина ℒ̂ пов'язана з процесами, 

за допомогою яких встановлюється рівновага. Ця антиермітова частина повинна 

обертатися в нуль в рівновазі, тобто, коли виконується рівняння (1.11). Для випадків, 

коли відхилення від рівноваги мале, то антиермітову частину можна записати вигляді: 

 −𝑖𝛾 (
ℏ2∇2

2𝑀
+ 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝐫) − 𝜇 + 𝑔|𝜓0(𝐫, 𝑡)|

2)𝜓0(𝐫, 𝑡), (1.16) 
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де 𝛾 − це безрозмірний коефіцієнт, що обернено пропорційний часу релаксації. 

Ермітова частина задається тим, що при  𝛾 = 0, теорія має зводитися до звичайного 

РГП при 𝑇 = 0; остаточне рівняння, що враховує і релаксацію до рівноваги, 

записується як:  

𝑖ℏ
𝜕

𝜕𝑡
𝜓0(𝐫, 𝑡) = (1 − 𝑖𝛾) [−

ℏ2∇2

2𝑀
+ 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝐫) + 𝑔|𝜓0(𝐫, 𝑡)|

2 − 𝜇]𝜓0(𝐫, 𝑡). (1.17) 

де 𝛾 > 0 для затухання. 𝛾 − є феноменологічним параметром дисипації, введенням 

якого було модифіковано рівняння Гроса-Пітаєвського.  

1.3 Наближені методи розв’зку рівняння Гросса-Пітаєвського  

Напіваналітичним методом дослідження є варіаційний аналіз. Метод полягає в 

виборі анзатцу хвильової функції запараметризованої декількома параметрами для 

опису із заданою точністю, що добре підходить для знахождення стаціонарних станів. 

Для Бозе-конденсатів типовим анзатцем хвильової функції є нормований 

гаусоподібний солітон: 

ψ(𝐫 ) = 𝐴 (
𝐫 
𝜌
)
 

𝑒
−

𝐫 
2

𝜌2 . (1.18) 

Сам метод грунтується на мінімізації функціоналу енергії, записаного для даної 

пробної функції, та пошуку найкращого набору параметрів. Складність методу 

полягає у вгадуванні пробної функції, що певним чином пов’язана з iснуванням певної 

симетрiї в задачi, тому сильна залежність від інтуїції сильно обмежує застосування 

методу. Однієї із основних преваг аналітичного аналізу є отримання аналітичної 

поведінки основних характеристик системи в залежності від обраних параметів.   

Для чисельного моделювання рівняння Гроса-Пітаєвського часто 

використовується симетрична схема покрокового перетворення Фур’є (split-step 

Fourier transform або SSFT)  [27]. Метод полягає в розділені дії дисперсійного та 

нелінійного операторів в рівнянні (1.6) 



34 
 

 
𝜕

𝜕𝑡
𝜓 (𝐫, 𝑡) = [�̂� + �̂�]𝜓 (𝐫, 𝑡), (1.19) 

 

де �̂� - нелінійний оператор, а �̂� дисперсійний оператор, що відповідно мають вигляд: 

 �̂� = −
𝑖

ℏ 
[𝑉𝑒𝑥𝑡(𝐫) + 𝑔|𝜓0(𝐫, 𝑡)|

2], (1.20) 
 

 �̂� =
𝑖ℏ ∇2

2𝑀
, (1.21) 

 

Суть наближення полягає в послідовній, а не одночасній дії дисперсійного та 

нелінійного операторів. Таким чином часова еволюційна схема в своїй найпростішій 

реалізації має наступний вигляд: протягом половини часового кроку (𝛿𝑡/2) діє 

оператор �̂�, потім протягом повного кроку 𝛿𝑡 діє оператор �̂�, протягом останніх 

(𝛿𝑡/2) знову діє оператор �̂�. Так кожен оператор діє протягом 𝛿𝑡. Така симетрична 

схема має похибку третього порядку малості по 𝛿𝑡. Так нова хвильова функція 

отримується із попередньої по схемі: 

 𝜓 (𝐫, 𝑡 + 𝛿𝑡) = 𝑒
𝛿𝑡
2 �̂�𝑒∫ �̂�(𝜏)𝑑𝜏

𝑡+𝛿𝑡

𝑡 𝑒
𝛿𝑡
2 �̂�𝜓 (𝐫, 𝑡). (1.22) 

 

Дія оператора �̂� розраховується в Фур’є просторі: 

 𝑒
𝛿𝑡
2 �̂�𝜓 (𝐫, 𝑡) = ℱ̂−1𝑒

𝛿𝑡
2 �̂�(𝐤)

ℱ̂  𝜓 (𝐫, 𝑡). (1.23) 
 

Схема спрощується наступним чином: еволюція починається з дисперсійного 

півкроку �̂�: 𝜓  ́(𝐫, 𝑡0) = 𝑒
𝛿𝑡

2
�̂�𝜓0(𝐫, 𝑡0). За рахунок такого зсуву подальша еволюція 

складається лише із двох кроків – повного нелінійного та повного дисперсійного.  

 𝜓  ́  (𝐫, 𝑡 + 𝛿𝑡) = 𝑒𝛿𝑡�̂�𝑒∫ �̂�(𝜏)𝑑𝜏
𝑡+𝛿𝑡

𝑡 𝜓  ́  (𝐫, 𝑡). 
(1.24) 

 

В момент еволюції, коли необхідно виміряти характеристики системи (кількість 

частинок, кутовий момент, енергію і т.д.) робиться дисперсійний півкрок назад  в часі: 

𝜓 (𝐫, 𝑡 ) = 𝑒−
𝛿𝑡

2
�̂�𝜓  ́(𝐫, 𝑡 ). Це можливо завдяки тому, що дисперсійний оператор �̂� не 
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залежить від часу. Схема обчислення дії оператора �̂� у Фур'є просторі накладає 

додаткові обмеження на розміри гратки, на якій розраховується хвильова функція, а 

саме розміри мають бути ступенями 2. Так для тривимірної динаміки в роботах  [1–3] 

використовувалися гратки 128 × 128 × 64, для двовимірних 256 × 256. Для 

поодиноких симуляцій які вимагали високої роздільної здатності використовувалися 

гратки 2048 × 2048. 

1.4 Бозе-Ейнштейнівський конденсат в тороїдальній пастці 

Останнім часом дуже активно розвивається «атомотроніка», інженерна галузь, 

що займається вивченням процесів в системах, що складаються із ультрахолодних 

атомів та дозволяє проводити проектування та виготовлення приладів, аналогічних 

тим, що утримуються в оптичних та електронних системах. Робочі схеми 

атомотроніки складаються з трьох компонентів: з Бозе-Ейнштейнівського конденсату, 

з магнітно-оптичної пастки (МОП), що утримує ультрахолодні атоми та з систем, що 

викликають рух атомів.    

Зараз проводяться експерименти з Бозе-Ейнштейнівськими конденсатами в 

тороїдальних МОП. Гармонічний потенціал утримує конденсат у формі доволі 

плоского «млинця», що наближає систему до двовимірної2. До руху атоми 

приводяться за допомогою лазера, що представляє собою відштовхуючий потенціал 

та створює область «слабкої ланки». Лазер швидко переміщується туди і назад по 

радіальному напрямку (~2 кГц), ефективно утворюючи широкий «виріз» в кільці, та 

має незначну швидкість азимутального руху (див. Рис. 1.1). Таку систему можна 

використовувати в якості нелінійного інтерферометра. 

 
2 Хоча в двовимірній системі не відбувається фазового переходу до стану Бозе-Ейнштейнівського конденсату, але є 

перехід Березинського-Костерліца-Таулеса від зв’язаних вихорових пар до незв’язаних, при температурі нижчій за 

критичну температуру БКТ 
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Рис. 1.1 (взято з  [7]) Кільце конденсату зі слабкою ланкою, створеною в ньому 

відштовхуючим потенціалом «синього» (λ=532 нм), лазерного пучка. (a) Схематичне 

зображення утримуючої оптичної дипольної пастки утвореної «червоним» (λ=1064 

нм) горизонтальний «листовим» лазером і вертикальним «кільцевим». (b) Геометрія 

«бар’єрного» променя. Невелика подвійна стрілка вказує швидке (2 кГц) радіальне 

сканування променя. Велика стрілка вказує на повільний (азимутальний) рух зі 

швидкістю до 3 Гц. (c) Кільце конденсату на просвіт, поле зору 84 мкм. (d) 

Послідовність знімків руху бар’єру. Висота бар'єру ≈60% від хімічного потенціалу. 

Кожне зображення в (d) є усередненням трьох зображень.  

В такій системі квантується циркуляція надплинного потоку, тобто середній 

кутовий момент на частинку приймає цілі значення (див. Рис. 1.2). Перехід між двома 

такими квантовими станами називають «прослизанням фази». Надплинний стан 

конденсату задається хвильовою функцією 𝜓(𝐫) = √𝑛(𝐫)𝑒𝑖𝜑(𝐫), де 𝑛 −надплинна 

густина, а 𝜑 −фаза. В інерціальній системі 𝜑 пов’язана із надплинною швидкістю, як: 

𝑣𝑠⃗⃗  ⃗ =
ℎ

2𝜋𝑀
∇𝜑. Циркуляція довкола деякого замкнутого контуру P має квантуватися 

згідно умови Бора-Зоммерфельда ∮ 𝑣𝑠⃗⃗  ⃗ ∙ 𝑑𝑙 = 𝑚𝑘0
 

𝑃
, 𝑚 −ціле число, 𝑘0 = ℎ 𝑀,⁄  в 

основному стані (за відсутності бар’єра) 𝑚 = 0. 
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 В експерименті  [7] в кільці конденсату знаходиться 𝑁 = 6 × 105 атомів Na 
23 , 

радіус пастки 𝑅 = 19,2(3) мкм, а розрахований хімічний потенціал:  𝜇0 ℎ⁄ = 2 кГц.  

 

Рис. 1.2 (взято з  [7]) Стрибки фази між квантовими обертальними станами в 

тороїдальному конденсаті. По вертикальній вісі відкладений середній кутовий 

момент на частинку 〈𝑛〉 як функція кутової частоти обертання бар'єру 𝛺 для двох 

бар'єрів різної інтенсивності: 𝑈𝑏 =  0,50𝜇0 (сині квадрати) і 𝑈𝑏 =  0,57𝜇0 (червоні 

кола, вертикально зміщенні на 1 одиницю для наочності).  

 В середині конденсату спостерігаються вихори, що не релаксували на момент 

спостереження та рухаються до зовнішньої або внутрішньої границі конденсату 

спіральними траєкторіями.  

1.5 Спостереження гістерезису в Бозе-Ейнштейнівських конденсатах 

 Для виготовлення вимірювальних приладів важливе значення має вивчення 

механізму прослизання фази та чутливості системи до зміни кутової швидкості, тобто 

дослідження явища гістерезису.  

Гістерезис є спільною рисою систем, де енергія має два (або більше) локальних 

мінімуми, розділених енергетичним бар'єром (максимумом). Схема цього типу 

енергетичного ландшафту показана на Рис. 1.3. Канонічний приклад гістерезису дає 
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теорія феромагнетизму Ландау. Для Бозе-Ейнштейнівського конденсату у 

тороїдальній пастці, ці мінімуми представляють стійкі стани системи, і їх енергія 

залежить від величини швидкості обертання Ω і амплітуди 𝑈𝑏 бар’єру.  

Енергія максимуму взагалі не відома для надплинних систем; залежно від 

параметрів системи, вона може бути пов'язана з енергією, необхідною для створення 

елементарних збуджень, таких як фонони, солітони або вихори. Тим не менш, стійкі 

стани добре відомі. Швидкість обертання стійкого надплинного потоку в кільці 

характеризується квантованою частотою обертання, 𝑚Ω0, де 𝑚 квантове число 

обертання, Ω0 = ℏ 𝑀𝑅2⁄  це квант кутової частоти, 𝑀 маса атома, 𝑅 це радіус середини 

пастки.   

Як демонструє поставлений експеримент  [28] перше прослизання фази з 

генерацію стійкого надплинного потоку, тобто перехід зі стану 𝑚 = 0 в стан 𝑚 = 1 

(надалі такий та аналогічні переходи будемо представляти в скороченому вигляді: 0 →

1) відбувається на частоті обертання бар’єру Ω𝑐
+, натомість розпад надплинного 

потоку, що відповідає зворотному прослизанню фази  1 → 0 відбувається на меншій 

(можливо і від’ємній) частоті Ω𝑐
−, що дозволяє нам ввести ширину петлі гістерезису 

як (Ω𝑐
+ − Ω𝑐

−) Ω0⁄  (Рис. 1.4). 
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Рис. 1.3 (взято з  [8]) Природа гістерезису. (a) Принципова енергетична картина в 

системах з гістерезисом. Як функція від 𝑘, енергія може мати локальні мінімуми 

(квадрати, кола), які представляють стабільні стани, розділені локальними 

максимумами (зірки), що є енергетичним бар’єром, 𝐸𝑏. Цю картину зображено для 

п'яти значень прикладеного поля 𝐹 (для надплинності, 𝐹 → 𝛺, швидкість обертання 

пастки). (b)  Зображено як функцію від  𝛺 для надплинності, енергія мінімуму 

(суцільна лінія) і максимуму (пунктирна) утворюють «хвіст ластівки» (угорі), який 

представляє гістерезис (знизу). (c) Структура «хвоста ластівки» періодична з 

періодом 𝛺0; стани вищі за  𝐸2 є нестійкими.   

 В роботі  [28] явище гістерезису вивчалося в рамках тривимірної моделі, де 

чисельно розв’язувалося РГП, теоретична модель дає результати, що погано 

узгоджуються із експериментальними даними. Врахованих до цього часу механізмів 

не достатньо для якісного теоретичного опису експериментальних даних, а така 
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велика розбіжність між ними не дає перспектив для моделювання роботи пристроїв 

побудованих на цих схемах. 

 

Рис. 1.4 (взято з  [8]) (ліворуч): Двоступенева послідовність експерименту: висота 𝑼 

та кутова швидкість обертання 𝛺 відштовхуючого потенціалу, як функції часу. Крок 

1 генерує початковий стан (𝑚 = 0 або 𝑚 = 1) використовуючи розмішування з 

частотою 𝛺1 (0 або 1,1 Гц) і 𝑈1 (~ 1.1𝜇0); крок 2 досліджує гістерезис з 

параметрами 𝛺2 і 𝑈2. (праворуч): Ширина петлі гістерезису як функція від 𝑈2. зелені 

кола показують експериментальні дані. Пурпурна лінія і область показують 

відповідно прогнозування і невизначеність ефективної одновимірної гідродинамічної 

моделі. Відкриті і заповнені блакитні ромби відображають  результати чисельного 

моделювання РГП з 𝛾 = 0 і, відповідно, 𝛾 = 0.01.  

У дисертаційній роботі ми також досліджуємо вплив різних, раніше не 

врахованих, факторів, що можуть пояснити розбіжність із експериментом.   
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РОЗДІЛ 2.  ВИХОРИ В ТОРОЇДАЛЬНОМУ КОНДЕНСАТІ БОЗЕ-

ЕЙНШТЕЙНА ЗІ СЛАБКОЮ ЛАНКОЮ, ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ 

Мотивовані нещодавнім експериментом [7], ми дослідили детерміновані 

неперервні стрибки між квантованими циркуляційними станами в конденсаті Бозе-

Ейнштейна, захопленому в тороїдальній пастці. Ці фазові прослизання індуковані 

вихровими збудженнями, що народжені слабкою ланкою, що обертається. В цьому 

розділі проаналізовано вплив локалізованого звуження густини конденсату та 

атомарних надплинних потоків, які обумовлені бар'єром, що обертається на 

енергетичну та динамічну стійкість вихорів у кільцеподібному конденсаті. 

Ми моделюємо в тривимірній дисипативній моделі середнього поля динаміку 

конденсату з використанням параметрів, подібних до експериментальних умов. Ми 

детально досліджуємо вихрову динаміку, яка призводить до спостережуваних 

прослизань фази. Більше того, ми розглядаємо динаміку конденсату, що 

перемішується, далеко за межею експериментально дослідженої області кутових 

швидкостей та виявляємо дивовижні прояви складної динаміки вихорів. 

Квантові вихори та стійкі надплинні потоки є ключовими особливостями 

надрідких систем. У кільцеподібних надрідинах можна створювати стійкі потоки, які 

пов’язані з існуванням стабільних квантованих вихорів, тобто локалізованих фазових 

особливостей із цілочисельним числом обмоток. Як і надрідкий гелій 4He атомарні 

конденсати Бозе-Ейнштейна проявляють надплинні властивості нижче критичної 

температури. Нещодавно надхолодні атомарні схеми були експериментально 

реалізовані в тороїдальному конденсаті з керованою слабкою ланкою  [7,13,29,30]. Це 

відкрило перспективи для інтригуючих досліджень надплинності на новому рівні 

контролю та точності вимірювань. 
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Подібно до надпровідного ланцюга з Джозефсоновим переходом, надрідке 

кільце зі слабкою ланкою (локалізована область зниженої надрідкої щільності) діє як 

нелінійний інтерферометр. Це дозволяє створювати високоточні надпровідні квантові 

інтерферометри (SQUID - superconducting quantum interference device), тобто точні 

магнітометри у випадку надпровідників або високочутливі до обертання пристрої у 

випадку надрідин. Швидка реакція обмотки фази конденсату на зміну кутової 

швидкості слабкої ланки робить атомарний SQUID ідеальним для таких 

застосувань  [12]. 

Кільцеподібні конденсати Бозе-Ейнштейна в тороїдальних пастках є предметом 

багатьох експериментальних та теоретичних досліджень [15,31–35] які вивчають 

стійкі надплинні потоки  [29,36,37], слабку ланку  [7,30], солітонні хвилі  [17,33], і 

розпад стійких надплинних потоків через прослизання фази  [9,38,39] у цій подвійно 

зв’язаній топології. Стійкий атомний потік в тороїдальній пастці можна створити, 

передаючи кутовий момент від оптичних полів  [7,29] або перемішуючи бар'єром, що 

обертається  [7,40]. 

Контрольоване прослизання фази було досягнуто нещодавно перемішуванням 

конденсату бар'єром, що обертається  [7]. Швидкість обертання бар'єру Ω/ 2π 

зростала з нуля до приблизно 3 Гц. Кінцевий топологічний заряд конденсату є 

дискретною сходинковою функцію швидкості обертання бар'єру. Експериментальні 

спостереження були проаналізовані в  [7] в 1D-моделі, яка дає непогане уявлення про 

походження критичного потоку всередині слабкої ланки, навіть незважаючи на те, що 

в експерименті ширина кільця має той самий порядок, що й радіус пастки. Однак 

детальний аналіз збудження вихорів та їх динаміки в критичному режимі виходить за 

рамки 1D-моделі. Це вимагає дослідження в 2D або 3D моделі.  

В іншому експерименті  [40] тієї ж дослідницької групи, використовували 

невелику (у порівнянні з шириною кільця) мішалку для стимулювання прослизань 
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фази шляхом збудження вихорових диполів в товщі конденсату. У нещодавній 

роботі  [41] з використанням 2D дисипативної моделі середнього поля було 

досліджено механізм генерації стійкого надплинного потоку для експериментальних 

параметрів, використаних у посиланні  [40]. 

В цьому розділі досліджується утворення стійких надплинних потоків через 

детерміновані прослизання фази, генеровані широким (розміри більші за ширину 

кільця) бар'єром, що обертається [7]. Бар'єр, що обертається динамічно змінює 

локальну щільність конденсату. Таким чином він створює область слабкої ланки і 

індукує надпотоки в кільцеподібному конденсаті. Аналізується вплив цих факторів на 

енергетичну та динамічну стійкість вихорів у кільцеподібному конденсаті. 

Чисельно моделюється динаміка прослизань фази у рамках залежного від часу 

дисипативного 3D рівняння Гросса-Пітаєвського для параметрів, що відповідають 

умовам експерименту. Визначається мінімальна кутова частота та мінімальна висоту 

бар'єру, при яких відбувається збудження стійких надплинних потоків в умовах, 

подібних до експерименту  [7]. Крім того, розглядається динаміка конденсату, що 

перемішується, далеко за межею експериментально дослідженої області, де 

проявляється дивовижна та складна вихрова динаміка.  

Результати представлені в цьому розділі були опубліковані в двох статтях  [1,2]. 

Також частково результати були висвітлені в докторській дисертації Олександра 

Якименко  [42].  

2.1 Модель 

У наближенні середнього поля динаміка системи слабо взаємодіючих 

вироджених атомів близька до термодинамічної рівноваги, що зазнає слабкої 

дисипації, описується рівнянням Гросса-Пітаєвського  [43,44]:   
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 (𝑖 − 𝛾)ℏ
𝜕Ψ̃(𝐫, 𝑡)

𝜕𝑡
= [�̂� + �̃�|Ψ̃(𝐫, 𝑡)|

2
− 𝜇(𝑡)] Ψ̃(𝐫, 𝑡). (2.1) 

Тут γ ≪ 1 є феноменологічним параметром дисипації, а �̂� = −
ℏ2

2𝑀
Δ + 𝑉(𝐫, 𝑡) 

гамільтоніан системи; Δ =
∂2

∂𝑥2 +
∂2

∂𝑦2 +
∂2

∂𝑧2 - оператор Лапласа, �̃� = 4πℏ2𝑎𝑠/𝑀 - сила 

двохчастинкової взаємодії, M - маса атома 23Na, і 𝑎𝑠 = 2.75 nm - довжина розсіювання 

s-хвилі. Ми припускаємо, що температура конденсату значно нижче температури 

конденсації: 𝑇 ≪ 𝑇𝑐. 

Зовнішній потенціал 𝑉(𝐫, 𝑡) = 𝑉𝑡(𝑟, 𝑧) + 𝑉𝑏(𝐫, 𝑡) включає осьово-симетричну, 

незалежну від часу, тороїдальну пастку та залежний від часу потенціал 

відштовхувального бар'єру, що обертається 𝑉𝑏(𝐫, 𝑡). 

Як і в статті  [7]  пастка апроксимується гармонічним потенціалом 

 𝑉𝑡(𝑟, 𝑧) =
1

2
𝑀ω𝑟

2(𝑟 − 𝑅)2 +
1

2
𝑀ω𝑧

2𝑧2, (2.2) 

де 𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2, частоти пастки (ω𝑟 , ω𝑧) = 2π × (123,600) Гц відповідають 

осциляторним довжинам 𝑙𝑟 = √ℏ/(𝑀ω𝑟) = 1.84μ𝑚 та 𝑙𝑧 = 0.83μ𝑚. Радіус кільцевої 

пастки становить 𝑅 =  19.23 μ𝑚. Хімічний потенціал  μ(𝑡) корегуюється на кожному 

часовому кроці таким чином, що кількість конденсованих частинок повільно спадає з 

часом: 𝑁(𝑡) = 𝑁(0)𝑒−𝑡/𝑡0, де  𝑡0 = 10 сек відповідає 1 / 𝑒  часу життя конденсату, що 

описано в роботі  [36]. Вибираємо початкову кількість атомів 𝑁(0) = 6 ⋅ 105, що 

відповідає хімічному потенціалу μ/ ℎ  близько 2 кГц. 

В одиницях гармонічного осцилятора [𝑡 → ω𝑟𝑡, (𝑥, 𝑦, 𝑧) → (𝑥/𝑙𝑟 , 𝑦/𝑙𝑟 , 𝑧/𝑙𝑟), 𝑉 →

𝑉/(ℏω𝑟), μ → μ/(ℏω𝑟)] рівняння (2.1) можна записати у безрозмірній формі: 

 (𝑖 − γ)
∂ψ

∂𝑡
= [−

1

2
Δ + 𝑉(𝐫, 𝑡) + 𝑔|ψ|2 − μ]ψ, (2.3) 
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де ψ = 𝑙𝑟
−3/2

Ψ̃ безрозмірна хвильова функція, 𝑔 = 4π𝑎𝑠/𝑙𝑟 = 1.88 × 10−2 константа 

взаємодії. Параметри статичного потенціалу 𝑉𝑡(𝑟, 𝑧) = (𝑟 − 𝑅)2/2 + κ2𝑧2/2 - це 

безрозмірний радіус 𝑅 =  10,4 і відношення осциляторних частот κ = ω𝑧/ω𝑟 = 4.88. 

Феноменологічний параметр дисипації γ вибирається для наших динамічних 

розрахунків як γ = 1.5 ⋅ 10−3, і температурною залежністю цього параметра нехтуємо. 

Це значення відтворює середній час релаксації кільцевих вихорів, який, як 

повідомляється в [1], становить близько 3 сек. Однак, як ми перевірили, наші основні 

результати не залежать якісно від конкретного значення γ ≪ 1. 

Експериментально ефективний усереднений за часом бар'єр було створено 

швидким радіальним рухом лазерного променя, зміщеним у синю сторону від 

резонансу, через конденсат, з амплітудою «сканування», більшою за ширину 

кільця  [7]. Для простоти розглядаємо слабку ланку, що описується потенціалом, який 

є однорідним у радіальному напрямку: 

 𝑉𝑏(𝐫⊥, 𝑡) = 𝑈(𝑡)Θ(𝐫⊥ ⋅ 𝐧)𝑒
−

1
2𝑐2[𝐫⊥×𝐧]2

, (2.4) 

де 𝐫⊥ = {𝑥, 𝑦} це радіус-вектор в площині (𝑥, 𝑦), одиничний вектор 𝐧(𝑡) =

{cos(Ω𝑡) , sin(Ω𝑡)} напрямлений по азимуту максимуму бар’єра. Безрозмірний 

параметр 𝑐 = 1.85  було обрано так, щоб відтворити діаметр 8 мкм (FWHM – full width 

at half maximum) скануючого лазерного променя. Слід зазначити, що ефективна 

ширина бар'єру значно більше, за довжину когерентності при піковій густині:  𝜉 =

√1/(8𝜋𝑎𝑠𝑛0) = 0.32 мкм, що в безрозмірних одиницях 𝜉 = 𝜉/ 𝑙𝑟 = 0.175.  

Відтворюючи експеримент  [7], амплітуда  𝑈(𝑡) бар’єру змінюється в часі: 

протягом перших 0.5 сек. висота 𝑈(𝑡) потенційного бар'єру розганяється до 

максимальної величини 𝑈𝑏. Протягом наступних 0.5 сек. амплітуда бар'єру 

залишається постійною, а протягом останніх 0.5 сек. спадає до нуля. Під час процесу 

перемішування бар'єр рухається проти годинникової стрілки з постійною кутовою 
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швидкістю. Рис. 2.1 (a) показує ізоповерхню розподілу густини тороїдального 

конденсату зі слабкою ланкою. На Рис. 2.1 (b) і (c) у-ова або z-ова проекція, 

відповідно. 

 

Рис. 2.1 (a) Ізоповерхня розподілу густини тороїдального конденсату зі слабкою 

ланкою для бар’єру 𝑈𝑏 ℎ⁄ = 2,3 кГц, (b) 𝑛(𝑥, 𝑧) − вид збоку (розмір зображення 40 × 

6 в одиницях 𝑙𝑟),  (c) 𝑛(𝑥, 𝑦) − вид зверху (розмір зображення 40 × 40 в одиницях 𝑙𝑟). 

Азимут низької густини, показано пунктирною лінією. 

2.2 Основний стан тороїдального конденсату та енергетична стабільність 

вихорових збурень 

Відповідно до умов експерименту ми чисельно знаходимо початковий 

нерухомий стан конденсату в тороїдальній пастці. Ми використовуємо imaginary time-

propagation method (ITPM) для чисельного знаходження стаціонарного розв’язку РГП 

без дисипації (𝛾 = 0) і без слабкої ланки (𝑈𝑏 = 0). Стаціонарний стан містить 𝑁 = 6 ∙

105 атомів, з яких ми розраховуємо безрозмірний хімічний потенціал 𝜇 = 16,55. 

Квантовані циркуляції в кільці відповідають 𝑚 −зарядній вихоровій нитці, 

захопленій в центрі кільця, де енергія вихору має локальний мінімум. Основний стан 

відповідає заряду 𝑚 = 0, однак, так як ядро вихору захоплюється потенційним 
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бар'єром до центральної діри тороїдального конденсату, то навіть багатозарядні 

(𝐿𝑧 𝑁 =⁄ 𝑚 > 1) метастабільні вихорові стани мають дуже тривалий час життя  [38]. 

Корисно оцінити зміну енергії вихорової нитки, коли вона зміщується від 

центральної діри тороїдального конденсату через слабку ланку. Обчислимо енергію 

утворення ядра вихрової нитки в залежності від його просторового положення, якщо 

врахувати неоднорідність конденсату, викликану утримуючим потенціалом, 

локалізованою областю зниженої густини викликаної слабкою ланкою, та отвором 

навколо вихору. Раніше аналогічне наближення використовувалося для аналізу 

енергетичної стабільності вихрових ниток і вихрових кілець в роботах  [45,46]. 

По-перше, за допомогою ITPM, ми чисельно знаходимо основний стан без 

обертання 𝑛GS = |𝜓GS(𝐫)|
2 для заданого утримуючого потенціалу та бар'єру висотою 

𝑈(𝑡) = 𝑈𝑏 = const, 𝐧 = {1,0} одиничний вектор напрямлений по азимуту максимуму 

бар'єру. Тоді ми можемо вдрукувати вихорову нитку в основний стан:  

 ψ(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐴{tanh{ρ/ξ}}|𝑚||Ψ𝐺𝑆(𝐫)|𝑒
𝑖𝑚θ, (2.5) 

і отримати густину конденсату з вихоровою ниткою: 

 𝑛(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐴[tanh{𝜌 𝜉⁄ }]2𝑚𝑛GS(𝑥, 𝑦, 𝑧), (2.6) 

де константа нормування 𝐴 введена, щоб зберегти число атомів, 𝑚 топологічний заряд 

доданої вихорової нитки. Ми припускаємо, що вихрова нитка паралельна вісі 𝑧, і 

𝜌(𝑥, 𝑦) = √(𝑥 − 𝑥0)
2 + 𝑦2 це відстань від осі вихору, що разом з θ(𝑥, 𝑦) =

arctan[𝑦/(𝑥 − 𝑥0)] задають вихороцентрову полярну систему координат. Фаза Φ =

𝑚θ хвильової функції з вдрукованою вихоровою ниткою відповідає швидкості 

надпотоку 𝑣�̃� = ℏ/𝑀∇, що дає в безрозмірних одиницях |𝑣𝑠| = |𝑚|/𝜌. Ми оцінюємо 

ширину вихору по довжині когерентності 𝜉 при піковій густині конденсату. Анзатц  

густини конденсату дає правильну поведінку як в околиці ядра вихора, 𝑛~𝜌2𝑚 якщо 
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𝜌 → 0, так і на значній відстані від ядра, 𝑛~𝑛GS, якщо 𝜌 ≫ 𝜉. Загальна енергія 

конденсату без розсіювання задається таким функціоналом: 

 𝐸 = ∫{
1

2
|∇𝜓|2 + 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟)|𝜓|2 +

1

2
𝑔|𝜓|4} 𝑑3𝑟. (2.7) 

Оскільки енергія зародження, 𝐸𝑛 = 𝐸𝑣 − 𝐸𝐺𝑆, це різниця енергії стану з 

вдрукованою лінією та енергією основного стану, основний внесок у енергії  

зародження 𝐸𝑛  дає кінетична енергія вихорового індукованого надпотоку: 

 𝐸𝑛 ≈
1

2
∫𝑛(𝑟)𝑣𝑠

2 𝑑𝑟 =
𝑚2

2
∫

𝑛(𝑟)

ρ2
𝑑3 𝑟. (2.8) 

 

Рис. 2.2 (а) Густина конденсату |𝛹(𝑟, 𝑧 = 0)|2 у основному стані (синя крива), 

розподіл густини з вдрукованою зміщеною вихоровою ниткою (показано штриховою 

кривою) та потенціал тороїдальної пастки 10 × 𝑉𝑡(𝑟, 𝑧 = 0) (показане пунктирною 

червоною кривою). (b) Енергія зародження на частинку 𝐸𝑛/𝑁 вихорової нитки 

зміщеної на 𝑥0 від осі пастки у напрямку найменшої густини слабкої ланки. Наведені 

криві для трьох різних значень висоти бар'єру: 𝑈𝑏 = 0 (суцільна чорна крива), 𝑈𝑏/ℎ =

1.3 кГц (штрихова зелена крива), та 𝑈𝑏/ℎ = 2.3 кГц (червона крива з пунктиром).   

Використовуючи цей анзатц, отримуємо енергію зародження для вихору з 𝑚 =

 1 як функцію координати ядра вихору 𝐸𝑛(𝑥0) [див. Рис. 2.2 (b)]. Ми розглянемо 

вихорову нитку, зміщену вздовж вектора 𝑛, тобто у напрямку найменшої густини 
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слабкої ланки. Як видно з  Рис. 2.2 (b), енергія зародження має локальний мінімум на 

вісі пастки, коли немає слабкої ланки (𝑈𝑏 = 0). Коли 𝑈𝑏 зростає, енергія зародження 

вихору всередині слабкої ланки спадає. Примітно, що при появі слабкої ланки 

положення рівноваги вихорового ядра, що відповідає локальному мінімуму 𝐸𝑛(𝑥0), 

зміщується від центру кільця. 

 У нашому незалежному від часу енергетичному аналізі ми не враховуємо внесок 

у вихорову енергію від обертання слабкої ланки. Очевидно, що обертовий бар'єр керує 

динамікою вихору за рахунок надпотоків, індукованих у кільцевому конденсаті. Деякі 

якісні прогнози можна отримати з аналізу енергії зародження. 

 Як було зазначено вище, локальний мінімум 𝐸𝑛(𝑥0), тобто положення рівноваги 

для ядра вихору, зміщується від осі пастки у напрямку слабкої ланки. Рухлива слабка 

ланка індукує надпотік, що визначає знак вихрової лінії, яка проникає всередину 

слабкої ланки. Для випадку обертання бар’єру проти годинникової стрілки, антивихор 

наближається до внутрішньої поверхні кільцевого конденсату і проникає в кільце 

конденсату через слабку ланку, коли амплітуда бар’єру 𝑈(𝑡) зростає з часом. 

Одночасно з зовнішнього краю кільця позитивно заряджений вихор проникає у слабку 

ланку. Враховуючи просторовий розподіл 𝐸𝑛(𝑥0), можна було б очікувати, що вихор 

із зовнішньої сторони кільця проникає глибше в слабку ланку, ніж антивихр (з тією ж 

енергією) з внутрішньої сторони кільця. 

 Як відомо (див, наприклад,  [47]), енергія завихрення вихорового диполя 𝐸𝑣(𝐷) 

у неоднорідному конденсаті спадає як для великих диполів (коли відстань 𝐷 між 

ядрами вихру та антивихору має порядок розміру конденсату, так що вихрові ядра 

з'являються в області низької щільності) так і для малих розмірів диполів (коли 𝐷 має 

порядок радіуса ядра вихору ξ). Отже, енергія 𝐸𝑣(𝐷) вихор-антивихорової пари як 

функція розміру диполя повинна мати максимум, який визначає розмір дисоціації 𝐷𝑚 

диполя: 𝑑𝐸𝑣/𝑑𝐷|𝐷=𝐷𝑚
= 0. Формування вихорового диполя можна описати так: коли 
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зростає висота бар'єру, ширина конденсату в слабкій ланці зменшується, тому 

відстань 𝐷 між вихором та антивихором від зовнішньої та внутрішньої сторони кільця 

зменшується. Для компактної пари вихор-антивихор з 𝐷 < 𝐷𝑚 утворення зв'язаного 

стану у вигляді вихорового диполя стає енергетично вигідним. Оскільки два вихори із 

протилежними зарядами притягуються один до одного, вихоровий диполь має 

від’ємну енергію зв’язку. Притягання між протилежно зарядженими вихровими 

лініями можна врівноважити силою Магнуса, яка викликається надпотоком рухомого 

вихрового диполя. Таким чином, якщо антивихор з внутрішньої сторони і вихор із 

зовнішньої сторони утворюють диполь, він отримує додаткову енергію і ненульовий 

лінійний імпульс, в той час як кутовий момент вихорового диполя дорівнює нулю. 

Енергія рухомого вихорового диполя може бути достатньою для подолання 

енергетичного бар'єру, ослабленого слабкою ланкою. Логічно припустити, що 

формування вихорового диполя, який усуває негативний заряд внутрішнього 

антивихора, призводить до прослизання фази.  

2.3 Поріг генерації вихорових збуджень 

В експерименті, описаному в роботі  [7] бар'єр обертається протягом 1,5 сек. при 

постійній кутовій швидкості Ω/2𝜋 ≤ 3 Гц, що значно менша кутової частоти звуку, 

що поширюється по всьому кільцю. Для повільних частот обертання квантові 

прослизання фази спостерігаються при чітко визначених критичних кутових 

швидкостях. В роботі  [1] ми чисельно змоделювали прослизання фази, зумовлені 

широким бар'єром, що рухався вздовж кільця, для параметрів експерименту  [7]. 

Крім того, ми розглянули широкий спектр різних кутових частот Ω, в тому числі 

швидке обертання бар'єру, та вивчили динаміку системи. Число вихорів, збуджуваних 

в конденсаті, збільшується зі швидкістю обертання, а при високих швидкостях ми 

спостерігаємо турбулентну поведінку. Тороїдальний конденсат зі слабкою ланкою, 
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що швидко обертається пропонує цікаві можливості для теоретичного дослідження 

квантової турбулентності в квазі-двовимірній геометрії. 

Чисельне моделювання дозволяє вивчити механізм прослизання фази, 

спостерігаючи за динамікою вихорових збурень: вихрова нитка входить до області 

слабкої ланки ззовні, і прослизає до центральної діри тороїдального конденсату. У той 

час як вихор проходить слабку ланку, негативно заряджена антивихорова нитка 

прослизає від центральної діри і зближається із вихором, утворюючи диполь. Ця 

зв’язана пара вихорів рухається по колу за годинниковою стрілкою всередині 

центральної діри до тих пір, поки не досягне області слабкої ланки. Зазвичай рухомий 

диполь виходить з центральної діри і, нарешті, розпадається, проте, протягом часу 

перемішування вихоровий диполь може кілька разів входити і виходити з центральної 

діри кільця через слабку ланку. Параметри Ω і 𝑈𝑏 мають бути трохи вищими певних 

порогових значень щоб вихоровому диполю вистачило енергії для подолання 

потенційного бар'єру в області слабкої ланки. Зрештою, вихор втягується до 

центральної діри тороїдального конденсату. Таким чином, коли рухомий бар’єр 

починає вимикатися, низько-енергетичні диполі залишаються в пастці і за рахунок 

дисипації вони поступово по спіралі рухаються до вісі пастки (динаміка аналогічна 

розпаду надплинного потоку, див. Рис. 2.12). 

Якщо швидкість обертання бар'єру помітно вища порогової, декілька вихорів 

проникають до центральної діри і утворюють зв'язані пари з антивихорами із 

центральної діри. Зрештою пари вихор-антивихор вистрибують із конденсату. 

Загальний заряд вихорового диполя дорівнює нулю, але кожен раз зовнішній вихор, 

входячи до конденсату, додає одну одиницю топологічного заряду до глобального 

стійкого надплинного потоку. 
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Рис. 2.3 (a) Кольорове представлення густини конденсату |𝜓(𝑥, 𝑦, 0)|2 (зі слабкою 

ланкою, що обертається проти годинникової стрілки, 𝛺/2𝜋 = 3 Гц, 𝑈𝑏 ℎ⁄ = 1,3 кГц, 

𝑡 = 0,395 сек. у поєднанні з лініями течії надплинного потоку, (b) Збільшене 

зображення з лініями потоку, близьких до слабкої ланки. (с) Схема ліній швидкостей 

поблизу слабкої ланки, яка обертається проти годинникової стрілки. Положення 

вихору (антивихору) позначається червоним хрестом (синім кругом).   

Щоб отримати більш повне уявлення про фізичний механізм генерації стійкого 

надплинного потоку широким пучком корисно розглянути структуру надплинного 

потоку перед прослизанням фази. Поле швидкості, відповідне Ω/2𝜋 = 3 Гц, 𝑈𝑏 ℎ⁄ =

1,3 кГц, 𝑡 = 0,395 сек., показане на Рис. 2.3 і Рис. 2.4. Слід зазначити, що в слабкій 

ланці напрямок азимутального потоку протилежний напрямку обертання бар'єру. 

Примітно, що прямий азимутальний потік з’являється задовго до утворення стійкого 

струму. Ця особливість багатозвв'язних надрідин спостерігалася експериментально і 

якісно пояснювалася в  [48] наступним чином: кільватер низької густини, що 

з'являється безпосередньо за мішалкою, утворює два суперпотоки, що поширюються 

в протилежних напрямах: перший атомарний потік має тенденцію заповнювати 

кільватер низької густини за бар’єром, а другий атомарний потік з’являється для того, 

щоб скасувати поле швидкості атомів, що рухаються через бар’єр. Оскільки хвильова 

функція конденсату має бути однозначною, циркуляція швидкості навколо будь-якого 
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замкнутого шляху квантується: 𝑀∮ 𝑣𝑠𝑑𝑙 = 2πℏ𝑚 та загальна швидкість циркуляції 

зникає для стану з нульовим числом намотування (𝑚 =  0). Спостережувана 

структура атомарного потоку (див. Рис. 2.3) передбачає утворення антивихору на 

внутрішній стороні слабкої ланки та вихору на зовнішній стороні задовго до того, як 

вони дійсно будуть виявлені на знімках густини або розподілу фаз. 

 

Рис. 2.4 Надплинна швидкість як функція азимутального кута 𝜑: (a) азимутальна 

швидкість 𝑣𝜑, (b) радіальна швидкість 𝑣𝑟. Швидкості розраховуються вздовж кіл (як 

показано на Рис. 2.3 (b) пунктиром) з радіусом 𝑅 = 10.45 (синій пунктир), 𝑅1 = 6,07 

(червона штрих-пунктирна лінія), і 𝑅2 = 14,49 (суцільна чорна лінія). 

Азимутальний розподіл радіальних 𝑣𝑟 та тангенційних  𝑣𝜑 швидкостей показані 

на Рис. 2.4 Швидкість надплинного потоку 𝐯𝑠 була отримана з атомарного потоку 

|𝜓|2𝐯𝑠 = −
𝑖

2
(𝜓∗∇𝜓 − 𝜓∇𝜓∗) вздовж трьох кіл, позначених на Рис. 2.3 (b) точками. 

Синє пунктирне коло має радіус, рівний 𝑅 (радіусу тороїдальної пастки). Два інших 

кола відповідають внутрішньому (позначений червоними крапками) і зовнішньому 

(позначений чорними крапками) краям конденсату в області слабкої ланки. З Рис. 2.4 

видно, що надплинний потік рухається швидше на зовнішній периферії. Оскільки 
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критична швидкість утворення вихору досягається спочатку на зовнішній грані 

конденсату, то вихор входить до слабкої ланки раніше  за антивихор. 

Як ми зазначили вище, азимутальна швидкість позитивна недалеко від слабкої 

ланки, але  𝑣𝜑 < 0  всередині слабкої ланки. Відзначимо, що на зовнішній кромці 

конденсату швидкість прямого потоку має максимуми безпосередньо перед та за 

слабкою ланкою. Як видно з Рис. 2.3 і Рис. 2.4, радіальна швидкість 𝑣𝑟 має різне 

спрямування на зовнішньому та внутрішньому краях слабкої ланки. 

 

Рис. 2.5 Кутовий момент на атом як функція кутової швидкості для висоти бар'єру 

𝑈𝑏/ℎ = 1.3 кГц у момент часу 𝑡 = 1.5 сек (зелені хрестики) і для 𝑡 = 4.5 сек (відкриті 

сині кола). Вставка містить енергію конденсату на атом при 𝑡 = 1.5  сек. 

Примітно, що для низької швидкості обертання як слабка ланка (бар’єр, 

ширший за кільце конденсату)  [7], так і невелика (у порівнянні з шириною кільця) 
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мішалка, що використовується у  [40]  вимушують прослизання фази шляхом 

збудження вихрових диполів. Однак мікроскопічні механізми прослизання фази 

якісно відрізняються для цих двох випадків. Як було показано в  [41], невелика 

мішалка при низькій швидкості обертання збуджує вихор-антивихорові пари поблизу 

центру обертового бар'єру в товщі конденсату. Далі пара розбивається, і антивихор 

рухається по спіралі до зовнішньої поверхні конденсату і, нарешті, розпадається на 

елементарні збудження, тоді як вихор замкається в центральному отворі кільця, 

додаючи одну одиницю до топологічного заряду постійного надплинного потоку. 

Цікаво порівняти описаний у даній роботі механізм генерації стійкого потоку з 

оберненим процесом розпаду надплинного потоку під впливом керованої слабкої 

ланки, який спостерігався експериментально  [29,30] і досліджено теоретично в 

рамках наближення консервативного середнього поля  [9,39] та наближення 

Вігнера  [49]. У  [9,39] вихрово-антивихрова анігіляція всередині слабкої ланки 

спричинила прослизання фази та розпад надплинного потоку. У нашому моделюванні 

антивихор і вихор зароджуються з внутрішньої та зовнішньої сторони, подібно до 

того, як це спостерігалося  [9,39], але замість анігіляції з випромінюванням звукової 

хвилі, у нашій дисипативній динаміці з'являється рухомий вихоровий диполь. 

Рухомий диполь відіграє ключову роль у мікроскопічному механізмі генерації 

стійкого надплинного потоку повільною обертовою слабкою ланкою. Зауважимо, що 

роль вихорових диполів у процесі генерування стійкого надплинного потоку була 

вказана в роботі  [28], де проаналізовано енергію вихрового диполя, який рухається 

всередині обертової слабкої ланки. 

На Рис. 2.5 кутовий момент на частинку 𝐿𝑧/𝑁 показаний одразу після 

закінчення процедури перемішування (зелені хрестики) і через додаткові 3 секунди 

(сині відкриті кола). Тут 𝐿𝑧 – 𝑧-складова кутового моменту: 
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  �⃗�  =  −
𝑖

2
∫{𝜓∗[𝑟 × ∇𝜓] − 𝜓[𝑟 × ∇𝜓∗]}𝑑3 𝑟. (2.9) 

За якісною згодою з експериментальними спостереженнями  [7] конденсат 

перебуває у стані нульового обертання (𝑚 = 𝐿𝑧/𝑁 = 0) для малих Ω. Коли  Ω досягає 

деякого критичного значення, 𝑚 змінюється з 0 на 1 і залишається постійним, поки 

кутова швидкість не досягне наступної критичної швидкості обертання, де 

відбувається перехід до 𝑚 =  2. Виражені квантовані фазові прослизання чітко 

проглядаються для Ω/ 2π ≤ 4 Гц. 

Вставка на Рис. 2.5 показує енергію на атом одразу після припинення 

перемішування (𝑡 = 1.5 сек). Чітко визначений спектр енергії для станів з різними 

числами намотування фази 𝑚: 𝐸𝑚 = 𝐸0 + δ𝐸 𝑚2 доводить, що в цих моделюваннях 

конденсат релаксує до метастабільного стану протягом 1.5 сек. Тут 𝐸0 - це енергія 

основного стану (𝑚 =  0). Зауважимо, що витрата енергії δ𝐸 = 𝐸𝑚=1 − 𝐸0 для 

переходу з основного стану на перший збуджений стан (що відповідає прослизанню 

фази 0 → 1) відмінно узгоджується з прогнозом δ𝐸 ≈ 𝐸𝑛(𝑥0 = 0) = 4.9 ⋅ 10−3𝑁, де 

𝐸𝑛(𝑥0 = 0) - енергія зародження вихору, розміщеного на вісі пастки [див. Рис. 2.2 

(b)], 𝑁  - це загальна кількість атомів. Примітно, що значення δ𝐸 добре узгоджується 

з добре відомими рівнями енергії 1D кільця (див., наприклад  [50,51]): δ𝐸 ≈
1

2
ℏΩ0 де 

Ω0 = ℏ/(𝑀𝑅2) = 2π × 1.13Гц - квант обертання. 

Для більш високих кутових швидкостей 𝐿𝑧/𝑁 з'являються деякі цілочисельні 

флуктуації  в як функція Ω. При подальшому зростанні Ω кутовий момент в 

середньому збільшується, однак питоме значення𝐿𝑧/𝑁 в момент часу 𝑡 = 1.5 сек стає 

досить непередбачуваним. 

В умовах експерименту [7], виміряний час життя кільцевих вихорів (ті, що 

перебувають в товщі конденсату) становить близько 3 сек; тому кільцевий вихор, що 
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утворився під час процедури перемішування 1.5 сек, добре видно на знімку TOF (в 

розльоті). Кількість кільцевих вихорів, виявлених в експерименті після процедури 

перемішування, збільшується зі швидкістю обертання. Очевидно, що в нашому 

моделюванні кільцеві вихори дають нецілий внесок у питомий кутовий момент  𝐿𝑧/𝑁, 

таким чином, для слабкої ланки, що швидко обертається додаткові 3 сек після 

процедури перемішування, здається, достатні для релаксації конденсату до 

метастабільного стану з постійним 𝑚-зарядженим потоком. 

Як видно з Рис. 2.5 при 𝑡 =  4.5 сек, релаксація дійсно відбувається, але 

нерівномірні стрибки числа намотування 𝑚 як функція Ω залишаються навіть після 

такого тривалого часу еволюції. По -перше, є деякі цілочисельні нерівності числа 

намотування. Це стрибки, пов'язані з існуванням кільцевого вихору, який тривалий 

час циркулює навколо кільця, перетинаючи слабку ланку вперед і назад. Тоді його 

можна знайти або на внутрішній, або на зовнішній поверхні, коли слабка ланка 

замикається і, отже, додає «+1» до загального числа намотування чи ні. Цей ефект 

зберігається незалежно від часу еволюції, коли система досягає свого метастабільного 

стану (число намотування - ціле число). Він також існує для будь-яких фізично 

обґрунтованих значень параметра дисипації γ, оскільки період циркуляції кільцевих 

вихорів становить близько 0.1 с, що значно нижче будь-яких фізичних значень часу 

життя кільцевого вихору. Наприклад, у моделюванні, позначеному SV3 на Рис. 2.5, за 

чистою випадковістю, вихор опинився у центральному отворі тороїдального 

конденсату, коли перемішуючий потенціальний бар’єр почав зменшуватись, а слабка 

ланка закрилася. Таким чином, число обмоток у цьому моделюванні на одну одиницю 

перевищує очікуваний заряд надплинного потоку при цьому Ω. 

По-друге, якщо кутовий момент на частинку не досягає цілого числа для деяких 

довгострокових моделювань, то це означає, що конденсат ще не релаксував до 

метастабільного стану. Ці дивні властивості є результатом складної динаміки 
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кільцевих вихорів у конденсаті з бар’єром, що швидко обертається. Справа в тому, що 

більш енергійні вихори більш довговічні, оскільки вони проникають глибше в 

основну частину конденсату і взаємодіють з іншими кільцевими вихорами. 

 Приклад еволюції з аномально довгим часом релаксації позначений SV4 на Рис. 

2.5. У цьому моделюванні два позитивно заряджених вихори залишаються глибоко в 

основній частині конденсату, тоді як усі інші вихори, зароджені потенціалом 

перемішування, або розпадаються на зовнішньому краї конденсату, або 

закріплюються у центральному отворі кільця. Але два вихори демонструють дуже 

складну динаміку, що регулюється взаємодією між надпотоками, індукованими цими 

вихорами. Після тривалого кооперативного руху перший із кільцевих вихорів 

виходить через зовнішній край конденсату, і лише після цього другий вихор 

поступово спірально виходить на зовнішню периферію конденсату. 

 

Рис. 2.6 Область параметрів (𝑈𝑏 ), де не спостерігається прослизання фази (затінена 

область), 0 → 1 прослизання фази (незатінена область). Для частот 𝛺 < 𝛺𝑚𝑖𝑛 ≈
1

2
𝛺0 неможливе прослизання фази при довільній інтенсивності бар'єру 

(заштрихована область). 
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Ми провели серію чисельних моделювань для різних комбінацій 𝑈𝑏 та Ω. 

Узагальнюючи наші висновки щодо повільного обертання перемішуючого широкого 

пучка, ми наведемо на Рис. 2.6 поріг для прослизання фази 0 → 1 в площині 

параметрів слабкої ланки: висота бар'єру 𝑈𝑏/ℎ і Ω/(2π). Критична висота бар'єру 

𝑈𝑏/ℎ для кожного  Ω, показана на  Рис. 2.6, була отримана з точністю не гіршою 5 Гц. 

За якісною згодою з експериментом висота порогового бар'єру збільшується при 

зменшенні кутової швидкості. Особливо вражає те, що нижче чітко визначеної кутової 

швидкості Ω𝑚𝑖𝑛/2π ≈ 0.58 Гц прослизання фази не відбувається при будь-якій висоті 

бар'єру 𝑈𝑏. Схоже, що величина мінімальної кутової швидкості близька до 

прогнозів  [28]: Ω𝑚𝑖𝑛 ≈ Ω0/2. Виявляється, що формування стійких надплинних 

потоків 𝑚 =  1 стає енергетично невигідним для Ω < Ω𝑚𝑖𝑛. 

2.4 Квазі-двовимірна квантова турбулентність 

Для більш високих кутових швидкостей обертання бар'єру механізм збурення 

вихорів абсолютно інший. Щоб отримати більш повне уявлення про механізм 

збудження вихорів в 3D тороїдальному конденсаті, корисно розглянути збудження в 

2D кільцевому конденсаті. Як відомо, в кільцевій геометрії радіальні ступені вільності 

призводять до особливих збуджень, таких як внутрішні і зовнішні поверхневі моди, 

що були досліджені раніше для 2D випадку в роботах  [52,53]. Критична частота 

збудження мод може бути отримана шляхом аналізу малих азимутальних збурень 

стаціонарного стану. Альтернативно, вона може бути отримана з простої поверхневої 

моделі  [53] Ω𝑐 𝜔𝑟⁄ = √2𝜇1 6⁄ (𝑅 + ∆𝑅)⁄ . Обидва наближення дають практично 

однаковий результат: Ω𝑐 2𝜋⁄ ≈ 17,14 Гц  для параметрів нашої моделі. 

У наших 3D моделюваннях динаміки ми виявили, що, якщо кутова швидкість 

вища за Ω𝑐, поверхневі моди дійсно збуджуються на зовнішній поверхні кільця в 

області поблизу слабкої ланки (Рис. 2.7).  Але виявляється, що брижі на зовнішньому 
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краю слабкої ланки спостерігаються також і на частотах нижчих за Ω𝑐, і ми не 

спостерігали певного чіткого порогу кутової частоти, при якій відбувається  перехід в 

режим із зовнішніми поверхневими модами. 

Кількість вихорів у кільці і топологічний заряд надплинного потоку швидко 

збільшується з Ω, так що динаміка вихорів стає вельми нерегулярною. Складна 

динаміка вихорів обумовлюється неоднорідностями конденсату, дисипативними 

ефектами, і взаємодією між потоками конденсату, обумовлених іншими вихорами. 

 

Рис. 2.7 Динаміка тороїдального конденсату зі слабкою ланкою, що швидко 

обертається (𝛺 2𝜋 = 20 Гц⁄ ). Знімки для моментів часу 𝑡 = 0,034 сек. , 𝑡 =

0,2 сек. , 𝑡 = 2,52 сек.: (a) |𝜓(𝑥, 𝑦)|; (b) 𝐴𝑟𝑔𝜓(𝑥, 𝑦). (c) Кутовий момент на частинку 

(синя крива) у поєднанні з амплітудою бар’єру (зелена лінія) як функції часу. Червоні 

точки вказують моменти часу, показані на знімках (a) і (b). 
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Примітно, що сильно заряджені стійкі потоки, що генеруються за допомогою 

процедури перемішування можуть бути нестійким стосовно до емісії вихрових ниток. 

Під час процесу емісії вихорової нитки вона проходить по спіралі від центральної діри 

тора через шар конденсату без слабкої ланки. Цікаво зауважити, що серія викидів 

вихорів починається, як правило, для довгострокових еволюцій, коли в об’ємі 

тороїдального конденсату вже не залишається вихорів. 

Слід зазначити, що внутрішні поверхневі моди збуджуються перед 

проникненням вихору в товщу конденсату з боку центральної діри. Стійкий 

надплинний потік, що отримують шляхом перемішування слабкою ланкою, це не 

зовсім метастабільний стан, що відповідає 𝑚 −зарядній вихоровій нитці на вісі 

пастки. Очевидно, вона має додаткову енергію, приховану в зв'язаних з захопленими 

вихорами, що потрапили до центральної діри. Ця енергія може бути передана 

спочатку колективним модам внутрішньої поверхні, а потім випромінюваному 

вихору, який індукує прослизання фази. Дійсно, як видно з Рис. 2.7 при 𝑡 = 2,52 сек, 

багатозарядний стійкий потік може бути нестійким стосовно збудження внутрішніх 

поверхневих хвиль. 

2.5 Гістерезис в надплинному кільці 

Явище гістерезису широко використовується в електроніці, і зазвичай 

спостерігається в надпровідних схемах. Керований гістерезис в схемах атомотроніки 

може виявитися принциповою особливістю для розробки практичних пристроїв, що 

можуть використовуватися в електроніці, наприклад в клітинах пам'яті, в фільтрах 

цифрових шумів та магнітометрах. Нещодавно [8] було продемонстровано гістерезис 

між квантованими станами циркуляції в тороїдальному конденсаті зі слабкою ланкою, 

яка обертається. Було доведено, що утворення стійкого надплинного потоку стає 

можливим при кутовій швидкості Ω1 обертання відштовхуючого бар'єру, але розпад 

можна спостерігати зменшивши швидкість обертання до Ω2. 
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Експериментальні дані  [8] дають привід припустити, що відповідні збудження 

в спостережуваних процесах викликані вихорами, і показують, що наростання та 

розсіювання енергії відіграє важливу роль у динаміці в цій відкрито-дисипативній 

квантовій системі. Тим не менш, деталі процесу різкої зміни стану циркуляції поки не 

з'ясовані. Крім того, є ще одна велика проблема, що полягає в тому, що ширина петлі 

гістерезису (Ω1 − Ω2), отримана в рамках широко використовуваної версії 

дисипативного РГП, є суттєво завищеною в порівнянні з експериментальними 

вимірами. В роботі [8] було зроблено припущення, що згоди з експериментом буде 

досягнуто в рамках більш складних моделей, які допускають зміни в хімічному 

потенціалі та загальному числі атомів. Для опису процесу гістерезису ми 

використовуємо узагальнене 2D дисипативне РГП з залежними від часу хімічним 

потенціалом, що зумовлює зменшення числа атомів з часом. 

 

Рис. 2.8 Одночасткових рівні енергії в системі координат, що обертається, залежно 

від 𝛺 для топологічного заряду 𝑚, що вказується поруч з кривими. Вставка показує 

енергію 𝑚 = 0 (суцільна чорна лінія) та 𝑚 = 1 (суцільна синя лінія). Пунктирна зелена 

лінія зображує енергію бар'єру, який відокремлює ці метастабільні стани. 
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Як відомо (див, наприклад,  [50,51]) невзаємодіючі одночастинкові енергетичні 

рівні, показані на Рис. 2.8, є періодичними функціями від Ω з періодом Ω0. 

Одночастинковий спектр в 1D кільці радіуса 𝑅 може бути описаний в системі 

координат, що обертається, таким чином: 𝐸 =
1

2
ℏΩ0(𝑚 − Ω Ω0⁄ )2 де Ω0 =

ℏ (𝑀𝑅2)⁄ −характерний масштаб кутової швидкості обертання в системі. З 

додаванням взаємодії з'являється енергетичний бар'єр, розділяючи 𝑚-зарядні 

метастабільні стани (вставка на Рис. 2.8). цей бар'єр стабілізує потік, роблячи 

надплинні потоки дуже стійкими.  

2.6 Порівняння 2D та 3D моделей 

В цьому розділі ми порівнюємо якісно та чисельно динаміку вихорових збурень 

в рамках тривимірної та факторизованої двовимірної моделей, а також кількісні 

результати для порогів генерації стійких надплинних потоків.  

Чисельне моделювання поставленої задачі потребує великих ресурсів, тому нам 

бажано максимально спростити задачу. Краще за все замінити розв’язок тривимірного 

РГП на кубічній сітці на розв’язок двовимірного на квадратній сітці. Унікальна 

геометрія пастки дає нам право робити таке наближення. 

Як зазначалося вище, БЕК хмара є сильно анізотропною в експерименті, таким 

чином, 2D-модель повинна правильно описати основні риси вихорової динаміки. 

Першим завдання є встановлення параметрів 2D-моделі, яка дасть гарну кількісну 

згоду між деталями динаміки вихорових збуджень, що спостерігаються в 3D-моделі і 

в спрощеному 2D наближенні. Маючи це на меті, ми використовуємо параметри 

експерименту  [7] і порівнюємо наші висновки, що стосуються генерації стійких 

струмів з результатами більш загальної 3D моделі. Відзначимо, що проблема 

зниження розмірності в контексті тороїдального БЕК була обговорена в літературі 

(див, наприклад,  [54,55]), проте, наскільки нам відомо, пряме порівняння динаміки 
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вихорів в 3D тороїдальному конденсаті та факторизованій 2D кільцевій моделі ще не 

було виконано. 

У нашій 2D-моделі хімічний потенціал пов'язаний з хімічним потенціалом 3D-

моделі наступним чином: 𝜇3𝐷  =  𝜇2𝐷  +  
1

2
ℏ𝜔𝑧 . Це співвідношення отримується із 

факторизації хвильової функції по 𝑧-координаті та 
1

2
ℏ𝜔𝑧 ніщо інше, як енергія 

основного стану в потенціалі осцилятора. У безрозмірних одиницях параметри 2D-

моделі наступні: 𝑔2D = 0,016,   𝑁 =  4 ∙ 105, 𝜇 =  14, отриманий нами результати в 

рамках (2 + 1)D дисипативного РГП добре узгоджуються з 3D результатами (Рис. 

2.10). 

 

Рис. 2.9 Результати, отримані в рамках 2D моделі: (а) - (с) Кутовий момент на атом, 

як функція кутової швидкості для різних значень інтенсивності бар'єру. (d) області 

параметрів (𝛺, 𝑈𝑏) де не спостерігається прослизання фази (суцільна жовта) і  там, 

де відбувається стрибок фази 0 → 1 або 1 → 2 спостерігаються (біла область). 

Чорна крива показує край області, де стрибок 0 → 1 спостерігається, червона криву 

- край області, в якій спостерігається стрибок 1 → 2. Формування стійкого 

надплинного потоку стає енергетично невигідним для частот 𝛺 <
1

2
𝛺0 (суцільний 

синій). 
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На низьких швидкостях обертання вихори утворюють диполь, що виходить з 

кільця конденсату, аналогічно тому, як це відбувається в 3D-моделі  [1]. При відносно 

високих швидкостях обертання бар'єру, залежність кутового моменту на атом стає 

нерегулярною (Рис. 2.9), і це ускладнює пошук порогу для прослизання фази 𝑚 →

𝑚 + 1 з 𝑚 > 1. Як видно з Рис. 2.9 (с) та (d), для більш високих швидкостей обертання 

пороги для прослизання фази 0 → 1 та 1 → 2 зливаються. Варто відзначити, що 

прослизання фази вищих порядків 𝑚 → 𝑚 + 1 для 1 ≤ 𝑚 ≤ 3 відбувається лише 

вище певної кутової швидкості слабкої ланки, що визначається: Ω > (𝑚 +
1

2
)Ω0. 

 

Рис. 2.10 Порівняння результатів чисельного моделювання для границі переходу 0 →

 1 в 2D та 3D моделях РГП разом із апроксимацією напівкубічною параболою 

Встановивши кількісне узгодження між 3D і 2D моделями для процесів 

генерації стійкого надплинного потоку ми розглянули зворотний процес – розпад 

надплинного потоку в тороїдальному БЕК зі слабкою ланкою, що обертається. Далі 

ми обмежимося лише розглядом першого прослизання фази 0 → 1, коли однозарядний 

стійкий надплинний потік згенеровано, і зворотний процес розпаду надплинного 

потоку, відповідає прослизанню фази 1 → 0. Крім того, ми зосередилися на випадку 
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повільного обертання, що відповідає випадку коли висота бар'єру трохи вища 

порогового значення для генерації вихорів (Рис. 2.9 (d)). Стан з 𝑚 = 1, що 

утворюється в результаті процесу перемішування протягом 1,5 сек., з параметрами 

𝑈𝑏(Ω1) відповідних порогу 0 → 1 прослизання фази (Рис. 2.9 (d)) ми використовуємо 

в якості початкових умов для інших серій моделювань процесів з 1,5 сек.  

перемішуванням для яких бралися ті ж самі висоти бар'єру 𝑈𝑏 при різних значеннях 

кутової швидкості Ω2. Деякі типові приклади розпаду стійкого надплинного потоку 

наведені в Рис. 2.11, Рис. 2.12. 

 

Рис. 2.11 Стан конденсату в залежності від часу при розпаді стійкого надплинного 

потоку на нерухомому (𝛺2 = 0) бар'єрі 𝑈𝑏 ℎ⁄ = 1,38 кГц. Стійкий потік був 

підготовлений за тривалістю процедури перемішування 1,5 с з 𝛺1/2𝜋 = 2,2 Гц. 

Розпад відбувається шляхом анігіляції пари вихор-антивихор в слабкій ланці. 

Червоний хрест (біле коло) вказує положення вихору (антивихору). Показані 

|𝜓(𝑥, 𝑦)| і 𝐴𝑟𝑔𝜓(𝑥, 𝑦) для різних моментів часу. Розмір кожного зображення 40 × 40 

в одиницях 𝑙𝑟. 
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Варто розглянути мікроскопічний механізм генерації та розпаду стійких 

надплинних потоків більш детально. Як вже було відзначено в роботі  [8], що 

генерація та розпад надплинного потоку в кільцевому конденсаті, що перемішується, 

пов'язані з динамікою збуджень у вигляді вихорових диполів, що є характерною 

ознакою надплинності в квазі-двовимірній геометрії. Виявилося, що прослизання 

фази, що спостерігаються в нашому чисельному моделюванні, як правило, 

супроводжується утворенням рухомого вихорового диполя. Як показано 

попередньому розділі (Рис. 2.3) на прикладі прослизання фази 0 → 1 азимутальна 

швидкість в надплинному потоці позитивна (прямий потік) поблизу слабкої ланки, але 

𝑣𝜑 < 0 всередині слабкої ланки (зворотний потік). Слабка ланка, що обертається, 

викликає зворотну складову надплинного потоку. Коли вихор і антивихор утворюють 

зв'язану пару всередині слабкої ланки, що обертається, лінійний імпульс зворотного 

потоку може бути переданий в імпульс диполя. Притягання між протилежно 

зарядженими вихорами може бути врівноважено силою Магнуса, яка індукується 

рухом вихорового диполя в надплинному потоці. В результаті вихоровий диполь 

рухається з лінійною швидкістю 𝑣𝑑~
ℏ

𝑀𝐷
ln𝐷 𝜉⁄ , де 𝐷 − розмір диполя (відстань між 

ядрами вихора та антивихора), 𝜉 − довжина когерентності. 
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Рис. 2.12 Стан конденсату в залежності від часу при розпаді стійкого надплинного 

потоку на рухомому бар'єрі з 𝛺2/2𝜋 = −1,7 Гц, 𝑈𝑏 ℎ⁄ = 1,1 кГц, 𝛺1/2𝜋 = 3,5 Гц. 

Антивихор біля зовнішнього краю та вихор біля внутрішнього краю разом 

утворюють рухомий диполь. Диполь із вихорів проникає через слабку ланку і досягає 

центральної діри тороїдального конденсату. Після серії дисоціацій та анігіляцій з 

антивихором в центральній дірі вихор утворює зв'язану пару з антивихором та 

вилітає назовні через слабку ланку. В результаті, відбувається стрибок фази 1 → 0. 

Червоний хрест (біле коло) вказує положення вихору (антивихору). Показані 

|𝜓(х, у)| і 𝐴𝑟𝑔𝜓(х, у) для різних моментів часу. Розмір кожного зображення 40 × 40 

в одиницях 𝑙𝑟. 
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Як було зазначено вище, переміщення диполя може супроводжуватись 

перез'єднанням (колапсом) завдяки силі Магнуса. Однак, якщо швидкість обертання 

слабкої ланки є дуже низькою, вихоровий диполь, що виникає при прослизанні фази, 

занадто повільний, щоб утворити стійкий зв'язаний стан. У цьому випадку 

відбувається анігіляція всередині слабкої ланки (див. Рис. 2.11), що узгоджується з 

попередніми теоретичними висновками  [9,17], що стосуються розпаду стійких 

надплинних потоків в тороїдальному конденсаті з нерухомою слабкою ланкою. 

Тому на етапі прослизання фази лінійний імпульс зворотного струму, 

індукованого обертанням слабкої ланки, підхоплюється рухомим диполем. Подальша 

еволюція рухомого диполя може супроводжуватися різними процесами: дисоціацією 

диполя; топологічною перезарядкою рухомого диполя з "фантомним вихором" з 

периферії конденсату; оборотною трансформацією диполя в сірий солітон  [56,57] або 

анігіляція диполя, що супроводжується випромінюванням звукового імпульсу. 

Ілюстрація деяких з цих процесів наведено на Рис. 2.12, однак детальний опис 

складної динаміки вихорів в тороїдальному конденсаті, що перемішується, виходить 

за рамки цієї роботи.   

2.7 Дослідження гістерезису в двовимірній геометрії 

Щоб отримати більш повне уявлення про властивості генерації та розпаду 

надплинного потоку корисно розглянути енергетичну картину надплинного кільця, 

що обертається. Енергію конденсату як функцію від кутового моменту на одну 

частинку 𝑚 = 𝐿𝑧 𝑁⁄    зображено схематично на Рис. 2.13 (c) для різних значень Ω. 

Виявляється, що для деякого діапазону керуючих параметрів Ω і 𝑈𝑏 енергетична 

картина має два локальних мінімуми при цілих 𝐿𝑧 𝑁⁄  (тут ми розглядаємо стани 𝑚 =

0 і 𝑚 = 1). Значення енергії в мінімумах для різних значень Ω і 𝑈𝑏 утворюють 

поверхню з самоперетином, яка схематично показана на Рис. 2.13 (b). Очевидно, що 

наявність двох локальних мінімумів на заданих значеннях керуючих параметрів 
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гарантує, що існує максимум, що відокремлює їх. Бар'єр (енергія максимуму) також 

показаний на Рис. 2.13 (b) формує вершину "хвіст ластівки". Зріз поверхні 𝐸𝑒𝑥𝑡 при 

фіксованому 𝑈𝑏 на Рис. 2.13 (b) де енергію максимуму показано штрих-пунктирною 

червоною лінією, та енергію мінімуму в 𝑚 = 0 (𝑚 = 1) пунктирною чорною (синьою) 

лінією (див. також вставку на Рис. 2.8). У точці, поміченої 𝑡 на Рис. 2.13, один з 

локальних мінімумів (з 𝑚 = 0) зустрічається з максимумом, і вони обидва зникають. 

Точки, де максимум енергії зливається з мінімумом 𝑚 = 0 (𝑚 = 1) утворюють 

суцільну чорну (синю) лінію. 

Проекції цих ліній на площину (𝛺 , 𝑈𝑏) показані на Рис. 2.13 (с) і Рис. 2.14. 

регіон з трьома екстремумами енергетичної картини обмежений зверху цими 

кривими, які демонструють класичну катастрофу типу збірки  [51] з лінією 

катастрофи, що задається: 

 (Ω − ΩΛ)2 = 𝛼6(𝑈Λ − 𝑈𝑏)
3, (2.10) 

де (ΩΛ, 𝑈Λ) це координата точки збірки Λ, позначена на Рис. 2.13 (b) та (c) і 𝛼 є 

константою. Як було зазначено вище, енергетичний спектр конденсату в кільці є 

періодичною функцією кутової швидкості з періодом Ω0, де Ω0 є квантом кутової 

швидкості обертання. З симетрії енергетичного спектру випливає, що гілки спектра 

енергії для 𝑚 = 0 і 𝑚 = 1 перетинаються в Ω =
1

2
Ω0. Таким чином, точка збірки 

відповідає ΩΛ =
1

2
Ω0. Цікаво, що функція апроксимує поріг переходу 0 → 1 досить 

добре (див. Рис. 2.10 і Рис. 2.14). 

Переходи 0 → 1 і 1 → 0 відбувається при різних значеннях Ω і утворюють петлю 

гістерезису, показані на Рис. 2.13 (а). Гістерезис існує в тій області керуючих 

параметрів (Ω, 𝑈𝑏), де є три екстремуми енергії. Корисно розглянути реакцію системи 

на зміну кутової швидкості обертання бар’єру при фіксованій амплітуді. Опишемо 

приклад генерації стійкого надплинного потоку. Ми починаємо в стані (точка s на Рис. 
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2.13), коли є тільки один мінімум енергії при 𝑚 = 0. При збільшенні Ω, ми 

перетинаємо синю криву збірки і з'являється другий локальний мінімум в 𝑚 = 1. 

Енергія двох локальних мінімумів вирівнюється при Ω =
1

2
Ω0 (точка с). У точці, 

поміченої 𝑡 на Рис. 2.13, локальний мінімум в 𝑚 = 0 зникає, і система переходить до 

стану b з мінімумом у 𝑚 = 1. Цей різкий перехід відповідає прослизання фази 0 → 1, 

як показаного на Рис. 2.13 (а). Локальний максимум енергії відповідає нестабільному 

розв’язку, що пов'язаний з вихоровими збудженнями. Якщо Ω зростає ще далі, то 

локальний мінімум при 𝑚 = 1 також зникає, і спостерігається прослизання фази 1 →

2. 

Рис. 2.14 підсумовує наші результати, що стосуються межі областей з 

прослизання фази: відкриті зелені кола дають межу для прослизання фази 0 → 1 

(показаних також на Рис. 2.9 (d)), заповнені червоні трикутники представляють край 

області з прослизанням фази 1 → 0. Заповнені червоні трикутники відповідають 

двоступеневій процедурі перемішування 0 → 1 → 0: стійкий надплинний потік 𝑚 = 1 

генерується протягом 1,5 сек. першої стадії перемішування, розпад стійкого 

надплинного потоку шляхом прослизання фази 1 → 0 протягом наступних 1,5 сек. 

Розгляд енергетичного ландшафту консервативної системи передбачає симетрію 

петлі гістерезису по відношенню до частоти 
1

2
Ω0 (Рис. 2.13 (а)). У різкому контрасті з 

цими очікуваннями знаходиться значна асиметрія петлі гістерезису, отримана за 

допомогою прямих чисельних розрахунків дисипативної динаміки конденсату, що 

чітко видно на прикладі чисельно отриманих петель гістерезису (вставка на Рис. 2.14). 

Слід зауважити, що 𝜏, час життя конденсату, рівний 10 секундам, що призводить до 

розпаду близько чверті початкового числа атомів протягом 3 секунд моделювання. 

Таким чином, асиметрію петлі гістерезису в цьому випадку можна пояснити значною 

різницею у вихідних значеннях числа атомів для прямої (0 → 1) та зворотної (1 → 0) 

гілки петлі гістерезису. 
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Рис. 2.13 (a) Схематичне зображення кутового моменту на атом 𝑚 = 𝐿𝑧 𝑁⁄ , як 

функції кутової швидкості 𝛺 при фіксованій висоті бар'єру 𝑈𝑏. Суцільна чорна лінія 

(для прослизання фази 0 → 1) і пунктирна червона лінія (для зворотного переходу 1 →

0) утворюють петлю гістерезису. (b) Тривимірне зображення «хвоста ластівки» - 

структури екстремумів енергії залежно від керованих параметрів 𝛺 і 𝑈𝑏. Зріз цієї 

поверхні при фіксованому 𝑈𝑏 представляє енергію трьох екстремумів з двома 

мінімумами (чорна пунктирна лінія для 𝑚 = 0 і блакитна пунктирна лінія для 𝑚 = 1), 

і одним максимумом (червона пунктирна лінія). (c) Схематична енергетична картина 

як функція від 𝑚 для різних 𝛺. Катастрофу утворюють три екстремуми всередині 

збірки: два мінімуми при 𝑚 = 0 і 𝑚 = 1, що розділені максимумом. Для керованих 

параметрів ззовні збірки є тільки один мінімум і катастрофи не з'являється 

траєкторія позначається пунктирною зеленою лінією. 
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На підтримку цієї гіпотези ми продемонстрували, що петля гістерезису стає 

симетричною при рівних значення загального числа атомів в початковий  момент для 

генерації через прослизання фази 0 → 1 і розпад через прослизання фази 1 → 0, при 

однаковій тривалості процесу перемішування. Відкриті сині трикутники на Рис. 2.14 

відповідають порогу прослизання фази 1 → 0, коли стаціонарний розв’язок РГП з 𝑚 =

1, використовується в якості початкової умови для процедури перемішування 

тривалістю в 1,5 сек. 

 

 

Рис. 2.14 Критичні лінії катастрофи типу збірки апроксимовані напівкубічною 

параболою показані суцільними чорними лініями. Відкриті зелені кола вказують 

чисельні результати для границі області прослизання фази 0 → 1 . Відкриті сині 

трикутники показують чисельні результати для границі області прослизання фази 

1 → 0. Тривалість перемішування процедури становить 1,5 сек. для обох серій, 

початкове число атомів однакове. Червоні заповнені трикутники позначають 

границю області прослизання фази 1 → 0; Загальна тривалість процедури 



74 
 

двохетапного перемішування 0 → 1 → 0 3 сек. вставка представляє два приклади 

петлі гістерезису для 𝑈𝑏 ℎ = 1,3 кГц ⁄  і 𝑈𝑏 ℎ = 1,5 кГц⁄ . Зверніть увагу, що через 

значний розпад числа атомів протягом часу моделювання петля гістерезису 

звужується і стає, по суті, асиметричною по відношенню до частоти 
1

2
𝛺0 вказаної 

синьою штрих-пунктирною лінією. 

В роботі  [8] було підкреслено, що існує велика розбіжність між моделями, що 

використовуються в  [8] та експериментальними спостереженнями: ширина петлі 

гістерезису, отримана з чисельного моделювання дисипативного РГП з незмінним у 

часі хімічним потенціалом (і, отже, постійним числом атомів), було набагато більше, 

за експериментально виміряні ширини петлі гістерезису.  

2.8 Висновки до розділу 

В рамках наближення середнього поля у двовимірній та тривимірній геометрії 

було досліджено механізми генерації та розпаду стійких надплинних потоків в 

тороїдальних БЕК, що супроводжуються утворенням вихорових ниток, внаслідок 

взаємодії яких і утворюється надплинний потік. Було показано, що вибрана 

факторизація тривимірної задачі до двовимірної дає результати, що добре 

узгоджуються із результатами тривимірної моделі. Отриманий результат дає змогу 

стверджувати, що для теоретичного опису експерименту з врахуванням більш 

складних ефектів допустимо працювати в рамках факторизованої двовимірної моделі. 

Були вивчені особливості границь «прослизань» фази між квантовими 

циркуляційними станами, виходячи із теорії катастроф була запропонована 

аналітична апроксимація чисельних результатів. Нами було продемонстровано, що 

багатозарядні надплинні потоки є нестійкими і, збуджуючи внутрішні поверхневі 

моди, з часом розпадаються.  
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Були вивчені особливості границь «прослизань» фази між квантовими 

циркуляційними станами, виходячи із теорії катастроф, була запропонована 

аналітична апроксимація чисельних результатів. 

Показано, що зменшення числа атомів призводить до зменшення ширини петлі 

гістерезису. Таким чином, з наших теоретичних результатів, представлених в даній 

роботі, відповідність між теоретичними передбаченнями і експериментальними 

спостереженнями може бути радикально поліпшена, за рахунок врахування розпаду 

числа атомів з часом. 

Для подальшого розгляду залишається ще два важливих фактори: систематична 

похибка експерименту, що представляє собою неоднорідність утримуючої пастки та 

врахування теплового шуму. Враховуючи чутливість системи до будь-яких збурень 

останні два фактори можуть остаточно узгодити результати чисельного моделювання 

із експериментальними даними. Вплив теплового шуму розглянуто в наступному 

розділі.  
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РОЗДІЛ 3.  ПЕРЕХОДИ МІЖ СТАНАМИ ІЗ РІЗНИМИ 

ТОПОЛОГІЧНИМИ ЗАРЯДАМИ ПІД ВПЛИВОМ ТЕПЛОВОГО 

ШУМУ 

У цьому розділі ми досліджуємо механізм прослизання фази в рамках 

детерміністичного РГП. За допомогою динамічного моделювання, ми знаходимо 

критичну частоту обертання і відтворюємо результати отримані в  [1], що теоретично 

знайдені критичні частоти значно вище експериментально знайдених в  [7]. 

Однак критична частота може бути знайдена і з енергетичних міркувань: 

прослизання фази відбувається, коли енергетичний бар'єр, що розділяє два локальних 

мінімуми з різними значеннями питомого моменту імпульсу зникає. Ми побудували 

напіваналітичний наближений метод, який використовує пробну хвильову функцію із 

віддрукованими вихорами, щоб оцінити енергію конденсату в різних станах. Метод 

охоплює основні характеристики енергетичного ландшафту прослизання фази, однак, 

переоцінює значення енергетичного бар'єру і критичної частоти обертання. 

Ми використовуємо метод еволюції в уявному часі (ITP), щоб перевірити, що 

критичні частоти обертання, які можуть бути отримані з енергетичних міркувань, 

збігаються з тими, що отримані з динамічних симуляцій. 

Нарешті, ми використовуємо метод еволюції в уявному часі для поліпшення 

анзацу хвильової функції. Ці результати дають поліпшену оцінку висоти 

енергетичного бар'єру і критичної частоти. Ця процедура узгоджує оцінку критичної 

частоти отриманої з енергетичного аналізу та симуляції динаміки. 

Результати представлені в цьому розділі були опубліковані в статті  [3]. Робота 

виконана в колаборації за участю Карини Ісаєвої, результати також представлені в її 

кандидатській дисертації  [58]. 
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3.1 Модель із шумом 

Ми описуємо БЕК  [59] за допомогою стохастичною рівняння Гросса-

Пітаєвського (сРГП)  [60,61], що може бути записане в обезрозміреній формі 

наступним чином:  

 

(𝑖 − 𝛾)
𝜕𝜓(𝐫, 𝑡)

𝜕𝑡

= [−
1

2
∆ + 𝑉(𝐫, 𝑡) + 𝑔|𝜓(𝐫, 𝑡)|2 − 𝜇

+ 𝛾Ω𝛾𝜕𝜑]𝜓(𝐫, 𝑡) + 휂(𝐫, 𝑡), 

(3.1) 

де 휂(𝐫, 𝑡) – розподілений за Гаусом випадковий комплексний шум, для якого 

виконується: 

 〈휂(𝐫, 𝑡)〉 = 0, (3.2) 

 〈휂(𝐫, 𝑡)휂(𝐫′, 𝑡′)〉 = 0, (3.3) 

 〈휂∗(𝐫, 𝑡)휂(𝐫′, 𝑡′)〉 = 2휂0𝛿(𝑡 − 𝑡′)𝛿(𝐫 − 𝐫′), (3.4) 

і 휂0 ≥ 0 – це амплітуда шуму (випадок 휂0 = 0 означає, що шум відсутній), ∆ – 

оператор Лапласа, 𝑉(𝐫, 𝑡) – зовнішній потенціал, 𝑔 – константа зв’язку, 𝜇 – хімічний 

потенціал БЕК, 𝜕𝜑 = 𝑥𝜕𝑦 − 𝑦𝜕𝑥 = [𝐫 × 𝛁]𝑧, дисипація регулюється параметром 𝛾 та 

пов’язана із наявністю теплова хмари з несконденсованих атомів, доданок 

пропорціональний до Ω𝛾 пов'язаний із обертанням теплової хмари із кутовою 

швидкістю Ω𝛾. 

Зовнішній потенціал має вигляд:  

 𝑉(𝐫, 𝑡) = 𝑉0(𝑟, 𝑧) + 𝑈(𝑡)𝑊(𝑟, 𝜑 − Ω𝑡, 𝑧), (3.5) 

де 𝑟, 𝜑 та 𝑧 – циліндричні координати. Зовнішній потенціал складається із двох частин: 

незалежна від часу аксіально симетрична утримуюча пастка: 
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 𝑉0(𝑟, 𝑧) =
1

2
(𝑟 − 𝑅)2 +

1

2
𝑘𝑧2, (3.6) 

де 𝑅 – радіус пастки, та потенціалу який перемішує конденсат із залежною від часу 

амплітудою: 

 𝑈(𝑡)𝑊(𝑟, 𝜑 − Ω𝑡, 𝑧) = 𝑈(𝑡)Θ(𝜒)𝑒−
1
2
(𝜁 𝜔⁄ )2

, (3.7) 

 𝜒 = 𝑟 cos(𝜑 − Ω𝑡) , 휁 = 𝑟 sin(𝜑 − Ω𝑡). (3.8) 

Тут Θ(𝜒) – це 휃 функція Хевісайта. 

Зробимо перехід до системи відліку, що обертається. Стартуємо із 

стохастичного РГП: 

 

(𝑖 − 𝛾)
𝜕𝜓(𝐫, 𝑡)

𝜕𝑡

= [−
1

2
∆ + 𝑉(𝐫, 𝑡) + 𝑔|𝜓(𝐫, 𝑡)|2]𝜓(𝐫, 𝑡) + 휂(𝐫, 𝑡). 

(3.9) 

Ми переписуємо рівняння для нових хвильових функцій 

 𝜓rot(𝐫, 𝑡) = 𝜓(�̂�(Ω𝑡)𝐫, 𝑡) (3.10) 

у системі відліку, що обертається із кутовою швидкістю Ω: 

 

(𝑖 − 𝛾)
𝜕𝜓rot(𝐫, 𝑡)

𝜕𝑡

= [−
1

2
∆ + 𝑉(�̂�(Ω𝑡)𝐫, 𝑡) + 𝑔|𝜓rot(𝐫, 𝑡)|

2

+ Ω(𝑖 − 𝛾)𝜕𝜑]𝜓rot(𝐫, 𝑡) + 휂(�̂�(Ω𝑡)𝐫, 𝑡), 

 (3.11) 

де �̂�(𝜙) це поворот проти годинникової на кут 𝜙 навколо вісі 𝑧 і 𝜕𝜑 = 𝑥𝜕𝑦 − 𝑦𝜕𝑥 . 

 Як можна легко переконатися усі властивості 휂(𝐫, 𝑡) та 휂(�̂�(Ω𝑡)𝐫, 𝑡) повністю 

співпадають, включаючи:  



79 
 

 〈휂∗(�̂�(Ω𝑡)𝐫, 𝑡)휂(�̂�(Ω𝑡)𝐫′, 𝑡′)〉 = 2휂0𝛿(𝑡 − 𝑡′)𝛿(𝐫 − 𝐫′). (3.12) 

Тому в рівнянні (3.11) ми легко можемо замінити 휂(�̂�(Ω𝑡)𝐫, 𝑡) на 휂(𝐫, 𝑡). Таким 

чином ми маємо дві відмінності між сРГП в лабораторній системі та системі, що 

обертається: зовнішній потенціал, що обертається та доданок Ω(𝑖 − 𝛾)𝜕𝜑𝜓rot(𝐫, 𝑡). 

Останній, щоправда, має одну особливість. А саме, якщо стартуючи з рівняння (3.9) 

покласти 𝛾 = 0, перейти до системи відліку, що обертається, та тільки потім  

феноменологічно ввести дисипацію шляхом зміни 𝑖𝜕𝑡 → (𝑖 − 𝛾)𝜕𝑡, то доданок 

пропорційний до 𝜕𝜑 не буде містити 𝛾: 

 

(𝑖 − 𝛾)
𝜕𝜓rot(𝐫, 𝑡)

𝜕𝑡

= [−
1

2
∆ + 𝑉(�̂�(Ω𝑡)𝐫, 𝑡) + 𝑔|𝜓rot(𝐫, 𝑡)|

2

+ 𝑖Ω𝜕𝜑] 𝜓rot(𝐫, 𝑡) + 휂(�̂�(Ω𝑡)𝐫, 𝑡). 

(3.13) 

Замість цього доданок з’являтиметься при переході назад до лабораторної 

системи координат: 

 

(𝑖 − 𝛾)
𝜕𝜓(𝐫, 𝑡)

𝜕𝑡

= [−
1

2
∆ + 𝑉(𝐫, 𝑡) + 𝑔|𝜓(𝐫, 𝑡)|2 + 𝛾Ω𝜕𝜑]𝜓(𝐫, 𝑡)

+ 휂(𝐫, 𝑡). 

(3.14) 

Ця різниця підходів має фізичний сенс зв'язку дисипації з лабораторною 

системою віліку або системою відліку, що обертається. В цілому, можна пов'язати 

дисипацію в системі відліку, що обертається із деякою кутовою швидкістю Ω𝛾. Тоді 

сРГП в лабораторній системі і в системі, що обертається в кутовою частотою Ω має 

вигляд 
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(𝑖 − 𝛾)
𝜕𝜓(𝐫, 𝑡)

𝜕𝑡

= [−
1

2
∆ + 𝑉(𝐫, 𝑡) + 𝑔|𝜓(𝐫, 𝑡)|2 + 𝛾Ω𝛾𝜕𝜑]𝜓(𝐫, 𝑡)

+ 휂(𝐫, 𝑡) 

(3.15) 

та 

 

(𝑖 − 𝛾)
𝜕𝜓rot(𝐫, 𝑡)

𝜕𝑡

= [−
1

2
∆ + 𝑉(�̂�(Ω𝑡)𝐫, 𝑡) + 𝑔|𝜓rot(𝐫, 𝑡)|

2 + 𝑖Ω𝜕𝜑

− 𝛾(Ω − Ω𝛾)𝜕𝜑]𝜓rot(𝐫, 𝑡) + 휂(𝐫, 𝑡), 

(3.16) 

відповідно.  

Для нас дуже зручно розглядати систему у системі відліку, що обертається 

разом із перемішуючим потенціалом 𝑊(𝑟, 𝜑 − Ω𝑡, 𝑧). Для цього можна розглянути 

хвильову функцію у системі відліку, що обертається:  

 𝜓rot(𝑟, 𝜑, 𝑧, 𝑡) = 𝜓(𝑟, 𝜑 + Ω𝑡, 𝑧, 𝑡). (3.17) 

Тоді сРГП має вигляд: 

 

(𝑖 − 𝛾)
𝜕𝜓rot(𝐫, 𝑡)

𝜕𝑡

= [−
1

2
∆ + 𝑉0(𝑟, 𝑧) + 𝑈(𝑡)𝑊(𝑟, 𝜑, 𝑧)

+ 𝑔|𝜓rot(𝐫, 𝑡)|
2 − 𝜇 + 𝑖Ω𝜕𝜑

+ 𝛾(Ω𝛾 − Ω)𝜕𝜑] 𝜓rot(𝐫, 𝑡) + 휂(𝐫, 𝑡), 

(3.18) 

У цьому рівнянні лише 𝑈(𝑡) має визначену часову залежність.  



81 
 

Ми будемо використовувати 𝑧 -проекцію оператора кутового моменту �̂�𝑧 =

−𝑖𝜕𝜑. В лабораторній системі відліку (що не обертається) 𝑧-проекція кутового 

моменту БЕК має вигляд: 

 

𝐿𝑧 = −𝑖 ∫𝑑3𝐫𝜓∗(𝐫, 𝑡)𝜕𝜑𝜓(𝐫, 𝑡)

= −𝑖 ∫𝑑3𝐫𝜓rot
∗ (𝐫, 𝑡)𝜕𝜑𝜓rot(𝐫, 𝑡). 

(3.19) 

Також дуже зручно ввести кутовий момент на частинку ℓ = 𝐿𝑧 𝑁⁄ , де число 

частинок: 

 𝑁 = ∫𝑑3𝐫|𝜓(𝐫, 𝑡)|2. (3.20) 

У випадку відсутності дисипації (𝛾 = 0), шуму (휂0 = 0) та при постійній 

амплітуді перемішуючого бар’єру 𝑈(𝑡) = 𝑈𝑏, рівняння (3.18) зберігає енергію у 

системі відліку, що обертається  

 

𝐸Ω = ∫𝑑3𝐫 [
1

2
|∇𝜓rot|

2 + [𝑉0(𝑟, 𝑧) + 𝑈𝑏𝑊(𝐫) − 𝜇]|𝜓rot|
2

+
𝑔

2
|𝜓rot|

4 − Ω𝜓rot
∗ �̂�𝑧𝜓rot] 

(3.21) 

Ми використовуємо такі параметри пастки, конденсату та перемішуючого 

потенціалу, що відтворюють умови експерименту  [7]: 𝑅 = 10.4, 𝑘 = 4.88, 𝑔 =

1.88 × 10−2, 𝜔 = 1.85. Ми користаємося 𝛾 = 1.5 × 10−3, що є розумним значенням 

для системи, що ми розглядаємо.  

Вище, ми використовували безрозмірні величини. Відновити розмірність можна 

наступним чином: час вимірюється в одиницях 𝜔𝑟
−1, де 𝜔𝑟 = 2𝜋 × 123 Гц, всі енергії 

вимірюються в одиницях ℏ𝜔𝑟 ≈ 6 𝑛𝐾, кутовий момент вимірюється в одиницях ℏ, 

довжина вимірюється в одиницях 𝑙𝑟 = √ℏ (𝑀𝜔𝑟)⁄ = 1.84 𝜇𝑚 (де 𝑀 маса атома Na 
23 ). 



82 
 

Обезрозмірена константа зв’язку 𝑔 = 4𝜋 𝑎𝑠 𝑙𝑟⁄ , де 𝑎𝑠 довжина розсіяння. Розмірна 

хвильова функція 𝜓dim пов’язана із безрозмірною 𝜓 як 𝜓dim = 𝑙𝑟
−3 2⁄

𝜓. 

В рамках цієї роботи ми будемо працювати у системі відліку, що обертається із 

кутовою швидкістю Ω. Надалі ми будемо опускати індекс у 𝜓rot, позначаючи її просто 

як 𝜓. 

Перш ніж закінчити опис моделі, ми хотіли б розглянути питання залучення 

дисипації посилання до системи відліку, що обертається з кутовою швидкістю Ω𝛾. 

Фізично дисипація в БЕК пов’язана із несконденсованими атомами. Механізм 

перемішування конденсату нечутливий до стану атомів, тому як БЕК, так і теплова 

хмара приводяться до руху однаково. Найбільш природньою кутовою швидкістю для 

теплової хмари буде швидкість перемішуючого потенціалу. Тому в роботі ми 

переважно вважатимемо, що Ω𝛾 = Ω. 

В принципі, може бути відхилення від цієї картини, найпростіше із них Ω𝛾 ≠ Ω. 

Ми припускаємо, що такі відхилення матимуть несуттєвий вплив на детерміністичну 

динаміку (коли 휂0 = 0) оскільки доданок 𝛾(Ω𝛾 − Ω)𝜕𝜑𝜓 малий у порівнянні із 

головним доданком 𝑖Ω𝜕𝜑𝜓 для 𝛾 ≪ 1. Однак за наявності випадкових шумів (для 휂0 ≠

0) такі відхилення можуть бути суттєвими.  

3.2 Динаміка детерміністичного прослизання фази 

У наших динамічних симуляціях РГП мі змінюємо амплітуду перемішуючого 

потенціалу 𝑈(𝑡) в точності так само, як це відбувалося в експерименті  [7]: лінійне 

наростання амплітуди впродовж 0.5 s, далі залишається незмінною впродовж 

наступних 0.5 s, та лінійне спадання впродовж останніх 0.5 s. Де максимальна 

амплітуда бар’єру вибрана як 𝑈𝑏 = 1.3 × ℎ кГц (тут ℎ це стала Планка). 
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Для наших динамічних запусків феноменологічний параметр дисипації 𝛾 був 

вибраний 𝛾 = 1.5 × 10−3. Як ми переконалися наші основні результати якісно не 

залежать від точного значення параметру, якщо 𝛾 ≪ 1. У нашому феноменологічному 

підході цей параметр не пов'язаний із температурою. Хімічний потенціал 𝜇(𝑡) 

корегується на кожному кроці по часу так, щоб підтримувати загальну кількість 

частинок сталою 𝑁 = 6 × 105. 

 

Рис. 3.1 Еволюція у часі питомого кутового моменту ℓ = 𝐿𝑧 𝑁⁄  у симуляціях 

детерміністичного РГП: суцільна чорна лінія відповідає надкритичному значенню 

частоти обертання перемішуючого бар’єру 𝛺 (2𝜋)⁄ = 2.2 Гц. Пунктирна червона 

лінія відповідає підкритичному значенню частоти обертання перемішуючого бар’єру 

𝛺 (2𝜋)⁄ = 2.1 Гц.  

Використовуючи метод півкрокового перетворення Фур’є (split-step Fourier 

transform method  [27]) ми чисельно розв’язуємо детерміністичне РГП (3.1) з 휂0 = 0 та 
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Ω𝛾 = 0. 3 Початковий стан для наших симуляцій був знайдений за допомогою метода 

еволюції в уявному часі  [62], що дозволяє знаходити основний БЕК. Ми виявили, що 

на частотах менших за критичну Ω𝑐 (2𝜋)⁄ = 2.1803 ± 10−4 Гц прослизання фази не 

відбувається, а після 1.5 s еволюції БЕК до основного стану з ℓ = 0. Для кутових 

частот Ω > Ω𝑐 кінцевий стан еволюції відповідає ℓ = 1. Приклади часової залежності 

питомого кутового моменту для кутових частот вищих та нижчих за критичну 

наведені на Рис. 3.1.  

3.3 Наближений енергетичний аналіз прослизання фази 

Критична частота для прослизання фази може бути зрозуміла з умови 

залежності енергії БЕК в системі відліку, що обертається від стану системи. При 𝑈𝑏 =

0 енергетична картина представляє собою локальні мінімуми на цілих значеннях ℓ. 

Для Ω ≠ 0 та 𝑈𝑏 ≠ 0 наявність слабкої ланки дещо відхиляє мінімуми від цілого 

значення. Ми концентруємося на двох локальних мінімумах поблизу ℓ = 0 та ℓ = 1 

та енергетичному бар'єрі, що розділяє їх. При достатньо малих значень частоти 

обертання Ω існують обидва локальних мінімуми. Енергетичний бар'єр, що розділяє 

їй запобігає детерміністичним переходам між ними. Однак, глибина мінімумів 

залежить від Ω, і вище деякого критичного значення частоти обертання залишається 

лише один мінімум  ℓ ≈ 1, а другий мінімум ℓ ≈ 0 зливається з енергетичним 

бар’єром. Однак, природньо очікувати, що критична частота, при якій один з 

мінімумів зникає співпадає з динамічною критичною частотою прослизання фази. 

У нашій детерміністичній динаміці РГП, що описана вище, прослизання фази 

поблизу критичної частоти відбувається шляхом наступного процесу: вихор 

 
3 В усіх інших місцях роботи ми використовуємо Ω𝛾 = Ω. Тому було б доцільно використовувати це значення і для 

детермінованої моделі. Однак, ми очікуємо, що доданок з  Ω𝛾 матиме суттєво менший вплив на детерміністичну 

динаміку доки |γΩ𝛾| ≪ |Ω|. Тому для нас зручніше використовувати Ω𝛾 = 0 та стверджуємо, що результати застосовні 

до Ω𝛾 = Ω оскільки γ ≪ 1. 
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прослизає із зовнішньої периферії (у випадку коли бар’єр обертається проти 

годинникової стрілки, тобто Ω > 0), антивихор прослизає із внутрішньої периферії та 

вони зливаються в області слабкої ланки. Тому основні етапи процесу прослизання 

фази можуть бути запараметризовані двома координатами: позиціями центрів вихору 

𝑥𝑣 та антивихору 𝑥𝑎.    

Оскільки ми розглядаємо перехід ℓ = 0 → 1, то нам потрібно мати як 

початковий стан ℓ = 0 та антивихором на головній вісі тору. Щоб досягти цього ми 

додаємо ще один вихор 𝑥𝑣
∗ поруч із всередину тору. Для заданої Ω ми визначаємо 

мінімальну енергію стану з ℓ ≈ 0 використовуючи кінцеві значення 𝑥𝑣
∗, 𝑥𝑎 та 𝑥𝑣 →

+∞. Далі ми фіксуємо положення 𝑥𝑣
∗ та змінюємо 𝑥𝑎 та 𝑥𝑣 щоб побудувати 

енергетичну поверхню системи.  

Таким чином, наш енергетичний аналіз складається з двох кроків. (I) Будуємо 

енергетичну поверхню шляхом зміни положення додаткового вихору 𝑥𝑣
∗ та 

антивихору 𝑥𝑎 та знаходимо енергетичний мінімум для ℓ ≈ 0 але для конфігурації 

коли обидва вихори розташовані всередині кільця. (II) Будуємо нову енергетичну 

поверхню шляхом зміни 𝑥𝑎 та 𝑥𝑣 поки утримуємо вихор 𝑥𝑣
∗ зафіксованим у точці, що 

відповідає енергетичному мінімуму, отриманому на попередньому кроці. Ця 

процедура дає нам енергетичну карту для станів з питомим кутовим моментом між 

ℓ = 0 та ℓ = 2. Надалі ми називатимемо цю процедуру модель вдрукованих вихорів 

(imprinted vortices model IVM). 

Ми будуємо хвильову функцію із вдрукованими вихорами наступним чином. 

Використовуючи метод еволюції в уявному часі в системі відліку, що обертається для 

фіксованої амплітуди бар’єру 𝑈(𝑡) = 𝑈𝑏 = const мы чисельно знаходимо 

стаціонарний стан ψGS(𝐫) без вихорових ниток. Далі ми вдруковуємо вихор та 

ативихор до основного стану та отримуємо анзац хвильової функції конденсату з 

вдрукованими вихоровими нитками  
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 𝜓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐴ψGS(𝐫)∏[tanh(𝜌𝑖 𝜉⁄ )]|𝑚𝑖|𝑒𝑖𝑚𝑖𝜃𝑖

𝑖

, (3.22) 

де 𝐴 стала нормування, введена для того, щоб зберегти кількість частинок, 𝑚𝑖 – 

топологічний заряд 𝑖-ої вдрукованої вихорової нитки (𝑚𝑖 = +1 для вихорів та 𝑚𝑖 − 1 

для антивихорів), 𝜉 – довжина когерентності у точці найбільшої густини на 

центральній лінії слабкої ланки (𝜑 = 0, 𝑟 > 0). Ми вважаємо, що вихорова нитка 

паралельна вісі 𝑧, тому 𝜌𝑖(𝑥, 𝑦) = √(𝑥 − 𝑥𝑖)2 + 𝑦2 і 휃𝑖(𝑥, 𝑦) = arctan[𝑦 (𝑥 − 𝑥𝑖)⁄ ] 

полярні координати 𝑖-го вихору, розташованого у точці (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 = 0). Раніше, подібний 

підхід був використаний для аналізу енергетичної стабільності вихорових ниток і 

вихрових кілець в однозв'язних та тороїдальних пастках  [1,45,46]. 

Приклад отриманої енергетичної мапи показаний на Рис. 3.2 (а). Варто звернути 

увагу, що існує дві сідлові точки, що відповідають переходу 0 → 1: або вихор може 

потрапити всередину конденсату (точка перетину синьої і жовтої траєкторій) або 

антивихор можете залишити конденсат. В обох випадках кінцевий стан відповідає ℓ ≈

1. Однак, сідлова точка, що відповідає першому випадку знаходиться енергетично 

нижче. Тому ми використовуємо цю сідлову точку для оцінки висоти енергетичного 

бар’єру ∆𝐸.  

Залежність висоти бар’єру від частоти обертання приведено на Рис. 3.3 

пунктирною червоною лінією. Як і очікувалося, енергетичний бар’єр зменшується зі 

збільшенням частоти обертання Ω. Однак частота повного зникнення бар'єру значно 

відрізняється від отриманого порогового значення, що було отримане із динамічних 

симуляцій і дорівнює Ω𝑐
IVM (2𝜋)⁄ ≈ 2.58 Гц. 
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Рис. 3.2 Енергія конденсату в залежності від положення вдрукованих вихору та 

антивихору для 𝛺 (2𝜋)⁄ = 2 𝐻𝑧: (a) для IVM (c) для IVM, поліпшений еволюцією в 

уявному часі пробної хвильової функції (b) Залежність енергії від питомого кутового 

моменту ℓ = 𝐿𝑧 𝑁⁄  для траєкторії найшвидшого спуску, що бере початок в сідловій 

точці (енергетичний бар’єр) та закінчується в одному із локальних мінімумів. 

Блакитні зірочки відповідають траєкторії спуску до локального мінімуму ℓ = 0 у 

IVM, жовті квадрати відповідають траєкторії спуску до локального мінімуму ℓ = 1 

у IVM, а червоні кола відповідають траєкторії спуску до ℓ = 0 у IVM, покращеному 

за допомогою еволюції в уявному часі. Траєкторії позначені тими самими маркерами 

на відповідних енергетичних поверхнях (a) та (c). Координати 𝑥𝑎 та 𝑥𝑣 вимірюються 

в одиницях 𝑙𝑟, енергія 𝐸 − 𝐸0 вимірюється в одиницях ℏ𝜔𝑟, а кутовий момент на 

частинку вимірюється в одиницях ℏ. 

Можна припустити дві можливі причини цієї розбіжності. Одна з можливостей 

полягає в тому, що у нашому анзаці ми використовуємо наближене представлення 

вихорів. Інша можливість полягає в тому, що в симуляції динаміки інтенсивність 
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перемішуючого потенціалу не є постійною: відносно швидке зростання інтенсивності 

може надати системі додаткову енергію та призвести до переходу в стан ℓ = 1  навіть 

за наявності ненульового енергетичного бар'єру, що розділяє ці стани. Ми знайдемо 

критичну частоту використовуючи метод еволюції в уявному часі. 

 

Рис. 3.3 Висота енергетичного бар’єру як функція частоти обертання 𝛺. Червоні 

кола та червона пунктирна лінія відповідають IVM, чорні квадрати та суцільна чорна 

лінія покращеному за допомогою еволюції в уявному часі IVM. Синя лінія позначає 

критичну частоту обертання 𝛺𝑐 (2𝜋)⁄ = 2.1803 ± 10−4𝐻𝑧, що отримана 

детерміністичної динаміки РГП в реальному часі.  

3.4 Еволюція в уявному часі та прослизання фази 

Ідея цього підрозділу полягає в наступному. Як початковий стан ми беремо 

анзац хвильової функції, що відповідає енергетичному мінімуму поблизу ℓ = 0, 

знайдений через IVM, як це описано в попередньому розділі (зразок такого стану 

приведено на Рис. 3.4). Метод еволюції в уявному часі, по суті, відповідає методу 

найшвидшого спуску в енергетичному просторі  [63]. Якщо початковий стан 

відділений від стану ℓ ≈ 1 енергетичним бар’єром, то протягом еволюції в уявному 
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часі не відбудеться ніяких переходів, а кінцевий стан так і залишиться ℓ ≈ 0. Проте 

якщо бар’єр відсутній, то за певну кількість ітерацій в уявному часі відбудеться 

перехід до стану ℓ ≈ 1. Таким чином можна оцінити критичну частоту при якій бар'єр 

зникає без будь-якого використання анзацу для форми вихорів за винятком 

початкового стану. А початковий стан слабо чутливий до безпосередньо форми 

вихорів, лише до фази, оскільки всі вихорові нитки розташовані в регіонах з малою 

густиною БЕК (всередині або ззовні кільця конденсату).  

 

Рис. 3.4 Приклад тороїдального конденсату із вдрукованими вихорами: локальний 

мінімум в ℓ ≈ 0 для IVM в 𝛺 (2𝜋)⁄ = 2.24 Гц. Ліворуч (праворуч) зображене кольорове 

представлення густини (фази) БЕК у площині 𝑧 = 0. Хрести позначені центри 

вихорів, колами – антивихорів. Білий хрест позначає позицію зафіксованого доданого 

вихору, коли червоні (ліва картинка) або чорні (права картинка) символи позначають 

позицію рухомих вихору та антивихору. Координати 𝑥 та 𝑦 вимірюються в одиницях 

𝑙𝑟, а густина вимірюється в одиницях 𝑙𝑟
−3.  

Точніше кажучи, цей метод дозволяє знаходити обмеження згори на значення 

критичної частоти бо спостереження переходу поблизу критичної частоти вимагає 

доволі тривалої еволюції в уявному часі. Через це не можна бути впевненим в тому, 

що переходу не відбулося, адже бар'єр міг бути нульовим, але просто ніхто не чекав 
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достатньо довго Ми перевіряли наявність або відсутність переходу на проміжках часу 

до 𝑡im = 𝜔𝑟𝑖𝑡 ≈ 104. 

 Приклад еволюції для підкритичної та надкритичної частот показано на Рис. 3.5 

Ми визначили верхню межу критичної кутової швидкості як Ω𝑐
imag (2𝜋)⁄ = 2.20 ±

0.015 Гц, що добре узгоджується із результатами симуляцій динаміки. Отже, ми 

переконалися, що IVM дає завищене значення енергетичного бар’єру та має бути 

вдосконалений.  

 

Рис. 3.5 Еволюція питомого кутового моменту ℓ = 𝐿𝑧 𝑁⁄  в уявному часі для 

підкритичної частоти обертання 𝛺 (2𝜋)⁄ = 2.1857 Гц (пунктирна червона лінія) та 

для надкритичної частоти обертання 𝛺 (2𝜋)⁄ = 2.2157 Гц (суцільна чорна лінія). 

Уявний час вимірюється в безрозмірних уявних одиницях 𝑡𝑖𝑚 = 𝑖𝜔𝑟𝑡.  
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3.5 Покращений аналіз енергетичної поверхні 

Найбільш імовірною причиною того, що IVM дає завищене значення 

енергетичного бар’єру є те, що наш анзац не відтворює реальної форми вихорів. Аби 

покращити форму вихорів ми застосовуємо еволюцію в уявному часі до усіх станів з 

вдрукованими вихорами, враховуючи, що ITP зменшує енергію. Ми виявили, що 

позиції вихорів суттєво не змінюються протягом короткої еволюції 𝑡im = 2, в той же 

час розподіл густини поблизу вихорів змінюється суттєво.  

Ми виявили, що форма енергетичної поверхні змінюється і висота 

енергетичного бар’єру ∆𝐸 = 𝐸b − 𝐸w зменшується з уявним часом, виходячи на 

постійне значення (див. Рис. 3.6). Як ми бачимо, ∆𝐸 насичується при 𝑡im ≥ 1, тому ми 

використовуємо 𝑡im = 1 для решти наших обчислень.  

Приклад покращення енергетичної поверхні наведено на Рис. 3.2 (c). Покращена 

висота енергетичного бар’єру ∆𝐸 як функція кутової частоти Ω зображена на Рис. 3.3 

суцільною чорною лінією.  
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Рис. 3.6 Висота енергетичного бар’єру як функція уявного часу для кутової частоти 

𝛺 (2𝜋)⁄ = 2.1 Гц. Чорні квадрати відповідають розрахованим значенням, суцільна 

червона лінія відповідає апроксимації даних функцією 𝑎 + 𝑏 𝑒𝑥𝑝(−𝑐𝑡𝑖𝑚), де 𝑎, 𝑏 та 𝑐 

це параметри підгонки. Пунктирна синя лінія відповідає асимптоті 𝑎. Уявний час 

вимірюється в безрозмірних уявних одиницях 𝑡𝑖𝑚 = 𝑖𝜔𝑟𝑡.  

Уточнені значення ∆𝐸 суттєво менші аніж значення висоти енергетичного 

бар’єру, отримані за допомогою IVM. Отримана частота  Ω𝑐
impr (2𝜋)⁄ ≈ 2.18 Гц, що 

чудово узгоджується із результатами детерміністичних симуляцій та еволюції в 

уявному часі.  

3.6 Вплив шуму на прослизання фази 

У попередньому розділі ми розглянули декілька методів для оцінки критичної 

частоти обертання для прослизання фази в тороїдальних БЕК описано. Всі методи 
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дають значення, що значно вище за те, що спостерігається в експерименті  [7]. 

Оскільки БЕК існує завжди при кінцевій температурі, а не абсолютно нульовій, 

природньо буде розглянути вплив стохастичних теплових флуктуацій на прослизання 

фази як можливе джерело цих розбіжностей. 

Припустимо, що БЕК, що описується стохастичним РГП (3.18), спочатку 

перебуває в метастабільному мінімумі поблизу  ℓ = 0, який має енергію 𝐸w. Під дією 

стохастичного шуму система перейде через енергетичний бар'єр 𝐸b до стану із 

меншою енергією поблизу ℓ = 1. Цей процес має імовірнісний характер і залежить від 

сили шуму, що визначається температурою системи 𝑇. Процес має характерний час, 

що визначається за формулою Ареніуса: 𝜏 = 𝐴 exp[(𝐸b − 𝐸w) 𝑇⁄ ] таким чином 

ймовірність того, що через час 𝑡 система залишиться в стані поблизу метастабільного 

мінімуму: 𝑝 = ехр(−𝑡/𝜏). Передекспоненційний множник не є сталим, а залежить від 

різних параметрів системи, таких як 𝑇 або 𝐸b − 𝐸w. 

У попередньому розділі ми описали метод знаходження значення енергетичного 

бар’єру ∆𝐸 = 𝐸b − 𝐸w. У цьому розділі ми розробили метод оцінки 

передекспоненційного множника та оцінили час перехідного процесу. Ми порівнюємо 

наші оцінка з феноменологічними оцінками знайденими в додатковому 

матеріалі  [28]. 

Ми використали наш підхід для оцінки ймовірності того, що прослизання фази 

відбудеться в експерименті і визначили критичне значення кутової частоти. Ми 

показали, що тепловий шум дійсно зменшує значення критичної частоти. Однак, 

цього ефекту недостатньо для узгодження теорії з експериментом. 
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3.7 Рівняння Фоккера-Планка для БЕК із шумом 

Ми стартуємо зі стохастичного РГП (3.18) у системі відліку, що обертається 

разом із перемішуючим потенціалом. Коли Ω𝛾 = Ω це рівняння може бути записане в 

спрощеній формі: 

 (𝑖 − 𝛾)𝜕𝑡𝜓(𝐫, 𝑡) =
𝛿𝐻Ω[𝜓, 𝜓∗, 𝑡]

𝛿𝜓∗(𝐫)
+ 휂(𝐫, 𝑡), (3.23) 

де Гамільтоніан співпадає з енергією в системі відліку, що обертається:  

 

𝐻Ω[𝜓, 𝜓∗, 𝑡] = ∫𝑑3𝐫 [
1

2
|∇𝜓|2 + [𝑉0(𝑟, 𝑧) + 𝑈(𝑡)𝑊(𝐫) − 𝜇]|𝜓|2

+
𝑔

2
|𝜓|4 + 𝑖Ω𝜓 

∗𝜕𝜑𝜓] 

(3.24) 

Оскільки рівняння, що описує систему вже не детерміністичне, а включає 

випадковий доданок, то природньо описувати стан системи через густину 

ймовірності 𝑃[𝜓, 𝜓∗, 𝑡], де 𝜓(𝐫) хвильова функція БЕК. Саме тому ми виведемо 

рівняння Фоккера-Планка (РФП), що відповідає сРГП. Це виведення частково 

повторює шлях виведення РФП, що відповідає рівнянню Ланжевена, що було 

детально описано в  [64].  

Стартуємо із сРГП загального вигляду 

 
(𝑖 − 𝛾)𝜕𝑡𝜓(𝐫) = 𝑓(𝜓(𝐫), 𝜓∗(𝐫), ∇𝜓(𝐫), ∆𝜓(𝐫), 𝑡) + 휂(𝐫, 𝑡)

= 𝑓[𝜓, 𝜓∗, 𝑡] + 휂(𝐫, 𝑡) 
(3.25) 

із розподіленим за Гаусом випадковим комплексним шумом 휂(𝐫, 𝑡), для якого 

виконуються кореляційні співвідношення (3.2)-(3.4). 

 Зручно розглянути пропагатор 𝐾[𝜓𝑓, 𝜓𝑓
∗ , 𝑡𝑓|𝜓𝑖 , 𝜓𝑖

∗, 𝑡𝑖] що є ймовірністю того, що 

система буде мати хвильову функцію 𝜓𝑓(𝐫) в момент 𝑡𝑓 за умови, що в момент 𝑡𝑖 < 𝑡𝑓 
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система мала хвильову функцію 𝜓𝑖(𝐫). За визначенням, пропагатор задовольняє двом 

умовам: умові нормування 

 ∫𝒟𝜓𝑓(𝐫)𝒟𝜓𝑓
∗(𝐫)𝐾[𝜓𝑓 , 𝜓𝑓

∗ , 𝑡𝑓|𝜓𝑖 , 𝜓𝑖
∗, 𝑡𝑖] = 1, (3.26) 

яка каже, що загальна ймовірність всіх можливих станів дорівнює 1; та умові згортки 

 

𝐾[𝜓𝑓, 𝜓𝑓
∗ , 𝑡𝑓|𝜓𝑖 , 𝜓𝑖

∗, 𝑡𝑖]

= ∫𝒟𝜓im(𝐫)𝒟𝜓im
∗ (𝐫)𝐾[𝜓𝑓 , 𝜓𝑓

∗ , 𝑡𝑓|𝜓im, 𝜓im
∗ , 𝑡im]

× 𝐾[𝜓im, 𝜓im
∗ , 𝑡im|𝜓𝑓, 𝜓𝑓

∗ , 𝑡𝑓], 

(3.27) 

для 𝑡im ∈ (𝑡𝑖; 𝑡𝑓), який втілює в собі правило, що ймовірність попадання в кінцевий 

стан з початкового дорівнює сумі по всіх можливих проміжних станах через які можна 

потрапити від початкового стану в кінцевий.  

Міра інтегрування визначається через дійсну 𝑅 та уявну 𝐼 частини хвильової 

функції 𝜓: 

 𝜓(𝐫) = 𝑅(𝐫) + 𝑖𝐼(𝐫), (3.28) 

 𝒟𝑅(𝐫) = ∏ 𝑑𝑅(𝐫),

𝐫∈ℝ3

 (3.29) 

 𝒟𝐼(𝐫) = ∏ 𝑑𝐼(𝐫),

𝐫∈ℝ3

 (3.30) 

 𝒟𝜓 (𝐫)𝒟𝜓 
∗(𝐫) = 𝒟𝑅(𝐫)𝒟𝐼(𝐫). (3.31) 

За допомогою метода Мартіна-Сіггіа-Роуза  [64] можна легко показати, що 

рівняння (3.25) еквівалентне наступному інтегралу по шляхах від пропагатора 

 

𝐾[𝜓𝑓, 𝜓𝑓
∗ , 𝑡𝑓|𝜓𝑖 , 𝜓𝑖

∗, 𝑡𝑖]

= 𝒩(𝑡𝑓, 𝑡𝑖)∫ 𝐃[𝜓]
𝜓(𝑡=𝑡𝑓)=𝜓𝑓

𝜓(𝑡=𝑡𝑖)=𝜓𝑖

𝐃[𝜓∗]𝑒−𝑆[𝜓,𝜓∗] (2𝛾𝑇)⁄ , 
(3.32) 
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де міра інтегрування є добутком мір інтегрування усіх проміжних часів 

 
𝐃[𝜓]𝐃[𝜓∗] = ∏ 𝒟𝜓 (𝐫, 𝑡)𝒟𝜓 

∗(𝐫, 𝑡),

𝑡∈(𝑡𝑖;𝑡𝑓)

 
(3.33) 

 𝑆[𝜓, 𝜓∗] = ∫ 𝑑𝑡
𝑡𝑓

𝑡𝑖

∫𝑑3𝐫|(𝑖 − 𝛾)𝜕𝑡𝜓(𝐫, 𝑡) − 𝑓[𝜓, 𝜓∗, 𝑡]|2, (3.34) 

і 𝒩(𝑡𝑓, 𝑡𝑖) – це константа нормування, що відповідає за те, щоб рівність (3.26) 

виконувалась.  

Можна визначити густину ймовірності 𝑃[𝜓, 𝜓∗, 𝑡], що має певну хвильову 

функцію 𝜓 в момент часу 𝑡. Пропагатор переводить густину ймовірності з більш 

раннього моменту часу 𝑡𝑖 в більш пізній момент часу 𝑡𝑓 > 𝑡𝑖: 

 

𝑃[𝜓, 𝜓∗, 𝑡]

= ∫𝒟𝜓𝑖(𝐫)𝒟𝜓𝑖
∗(𝐫)𝐾[𝜓𝑓 , 𝜓𝑓

∗ , 𝑡𝑓|𝜓𝑖 , 𝜓𝑖
∗, 𝑡𝑖] 𝑃[𝜓𝑖 , 𝜓𝑖

∗, 𝑡𝑖] 
(3.35) 

Використовуючи останню рівність і представлення пропагатора у формі 

інтеграла за траєкторіями, можна отримати наступне рівняння Фоккера-Планка для 

еволюції у часі густини ймовірності: 

 

𝜕𝑡𝑃[𝜓, 𝜓∗, 𝑡]

=
𝛾 − 𝑖

1 + 𝛾2
∫𝑑3𝐫

𝛿

𝛿𝜓∗(𝐫)
(𝑓[𝜓, 𝜓∗, 𝑡]∗𝑃)

+
𝛾 + 𝑖

1 + 𝛾2
∫𝑑3𝐫

𝛿

𝛿𝜓(𝐫)
(𝑓[𝜓, 𝜓∗, 𝑡]𝑃)

+
2휂0

1 + 𝛾2
∫𝑑3𝐫

𝛿2𝑃

𝛿𝜓∗(𝐫)𝛿𝜓(𝐫)
. 

(3.36) 

Для 휂0 = 0, РФП еквівалентне детерміністичному РГП. Отже, перший і другий 

доданки ряди в рівнянні (3.36) відповідають детерміністичній динаміці, а третій 

призводить до дифузії в просторі хвильових функцій. 
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Запишемо рівняння Фоккера-Планка для нашого випадку: 

 

𝜕𝑡𝑃[𝜓, 𝜓∗, 𝑡]

=
𝛾 − 𝑖

1 + 𝛾2
∫𝑑3𝐫

𝛿

𝛿𝜓∗(𝐫)
(
𝛿𝐻Ω[𝜓, 𝜓∗, 𝑡]

𝛿𝜓(𝐫)
𝑃)

+
𝛾 + 𝑖

1 + 𝛾2
∫𝑑3𝐫

𝛿

𝛿𝜓(𝐫)
(
𝛿𝐻Ω[𝜓, 𝜓∗, 𝑡]

𝛿𝜓∗(𝐫)
𝑃)

+
2휂0

1 + 𝛾2
∫𝑑3𝐫

𝛿2𝑃

𝛿𝜓∗(𝐫)𝛿𝜓(𝐫)
. 

(3.37) 

Надалі ми розглядатимемо випадок незалежного від часу перемішуючого 

бар'єру 𝑈(𝑡) = const, що призводить до незалежного від часу Гамільтоніану 

𝐻Ω[𝜓, 𝜓∗]. 

Для незалежного від часу Гамільтоніану 𝐻Ω[𝜓, 𝜓∗] РФП дає термічно 

рівноважний розв’язок:  

 𝑃eq[𝜓, 𝜓∗] = 𝒩𝑒−𝐻Ω[𝜓,𝜓∗] 𝑇⁄ , (3.38) 

де 𝒩 – це нормувальний множник, а 𝑇 = 휂0 𝛾⁄  узгоджується із флуктуаційно-

дисипативною теоремою. Ми визначаємо рівноважну температура 𝑇 як ту, що була 

виміряна в експерименті. Ще раз підкреслимо, що в рівнянні (3.23) і, отже, в рівнянні 

(3.37) ми розглядаємо дисипацію в системі відліку, що обертається разом з 

перемішуючим потенціалом (Ω𝛾 = Ω). 

 Коротко розглянемо випадок коли це не так. Для цього розглянемо сРГП (3.18)  

у системі відліку, яка обертається разом із бар’єром для перемішування. Як вже 

обговорювалося раніше, дисипацію можна пов’язувати з різною системою відліку, що 

призводить до члену γ(Ωγ − Ω)∂𝜑ψ(𝑟, 𝑡). Як результат: 

 𝑓[ψ,ψ∗, 𝑡] =
δ𝐻Ω[ψ,ψ∗, 𝑡]

δψ∗(𝑟)
− γ(Ω − Ωγ) ∂𝜑ψ(𝑟, 𝑡), (3.39) 
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де 𝐻Ω[ψ, ψ∗, 𝑡] визначено в рівнянні (3.24). Підставляючи це до (3.37) отримуємо: 

 

∂𝑡𝑃[ψ,ψ∗, 𝑡]

=
𝑖

1 + γ2
∫𝑑3𝑟 [

δ

δψ(𝑟)
(
δ𝐻Ω+γ2(Ω−Ωγ)[ψ,ψ∗, 𝑡]

δψ∗(𝑟)
𝑃)

−
δ

δψ∗(𝑟)
(
δ𝐻Ω+γ2(Ω−Ωγ)[ψ, ψ∗, 𝑡]

δψ(𝑟)
𝑃)]

+
γ

1 + γ2
∫𝑑3𝑟 [

δ

δψ(𝑟)
(
δ𝐻Ωγ

[ψ,ψ∗, 𝑡]

δψ∗(𝑟)
𝑃)

+
δ

δψ∗(𝑟)
(
δ𝐻Ωγ

[ψ, ψ∗, 𝑡]

δψ(𝑟)
𝑃)]

+
2η0

1 + γ2
∫𝑑3𝑟

δ2𝑃

δψ∗(𝑟)δψ(𝑟)
, 

(3.40) 

де  

 

𝐻ΩX
[ψ,ψ∗, 𝑡]

= ∫𝑑3𝒓 [
1

2
|∇ψ|2 + (𝑉t(𝑟, 𝑧) + 𝑈(𝑡)𝑊(𝑟) − μ)|ψ|2

+
𝑔

2
|ψ|4 + 𝑖ΩXψ∗ ∂𝜑ψ]. 

(3.41) 

Якщо покласти Ωγ = Ω, ми отримаємо рівняння. (3.37). Загалом, однак, у РФП 

з'являються два різних гамільтоніани. Другий і третій інтеграли рівняння (3.40) 

відповідають за детерміністичну динаміку системи. У випадку γ ≪ 1, коли можна 

знехтувати членами, пропорційними γ2, можна чітко відокремити члени, що 

відповідають за недисипативну динаміку (другий інтеграл), і ті, що викликають 

дисипацію (третій інтеграл). Отже, ми бачимо, що дисипативна та недисипативна 

динаміка системи регулюється різними гамільтоніанами. Тобто два типи динаміки 

перебувають на різних енергетичних ландшафтах. 
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Цей факт може призвести до серйозних наслідків. Як приклад розглянемо 

стаціонарний розв’язок для випадку постійної амплітуди бар’єру перемішування 

𝑈(𝑡) = 𝑈. Якщо Ωγ = Ω, два гамільтоніани збігаються і існує розв’язок теплової 

рівноваги (3.38). Однак для Ωγ ≠ Ω немає стаціонарного розв’язку у вигляді 

 𝑃st[ψ, ψ∗] = 𝒩𝑒−𝐻Ω𝑋
[ψ,ψ∗]/𝑇𝑋 . (3.42) 

Таким чином, якщо існує стаціонарний стан, це нерівноважний стаціонарний 

стан. У цій роботі ми вивчаємо лише випадок Ωγ = Ω. 

3.8 Одновимірна апроксимація рівняння Фоккера-Планка 

Рівняння (3.37) записується у нескінченновимірному просторі хвильових 

функцій, що робить його складним для аналізу. Однак, в процесі переходу через 

енергетичний бар'єр між двома локальними мінімумами, ймовірно, що буде 

домінувати лише одна траєкторія переходу, аналогічна траєкторії зображеній на Рис. 

3.2 (а). Інші траєкторії будуть експоненційно пригнічені та потребуватимуть більше 

теплової енергії для того, щоб перехід відбувся.  

Розглянемо рівняння Фоккера-Планка (3.37) з 휂0 = 𝛾𝑇 . Рівняння записане в 

нескінченно-мірному просторі хвильових функцій. Простір природніх координатах 

𝜓(𝐫) і 𝜓∗(𝐫) [або, що еквівалентно, дійсна та уявна частини 𝜓(𝐫) = 𝑅(𝐫) + 𝑖𝐼(𝐫)] для 

усіх 𝐫 ∈ ℝ3. Разом із цим буде зручно ввести ще один набір координат в цьому 

просторі. 

Розглянемо пробну хвильову функцію 𝜓𝛼(𝐫), де 𝛼 – деякий параметр (кутовий 

момент, координати вихору, тощо). Тоді можна розглянути питання про заміну 

координат у просторі хвильових функцій {𝜓(𝐫), 𝜓∗(𝐫)}~{𝑅(𝐫), 𝐼(𝐫)} → {𝛼, 𝛽 }, де 𝛽  

допоміжні координати для покриття всього простору. Така зміна координат 

передбачає визначення функціоналів 𝛼[𝜓, 𝜓∗], 𝛽[𝜓, 𝜓∗] та функції 𝜓(𝐫; 𝛼, 𝛽 ). Ми 
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вимагаємо 𝜓(𝐫; 𝛼, 𝛽 = 0) = 𝜓𝛼(𝐫) та маємо свободу для вибору 𝜓(𝐫; 𝛼, 𝛽 ≠ 0). Для 

компактності ми будемо позначати набір нових координат 𝜆 = {𝜆𝑖}, 𝑖 ∈ ℕ тут 𝜆1 = 𝛼 

та 𝜆𝑖 = 𝛽𝑖−1 для 𝑖 ≥ 2. 

 

Рис. 3.7 Можливі форми 𝐻𝛺(𝑞) та його ключові точки. (a) Класична картина з двома 

мінімумами. Ключовими точками є: метастабільний мінімум 𝑀1, стабільний мінімум 

𝑀2, бар'єр, що розділяє два мінімуми 𝐵1. (b) В більш реалістичному випадку є 

додатковий мінімум зліва. Ключові точки ті ж самі, плюс додаткові метастабільний 

мінімум 𝑀0 і бар'єр 𝐵0, що відокремлює стани 𝑀0 і 𝑀1.  

Використовуючи деякі стандартні формули з тензорного аналізу, можна 

переписати рівняння для густини ймовірності 𝑃(𝜆 ) в нових координатах: 

 

𝜕𝑡𝑃(𝜆 , 𝑡) =
𝛾𝑇

1 + 𝛾2
√𝐶

𝜕

𝜕𝜆𝑖
𝐶𝑖𝑗√𝐶−1

𝜕

𝜕𝜆𝑖
𝑃

+
𝛾

1 + 𝛾2
𝐶𝑖𝑗

𝜕𝑃

𝜕𝜆𝑖

𝜕𝐻Ω(𝜆 , 𝑡)

𝜕𝜆𝑗

+ 𝑃
𝛾

1 + 𝛾2
√𝐶

𝜕

𝜕𝜆𝑖
𝐶𝑖𝑗√𝐶−1

𝜕

𝜕𝜆𝑗
𝐻Ω(𝜆 , 𝑡)

+
𝑖

1 + 𝛾2

𝜕𝑃

𝜕𝜆𝑖
𝐶𝑖𝑚(𝐴𝑚𝑛 − 𝐴𝑚𝑛

∗ )𝐶𝑛𝑗
𝜕𝐻Ω(𝜆 , 𝑡)

𝜕𝜆𝑗
, 

(3.43) 

де йде підсумовування по повторюваним індексам, 𝐻Ω(𝜆 , 𝑡) = 𝐻Ω[𝜓(𝐫, 𝜆 ), 𝜓∗(𝐫, 𝜆 ), 𝑡], 
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 𝐴𝑖𝑗(𝜆 ) =  ∫𝑑3𝐫
𝜕𝜓0

∗(𝐫, 𝜆 )

𝜕𝜆𝑖

𝜕𝜓0(𝐫, 𝜆 )

𝜕𝜆𝑗
, (3.44) 

 𝐵𝑖𝑗(𝜆 ) = 𝐴𝑖𝑗(𝜆 ) + 𝐴𝑖𝑗
∗ (𝜆 ) = 2𝑔𝑖𝑗(𝜆 ), (3.45) 

 𝐶𝑖𝑗(𝜆 ) = (𝐵−1)𝑖𝑗 ,     𝐶(𝜆 ) = det
𝑖𝑗

𝐶𝑖𝑗(𝜆 ), (3.46) 

і 𝑔𝑖𝑗 – це метричний тензор в просторі хвильових функцій.  

 Останній доданок в (3.43) відповідає бездисипативній частині детерміністичної 

динаміки, два доданки, що передують йому, генерують дисипацію, а доданок 

пропорційний 𝑇 відповідає за дифузію у просторі хвильових функцій.  

 Умова збереження ймовірності 

 ∫𝒟𝜓 (𝐫)𝒟𝜓 
∗(𝐫)𝑃[𝜓, 𝜓∗, 𝑡] = const (3.47) 

тепер набуває вигляду:  

 
∫∏𝑑𝜆𝑖

𝑃(𝜆 , 𝑡)

√𝐶(𝜆 )

 

𝑖

=const. 
(3.48) 

 Припустимо, що Гамільтоніан 𝐻Ω не залежить від часу. Тоді рівноважний 

розподіл: 

 𝑃eq(𝜆 ) = 𝑒−
𝐻Ω(�⃗⃗� )

𝑇  
(3.49) 

є стаціонарним розв’язком рівняння (3.43).  

 Розглянемо тепер наступний анзац: 

 𝑃eq(𝜆 , 𝑡) = 𝑝(𝛼, 𝑡)𝑒−
𝐻Ω(�⃗⃗� ,𝑡)−𝐻Ω(𝛼,�⃗⃗� =0,𝑡)

𝑇 , (3.50) 
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тобто, розподіл є рівноважним по 𝛽 , але є довільним по 𝛼. Підставляючи анзац в 

рівняння (3.43) та використовуючи свободу в виборі 𝛽  вибираємо ортогональним до 

𝛼 (тобто 𝐶1𝑖 = 𝐶𝑖1 = 0 для 𝑖 ≠ 1), отримуємо: 

 

𝜕𝑡𝑝(𝛼, 𝑡) =
𝛾𝑇

1 + 𝛾2
√𝐶

𝜕

𝜕𝛼
𝐶11√𝐶−1

𝜕

𝜕𝛼
𝑝

+
𝛾

1 + 𝛾2
𝐶11

𝜕𝑝

𝜕𝛼

𝜕𝐻Ω(𝜆 )

𝜕𝛼

+ 𝑝
𝛾

1 + 𝛾2
√𝐶

𝜕

𝜕𝛼
𝐶11√𝐶−1

𝜕

𝜕𝛼
𝐻Ω(𝜆 )

+
𝑖

1 + 𝛾2
(
𝜕𝑝

𝜕𝛼
+

𝑝

𝑇

𝜕𝐻Ω(𝜆 )

𝜕𝛼
) × 𝐶11(𝐴1𝑛

− 𝐴1𝑛
∗ )𝐶𝑛,𝑗+1

𝜕𝐻Ω(𝜆 )

𝜕𝛽𝑗
. 

(3.51) 

 Зверніть увагу, що права сторона містить 𝐻Ω(𝜆 ) = 𝐻Ω(𝛼, 𝛽 ), це означає, що при 

різних 𝛽 ми маємо різні рівняння для 𝑝(𝛼). Ми розглядаємо рівняння при 𝛽 = 0 і 

припустимо, що це локальний мінімум Гамільтоніана для кожного 𝛼, тобто 

 
𝜕𝐻Ω(𝜆 )

𝜕𝛽𝑗
|

�⃗⃗� =0

= 0. (3.52) 

Однак, на практиці, ми не можемо перевірити, чи виконується ця. Тому, можна 

думати, що ми просто нехтуємо доданком, що відповідає недисипативній динаміці в 

РФП. Тоді рівняння набуває вигляду: 
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𝜕𝑡𝑝(𝛼, 𝑡) =
𝛾𝑇

1 + 𝛾2
√𝐶

𝜕

𝜕𝛼
𝐶11√𝐶−1

𝜕

𝜕𝛼
𝑝

+
𝛾

1 + 𝛾2
𝐶11

𝜕𝑝

𝜕𝛼

𝜕𝐻Ω(𝛼)

𝜕𝛼

+ 𝑝
𝛾

1 + 𝛾2
√𝐶

𝜕

𝜕𝛼
𝐶11√𝐶−1

𝜕

𝜕𝛼
𝐻Ω(𝛼), 

(3.53) 

де 𝐻Ω(𝛼) = 𝐻Ω(𝛼, 𝛽 = 0). 

 Далі 𝐶 = 𝐶11 × 𝐶′, де 𝐶′ = det
𝑖𝑗

𝐶𝑖𝑗(𝜆 ). Взагалі 𝐶′ залежить від 𝛼. Однак, можна 

перемасштабувати 𝛽  так, що 𝐶′(𝛼, 𝛽 ) не буде залежати від 𝛼. Використовуючи цю 

свободу, ми ще більше спрощуємо рівняння  

 

𝜕𝑡𝑝(𝛼, 𝑡) =
𝛾

1 + 𝛾2
√𝐶11

𝜕

𝜕𝛼
(√𝐶11

𝜕𝐻Ω(𝛼)

𝜕𝛼
𝑝)

+
𝛾𝑇

1 + 𝛾2
√𝐶11

𝜕

𝜕𝛼
(√𝐶11

𝜕

𝜕𝛼
𝑝), 

(3.54) 

Таким чином наближення в рівнянні (3.37), дозволяє нам отримати РФП лише 

по одній траєкторії 𝜓𝛼(𝐫), запараметризованій реальним параметром 𝛼. Цей параметр 

𝛼 може бути пов'язаний з ℓ або будь-яким іншим параметром вздовж траєкторії 

переходу. Результуюче рівняння для густини ймовірності 𝑃(𝛼) отримується з 

рівняння (3.54) шляхом перепозначення 𝐶11(𝛼) та 𝑝(𝛼) на 𝐶  (𝛼) та 𝑃(𝛼): 

 

𝜕𝑡𝑃(𝛼, 𝑡) =
𝛾

1 + 𝛾2
√𝐶

𝜕

𝜕𝛼
(√𝐶

𝜕𝐻Ω(𝛼)

𝜕𝛼
𝑃)

+
𝛾𝑇

1 + 𝛾2
√𝐶

𝜕

𝜕𝛼
(√𝐶

𝜕

𝜕𝛼
𝑃), 

(3.55) 

де 𝐻Ω(𝛼) = 𝐻Ω[𝜓𝛼 , 𝜓𝛼
∗ ], 𝑇 = 휂0 𝛾⁄  – це температура системи, і метричний параметр 
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 𝐶(𝛼) = (2∫𝑑3𝐫 |
𝜕𝜓𝛼(𝐫)

𝜕𝛼
|

2

)

−1

. (3.56) 

Зверніть увагу, що рівняння (3.54) зберігає ∫ 𝑑𝛼 𝑝(𝛼, 𝑡) √𝐶11:⁄
∞

−∞
 

 ∫
𝑑𝛼

√𝐶11

∞

−∞

𝜕𝑡𝑝(𝛼, 𝑡) = 0. (3.57) 

Строго кажучи, це не збігається з повною ймовірністю: 

 ∫
𝑑𝛼

√𝐶11

∞

−∞

∫
∏ 𝑑𝛽𝑖∞

𝑖=1

√𝐶′(�⃗⃗� )

𝑝(𝛼)𝑒−
𝐻Ω(�⃗⃗� ,𝑡)−𝐻Ω(𝛼,�⃗⃗� =0,𝑡)

𝑇 . (3.58) 

Ми, однак, робимо наступне наближення і беремо 𝑝(𝛼, 𝑡) як густину ймовірності 

знаходження в стані 𝛼. 

Ми допускаємо декілька помилок роблячи апроксимацію в цьому розділі: (I) ми 

нехтуємо енергетичним ландшафтом поза розглянутою траєкторією (𝛽 ≠ 0), коли ми 

звужуємо РФП до 𝛽 = 0 та коли використовуємо 𝑝(𝛼) як густину ймовірності; (II) ми 

нехтуємо впливом недисипативної динаміки нехтуючи останнім доданок у правій 

частині рівняння (3.53) (іншими словами, ми враховуємо взаємодію шуму лише із 

дисипативною динамікою). Апроксимація, що ми робимо в цьому розділ не 

контролюється малим параметром. Тому ми не можемо оцінити помилку цієї 

апроксимації. Тим не менш, ми вважаємо, що наше наближення застосовне для 

отримання певного прогресу в розумінні проковзування фази в тороїдальних БЕК.  

3.9 Час переходу 

Тут ми виводимо рівняння для середнього часу переходу. Детальний вивід 

формули можна знайти за посиланнями  [65,66]. Трохи інше обговорення тієї ж 
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проблеми може бути знайдено за посиланням  [64]. Далі ми розглянемо зв'язок між 

середній часом переходу та ймовірністю того, що перехід відбудеться. 

Ймовірність знаходження між станами 𝛼1та 𝛼2: 

 ∫
𝑑𝛼

√𝐶(𝛼)
𝑃(𝛼).

𝛼2

𝛼1

 (3.59) 

Переходячи до природнього параметру траєкторії переходу:  

 𝑞(𝛼) = ∫
𝑑𝛼

√𝐶(𝛼)

𝛼

 

, 
 

(3.60) 

рівняння (3.55) переписується у вигляді: 

 𝜕𝑡𝑃(𝑞, 𝑡) =
𝛾

1 + 𝛾2

𝜕

𝜕𝑞
(
𝜕𝐻Ω(𝑞)

𝜕𝑞
𝑃) +

𝛾𝑇

1 + 𝛾2

𝜕2𝑃

𝜕𝑞2
. (3.61) 

Розглянемо це рівняння із Гамільтоніаном 𝐻Ω(𝑞), що мають форму, зображену 

на Рис. 3.7 (а). Можна визначити ймовірність 𝑃(𝑞, 𝑡|𝑞0, 0) знаходження в точці 𝑞 в 

момент часу 𝑡, враховуючи, що в момент часу 𝑡 = 0 система перебувала в точці 𝑞0. 

𝑃(𝑞, 𝑡|𝑞0, 0) є розв’язком рівняння (3.61) з початковою умовою 𝑃(𝑞, 0|𝑞0, 0) =

𝛿(𝑞 − 𝑞0).  

Ймовірність того, що початковим станом системи був 𝑞0 < 𝑞𝐵1
 та в момент часу 

𝑡 система досі перебуває в цьому стані 𝑞 < 𝑞𝐵1
: 

 𝑃stay(𝑞0, 𝑡) = ∫ 𝑑𝑞 𝑃(𝑞, 𝑡|𝑞0, 0)
𝑞𝐵1

−∞

. (3.62) 

Може бути показано, що 𝑃stay(𝑞0, 𝑡) задовільняє рівнянню: 

 𝜕𝑡𝑃stay(𝑞0, 𝑡) = −
𝛾

1 + 𝛾2

𝜕𝐻Ω(𝑞0)

𝜕𝑞0

𝜕𝑃stay

𝜕𝑞0
+

𝛾𝑇

1 + 𝛾2

𝜕2𝑃stay

𝜕𝑞0
2 , (3.63) 
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з граничними умовами 𝑃stay(𝑞𝐵1
, 𝑡) = 0, 𝜕𝑞0

𝑃stay(𝑞0 → −∞, 𝑡) = 0 , та початковою 

умовою 𝑃stay(𝑞0 < 𝑞𝐵1
, 0) = 1. 

 Можна визначити середній час 𝜏(𝑞0) за який система досягне бар’єру 𝐵1, якщо 

початковий стан знаходився у точці  𝑞0: 

 𝜏(𝑞0) = −∫ 𝑑𝑡 𝑡𝜕𝑡𝑃stay(𝑞0, 𝑡) = ∫ 𝑑𝑡 𝑃stay(𝑞0, 𝑡),
∞

0

∞

0

 (3.64) 

де ми використали факт, що 𝑃stay(𝑞0, 𝑡 → ∞) = 0. Останнє рівняння разом із 

рівнянням (3.63) призводить до наступного рівняння на 𝜏(𝑞0): 

 −
𝛾

1 + 𝛾2

𝜕𝐻Ω(𝑞0)

𝜕𝑞0

𝜕𝜏(𝑞0)

𝜕𝑞0
+

𝛾𝑇

1 + 𝛾2

𝜕2𝜏(𝑞0)

𝜕𝑞0
2 = −1 (3.65) 

З граничними умовами 𝜏(𝐵1) = 0, 𝜕𝑞0
 𝜏(𝑞0 → −∞) = 0. Розв’язок для 𝜏(𝑞0) дає:  

 𝜏 =
1 + 𝛾2

𝛾𝑇
∫ 𝑑𝑞 𝑒𝐻Ω(𝑞) 𝑇⁄

𝑞𝐵1

𝑞0

∫ 𝑑�̃�
𝑞

−∞

 𝑒𝐻Ω(�̃�) 𝑇⁄ , (3.66) 

Ми розглядаємо систему, що спочатку знаходиться в метастабільному мінімумі 

𝑀1 далі переходить через бар'єр 𝐵1 до нижнього мінімуму 𝑀2. Для такої системи часу 

переходу 𝜏 визначається рівністю: 

 𝜏 =
1 + 𝛾2

𝛾𝑇
∫ 𝑑𝑞 𝑒𝐻Ω(𝑞) 𝑇⁄

𝑞𝐵1

𝑞𝑀1

∫ 𝑑�̃�
𝑞

−∞

 𝑒𝐻Ω(�̃�) 𝑇⁄ , (3.67) 

де координати 𝑞𝑀1
 і 𝑞𝐵1

 це метастабільний мінімум і енергетичний бар'єр відповідно.  

Ми підкреслюємо, що це точний результат, нічого не припускаючи про 

співвідношення ∆𝐸 𝑇⁄  для енергетичного бар'єру 

 ∆𝐸 = 𝐻Ω(𝑞𝐵1
) − 𝐻Ω(𝑞𝑀1

) (3.68) 
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та про температуру 𝑇. У випадку ∆𝐸 𝑇⁄ ≫ 1 ми можемо використати апроксимацію 

для сідлової точки для інтегралів та отримати добре відому формулу Арреніуса:  

 
𝜏 =

𝜋(1 + 𝛾2)

𝛾√𝐻Ω
′′(𝑞𝑀1

)|𝐻Ω
′′(𝑞𝐵1)|

 exp (
∆𝐸

𝑇
) 

(3.69) 

Рівняння (3.67) отримано для енергетичного ландшафту як на Рис. 3.7 (a), що 

представлений двома локальними мінімумами: один метастабільний, інший стійкий. 

Реалістично, однак, існує більш двох локальних мінімумів (поряд з цілими 

значеннями ℓ). Таким чином, форма енергетичного ландшафту 𝐻Ω(𝑞) краще 

представлена на Рис. 3.7 (b). Є додатковий мінімум 𝑀0 зліва від 𝑀1 і, відповідно, бар'єр 

𝐵0. Рівняння (3.67) вже не є справедливим у цьому випадку. Однак, якщо припустити, 

що 𝐻Ω(𝑞𝐵0
) − 𝐻Ω(𝑞𝑀1

) ≫ ∆𝐸, можна очікувати, що окіл 𝐵0 та те, що знаходиться зліва 

від нього не має значення, оскільки вплив буде експоненційно пригніченим. Таким 

чином, в хорошому наближенні можна взяти нижньою границею внутрішнього 

інтегралу точку 𝑞𝐵0
 замість −∞ в рівнянні (3.67). Можна легко побачити, що інші 

мінімуми зліва від 𝑀0 і праворуч від 𝑀2 взагалі неважливі.  

На практиці, ми бажаємо дещо недооцінити значення 𝜏, беручи нижньою 

границею внутрішнього інтегралу точку 𝑞𝑀1
: 

 𝜏 =
1 + 𝛾2

𝛾𝑇
∫ 𝑑𝑞 𝑒𝐻Ω(𝑞) 𝑇⁄

𝑞𝐵1

𝑞𝑀1

∫ 𝑑�̃�
𝑞

𝑞𝑀1

 𝑒𝐻Ω(�̃�) 𝑇⁄ . (3.70) 

 Корисно переписати останню формулу у вигляді 

 𝜏 = 𝐴 exp (
∆𝐸

𝑇
), (3.71) 

де предекспоненційний множник має наступний вигляд 
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𝐴 =
1 + 𝛾2

𝛾𝑇
∫ 𝑑𝑞 𝑒−(𝐻Ω(𝑞𝐵1)−𝐻Ω(𝑞)) 𝑇⁄

𝑞𝐵1

𝑞𝑀1

∫ 𝑑�̃�
𝑞

𝑞𝑀1

 𝑒−(𝐻Ω(�̃�)−𝐻Ω(𝑞𝑀1)) 𝑇⁄
. (3.72) 

Ми хотіли б завершити цей розділ обговоренням того, як нам слід вибрати 

конкретну траєкторію 𝜓𝛼(𝐫) для подальшого розгляду.  

Ми прагнемо знайти траєкторію, що дасть мінімальний час переходу 𝜏 (3.70). 

Знову ж таки, ми не можемо зробити це точно. 

Як наближення, ми будемо розглядати траєкторію найшвидшого спуску між 

метастабільним мінімумом і точкою, що відповідає енергетичному бар'єру. Для того, 

щоб знайти цю траєкторію ми використовували анзац хвильових функцій, як це було 

описано раніше. На побудованих на відповідних хвильових функціях енергетичних 

поверхнях ми шукаємо сідлову точку, що розділяє два локальні мінімуми та 

знаходимо траєкторію найшвидшого спуску між сідловою точкою і метастабільним 

мінімумом (див. Рис. 3.2 (c)). Ми використовували знайдені траєкторії як траєкторії 

переходу. 

3.10 Алгоритм розрахунку часу переходу та ймовірність прослизання фази 

Перш ніж ми перейдемо до обговорення результатів, ми визначимо 

послідовність наших дій, для знаходження часу перехідного процесу 𝜏. Як ми вже 

зазначали вище, ми досліджуємо систему з параметрами, що відповідають 

експерименту. Для кожного конкретного значення кутової частоти Ω ми робимо 

наступне: будуємо енергетичну поверхню, шукаємо траєкторію градієнтного спуску 

між сідловою точкою та метастабільним мінімумом; беремо хвильові функції з 

траєкторії, розраховуємо метричний параметр (3.56) та знаходимо природній 

параметр вздовж траєкторії (3.60); розраховуємо час переходу за формулою (3.70).  
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Далі треба зауважити, що є кілька тонкощів, що стосуються зв'язку між 𝜏 та 

ймовірністю покинути окіл метастабільного мінімуму 𝑀1. По-перше, ми 

використовуємо 

 𝑃stay(𝑞𝑀1
, 𝑡) = 𝑒−𝑡 𝜏⁄  (3.73) 

Це не зовсім точне твердження, але хороше наближення. По-друге, 1 −

𝑃stay(𝑞𝑀1
, 𝑡) це ймовірність досягти бар’єру 𝐵1 за час 𝑡. Однак, опинившись на 

вершині бар'єру під дією шуму система може перейти до стабільного мінімуму 𝑞𝑀2
 з 

імовірністю 𝑝𝑡 або повернутися до метастабільного мінімуму 𝑞𝑀1
 з імовірністю 𝑝𝑟 =

1 − 𝑝𝑡 (можна очікувати, що 𝑝𝑟 ≈ 𝑝𝑡 ≈ 1 2⁄ ). Таким чином, фактична ймовірність 

переходу за час 𝑡 може бути визначена як 

 𝑃𝑀1→𝑀2
(𝑡) = 1 − 𝑒−𝑝𝑡𝑡 𝜏⁄ . (3.74) 

Однак, характерним часом переходу є не 𝜏, а 𝜏 𝑝𝑡⁄ ≥ 𝜏. 

Проте ми використовуємо саме 𝜏 як характерний час та визначаємо ймовірність 

переходу як: 

 𝑝trans = 𝑃𝑀1→𝑀2
(𝑡) = 1 − 𝑒−𝑡 𝜏⁄ , (3.75) 

таким чином, недооцінюючи час переходу та, відповідно, переоцінюючи ймовірність 

переходу. 

Ми оцінюємо ймовірність переходу впродовж часу експерименту як 𝑝trans =

1 − exp(− 𝑡exp 𝜏⁄ ) де 𝑡exp = 1.5 𝑠. Цей крок вимагає пояснення. В експерименті  [7], 

амплітуда перемішуючого потенціалу залежить від часу. Для точної оцінки 

ймовірності треба брати до уваги, що 𝜏 залежить від амплітуди перемішуючого 

потенціалу і, таким чином, залежить від часу, та той факт, що перехід відбувається не 

миттєво, а амплітуди перемішуючого потенціалу змінюється впродовж динаміки, 

тому 𝜏 відрізнятиметься від того значення, що було розраховано для випадку 
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постійної амплітуди бар'єру. Ми нехтуємо впливом другим фактором. Ми очікуємо, 

що 𝜏 росте зі зменшенням амплітуди перемішуючого потенціалу. Таким чином, 

використовуючи 𝜏, що відповідає максимальній амплітуді протягом всього часу 

експерименту може призвести до завищення 𝑝trans. 

3.11 Результати для часу переходу та ймовірності прослизання фази за 

наявності шуму  

Тепер обговоримо результати, отримані за допомогою цієї методики. На Рис. 3.8  

представлені значення часу переходу 𝑡trans = 𝜏, обчислені для різних значень кутової 

швидкості перемішуючого потенціалу та температури системи. Корисно порівняти 

цей графік з суцільною чорною лінією на Рис. 3.3, що представляє залежність 

енергетичного бар'єру ∆𝐸 від кутової частоти перемішуючого потенціалу Ω.  

Природньо, що час переходу прямує до нуля, коли ∆𝐸 зникає. Формально, це 

пов'язано з тим, що бар'єр зникає, коли метастабільний мінімум 𝑞𝑀1
 і бар'єр 𝑞𝐵1

 

зливаються. Таким чином, зовнішній інтеграл в рівнянні (3.72) береться вздовж 

нульової довжини і передекспоненційний множник 𝐴𝑝ℎ зникає.  

В області ∆𝐸 ≪ 𝑇, exp(∆𝐸 𝑇⁄ ) ≈ 1 час переходу швидко зростає зі зменшенням 

кутової частоти Ω за рахунок зростання передекспоненційного множника 𝐴 (відстань 

між 𝑞𝑀1
 і  𝑞𝐵1

 зростає, але експонента майже дорівнює одиниці). У цій області криві 

для різних температур практично збігаються. 

Для Ω (2𝜋)⁄ ≲ 2 Гц передекспоненційний множник 𝐴 насичується для всіх 

трьох кривих. Він все ще може незначно відрізнятися, але залежність час переходу від 

Ω визначається в основному exp(∆𝐸 𝑇⁄ ). 
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Рис. 3.8 Час переходу як функція частоти обертання перемішуючого бар'єру при 

різних температурах. Суцільна чорна лінія і чорні квадрати відповідають 

температурі 𝑇 =  50 𝑛𝐾, червона пунктирна лінія і червоні кола відповідають 

температурі  𝑇 =  100 𝑛𝐾, пунктирна синя лінія і сині трикутники відповідають 

температурі  𝑇 =  200 𝑛𝐾. Штрихпунктирна фіолетова лінія і фіолетові 

трикутники відповідають феноменологічній оцінці 𝜏𝑝ℎ = 𝐴𝑝ℎ  𝑒𝑥𝑝(∆𝐸 𝑇⁄ ), де ∆𝐸 

береться такою ж, як для інших трьох кривих і 𝐴𝑝ℎ = 7.7 ∙ 10−5𝑠. Вертикальна вісь 

представлена в логарифмічному масштабі.  

На Рис. 3.8, ми також побудували графік феноменологічної формули, що 

використовувалися для подібного аналізу в експериментальній роботі  [28]. Формула 

виглядає 𝜏𝑝ℎ = 𝐴𝑝ℎ  exp(∆𝐸 𝑇⁄ ). В статті використовується іграшкова модель для 

∆𝐸(Ω) та 𝐴𝑝ℎ оцінюється з міркувань розмірності  𝐴𝑝ℎ = 𝜉 𝑐𝑠⁄ ,  𝜉 – довжина 
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когерентності і 𝑐𝑠  – швидкість звуку. Для нашої системи це дає 𝐴𝑝ℎ = 7.7 ∙ 10−5𝑠. Ми 

зобразили 𝜏𝑝ℎ, використовуючи оціночне значення 𝐴𝑝ℎ і ті ж самі результати для ∆𝐸, 

що були використані для інших трьох кривих. При вибраній температурі 𝑇 =  200 𝑛𝐾. 

 

Рис. 3.9 Ймовірність прослизання фази в ході експерименту. Червона пунктирна лінія 

показує детерміновану вірогідність: 0 нижче критичної частоти 𝛺𝑐
 , 1 вище 𝛺𝑐

 . 

Суцільна чорна лінія і чорні квадрати показують ймовірність, що оцінювалася як  

𝑝𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 1 − 𝑒𝑥𝑝(− 𝑡𝑒𝑥𝑝 𝜏⁄ ) для тривалості експерименту 𝑡𝑒𝑥𝑝 = 1.5 𝑠. та при 

температурі 𝑇 = 200 𝑛𝐾.  

Можна побачити дві важливі особливості. По-перше, феноменологічний час не 

прямує до нуля, коли енергетичний бар'єр ∆𝐸 зникає. Це тому, що для ∆𝐸 = 0, 𝜏𝑝ℎ =

𝐴𝑝ℎ, що є ненульовою константою. По-друге, і що більш важливо, феноменологічна 
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оцінка дає час на декілька порядків нижчий за оцінки рівняння (3.70) при тій же 

температурі. Це означає, що наша оцінка (3.72) для передекспоненційного множника 

і феноменологічний відрізняються на декілька порядків. 

Нарешті, ми оцінюємо ймовірність переходу в ході експерименту як функцію 

частоти обертання перемішуючого бар’єру Ω. На Рис. 3.9 представлена 

детерміністична ймовірність (який набуває 0 під порогом переходу або 1 вище порогу) 

і стохастична ймовірність. Стохастична ймовірність оцінювалася як  𝑝trans = 1 −

exp(− 𝑡exp 𝜏⁄ ) з тривалістю експерименту 𝑡exp = 1.5 𝑠. Час переходу 𝜏 був узятий з 

наведеного вище розрахунку для температури 𝑇 =  200 𝑛𝐾. Граничне значення 

частоти (визначається як частота, на якій 𝑝trans = 0.5) дійсно зменшилося. Однак, це 

зменшення частоти набагато менше, ніж розбіжність між теоретичною пороговою 

частотою Ω𝑐
theor (2𝜋)⁄ ≈ 2.20 Гц і експериментальною Ω𝑐

exp (2𝜋)⁄ < 1 Гц.4 

3.12 Висновки до розділу 

В розділі було досліджено генерацію стійких надплинних потоків в 

тороїдальному конденсаті при кінцевій температурі, що приводився до руху широким 

відштовхувальним бар'єром, що обертається із постійною кутовою швидкістю Ω. 

Аналогічно до експериментального спостереження в симуляціях РГП конденсат 

залишається у стані з нульовим кутовим моментом для частот Ω < Ω𝑐
 . Однак, якщо 

кутова швидкість перевищує критичне значення Ω > Ω𝑐
 , то відбувається прослизання 

фази, індуковане вихровими збудженнями, що створені слабкою ланкою яка 

обертається. Результат має імовірнісний характер на частотах близьких до критичної 

Ω ≈ Ω𝑐
 . Мотивацією вивчення впливу теплового шуму на процес прослизання фази 

 
4 Зверніть увагу, що час переходу 𝜏 і ймовірності переходу 𝑝trans залежать від параметру дисипації 𝛾 через 

передінтегральний множник в рівнянні (3.70). Для наших оцінок вище ми використовували 𝛾 = 1.5 × 10−3. Як функція 

𝛾, 𝜏 досягає свого мінімуму при 𝛾 = 1. Однак, навіть при 𝛾 = 1 (що безперечно лежить поза межами області фізичних 

параметрів), критична частота при 𝜏 ≈ 𝑡exp буде Ω𝑐
 (2𝜋)⁄ ≈ 2.1 Гц. 
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була суттєва розбіжність між експериментальними результатами і попередніми 

теоретичними оцінками критичної кутової частоти. 

Був розглянутий розроблений нами систематичний метод для знаходження 

значення висоти енергетичного бар'єру, що розділяє два локальних мінімумами 

енергії з різними кутовими моментами. Метод базується на створенні пробних 

хвильових функцій шляхом вдруковування вихорів і антивихорів у різних точках 

хвильової функції, а далі відбувається еволюція пробних хвильових функцій в 

уявному часу. У той час як анзац вдрукованих вихорів відтворює поведінку фази на 

великих відстанях, він некоректно описує фазу і густину БЕК на малих відстанях від 

центрів вихорових ниток. Це виправляється еволюцією хвильової функції в уявному 

часі: при відповідній тривалості ITP, хвильова функція корегується локально, система 

опускається до локального мінімуму енергії, але інтервал уявного часу достатньо 

короткий, щоб вихорові нитки не змістилися відносно їх початкових позицій. З 

енергетичної мапи, побудованої на уточнених хвильових функціях, знаходиться 

значення енергетичного бар'єру. Висота бар'єру зменшується протягом еволюції в 

уявному часі, проте експоненційно швидко збігається до певного значення. 

Надійність методу підтверджена тим, що умови прослизання фази в 

моделюванні динаміки детерміністичного РГП співпадають із умовами при яких 

зникає енергетичний бар'єр. З отриманих результатів можна також зробити висновок, 

що наростання амплітуди перемішуючого бар'єру в експерименті можна вважати 

адіабатично повільним процесом. 

Розглянуто вплив стохастичних теплових флуктуацій на прослизання фази в 

БЕК, що підкорюється сРГП. Розглянуто рівняння Фоккера-Планка, що відповідає 

сРГП. РФП допускає теплову рівновагу системи; рівноважна температура системи 

визначається як експериментально виміряна температура системи. Нескінченно-

вимірне рівняння проектується на одновимірні (1𝐷) траєкторії переходу, які, як 
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очікується, домінують в процесі прослизання фази. В цьому наближенні 

обчислюється середній час, необхідний для того, щоб у БЕК відбулося прослизання 

фази під дією шуму. За середнім часом оцінюється ймовірність того, що прослизання 

фази відбудеться протягом часу експерименту  [7]. 

Було продемонстровано, що додавання теплового шуму дійсно знижує поріг 

прослизання фази. Однак, цей ефект незрівнянно малий у порівнянні з розбіжністю 

між теорією та експериментом. Це означає, що тепловий шум не може бути основним 

фактором, що відповідає за розбіжність. Таким чином, подальші теоретичні і 

експериментальні роботи мають бути спрямовані на прояснення природи прослизань 

фази, що спостерігаються в експерименті. 

Можна розглянути кілька способів, якими можна поліпшити розглянуту модель. 

Відтворення експериментальних неоднорідностей пастки. Детальний аналіз 

знімків конденсату, зроблених на експериментальній установці, дозволяє говорити 

про наявність систематичних неоднорідностей в конденсаті (у деяких областях 

відхилення густини досягає ~30%), що може свідчити лише про недосконалість 

утримуючого потенціалу. Можна очікувати, що саме це є останнім неврахованим 

кроком до узгодження теорії та експерименту.  

Розгляд повної кінетичної моделі нерівноважної динаміки БЕК і 

несконденсованих атомів. Положення, що наведені вище природньо узагальнюються 

урахуванням повної мікроскопічної моделі взаємодії БЕК із хмарою 

несконденсованих атомів. Такі моделі часто називають моделлю Заремба-Нікуні-

Гріффін (ZNG), що була описана в джерелах  [67,68]. Найголовнішим є те, що модель 

ZNG надає можливість для врахування неоднорідного розподілу теплової хмари 

поблизу слабкої ланки, що може мати суттєвий вплив на динаміку прослизання фази. 
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Однак, опис прослизання фази в рамках ZNG моделі залишається відкритим 

викликом. 

Покращення інтерпретації РФП. Проектування РФП на одновимірні траєкторії 

в просторі хвильових функцій містить деякі неточності пов’язані із нехтуванням 

внеску коливань, перпендикулярних домінантній траєкторії переходу в нескінченно-

мірному просторі хвильових функцій.  

Вивчення системи з дисипацією, що пов'язана із системою відліку, що 

обертається з іншою кутовою швидкістю, аніж перемішуючий потенціал. Було 

припущено, що основним джерелом дисипації є хмара несконденсованих атомів. 

Природньо очікувати, що хмара обертається разом із перемішуючим бар'єром. Однак, 

для дисипації може бути інший домінуючий механізм, наприклад, пов'язаний з 

коливаннями пастки. Тоді природньо було б пов'язати дисипацію із лабораторною 

системою відліку. Це, однак, буде мати серйозні фізичні наслідки. Наприклад, 

стаціонарний стан БЕК в системі відліку, що обертається вже не буде знаходитися в 

стані теплової рівноваги, а в нерівноважно стійкому стані. 

Вивчення просторово модульованих дисипації та шуму. Хмара 

несконденсованих атомів є основним джерелом дисипації та шуму. За рахунок 

зовнішнього потенціалу хмара не є однорідною в просторі. Через в'язкість та кругову 

геометрію, теплова хмара навряд чи обертатися з тією ж кутовою швидкістю, що і 

перемішуючий бар'єр, замість цього потік може мати деяку просторову структуру. Це 

може призводити до того, що дисипація буде проявлятися по-різному в різних 

просторових областях БЕК. Неоднорідний потік хмари може викликати нагрів хмари, 

що також може бути нерівномірним, внаслідок просторової модуляції шуму, що діє 

на конденсат. Це може бути враховано через гідродинамічний опис хмари і 

феноменологічний зв'язок параметрів хмари з параметрами шуму і дисипації. 
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Варто підкреслити, що можливі різні підходи для врахування стохастичних 

ефектів, але можна очікувати, що домінуючим фактором є значення енергетичний 

бар'єру. Як вже було з'ясовано, енергетичний бар'єр різко зростає нижче 

детерміністичного порогового значення частоти обертання. Це означає, що теплові 

механізми прослизання фази можуть бути пригнічені і в рамках більш складних 

мікроскопічних підходів. 
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РОЗДІЛ 4.  ВИХОРОВА ДИНАМІКА, СПРИЧИНЕНА 

АКУСТИЧНИМИ ХВИЛЯМИ В КОНДЕНСАТАХ БОЗЕ-

ЕЙНШТЕЙНА 

Ми досліджуємо чисельно взаємодію акустичних хвиль з вихоровими лініями в 

конденсатах Бозе-Ейнштейна з метою дослідження квантових властивостей 

обертального надвипромінення. Проводимо аналіз динаміки квантових вихорів 

індукованих звуковими хвилями в витягнутих конденсатах, що супроводжуються 

перетворенням енергії вихору в акустичні збудження. Ми обговорюємо можливість 

спостереження в доступних експериментальних умовах акустичного аналога 

квантового надвипромінення у надхолодних атомних газах. 

Обертання будь-якого макроскопічного тіла з внутрішніми ступенями свободи 

може підсилити падаюче випромінювання. Це загальний процес з переносом енергії з 

одного середовища на інше. Надвипромінення - це процес підсилення деяких мод 

розсіяної хвилі (збільшення амплітуди при постійній частототі) після розсіювання на 

обертовому об'єкті. Таке явище існує в різних варіантах квантової механіки, 

астрофізики та теорії відносності  [69]. Теоретично передбачено надпроменеве 

випромінювання та експериментально спостережено у багатьох класичних та 

квантових фізичних системах  [70–75]. Нещодавній експеримент  [71] у резервуарі для 

води продемонстрував посилення поверхневих хвиль після розсіювання на 

дренуючому вихорі. 

Міра підсилення акустичних хвиль у рідинах залежить від кутової швидкості 

вихору  [76–78]. Акустична хвильова динаміка та взаємодія з вихором досить схожі у 

класичній та квантовій  [79–82] системах, а при сильних збуреннях з’являються ударні 

хвилі замість акустичних хвиль  [16]. Як відомо, циркуляції у надплинних потоках 

квантуються, і підсилення акустичних хвиль не може відбутися без зміни 
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топологічного заряду конденсату  [83]. Пряме перетворення вихрової енергії в 

акустичні хвилі в товщі атомарної хмари заборонено збереженням топологічного 

заряду. Розпад вихорової лінії відбувається на периферії конденсату, що 

супроводжується передачею енергії вихору в акустичні збудження. З одного боку, 

надвипромінення заборонене в однорідних нескінченних надрідинах (див., 

наприклад,  [84]); з іншого боку, вихорові лінії підкоряються складній динаміці в 

неоднорідному конденсаті. Ці квантові переходи між станами з різними 

топологічними зарядами  [1,7,30] супроводжуються перенесенням вихорових ниток 

до периферії конденсату. Там вихор розпадається, а обертальна енергія надпотоку 

перетворюється в акустичні хвилі. Оскільки переходи, спричинені акустикою, 

призводять до перетворення енергії обертання вихрової лінії в енергію акустичного 

збудження, цей квантовий процес пов'язаний з обертальним надвипроміненням. 

В цьому розділі ми досліджуємо квантовий аналог експерименту  [71]. Ми 

вирішуємо таке питання: як квантова природа вихорів у БЕК впливає на 

надвипромінення? Ми вивчаємо взаємодію акустичних хвиль із квантовою вихоровою 

ниткою, закріпленою «точковою пасткою» у надплинному атомарному газі, як 

показано на Рис.  4.1 (а). Звукові хвилі створюються амплітудно-модульованим 

відштовхувальним бар'єром з одного боку конденсату. В експерименті  [71] 

поглинаюча стінка розміщена збоку резервуара для води навпроти генератора хвиль. 

Це поглинання дозволяє уникнути взаємодії з відбитими хвилями. Швидкість 

затухання акустичної хвилі у БЕК визначається дисипативними ефектами, які 

пов’язані із взаємодією з тепловою хмарою. Чим вища температура конденсату, тим 

менша відстань поширення звукової хвилі. Ми розглядаємо звуко-вихрову взаємодію 

у видовженому БЕК з дисипацією, що робить цю систему захищеною від проблеми 

інтерференції із відбитими хвилями. У широкій серії чисельних моделювань ми 

аналізуємо параметричну область амплітуди та частоти відштовхувального бар’єру, 
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для спостереження за вихоровим випромінюванням з точкової пастки з подальшим 

перетворенням вихорової енергії в акустичні збудження. 

Результати представлені в цьому розділі знаходяться в процесі публікації, але із 

ними можна ознайомитися в препринті ArXiv  [5] 

4.1 Модель 

Як і в РОЗДІЛ 2. ми розглядаємо систему слабо взаємодіючих вироджених 

атомів при кінцевій температурі в наближенні середнього поля та описуємо її 

диссипативним рівнянням Гросса-Пітаєвського: 

 (𝑖 − γ)ℏ
∂ψ(𝐫, 𝑡)

∂𝑡
= (−

ℏ2

2𝑀
Δ + 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟, 𝑡) − μ + 𝑔|ψ(𝐫, 𝑡)|2)ψ(𝐫, 𝑡), (4.1) 

 

де 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟, 𝑡) це зовнішній потенціал, що містить дві частини: статичну гармонічну 

пастку 𝑉𝑡𝑟𝑎𝑝(𝑟) та динамічне збудження 𝑉𝑝𝑒𝑟𝑡(𝑟, 𝑡). 

Щоб знайти стаціонарний основний стан ψ𝐺𝑆 ,ми розв’язуємо рівняння (4.1), 

ігноруючи член збурення (𝑉𝑝𝑒𝑟𝑡(𝑟, 𝑡) = 0). Ми використовуємо метод еволюції в 

уявному часі (ITPM) з випадково обраною початковою комплексною хвильовою 

функцією ψ(𝑟). Суть методу полягає в тому, що еволюція відбувається в 

комплексному часі (поворот Віка на кут π/2). Еволюція в уявному часі насправді 

реалізує метод найкрутішого спуску в енергетичному просторі  [63]. 
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Рис.  4.1 Схема БЕК, що використовуються для дослідження взаємодії вихору та 

звуку. (а) Подовжений конденсат, щільно обмежений вздовж z -напрямку, захоплений 

у коробчатому потенціалі вздовж x -напрямку та параболічному потенціалі вздовж 

y-напрямку, з «точковим» отвором на головній вісі для утримання вихорової нитки. 

Чорна пунктирна лінія позначає основну вісь вдрукованих вихорових ниток, а червона 

стрілка вказуює напрямок потоку. Синя стіна - це збурюючий потенціал, який 

відіграє роль генератора акустичних хвиль. (b) Амплітуда збурень змінюється з 

часом: коливається до моменту Toff , потім вимикається в момент коли sin 

обертається нулем, і дозволяє системі релаксувати до кінцевого стану перед 

вимірюваннями в момент Tfin. (c) Відносна енергія багатозарядного вихрового потоку 

в квазі-двовимірному видовженому конденсаті. Червоні точки відповідають чисельно 

обчисленій енергії, а синя лінія - лінії 𝐸{𝐺𝑆} + 𝐸{𝑣}   ∙  𝑚
2,  де  𝐸{𝑣}  енергія однозарядного 

вихрового потоку та 𝑚 дорівнює топологічному заряду вдрукованого вихору. 
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Щоб знайти чисельний розв’язок детермінованого РГП (4.1), ми 

використовуємо метод покрокового перетворення Фур'є  [27,63]. У всіх наших 

моделюваннях, пов'язаних із взаємодією акустичної хвилі та вихрової нитки, 

початкові стани мають постійний потік (однозарядний вихровий потік, якщо не 

зазначено інше). Щоб отримати цей стан, ми вдруковуємо вихор у стаціонарний 

розв’язок без обертання, використовуючи наступний анзатц того ж вигляду, що і в 

РОЗДІЛ 2. : 

 ψ(𝑥, 𝑦) = 𝐴ψ𝐺𝑆(𝒓) ⋅ {tanh{ρ/ξ}}|𝑚|𝑒𝑖𝑚θ, (4.2) 
 

де  𝐴 - нормалізаційна константа, введена для збереження кількості атомів, 𝑚 -

топологічний заряд вдрукованої вихорової лінії (𝑚 = +1 для одно-зарядженого 

вихору та 𝑚 = −1 для одно-зарядженого антивихору відповідно), (ρ, θ) координати 

вдрукованого вихору в полярній системі координат, і 𝜉 - довжина когерентності в 

точці найбільшої щільності конденсату. Будемо вважати, що вихрова лінія паралельна 

осі 𝑧. 

Щоб покращити точність опису вихрової форми, ми застосовуємо метод 

еволюції в уявному часі (ITPM) з невеликою кількістю (до 200) ітерацій до всіх станів 

з вдрукованими вихорами, враховуючи, що ITPM зменшує енергію стану  [63]. У 

попередньому розділі ми виявили, що координати вихрових ядер не змінюються 

суттєво протягом короткої уявної еволюції часу, тоді як форма щільності біля вихорів 

значно змінюється  [3]. 

У цьому розділі ми розглядаємо як 3D, так і квазі 2D конденсати. Тому важливо 

нагадати, що коли поперечна частота гармонічної пастки висока порівняно з 

радіальною ω𝑧 ≫ (ω𝑥 , ω𝑦), конденсат має плоску форму і може бути описаний за 

допомогою квазідвовимірної (2D) хвильової функції Ψ(𝑥, 𝑦, 𝑡). Ми вважаємо, що 
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подовжена система щільно обмежена у напрямку 𝑧. Тому поперечний рух конденсату 

заморожений, а хвильову функцію у рівнянні (4.1) можна розділити на дві частини: 

 ψ(𝑟, 𝑡) = Ψ(𝑥, 𝑦, 𝑡)Ξ(𝑧, 𝑡), (4.3) 
 

де Ξ(𝑧, 𝑡) = (π𝑙𝑧)
−1/2 exp(−𝑖ω𝑧𝑡/2 − 𝑧2/2𝑙𝑧

2) це хвильова функція основного стану в 

осциляторному потенціалі 𝑉𝑧(𝑧) = 𝑀ω𝑧
2𝑧2/2, а 𝑙𝑧 = √ℏ/(𝑀ω𝑧) - осциляторна 

довжина у напрямку 𝑧. 

4.2 Затухання акустичних хвиль у видовжених 2D / 3D конденсатах 

У цьому розділі ми вивчаємо загасання акустичних хвиль у БЕК з геометрією 

каналу. Для цього ми розглянемо двовимірний видовжений вздовж вісі 𝑥 конденсат з 

𝑁 = 1.8 ⋅ 105 атомів, захоплених у осциляторному потенціалі в поперечному 

напрямку з ω𝑦 = 2π ⋅ 600  Гц і в потенціалі-коробці в поздовжньому напрямку: 

 𝑉𝑡𝑟𝑎𝑝(𝑟, 𝑡) =
𝑀ω𝑦

2𝑦2

2
+ 𝑈0 [2 − tanh

𝑥

𝑙𝑦
+ tanh

𝑥 − 𝐿

𝑙𝑦
], (4.4) 

 

де 𝐿 -довжина конденсату в напрямку 𝑥, порівнянна з розміром камери 𝐿 ≈ 60 μm, а 

𝑈0 ≈ 13μ0 - глибина потенціалу-коробки на 𝑥 -напрямоку, 𝜇0-це хімічний потенціал 

основного стану, 𝑙𝑦 - осциляторна довжина у напрямку 𝑦. Як джерело акустичних 

хвиль ми використовуємо періодичні за часом гаусоподібні збурення, локалізовані 

навколо лівого краю потенціалу-коробки: 

 𝑉𝑝𝑒𝑟𝑡(𝑟) = 𝑈𝑏 exp {−
(𝑥 − 𝑥0)

2

Δ2
} sin(Ω𝑡), (4.5) 

 

де 𝑈𝑏 - амплітуда збурень, 𝑥0 ≈ 2.5𝜇m - координата центру потенціалу, Δ ≈ 5 μm - 

ширина потенціалу, а Ω - частота збурень. Через наявність дисипації акустичні хвилі 

загасають з відстанню як 𝑒−Γ𝑥. Щоб знайти зв'язок між параметром дисипації γ і 

логарифмічним декрементом Γ, ми чисельно розв'язуємо рівняння (4.1) для 
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одноперіодного збудження. Одним з недоліків демпфованого РГП є те, що дисипація 

викликає втрату частинок під час еволюції, тому хімічний потенціал μ(𝑡) регулюється 

на кожному часовому кроці  [79] таким чином, що кількість конденсованих частинок 

залишається 𝑁 . Для набору різних γ ми зберігаємо координату максимуму щільності 

в кожен момент, вважаючи, що це центр акустичної хвилі. На основі цих даних ми 

можемо обчислити декремент Γ і побудувати залежність γ від Γ на Рис.  4.2 у вигляді 

червоних суцільних кіл. Те ж саме було зроблено у 3D -випадку для 𝑁 = 2.9 ⋅ 105, 

(ω𝑦 , ω𝑧) = 2π ⋅ (123,600) Гц, і результати показані як зелені квадрати на Рис.  4.2.  

З теоретичного аналізу ми можемо отримати декремент затухання для 

акустичних хвиль. Комплексну хвильову функцію ψ можна записати у вигляді ψ =

|ψ|𝑒𝑖ϕ. З густиною конденсату ρ = |ψ|2 та швидкістю надпливної рідини 𝑣 = ℏ/𝑚∇ 

рівняння (4.1) можна переписати у вигляді системи двох гідродинамічних 

рівнянь  [79] 
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Зручно ввести ефективний тиск: 𝑝 = 𝑉 − μ + 𝑔ρ  − (ℏ2Δ√ρ)/(2𝑚√ρ)і система 

рівнянь (4.6) може бути переписана у вигляді:  
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Рис.  4.2 Декремент затухання Γ для акустичних хвиль у двох (три) - вимірних 

видовжених БЕК як функція параметра дисипації γ. Червоні кола показують 

результати двовимірного чисельного моделювання, пунктирна червона лінія 

відповідає функції 𝛤2𝐷 = 𝛾/2 де 𝜉2𝐷 = 0.177𝜇𝑚 - довжина когерентності у 

двовимірній системі. Зелені квадрати показують результати тривимірного 

чисельного моделювання, зелена лінія з пунктиром відповідає функції 𝛤3𝐷 = √2𝛾/4 де 

𝜉3𝐷 = 0.192𝜇𝑚 -  довжина когерентності в тривимірній -системі. 

Розглядаючи простий випадок просторово однорідного конденсату μ = 𝑔ρ0 за 

відсутності зовнішнього поля 𝑉 =  0 і нехтуючи членами релаксації, у першому 

рівнянні системи (4.7) можна виділити доданок 2𝑔γρ0(ρ − ρ0)/ або вводячи тут τ0 =

ℏ/2𝑔ρ0 як час однорідної релаксації для щільності конденсату - (ρ − ρ0)/τ0. Звідси 

ми можемо отримати декремент затухання Γ для акустичних хвиль як функцію 

дисипаційного параметра γ. Використовуючи вирази для швидкості звуку 𝑐𝑠 =

√𝑔ρ0/𝑚 та довжини когерентності ξ = 1/√8π𝑎𝑠ρ0, ми можемо отримати Γ3𝐷 =

√2γ/ξ. Гідродинамічні розрахунки  [85,86] показують, що в 2D гармонічному каналі 

ефективна швидкість звуку зменшується в √2 разів; отже, у видовженому 2D 
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конденсаті декремент затухання дорівнює Γ ≈ 2γ/ξ. Отже, у цій простій моделі 

декремент Γ залежить лише від двох параметрів: параметра дисипації 𝛾 та довжини 

когерентності при пікової щільності 𝜉. Пунктирні лінії на Рис.  4.2 представляють 

аналітичний результат для логарифмічного декременту Γ . Чисельні та аналітичні 

результати добре поєднуються між собою. Ця проста залежність дозволяє нам легко 

налаштувати будь -яку квазі 2D або 3D видовжену систему так, щоб уникнути 

проблем з перешкодами. 

4.3 Хвильово-вихорова взаємодія в видовженому 2D / 3D конденсаті 

У цьому розділі ми вивчаємо аналогію водяного резервуара зі зливним вихором: 

ми витягнули вздовж осі 𝑥 крихітний двовимірний конденсат і зробили в ньому 

"отвір" у якому закріпили вихрову нитку (див. Рис.  4.1 (с)). Зберігаючи більшість 

параметрів системи такими ж, як і в попередньому розділі, ми вибираємо параметр 

дисипації γ =  0.0175. Для вивчення взаємодії акустична хвиля - вихор необхідно 

закріпити вихрову нитку; в іншому випадку вона не залишиться в нестабільній області 

пікової щільності. Тому до потенціалу захоплення ми додаємо додатковий 

Гаусоподібний потенціал «точкової пастки» для утримання вдрукованих вихорів 

всередині нього: 

 𝑉𝑝ℎ(𝒓, 𝑡) = 𝑈𝑝ℎex𝑝 {−
(𝑥 − 𝑙𝑝ℎ)

2
+ 𝑦2

𝑅𝑝ℎ
2 }  , (4.8) 

 

де 𝑈𝑝ℎ-глибина "точкової пастки" (𝑈𝑝ℎ ≈ 7μ0), 𝑙𝑝ℎ ≈ 16𝜇m-це відстань від краю 

конденсату до центру "точкової пастки", 𝑅𝑝ℎ ≈ 0.4𝜇m - це радіус "точкової пастки" 

для вдрукованого вихору. Основна перевага такого маленького розміру полягає в 

тому, що єдина поверхнева мода може збуджуватися на відміну від геометрії великого 

кільця, коли внутрішня поверхня кільця - це величезна фабрика вихорів  [1]. 
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Рис.  4.3 Знімки (а)-(f) показують густину та еволюцію розподілу фаз 2D-

видовженого конденсату з періодичними збуреннями. Обидві серії знімків 

відповідають тій самій амплітуді збурюючого потенціалу ( 𝑈𝑏/𝜇 = 0,48 ), але різним 

частотам, які зображені як чорні трикутники на діаграмі переходу (див. Рис.  4.5). 

Білі хрестики у фазових профілях показують серцевини вихрових ниток. Час 

відображається у нижньому правому куті кожного профілю густини. (а)-( c) 

еволюція в області між нижнім краєм та верхнім краєм  𝛺 =  2 𝜋 ⋅ 56  Гц: Вихор 

виходить із "точкової пастки" і перетворюється на зовнішню поверхневу моду; (d)-

(f) еволюція в області над верхнім краєм  𝛺 =  2 𝜋 ⋅ 417  Гц: Вихрово-акустична 

хвильова взаємодія викликає збудження зовнішніх поверхневих мод, але вихрове 

випромінювання не відбувається навіть у турбулентному режимі збурювального 

потенціалу, знімок у вищій якості показано на Рис.  4.4. 
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У цій конфігурації взаємодія акустична хвиля - вихор відбувається досить 

швидко і досить чітко. Це завжди займає кілька десятків мілісекунд, і кінцевий стан 

чітко визначений. Якщо енергії достатньо для збудження поверхневої моди 

внутрішнього кільця та випромінювання вихору, це відбувається, коли перший фронт 

акустичної хвилі досягає вихрової нитки. Вийшовши з "точкової пастки", вихор 

рухається до лівого (правого) краю конденсату (до джерела збурень), а коли потрапляє 

в область низької щільності, переходить у зовнішню поверхневу моду (див. Рис.  4.3 

(a-c)). 

Тут ми виявляємо вихрові центри на невеликій ділянці з центром у "точковій 

пастці". Край області вихрового випромінювання з " точкової пастки" показаний на 

Рис.  4.5. Область амплітуди і частоти збурення, при яких може відбуватися вихорове 

випромінювання, обмежена як верхньою, так і нижньою частотою збурень, як 

показано на Рис.  4.5. Ми знайшли граничні значення частоти з високою точністю для 

кожної окремої амплітуди збурень. Примітно, що верхня межа має ступінчасту 

структуру, що також проілюстровано більш детально у вставці до Рис.  4.5 
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Рис.  4.4 Кадри показують еволюцію густини та розподілу фаз 2D-видовженого 

конденсату з тими ж параметрами, що і на Рис.  4.3  (d)-(f) у більш високій роздільній 

здатності. Білі хрестики та кола показують ядра вихорової та антивихорової ниток 

відповідно. Час вказано у нижньому правому куті кожного профілю густини. На 

знімку (а) показаний момент, коли вихрова нитка має максимальну відстань від 

центру точкової пастки, але з недостатньою енергією для вильоту із неї. На знімку 

(b) показана спіральна акустична хвиля, яка з'явилася в області низької щільності і 

отримала кутовий момент від вихрової нитки. 
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Для частот над верхнім краєм області переходу занадто мало часу для 

формування вихорового диполю з вихору у "точковій пастці" і зовнішнього 

антивихору, оскільки акустичні хвилі відводять антивихор до того, як він утворює 

диполь. Ситуацію поблизу граничних параметрів можна побачити на Рис.  4.3 (c) - (f) 

і з більш детальною інформацією на Рис.  4.4. Цей приклад ілюструє типову поведінку 

вихору біля краю зони преходу: вихорова нитка у "точковій пастці" майже створила 

диполь із зовнішнім антивихором, але акустичні хвилі винесли антивихор занадто 

далеко і диполь розпався до утворення. Але вихрова нитка вже отримала додаткову 

енергію від акустичної хвилі, що спричинило деформацію щільності та майже вигнало 

вихор із "точкової пастки". Потім вихор повернувся до "точкової пастки", і його 

додаткова енергія перейшла в акустичну хвилю, утворену при анігіляції вихор-

антивихор в області низької щільності. І, нарешті, ми можемо спостерігати спіральну 

акустичну хвилю на Рис.  4.4 (b). Тому ця вторинна акустична хвиля може посилювати 

деякі моди початкової акустичної хвилі. Цей приклад ілюструє сильний зв'язок між 

вихорами та акустичними хвилями, що пов'язано із зворотною реакцією, коли 

динаміка вихору реагує на присутність хвиль, подібних до того, що нещодавно 

спостерігалося у розсіюючих поверхневих хвилях із змивним вихором у водяному 

резервуарі  [87] 
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Рис.  4.5 Край області переходу в просторі параметрів акустичної хвилі 

(частота Ω та амплітуда Ub). Перехід відбувається (вихор виходить з "точкової 

пастки" під впливом акустичної хвилі) у штрихованій коричневій області параметрів 

{Ω, Ub}. На вставці показана детальна карта кінцевого топологічного заряду " 

точкової пастки " з невеликої ділянки параметрів, облямованих чорною штриховою 

лінією. Ключові етапи еволюції з збурюючими параметрами, які відповідають чорним 

трикутникам, показані на Рис.  4.3. 

Наостанок у двовимірному подовженому конденсаті з набагато більшою 

кількістю атомів була досліджена взаємодія багатозарядних вихрових ниток з 

акустичними хвилями. Конфігурація, яка була використана для вивчення 

однозарядних, не підходить для багатозарядних вихорів через нестабільність. Нова 

система містить 𝑁 = 9.8 ⋅ 105 атомів, потенціал "точкової пастки" в 3 рази глибший і 
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ширший, ніж в однозарядній системі. У цій системі максимально стабільний 

топологічний заряд становить "+5". Співвідношення енергії вихрової нитки до всієї 

енергії конденсату у залежності від заряду вихру показано на Рис.  4.1 (с). На Рис.  4.6 

показана діаграма остаточного топологічного заряду для вдрукованої 4-зарядженої 

вихорової нитки після взаємодії з періодичними збуреннями. Варто зауважити, що 

форма краю схожа на ситуацію з вихровим розпадом однозарядного вихору, а також 

має ступінчасту структуру.  

 

Рис.  4.6 Остаточний топологічний заряд "точкової пастки" у 2D-видовженому 

конденсаті після еволюції 0,07 сек з збуренням і 0,03 сек релаксації. Початковий заряд 

до еволюції становить "+4". 
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На Рис.  4.7 показані топологічні діаграми заряду для розпаду вихрової нитки із 

зарядами "+1", "+ 2", "+ 3" та "+4" з тими самими параметрами, що і на Рис.  4.6. Краї 

багатозарядного вихрового випромінювання не чіткі через складну взаємодію вихорів 

між собою. Вилітання вихорової нитки із зарядом 𝑛 відбувається за тієї ж амплітуди і 

частоти збурень для будь-якого початкового стану, 𝑚 -зарядженого (𝑚 ≥ 𝑛). 

 

Рис.  4.7 Остаточний топологічний заряд " точкової пастки " в 2D-видовженому 

конденсаті після еволюції 0,07 сек зі збуренням і 0,03 сек релаксації. Початковий заряд 

до еволюції становить (a) "+1", (b) "+2",(c) "+3" та (d) "+4". 
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Однозарядну конфігурацію вивчали також і у видовженій тривимірній системі, 

коли напрямок 𝑧 не є вимороженим (у гармонійній пастці на напрямках 𝑦 та 𝑧 та в 

коробці на напрямку 𝑥). Ми розглянули два різних випадки з різним ступенем 

«сплющення» конденсату. Область параметрів збурень, що призводять до вихрового 

випромінювання, показана на Рис.  4.8. У режимі низької частоти та амплітуди 

система демонструє хорошу відповідність до 2D -випадку. Більш циліндрична 

система високої щільності (𝑏) для високих частот та амплітуд демонструє поведінку 

ударної хвилі та вихрову турбулентність, подібну до  [88]. 

 

Рис.  4.8 Топологічний заряд "точкової пастки" в тривимірному видовженому 

конденсаті після еволюції 0,055 сек без вимикання збурень. Системи з двома різними 

конфігураціями поперечних частот утриміючї пастки та кількістю атомів (a)   𝑁 =

2.9 ⋅ 105, (𝜔𝑦 , 𝜔𝑧) =  2 𝜋 ⋅ (123, 600) Гц та (b)  𝑁 = 8.3 ⋅ 105, (𝜔𝑦 , 𝜔𝑧) =  2 𝜋 ⋅

(123, 425) Гц 

4.4 Висновки до розділу 

В цьому розділі ми дослідили взаємодію звуку з вихором у ультрахолодних 

газах захоплених в опто-магнітних пастках. Поведінку цієї взаємодії вивчали у квазі-

2D та 3D-видовженому конденсаті з вихровими лініями, закріпленими у провалах 



135 
 

щільності, які згадуються у тексті як "точкові пастки". У всіх розглянутих випадках 

акустичні хвилі створювалися амплітудно-модульованим відштовхувальним пучком. 

Видовжена квазі-2D-система показує чіткий край області розпаду вихорового 

стану в просторі параметрів акустичної хвилі (частоти та амплітуди). Була помічена 

цікава особливість: область розпаду обмежена верхньою та нижньою частотою хвиль 

для однієї і тієї ж амплітуди хвилі, і цей ефект може знайти застосування в атомтроніці 

для розробки пристроїв диференційного реле в БЕК за аналогією з електричними 

пристроями, але для частоти замість напруги. Варто згадати, що система залишається 

стабільною для високих частот. Коли збурення перемикається на турбулентний 

режим, воно збуджує зовнішньої поверхневі моди та вихорову турбулентність. 

Вдрукована вихорова нитка взаємодіє з ними, створюючи диполі, які руйнуються до 

повного зв’язування, тому вихорова нитка залишається заблокованою в "точковій 

пастці", тоді як у зоні низької щільності пари вихор-антивихор винищуються зі 

звуковим випромінюванням (що може посилити початкову хвилю). Вихорова нитка 

також може бути випромінена із перетворенням в зовнішню поверхневу моду. На 

відміну від класичного експерименту з резервуаром для води  [71] квантовий вихор у 

БЕК має малу енергію. Таким чином, може знадобитися використання багатозарядних 

стійких потоків для експериментального спостереження за посиленням акустичних 

хвиль у надхолодних атомарних газах. Ми сподіваємось, що результати, описані тут, 

можуть стати подальшим напрямком для дослідження квантових властивостей 

обертального надвипромінювання в БЕК. Як модифікацію було б непогано розглянути 

систему, яка містить 2D кільце з двома 1D каналами, підключеними до нього. Це дало 

б можливість розглядати багатозарядні системи. Результати для одновимірних 

спектрів легше отримати, і вони є більш однозначними в контексті інтерпретації 

надвипромінювання.  
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РОЗДІЛ 5.  ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ВИХОРОВІ КІЛЬЦЯ В 

АТОМАРНИХ КОНДЕНСАТАХ БОЗЕ-ЕЙНШТЕЙНА 

В цьому розділі ми досліджуємо просторово-часові вихорові кільця з фазовою 

дислокацією як у просторі, так і в часі. Продемонстровано, що ці структури 

природним чином з'являються як періодична за часом гранична фазова дислокація в 

області низької густини збуреного атомарного конденсату Бозе-Ейнштейна. 

Досліджуються умови утворення, динаміка та стійкість просторово-часових 

вихорових кілець для відштовхувальних та притягальних міжатомних взаємодій. Ці 

теоретичні знахідки відкривають перспективу для експериментального 

спостереження нового типу топологічних когерентних структур у надхолодних газах. 

Утворення вихорових кілець - універсальне явище, що спостерігається в 

класичних та квантових рідинах різної природи. У квантових рідинах відомим 

прикладом є квантовані вихрові кільця у надплинкому гелії, відкриття яких значно 

збільшило інтерес до вихрових кілець з дуже тонкими ядрами. Вихрові кільця 

відіграють вирішальну роль у розпаді надплинних потоків та в квантовій 

турбулентності в гелієвих рідинах та атомних конденсатах Бозе-Ейнштейна 

(БЕК)  [79]. 

Незважаючи на швидкий прогрес у теоретичних дослідженнях квантованих 

вихрових кілець  [45,89–92], прогресу в лабораторних дослідженнях вихрових кілець 

не було. Труднощі виникають не тільки з експериментальним виявленням вихрових 

кілець у конденсаті, але й з їх нестійкою еволюцією в атомарних БЕК. В результаті 

цієї нестійкості вихрові кільця в реалістичних неоднорідних БЕК або дрейфують до 

краю конденсату, де вони розпадаються на елементарні збудження, або стискаються і 

знищуються в товщі конденсату. У роботі  [46] було запропоновано експериментально 

можливу конфігурацію захоплення (оптичний пінцет), яку можна використовувати 
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для створення, стабілізації та маніпулювання вихровим кільцем контрольованим і 

неруйнівним способом. За допомогою обертової пастки подібної геометрії можна 

стабілізувати ще більш складні топологічні структури, відомі як солітони Хопфа  [93]. 

Подальші перспективні шляхи створення нових типів вихорових кілець в 

атомарних БЕК можуть бути натхненні останніми знахідками у фізиці оптичних 

вихорів. Чудовий приклад спонтанного зародження вихорового кільця виявлено в 

оптичних нелінійних середовищах самонасичення  [94]. Утворення вихрових кілець 

на периферії хвильового пучка в оптичних середовищах є наслідком накопичення 

нелінійної фази між піком солітона та його хвостом. Як було виявлено в роботі  [94], 

фазові сингулярності зароджуються, якщо ця різниця фаз досягає значення π під час 

поширення вздовж осі 𝑧. Оптичні вихорові кільця (на відміну від вихорових кілець у 

БЕК) є статичними в часі і з’являються, коли нелінійна фаза самозахопленого 

світлового пучка розбиває хвильовий фронт у послідовність оптичних вихорових 

петель навколо збуреного фундаментального солітона. Просторовий оптичний вихор 

асоціюється з областю простору з нульовою лінією поля, навколо якої циркулює 

щільність електромагнітної енергії. Але загалом поширення пучка не описується лише 

його просторовими особливостями, і слід враховувати також часову еволюцію 

параметрів хвильового пучка. Як відомо, динаміка оптичних імпульсних пучків із 

просторово-часовою амплітудою та фазовою модуляцією регулюється ефектами 

дифракції та дисперсії. Це дає нове розуміння просторово-часових локалізованих 

хвиль, так званих просторово-часових вихорів, проводячи аналогію з просторовими 

гвинтовими фазовими дислокаціями  [95]. Просторово-часові оптичні вихори були 

теоретично передбачені  [95,96] і зовсім нещодавно експериментально помічені  [97] 

під час автофокусувального колапсу хвильового пучка в повітрі. 

Однією з цілей цього розділу є пошук умов утворення просторово-часових 

вихорових кілець та опис їх загальних властивостей в атомарних БЕК. Наша ідея 
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базується на відомій аналогії  [98] між двома математичними моделями: нелінійним 

рівнянням Шредінгера, що описує розповсюдження у напрямку 𝑧 хвильового пучка в 

нелінійних оптичних середовищах, і рівнянням Гросса-Пітаєвського (GPE), що описує 

еволюцію хвильової функції БЕК у часі 𝑡. Мало би сенс, якби послідовність 

просторово-часових вихорових петель виникала навколо збуреного солітону хвилі 

матерії, подібно до послідовності просторових вихорових кілець навколо збуреного 

оптичного солітона  [94]. Ці просторово-часові вихорові кільця матерії мають 

виглядати як періодична кільцева фазова дислокація на периферії хмари конденсату. 

Результати представлені в цьому розділі були висвітлені в статі  [4]. 

5.1 Модель 

Як і в попередньому розділі динамічні властивості ультрахолодних розріджених 

атомарних БЕК можна точно описати рівнянням Гросса-Пітаєвського в наближенні 

середнього поля але із розглядом нелінійностей вищих порядків  [99]: 

 𝑖ℏ
𝜕Ψ

𝜕𝑡
= (−

ℏ2

2𝑀
∇2 + 𝑉ext(𝑟) − 𝑔2|Ψ|2 + 𝑔3|Ψ|4)Ψ, (5.1) 

 

де Ψ - макроскопічна хвильова функція конденсату, 𝑉ext(𝒓) - потенціал зовнішньої 

пастки, 𝑔2 - описує двохчастинкову взаємодію між атомами в конденсаті і має вигляд  

𝑔2 = −4πℏ2𝑎𝑠/𝑀 де  𝑎𝑠-довжина розсіювання 𝑠-хвилі (позитивна для 

відштовхувальної міжатомної взаємодії та негативна для притягальної взаємодії). 

Параметр 𝑔3 відповідає силі тричастинкової відштовхувальної взаємодії  [100,101], 

для Бозе-газу з взаємодією твердих сфер з ефективним радіусом 𝑎𝑠 має вигляд 

 𝑔3 =
16π(4π − 3√3)ℏ2𝑎𝑠

4

𝑀
ln(𝐶η2), (5.2) 
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де η - параметр розрідженного газу, заданий η = √|Ψ|2|𝑎𝑠|3 (в режимі ідеального газу) 

та константою 𝐶 в аргументі логарифму однак, залишається невизначеним.  

Тут ми враховуємо лише консервативну частину взаємодії трьох частинок. 

Таким чином, рівняння (5.1) зберігає нормe хвильової функції конденсату Ψ, 

еквівалентнe кількості атомів: 

 𝑁 =  ∫ |Ψ|2𝑑𝒓, (5.3) 
 

та енергія: 

 𝐸 = ∫(
ℏ2

2𝑀
|∇Ψ|2 + 𝑉𝑒𝑥𝑡|Ψ|2 −

𝑔2

2
|Ψ|4 +

𝑔3

2
|Ψ|6)𝑑𝒓. (5.4) 

 

Ми розглядаємо радіально-симетричний незалежний від часу осциляторний 

потенціал: 

 𝑉ext(𝑟, 𝑧) =
𝑀𝜔⊥

2

2
𝑟2 +

𝑀𝜔𝑧
2

2
𝑧2, (5.5) 

 

де𝑟2 = 𝑥2 + 𝑦2,  ω⊥ - осциляторна частота пастки в поперечній площині, ω𝑧 – 

повздовжня осциляторна частота пастки. Для ω𝑧 ≫ ω⊥ конденсат має форму диска 

(повздовжня осциляторна довжина невелика порівняно з поперечним розміром) і 

може бути описана квазідвовимірною (2D) хвильовою функцією ψ(𝑟, 𝑡). Ми 

вважаємо, що система щільно обмежена у напрямку 𝑧 

  Ψ(𝑟, 𝑧, 𝑡) = ψ(𝑟, 𝑡)Υ(𝑧, 𝑡), (5.6) 
 

де Υ(𝑧, 𝑡) = (π𝑙𝑧)
−1/2 exp(−𝑖ω𝑧𝑡/2 − 𝑧2/2𝑙𝑧

2) - це хвильова функція основного стану 

в осциляторному потенціалі 𝑉𝑧(𝑧) = 𝑀ω𝑧
2𝑧2/2. Тут 𝑙𝑧 = √ℏ/(𝑀ω𝑧) - осциляторна 

довжина у напрямку 𝑧. Після інтегрування поздовжніх координат у рівнянні (5.1) ми 

отримаємо 2D РГП, розглянуте далі. 
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5.2 Динаміка збурених двовимірних солітонів БЕК в пастках 

У моделі, що описує ультрахолодний розріджений атомарний 2D БЕК в 

радіальній осциляторній пастці 𝑉⊥(𝑟) = 𝑀ω⊥
2𝑟2/2, можна знехтувати 

трьохчастинковою взаємодією (𝑔3 = 0) і стаціонарні солітонні розв’язки існують як 

для притягальної (𝑔2 > 0), так і для відштовхуючої (𝑔2 < 0) двочастинкової взаємодії. 

В одиницях гармонічних осциляторів [𝑡 → 𝑡ω⊥, 𝑟 → 𝑟/𝑙⊥, Ψ → 𝑙⊥Ψ,𝑔 = √8𝜋𝑎𝑠/𝑙𝑧, 

де 𝑙⊥ = √ℏ 𝑀𝜔⊥⁄  ] 2D РГП можна переписати у безрозмірній формі: 

  𝑖
𝜕𝜓

𝜕𝑡
+

1

2
(

𝑑2

𝑑𝑟2
+

1

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
)ψ −

1

2
𝑟2ψ − 𝑔|ψ|2ψ = 0, (5.7) 

 

  𝑖
𝜕𝜓

𝜕𝑡
+

1

2
∇2ψ −

1

2
𝑟2ψ − 𝑔|ψ|2ψ = 0, (5.8) 

 

де 𝜓 - безрозмірна хвильова функція, а 𝑔 - безрозмірна константа двохчастинкової 

взаємодії, 𝑟 -полярний радіус. Стаціонарний солітонний розв’язок можна знайти 

якψ(𝑟, 𝑡) = 𝑒−𝑖μ𝑡Ψ(𝑟) шляхом розв’язання рівняння: 

 μΨ = [−
1

2
(

𝑑2

𝑑𝑟2
+

1

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
) +

1

2
𝑟2 + 𝑔|Ψ|2]Ψ, (5.9) 

 

де μ - це хімічний потенціал. Стаціонарний розв’язок характеризується постійним 

розподілом густини, тому будь-які вихори не можуть з'являтися під час еволюції. Але 

додаткові радіально-симетричні збурення у вихідному стані можуть призвести до 

утворення вихору. Як збурення ми використовуємо 

 Ψ(𝑟) →
1

𝑎
Ψ(

𝑟

𝑎
), (5.10) 

 

де 𝑎 - параметр деформації. Дископодібний конденсат можна розтягнути або 

подовжити в радіальному напрямку за допомогою зовнішнього поля (ми 
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використовуємо лише радіально-симетричні збурення з  𝑎 >  1), а потім відпустити 

його в момент часу 𝑡 =  0. 

 

Рис.  5.1 Динаміка збуреного солітона в БЕК з притягальною двохчастинковою 

взаємодією з наступними параметрами 𝑔 = −0.018, 𝑁 = 175, 𝑎 = 1.2. (а) Динаміка 

густини (верхній ряд) і фази (нижній ряд) конденсату. (b) Просторово-часовий 

розподіл густини (верхній ряд) і фази (нижній ряд) конденсату. 

Ми використовуємо метод покрокового Фур’є перетворення  [102,103] для 

пошуку числових розв’язків рівняння (5.8) для різних 𝑁. Ми розглядаємо БЕК з 𝑁 =

 175 атомів Na 
23  в гармонійній пастці з такими параметрами: ω⊥ = 75 Гц, ω𝑧 =

750 Гц , 𝑔 = −0.018. Приклад часової еволюції конденсату показаний на Рис.  5.1 (а). 

Зріз 𝑦 =  0 як функція часу є просторово-часовим розподілом конденсату. Приклад 

просторово-часового розподілу фази та густини наведено на Рис.  5.1 (b). 

Вихори в комплексній хвильовій функції характеризуються фазовою 

циркуляцією навколо вихрового ядра, а також позитивною кривизною густини 

ймовірності. У регіонах невеликої щільності хвильова функція має невелике фізичне 

значення, але фаза сильно коливається  [104]. Ми використовуємо набір інструментів 

Wavelet denoising (Matlab) для очищення області низької щільності від числових 

артефактів для розгляду фазової структури. Вихоровий детектор не зміг знайти 

жодного вихрового ядра після процедури шумопоглинання. Тому можна 

стверджувати, що просторово-часових вихорів у системі не було. Такі ж результати 
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для систем з відштовхувальною двочастинковою взаємодією (див. Рис.  5.2 (а) та (б)). 

Були перевірені різні набори параметрів системи, але жоден із них не дозволив нам 

виявити просторово-часовий вихор. 

 

Рис.  5.2 Динаміка збуреного солітона в БЕК з відштовхувальною двохчастинковою 

взаємодією з наступними параметрами 𝑔 = 0.018,𝑁 = 105, 𝑎 = 1.1. (а) Динаміка 

густини (верхній ряд) і фази (нижній ряд) конденсату. (b) Просторово-часовий 

розподіл густини (верхній ряд) і фази (нижній ряд) конденсату. 

Зрозуміло, що зовнішній потенціал пастки відіграє ключову роль у характері 

динаміки системи в області низької щільності конденсату. Таким чином, навіть сильне 

збурення (𝑎 =  2, 3, 5) не може призвести до утворення вихору. Однак варто 

зазначити, що утворення фазової дислокації може бути можливим у системах з 

сильним збуренням, але це не може бути описано РГП. Однак зовнішній потенціал не 

обов’язково потрібен для сомоутримуючих конденсатів, підтримуваних нелінійними 

взаємодіями в БЕК. Різні нелінійні ефекти також можуть призвести до утворення 

стабільних локалізованих когерентних структур. У наступному розділі ми розглянемо 

атомарну хмару без зовнішнього утримуючого потенціалу, де притягальні 

двочастинкові взаємодії врівноважуються відштовхувальними тричастинковими 

взаємодіями. 
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5.3 Просторово-часові вихорові кільця у вільних БЕК 

Відомо, що стаціонарні розв’язки рівняння РГП (5.1) без зовнішнього 

потенціалу є нестабільними щодо колапсу для притягальної взаємодії та не мають 

локалізованих стаціонарних розв’язків для відштовхувальних взаємодій. Розгляд 

двохчастинкових взаємодій та ігнорування ефектів вищого порядку дає адекватне 

наближення для розрідженого конденсату, захопленого зовнішнім потенціалом. 

Однак у вільному конденсаті з притягальними двохчастинковими взаємодіями ефекти 

вищого порядку, такі як відштовхувальні тричастинкові взаємодії, можуть відігравати 

вирішальну роль, оскільки вони можуть зупинити катастрофічний колапс конденсату. 

Модель можна вдосконалити, додавши в рівняння (5.8) відштовхувальну нелінійну 

взаємодію. Тоді безрозмірне 2D РГП набуває вигляду: 

 i ∂tΨ + D(
𝑑2

𝑑𝑟2
+

1

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
)Ψ + g2|Ψ|2Ψ − g3|Ψ|4Ψ = 0, (5.11) 

 

  i ∂tΨ + D∇2Ψ + g2|Ψ|2Ψ − g3|Ψ|4Ψ = 0, (5.12) 
 

де 𝐷, 𝑔2 та 𝑔3 є безрозмірними. Значення константи взаємодії трьох тіл 𝑔3 має бути 

невеликим у порівнянні з константою зв’язку двох частинок 𝑔2. Така модель добре 

відома як модель з кубіквінтичною нелінійністю в нелінійній оптиці  [105] та фізиці 

ультрахолодних атомів. 

У нас є свобода вибору ω𝑧, тому для простоти ми обираємо ω𝑧 = 1 Гц. У 

рівнянні (5.12) з двочастинковою притягаючою та тричастинковою 

відштовхувальною взаємодією обидві константи 𝑔2 та 𝑔3 є позитивними. Розглянемо 

заміну координат ψ(𝑟, 𝑡) → Ψ(ρ, τ), де Ψ(ρ) = ψ(𝑟)√𝑔3/𝑔2, ρ = 𝑟√𝑔2
2/(𝐷𝑔3), τ =

𝑡𝑔2
2/(μ𝑔3),  де  𝜇 - це безрозмірний хімічний потенціал. Тому рівняння (5.12)  можна 

переписати у формі 
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  𝑖 ∂τΨ + (
𝑑2

𝑑𝜌2
+

1

𝜌

𝑑

𝑑𝜌
)Ψ + |Ψ|2Ψ − |Ψ|4Ψ = 0, (5.13) 

 

  𝑖 ∂τΨ + ∇2Ψ + |Ψ|2Ψ − |Ψ|4Ψ = 0. (5.14) 
 

Також зручно ввести масштабований хімічний потенціал λ = μ𝑔3/𝑔2
2. Дійсну 

кількість атомів (фізичну) можна знайти за виразом 𝑁𝑝ℎ𝑦𝑠 = 𝑙𝑧𝑁/(4√2π𝑎𝑠) де 𝑁 - 

норма нової хвильової функції конденсатуΨ(ρ, τ). Щоб знайти стаціонарний стан 

рівняння (5.14), запишемо Ψ(ρ, 𝑡) = ψ(ρ) exp(−𝑖λ𝑡): 

 λΨ = [−(
𝑑2

𝑑𝜌2
+

1

𝜌

𝑑

𝑑𝜌
) − |Ψ|2 + |Ψ|4]Ψ. (5.15) 

 

 

Рис.  5.3 Динаміка збуреного солітона в БЕК з притягальною двохчастинковою 

взаємодією та з відштовхувальною трьохчастинковою взаємодією з наступними 

параметрами 𝜆 = −0.05, 𝑁 = 15, 𝑎 = 1.5. (а) Просторово-часовий розподіл у зрізі 

𝑦 = 0 густини (верхній ряд) і фази (нижній ряд) конденсату. (b) Просторово -часові 

кільцеві вихори. 

Ми використовуємо алгоритм Томаса  [63] для пошуку стаціонарного розв’язку 

рівняння (5.15). Цей алгоритм дозволяє нам знаходити стабільні солітонні розв’язки в 

діапазоні λ від  −0.152 до 0. Діапазон можна розширити за допомогою іншого методу, 
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наприклад, методу "пострілу" [105]. Динамічне моделювання збуреного 

стаціонарного стану демонструє утворення просторово-часового вихорового кільця 

для сильних збурень (𝑎 >  1.5). Примітно, що ми не спостерігали вихорових кілець в 

системах з малими збуреннями. 

 

Рис.  5.4 Динаміка збуреного солітона в БЕК з притягальною двохчастинковою 

взаємодією та з відштовхувальною трьохчастинковою взаємодією з наступними 

параметрами 𝜆 = −0.152, 𝑁 = 95, 𝑎 = 1.5. (а) Просторово-часовий розподіл у зрізі 

𝑦 = 0 густини (верхній ряд) і фази (нижній ряд) конденсату. (b) Просторово -часові 

кільцеві вихори. 

Просторово-часовий вихор для малих |λ| зображено на Рис.  5.3. За аналогією з 

попереднім розділом Рис.  5.3 (а) представляє зріз 𝑦 =  0 як функцію часу. Через рівні 

проміжки часу з’являються дві легко розрізнювані точки з фазовою обмоткою. Одна 

з обмоткою за годинниковою стрілкою, а інша з обмоткою проти годинникової 

стрілки, що відповідають вихору та антивихору відповідно. Поєднуючи це з даними 

для інших зрізів (𝑦 ≠ 0), ми будуємо (2 + 1) D графік усіх точок обмотки на Рис.  5.3 

(б). Примітно, що радіус просторово-часового вихора є періодичною функцією часу, 

коли гамільтоніан цієї системи не є періодичним. Тому можна вважати, що неперервна 
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трансляційна часова симетрія для цієї системи порушена. Просторово-часові вихори 

спонтанно з'являються в БЕК, тому їх можна пов'язати з часовими кристалами. 

 

Рис.  5.5  Просторово-часові вихорові кільця для систем з 𝜆 = −0.125,𝑁 = 37 та (а) 

𝑎 = 1.5; (b) 𝑎 = 2. 

Часові кристали - це періодично самоорганізовані структури, які були 

нещодавно описані в  [106,107]. Ці роботи піднімали складні питання існування 

систем зі спонтанно порушеною симетрією трансляції часу. Іншими словами, як 

можна було б системі з багатьох тіл самоорганізуватися в часі, щоб почати 

спонтанний періодичний рух? Передбачалося, що можна підготувати систему з 

кількома тілами в стані з нескінченно слабким збуренням, яке виявить періодичний 

рух  [107,108]. Очікувалося, що часові кристали можуть з'явитися навіть у найнижчих 

енергетичних станах, але нещодавно було показано, що ця ідея не може бути 

реалізована  [109,110]. Проте експериментально було продемонстровано, що 

дискретна трансляційна часова симетрія може спонтанно порушуватися разом із 

зародженням дискретних кристалів або кристалів часу Флоке  [111,112]. 

Просторово-часові вихори для більших |λ| (нижній край діапазону стабільних 

солітонних розв’язків) показані на Рис.  5.4. Кільця мають більш складну форму для 

цих параметрів, і вони більше не локалізовані в часі (див. Рис.  5.4 (b)). 
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Форму просторово-часових вихорових кілець можна змінити, збільшивши 

параметр збурення. Наприклад, на Рис.  5.5 показано стабілізацію вихрової форми до 

кільцеподібної після збільшення параметра збурення на третину. Варто підкреслити, 

що в області низької густини можуть виникати більш складні системи (невеликі 

кільця, вихорові нитки тощо), але дуже малоймовірно, що вони можуть бути виявлені 

експериментально. 

 

Рис.  5.6  Період появи кілець у залежності від кількості частинок при 𝑎 =  1.5. 

Вставка показує радіус вихорових кілець як функцію від кількості частинок у системі 

при 𝑎 =  1.5. Чорна лінія відповідає ефективному радіусу солітона, синя пунктирна 

лінія з «o» відповідає мінімальному радіусу кілець у кожному моделюванні. Червона 

пунктирна лінія з «+» відповідає максимальним значенням радіусу.  

Радіус кільця у залежності від кількості частинок у конденсаті показано на 

вставці на Рис.  5.6 для того самого параметра деформації 𝑎 =  1.5. Частота появи 

кілець зростає зі збільшенням кількості частинок у системі (див. Рис.  5.6). 
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Можна побачити, що найменш деформовані кільця мають найменший радіус 

(див. Рис.  5.5). Найбільші кільця в системі зазнають значних коливань і в деяких 

системах сильно деформуються аж до втрати початкової форми і перетворюються на 

інші структури. 

5.4 Висновки до розділу 

Виявлено умови утворення просторово-часових вихорових кілець у 

надхолодних атомарних газах. Ці вихорові структури демонструють фазові дислокації 

як у просторі, так і в часі. Послідовність просторово-часових вихорових кілець 

виступає як періодична у часі фазова дислокація в області низької густини збуреного 

атомарного конденсату Бозе-Ейнштейна. 

За допомогою чисельного моделювання досліджено динаміку збурених 

стаціонарних солітонних розв’язків рівняння Гросса-Пітаєвського для двовимірного 

конденсату у зовнішньому потенціалі. Вивчені як притягальні, так і відштовхуючі 

міжчастинкові взаємодії. Виявляється, жодного просторово-часового вихорового 

кільця виявити не вдається, коли потенціал пастки сильно пригнічує щільність 

конденсату на периферії атомарної хмари. 

Виявлено, що просторово-часові вихорові кільця можна надійно спостерігати в 

системі без зовнішнього потенціалу, підтримуваній конкуруючими притягальними 

двохчастинковими та відштовхувальними тричастинковими взаємодіями. Вивчено 

послідовність просторово-часових вихорових кілець для систем з різними 

початковими збуреннями та кількістю частинок. Встановлено, що період появи 

просторово-часових вихрових кілець переважно визначається кількістю частинок, 

тоді як радіус кільця залежить як від амплітуди деформації, так і від кількості 

частинок. 
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Ми сподіваємося, що розроблені в цьому розділі теоретичні знахідки відкриють 

перспективу для експериментального спостереження нового типу топологічних 

когерентних структур у надхолодних газах. 
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РОЗДІЛ 6.  СТАБІЛЬНИЙ ВИХОР У САМОГРАВІТУЮЧОМУ 

КОНДЕНСАТІ БОЗЕ-ЕЙНШТЕЙНА ТЕМНОЇ МАТЕРІЇ 

Природа темної матерії (ТМ) - одна з найбільш захоплюючих невирішених 

проблем сучасної фізики. Одна з перспективних гіпотез передбачає, що ТМ 

складається з надлегких бозонних частинок у стані конденсату Бозе-Ейнштейна. 

Надплинна природа BEC має сильно впливати на властивості речовини ТМ, 

включаючи квантування кутового моменту. Очікується, що квант кутового моменту у 

вигляді вихорової лінії матиме значний вплив на світлову речовину в галактиках, 

включаючи розподіл густини та криві обертання. Ми досліджуємо еволюцію хмари 

ТМ, що обертається, з типовими масою гала галактики та радіусом. Проаналізовано 

аналітичні та чисельні стаціонарні вихорові солітонні стани з різними топологічними 

зарядами. Було показано, що хоча всі багатозарядні вихрові стани нестабільні, 

однозарядний вихоровий солітон надзвичайно стійкий і виживає протягом життя 

Всесвіту. 

Більшість сучасних космологічних моделей будови галактик описує галактику 

як світячий баріонний диск галактики, оточений сферичним галактичним галом так 

званої темної матерії (DM). Різні оцінки (наприклад, безпосереднє виявлення, 

детектування гамма-променів, мікролінзові вимірювання)  [113–117] дають ТМ 

приблизно 95% від загальної маси галактики. Природа ТМ залишається одним з 

відкритих питань у сучасній фізиці. Слабо взаємодіючі масивні частинки (WIMP) з 

масою O(100) ГеВ довгий час були одними з провідних кандидатів на ТМ  [118]. 

Однак останні негативні результати щодо непрямого детектування  [119] та 

експериментів з колайдером  [120] викликають сильну мотивацію для розробки 

альтернативних моделей TM. 
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Велика кількість теоретичних моделей показала, що розгляд суб-ГеВ ТМ має 

певні переваги. Одна з таких теорій пропонує розглядати ТМ як надлегкі бозонні 

частинки у стані конденсату Бозе-Ейнштейна  [121]. Ці бозонні частинки можуть 

взаємодіяти за допомогою гравітації і, ймовірно, через слабку взаємодію. Обидві ці 

взаємодії вкрай незначні (наприклад, маса аксіонів (один із можливих кандидатів на 

ТМ) оцінюється в діапазоні 10−25 − 10−2 еВ  [122]; довжина розсіювання 𝑠-хвилі 

відповідає двочастинковій взаємодії, що змінюється в дуже широкому діапазоні 

10−100 − 10−1 фм). Однак на галактичному та астрофізичному масштабах 

самоутримуючий БЕК може утворювати стійкі структури у вигляді галактичного гало 

та астрофізичних структур холодної темної речовини (CDM) (бозе-зірки)  [123]. 

Незважаючи на надзвичайно малу масу цих бозонних частинок, їх сила тяжіння панує 

у Всесвіті. 

Виникає закономірне питання: який фізичний механізм стоїть за 

самостабілізацією бозонної ТМ? Існує два найбільш ймовірних механізму компенсації 

гравітаційного самопритягання та запобігання колапсу: (i) Квантовий тиск, що 

виникає, коли густина конденсату неоднорідна. (ii) Міжчастинка відштовхуюча 

взаємодія, яка в підході середнього поля призводить до нелінійного самоіндукованого 

потенціалу, пропорційного густині конденсату. Кожен з цих двох механізмів може 

стабілізувати самогравітуючий БЕК і може призвести до утворення солітоноподібних 

нерухомих у просторі-часі структур. Ці нелінійні самоорганізовані структури добре 

відомі в різних фізичних системах. 

Гіпотези про те, що структури темної матерії в астрофізичних і галактичних 

масштабах можна розглядати як самогравітуючі БЕК, що складаються з надзвичайно 

легких бозонних частинок, розроблялися протягом десятиліть. Бозонні зірки як брили 

конденсатів Бозе-Ейнштейна, зв'язаних власною вагою, були запропоновані понад 50 

років тому  [123,124]. Стійкість таких об’єктів раніше була досліджена чисельно в 
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нерелятивістському режимі  [125]. Також уже вивчалося утворення зірок Бозе  [126] 

та їх колапс  [127]. Динаміка зіткнень стійких солітонних хвиль у рівнянні Шредінгера 

– Пуассона обговорювалася в  [128]. Також були аналітично вивчені основні 

властивості самогравітуючих БЕК в гармонічній пастці методом Хартрі – Фока та 

порівняно з числовими розрахунками  [129]. 

Надплинна природа БЕК може різко вплинути на властивості ТМ, включаючи 

формування квантових вихорів та квантування моменту імпульсу. Були досліджені 

можливі наслідки наявності субгалактичних вихорів у ТМ на кривих швидкості 

обертання галактик зі стандартними профілями ТМ  [130]. У  [131] аналітично в 

режимі Томаса-Фермі було знайдено точний разв'язок для одного вісь-симетричного 

вихору. Умови утворення вихорів у галактичних галах, що складаються з БЕК ТМ, 

були аналітично обговорені в  [132]. Випадок жорсткого обертання та його вплив на 

БЕК ТМ із самовзаємодією та без неї було розглянуто в  [133]. Жорстке повільне 

обертання БЕК ТМ було досліджено аналітично в наближенні Томаса-Фермі в [134]. 

Крім того, стабільність та динамічні властивості повільно обертових гравітаційно 

самозв’язаних БЕК були досліджені в [135]. Примітно, що гравітаційна притягальна 

нелокальна взаємодія була широко вивчена в контексті атомарних БЕК (див. 

нещодавню оглядову статтю [136]). Подібно до БЕК з дальнодіючими диполь-

дипольними взаємодіями  [137], в атомарних БЕК з гравітаційною притягальною 

взаємодією були передбачені стабільні обертові солітони та азимутони  [138].  

У цьому розділі ми розглянемо ХТМ галактичних масштабів. Наша головна 

мета - послідовний аналіз вихорових структур у самогравітуючих БЕК. Ми вирішуємо 

такі питання: (i) чи можна врівноважити такий конденсат у стані з ненульовим 

кутовим моментом? (ii) чи є таке обертове надплинне гало з ХТМ стабільним, і (iii) як 

вихорова структура проявляється у спостережуваних властивостях світлової речовини 

галактики? 
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Результати представлені в цьому розділі були опубліковані в статі  [6]. 

6.1 Модель 

У наближенні середнього поля динаміка самогравітуючого БЕК з 𝑁 слабо 

взаємодіючих бозонів масою 𝑚 описується системою рівнянь Гросса-Пітаєвського-

Пуассона (GPP): 

 {
𝑖ℏ

∂Ψ

∂𝑡
= (−

ℏ2

2𝑚
∇2 + 𝑔𝑁|Ψ|2 + 𝑚Φ)Ψ

∇2Φ = 4π𝐺𝑚𝑁|Ψ|2
, (6.1) 

 

де Ψ(𝑟, 𝑡) - комплексна хвильова функція конденсату з умовою нормування 

∫ |Ψ|2 𝑑𝐫 = 1, 𝑔 = 4πℏ2𝑎𝑠/𝑚 – коефіцієнт взаємодії, що відповідає відштовхувальній 

двохчастинній взаємодії, 𝑚 - маса бозонної частинки, 𝑎𝑠  - довжина розсіювання 𝑠-

хвилі, Φ(𝑟, 𝑡) - гравітаційний потенціал, 𝐺 - гравітаційна стала. Поле густини можна 

записати так: 

 ρ = 𝑚𝑁|Ψ|2, (6.2) 
 

де 𝑚𝑁 = 𝑀 - загальна маса гало галактики. Загальну енергію, пов'язану з системою 

ГПП, можна записати як 

 𝐸 = Θ + 𝑈 + 𝑊, (6.3) 
 

де кінетична енергія: 

 Θ =
𝑁ℏ2

2𝑚
∫|∇Ψ|2𝑑𝒓, (6.4) 

 

внутрішня енергія: 

 𝑈 =
2π𝑎𝑠ℏ

2

𝑚3
∫ρ2 𝑑𝑟, (6.5) 

 

та потенціальна енергія гравітаційної взаємодії: 
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 𝑊 =
1

2
∫ρΦ𝑑𝑟. (6.6) 

 

В безрозмірних одиницях: [𝑟 → 𝑟/𝐿∗, 𝑡 → Ω∗𝑡, 𝐸 → 𝐸/ϵ] система рівнянь (6.1) 

може бути записана у безрозмірній формі, 

 {
𝑖
∂Ψ(𝑟, 𝑡)

∂𝑡
= (−

1

2
∇2 + Φ(𝑟, 𝑡) + |Ψ(𝑟, 𝑡)|2)Ψ(𝑟, 𝑡)

∇2Φ(𝑟, 𝑡) = |Ψ(𝑟, 𝑡)|2
, (6.7) 

 

де 𝐿∗ = λ𝐶(𝑚𝑃𝑙 
/𝑚)√λ/8π, Ω∗ = 𝑐λ𝐶/𝐿∗

2, ϵ = (ℏ2/4π𝑚𝑃𝑙λ𝐶
2)(8π/λ)3/2,𝑚𝑃𝑙 = √ℏ𝑐/𝐺 

Планківська маса, λ/8π = 𝑎𝑠/λ𝐶-константа самовзаємодії та λ𝐶 = ℏ/𝑚𝑐 – 

комптонівська довжина хвилі бозонів. З новим безрозмірним гравітаційним 

потенціалом Φ → (𝐿∗/λ𝐶)
2Φ/𝑐2 та хвильовою функцією Ψ → (λ/8π)(𝑚𝑃𝑙/

𝑚)2√4𝜋𝐺𝑀(ℏ/𝑚𝑐2)Ψ. Надалі ми використовуємо лише обезрозмірені одиниці. 

 Наостанок, умова нормування в обезрозміреній формі: 

 ∫|Ψ|2𝑑𝒓 = 4π
𝑀

𝑚𝑃𝑙

√
𝜆

8𝜋
= 𝑁0.   (6.8) 

 

 Зауважте, що система рівняннь (6.7) є інваріантною за таких перетворень: 𝑡 =

λ∗
2�̂�, 𝑥 = λ∗𝑥, 𝑦 = λ∗�̂�, 𝑧 = λ∗�̂�, ψ = λ∗

−2ψ̂, Φ = λ∗
−2Φ̂, 𝑔 = λ∗

2�̂�, де λ∗ > 0. Ця 

масштабуюча інваріантність дозволила нам масштабувати константу зв'язку на 𝑔 = 1 

в (6.7).  

Початкова розмірна система ГПП включає три найважливіші фізичні 

параметри: маса частинок 𝑚, константа самовзаємодії λ/8π (або, еквівалентно 

константа зв'язку 𝑔), та загальна маса системи 𝑀 (або, що еквівалентно, загальна 

кількість частинок 𝑁). З цими параметрами система повністю описана в нашій моделі. 

Щоб бути конкретним, ми фіксуємо дві з них, що залишає третю змінною. 
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Масу частинок визначаємо як 𝑚 = 3 ⋅ 10−24 еВ, а константу самовзаємодії як 

λ/8π = 5.62 ⋅ 10−98. Це дозволяє нам змінювати загальну масу гала 𝑀 і, як результат, 

описувати різні гала ТМ. Коли ми фіксуємо константу самовзаємодії λ/8π, константа 

нормування 𝑁0 визначається загальною масою гала. Нижче буде описано наш вибір 

маси частинок 𝑚 та константи самовзаємодії λ/8π. 

Важливо відзначити, що всі параметри безрозмірної системи (6.7) повністю 

описується константою нормування 𝑁0. Таким чином, наші результати можна прямо 

узагальнити для довільної маси частинок, постійної самовзаємодії та загальної маси 

гало. 

6.2 Стаціонарний розв’язок  

Тут ми розглянемо стаціонарні локалізовані структури ТМ, які можуть з'явитися 

в результаті балансу між гравітаційним притяганням та двома відштовхувальними 

взаємодіями: квантовим тиском та нелінійною взаємодією. Вивчаємо стаціонарні 

стани системи ГПП для конденсату з топологічним зарядом 𝑠. Така система має 

сферичну симетрію для фундаментального солітона 𝑠 =  0 і циліндричну симетрію 

для вихрових солітонів 𝑠 >  0. Фундаментальні солітони (𝑠 =  0) вже вивчалися у 

варіаційному підході. У цьому розділі ми узагальнюємо ці результати для 

обертових 𝑠 −заряджених вихорових станів. 

Хвильову функцію стаціонарного розв’язку можна записати у такій формі: 

 Ψ(𝑟, 𝑡) = ψ(𝑟)𝑒−𝑖μ𝑡, (6.9) 
 

де μ - хімічний потенціал, а ψ(𝑟) - радіальний профіль хвильової функції. У разі 

циліндричної симетрії просторову частину можна записати так: 

 ψ(𝑟⊥, θ, 𝑧) = χ(𝑟⊥, 𝑧)𝑒𝑖𝑠θ, (6.10) 
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де 𝑟⊥ = √𝑥2 + 𝑦2. 

У цьому розділі ми використовуємо два методи: варіаційний аналіз та чисельне 

моделювання. Результати, отримані для топологічних зарядів 𝑠 =  0,1,2,3,4 за 

допомогою обох методів, показують хорошу узгодженість між собою (див Рис.  6.1). 

 

Рис.  6.1  Профіль густини конденсату 𝜌/𝜌𝑐 у (𝑥, 𝑦, 𝑧 = 0) площині як функція 

радіальної координати в кПк для гало маси 𝑀 = 3 ⋅ 1011𝑀⊙ з різними топологічними 

зарядами: 𝑠 = 0,1,2,4. Тут 𝜌𝑐 = 8.5 ⋅ 10−27 кг м⁄ 3
  - критична космологічна густина. 

Суцільна синя лінія та пунктирна чорна лінія відповідають варіаційному аналізу та 

чисельному моделюванню відповідно. Вставки містять відповідні тривимірні 

ізоповерхні (поверхні постійної густини) у блакитному кольорі. 
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Рис.  6.2  (а) Загальна енергія 𝐸 та (b) хімічний потенціал 𝜇 (в одиницях 𝜖 = 7.05 ⋅

1050Дж) стаціонарних солітонних та вихрових структур як функції маси гала 𝑀 (в 

одиницях 𝑀⊙ × 1012). Лінії відповідають результатам варіаційного аналізу, тоді як 

точки відповідають результатам чисельного моделювання для різних топологічних 

зарядів: чорна суцільна лінія та кола для 𝑠 =  0; синя довга штрихована лінія та зірки 

за 𝑠 =  1; пурпурові трикутники з короткою штрихованою лінією для 𝑠 =  2; зелена 

пунктирна лінія та квадрати для 𝑠 =  3; блакитна штрих-пунктирна лінія та ромби 

для 𝑠 =  4. 

6.3 Варіаційний аналіз 

Для того, щоб глибше зрозуміти властивості стаціонарних розвязків ГПП, ми 

вводимо простий аналітичний варіаційний аналіз з пробною функцією виду 
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 ψ(𝑟⊥, θ, 𝑧) = 𝐴 (
𝑟⊥
𝑅

)
𝑠

𝑒
−

𝑟⊥
2

2𝑅2−
𝑧2

2(𝑅η)2
+𝑖𝑠θ

, (6.11) 
 

де 𝑅 і η - варіаційні параметри, 𝑟⊥ = √𝑥2 + 𝑦2. Константа А визначається умовою 

нормування (6.8): 

 𝐴 = √
𝑁0

π3/2η𝑅3𝑠!
. (6.12) 

 

Обчислимо функціонал загальної енергії (6.3) за допомогою анзатсу (6.11). 

Кінетична енергія (6.4) в безрозмірних одиницях: 

  Θ =
1

2
∫|∇𝜓|2 𝑑𝒓 =

𝑁0(1 + 2휂2(1 + 𝑠))

4𝑅2휂2
, (6.13) 

 

внутрішня енергія в безрозмірних одиницях: 

  𝑈 =  
1

2
∫|𝜓|4 𝑑𝒓 =  

𝑁0
2Γ(𝑠 + 1/2)

4√2𝜋2𝑅3휂Γ(𝑠 + 1)
, (6.14) 

 

потенціальна енергія гравітаційної взаємодії (6.6) в безрозмірних одиницях: 

  𝑊 =
1

2
∫|𝜓|2 Φ𝑑𝒓, (6.15) 

 

останній інтеграл може бути розрахований в Фур’є просторі: 

 𝑊 =
1

2
∫ℱ[|ψ|2]ℱ[Φ]𝑑𝑘. (6.16) 

 

 Зробивши перетворення Фур'є першого рівняння в системі (6.7), можна 

отримати гравітаційний потенціал у просторі Фур'є: 

 ℱ[Φ] = −
1

𝑘2
ℱ[|ψ|2]. (6.17) 

 

Отже, 
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 𝑊 = −
1

2
∫

𝑑𝑘

𝑘2
(ℱ[|𝜓|2])2, (6.18) 

 

та Фур’є перетворення для |ψ|2: 

 ℱ[|ψ|2] =
𝑁0

(2π)3/2
𝐿𝑠(𝑘⊥

2𝑅2/4)𝑒−
𝑘𝑧

2𝑅2η2

4 −
𝑘⊥

2𝑅2

4 , (6.19) 
 

де 𝑘⊥ = √𝑘𝑥
2 + 𝑘𝑦

2 та 𝐿𝑠(𝑥) це поліном Лагерра 𝑠 -го порядку. 

Підставивши це в рівняння (6.18) та інтегруючи за полярним кутом та 𝑘𝑧, можна 

отримати такий результат для гравітаційної потенціальної енергії: 

  𝑊 =  − 
𝑁0

2

8𝜋
∫ 𝑑𝑘⊥

∞

0

Erfc (
𝑘⊥𝑅휂

√2
) × 𝐿𝑠

2 (
𝑘⊥

2𝑅2

4
)𝑒−

𝑘⊥
2𝑅2(1−𝜂2)

2 . (6.20) 
 

Остаточно, повна обезрозмірена енергія: 

 

𝐸/ϵ =
𝑁0(1 + 2η2(1 + 𝑠))

4𝑅2η2
+

𝑁0
2Γ(𝑠 + 1/2)

4√2π2𝑅3ηΓ(𝑠 + 1)

−
𝑁0

2

8π𝑅
∫ Erfc(𝑘∗η/√2)𝐿𝑠

2(𝑘∗
2/4)𝑒−

𝑘∗
2(1−η2)

2

∞

0

𝑑𝑘∗. 

(6.21) 
 

Наступним кроком варіаційного аналізу є пошук мінімуму загальної енергії в 

просторі варіаційних параметрів (𝑅, η). Це робиться для різних топологічних зарядів 

𝑠. 

Обговоримо вибір параметрів БЕК та аналіз фундаментального солітону 𝑠 =  0. 

Цей випадок відповідає сферичній симетрії, тому існує лише один варіаційний 

параметр 𝑅(η = 1). Безрозмірна загальна енергія: 

 𝐸/ϵ =
3

4

𝑁0

𝑅2
+

𝑁0
2

4√2π3/2𝑅3
−

𝑁0
2

4√2π3/2𝑅
. (6.22) 
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Рис.  6.3 Ефективний радіус (a) та ефективна висота (b) (визначення в рівняннях: 

(6.24), (6.39), та (6.40)), як функції маси гала 𝑀 (в одиницях 𝑀⊙ × 1011). Лінії 

відповідають результатам варіаційного аналізу, а точки - результатам чисельного 

моделювання для різних топологічних зарядів: чорна суцільна лінія та кола для 𝑠 =

 0; синя довга штрихована лінія та зірки за 𝑠 =  1; пурпурові трикутники з короткою 

штрихованою лінією для 𝑠 =  2; зелена пунктирна лінія та квадрати для 𝑠 =  3; 

блакитна штрих-пунктирна лінія та ромби для 𝑠 =  4. 

Мінімум енергії 𝑑𝐸/𝑑 𝑅 = 0 досягається в точці: 

 𝑅 =
3√2π3

𝑁0
(1 + √1 +

𝑁0
2

6π3
). (6.23) 

 

Піставляючи це в гаусоподібний анзац (6.11), можна знайти функцію густини, 

що показана у верхньому лівому графіку Рис.  6.1. Крім того, енергія та хімічний 
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потенціал для цього випадку показані на Рис.  6.2. Для того, щоб оцінити просторові 

розміри системи, корисно обчислити середньоквадратичний радіус, який називається 

ефективним радіусом. В нашому випадку: 

 𝑅eff
2  =  

1

𝑁0
∫|𝜓|2𝑟2 𝑑𝒓, (6.24) 

 

де 𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2. Результати ефективного радіусу зображені на лівому графіку 

на Рис.  6.3. 

Рівняння (6.23) називається "співвідношення маса-радіус" (оскільки 𝑁0 

пропорційне масі). Наш інтерес тут полягає у тому, щоб, використовуючи це 

співвідношення, визначити фізичні параметри системи - масу частинок 𝑚 та 

константу самовзаємодії λ/8π. 

Для їх визначення ми розглянемо такі фізичні параметри галактичного гала: 

загальна маса 𝑀 = 3 ⋅ 1011𝑀⊙ і радіус 𝑅ℎ𝑎𝑙𝑜 = 10 кПк = 3.09 ⋅ 1020 м. Ці параметри 

вважаються типовими для гала ТМ. 

Наступний крок - обчислення радіуса, всередині якого загальна маса гало 

становить 0.99𝑀. Цей радіус називається 𝑅99 і в безрозмірних одиницях обчислюється 

за таким рівнянням: 

 ∫ |ψ|2𝑟2
𝑅99

0

𝑑𝑟 = 0.99∫ |ψ|2
∞

0

𝑟2𝑑𝑟. (6.25) 
 

Розв’язуючи це рівняння, можна знайти:  

 𝑅99 = 2.38𝑅. (6.26) 
 

 Далі ми фіксуємо 𝑅99 у фізичних одиницях, щоб він дорівнював типовому 

радіусу гала 𝑅ℎ𝑎𝑙𝑜: 

 𝑅99 ⋅ 𝐿∗ = 𝑅ℎ𝑎𝑙𝑜. (6.27) 
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Використовуючи співвідношення маси-радіуса (6.23), визначення константи 

нормування 𝑁0 , а також підставляючи їх разом з обраними величинами 𝑀 і 𝑅ℎ𝑎𝑙𝑜 до 

попередньої умови, можна знайти зв'язок між двома параметрами, які ще не визначені 

- масою частинок 𝑚 і константою самовзаємодії λ/8π: 

 
𝑚

𝑒𝑉
= 10−24√1.27 + 0.23√π3 + 1.98 ⋅ 10100

λ

8π
. (6.28) 

 

Далі нам потрібно вибрати решту параметрів. Ми вважаємо, що маса частинок 

дорівнює 𝑚 = 3 ⋅ 10−24 еВ, що має приблизно такий самий порядок, як маси частинок, 

що використовуються в різних моделях БЕК ТМ, і знаходимо з рівняння (6.28) 

відповідну константу самовзаємодії λ/8π = 5.6 ⋅ 10−98. Далі, ми використовуємо 

фіксовану масу 𝑚 та константу самовзаємодії λ; однак загальна маса гала 𝑀 не 

обов’язково повинна дорівнювати 𝑀 = 3 ⋅ 1011𝑀⊙. Ми можемо підкалібрувати цю 

масу, змінивши константу нормування 𝑁0. Таким чином, фізичні параметри, які 

використовуються для безрозмірної версії рівняння (6.1): 𝐿∗ = 6.35 ⋅ 1019 м, Ω∗
−1 =

2.04 ⋅ 1014 сек, ϵ = 7.05 ⋅ 1050 Дж. 

У випадку вихорових солітонів (𝑠 >  0) повна енергія (6.3) залежить від двох 

варіаційних параметрів: (𝑅, η). Виявляється, що результат інтегрування рівняння 

(6.21), коли η > 1  відрізняється від випадку 0 < η < 1. 

Для s = 1 безрозмірна повна енергія має наступний вигляд: 

 𝐸𝑠=1/ϵ =
𝑁0(1 + 4η2)

4𝑅2η2
+

𝑁0
2

8√2π3/2𝑅3η
+ 𝑊𝑠=1/ϵ, (6.29) 

 

де останній член - це гравітаційна енергія взаємодії, і він чутливий до значення η: 

 𝑊η>1
𝑠=1/ϵ = −

𝑁0
2

√2π3/2𝑅

3η(1 − 2η2)√η2 − 1 + (11 − 24η2 + 16η4)arccosh(η)

64(η2 − 1)5/2
, (6.30) 
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𝑊η<1
𝑠=1/ϵ

= −
𝑁0

2

√2π3/2𝑅

3η(1 − 2η2)√1 − η2 + (11 − 24η2 + 16η4)arctan(√1/η2 − 1)

64(1 − η2)5/2
. 

(6.31) 
 

Для 𝑠 =  2 безрозмірна повна енергія виглядає наступним чином: 

 𝐸𝑠=2/ϵ =
𝑁0(1 + 6η2)

4𝑅2η2
+

3𝑁0
2

32√2π3/2𝑅3η
+ 𝑊𝑠=2/ϵ, (6.32) 

 

де останній член гравітаційної енергії взаємодії чутливий до значення 휂: 

 

𝑊η>1
𝑠=2/ϵ

= −
𝑁0

2

√2π3/2𝑅

η√η2 − 1(201 − 794η2 + 1080η4 − 592η6)

4096(η2 − 1)9/2

−
𝑁0

2

√2π3/2𝑅

[585 + 32η2(−77 + 126η2 − 96η4 + 32η6)]arccosh(η)

4096(η2 − 1)9/2
, 

(6.33) 
 

 

𝑊η<1
𝑠=2/ϵ

= −
𝑁0

2

√2π3/2𝑅

η√1 − η2(201 − 794η2 + 1080η4 − 592η6)

4096(1 − η2)9/2

−
𝑁0

2

√2π3/2𝑅

[585 + 32η2(−77 + 126η2 − 96η4 + 32η6)]arctan(√1/η2 − 1)

4096(1 − η2)9/2
. 

(6.34) 
 

Для 𝑠 =  3 безрозмірна повна енергія виглядає наступним чином: 

 𝐸𝑠=3/ϵ =
𝑁0(1 + 8η2)

4𝑅2η2
+

5𝑁0
2

64√2π3/2𝑅3η
+ 𝑊𝑠=3/ϵ, (6.35) 

 

де останній член гравітаційної енергії взаємодії чутливий до значення 휂: 

 

𝑊η>1
𝑠=3/ϵ =

𝑁0
2

√2π3/2𝑅

η√η2 − 1(2η2 − 1)

65536(η2 − 1)13/2
[3147

+ 8η2(−1546 + 2521η2 − 1960η4 + 736η6)]

+
𝑁0

2

√2π3/2𝑅

arccosh(η)

65536(η2 − 1)13/2
[−8267 + 51480η2 − 16η4{8469

+ 64η2(−189 + 156η2 − 72η4 + 16η6)}] 

(6.36) 
 



164 
 

 

𝑊η<1
𝑠=3/ϵ =

𝑁0
2

√2π3/2𝑅

η√1 − η2(2η2 − 1)

65536(1 − η2)13/2
[3147

+ 8η2(−1546 + 2521η2 − 1960η4 + 736η6)]

+
𝑁0

2

√2π3/2𝑅

arctan(√1/η2 − 1)

65536(1 − η2)13/2
[−8267 + 51480η2 − 16η4{8469

+ 64η2(−189 + 156η2 − 72η4 + 16η6)}] 

(6.37) 
 

Варто зазначити, що результати для різних η можуть бути отримані за 

допомогою аналітичного продовження функції arctan(√1/η2 − 1) в область, де η > 1 

і навпаки. Ми також розрахували повну енергію аналітично для випадку 𝑠 =  4, але 

результати надто громіздкі, щоб їх можна було представити тут. 

Наступний крок - знайти пару варіаційних параметрів, які мінімізують загальну 

енергію. Це можна зробити, розв’язавши систему рівнянь: 

 
∂𝐸

∂𝑅
= 0,

∂𝐸

∂η
= 0. (6.38) 

 

Ця система є трансцендентною; тому її можна розв’язати чисельно. Пара 

параметрів(𝑅, η) знайдена для різних значень константи нормування 𝑁0. 

Підставляючи це до гаусоподібного анзацу (6.11), можна обчислити загальну енергію 

системи та хімічний потенціал для різних значень 𝑁0. Результати в розмірних 

величинах показані на Рис.  6.2. Щоб зрозуміти розміри системи, корисно обчислити 

ефективні (середньоквадратичні) радіус та висоту. Ефективні просторові розміри 

можна визначити таким чином: 

 𝑅eff
2 =

1

𝑁0
∫𝑟⊥

2|ψ|2𝑑𝒓 (6.39) 
 

 𝑍eff
2 =

1

𝑁0
∫𝑧2|ψ|2𝑑𝒓. (6.40) 
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У разі, якщо 𝑠 >  0 визначення 𝑅eff відрізняється від визначення у випадку 𝑠 =

 0 . Результати варіаційного аналізу цих величин показані на Рис.  6.3 штрихованими 

лініями. 

6.4 Чисельне моделювання 

Ми розв’язуємо чисельно систему (6.7) нелінійних рівнянь, використовуючи 

стабілізовану процедуру релаксації, подібну до тієї, що використовується в  [139]. 

Фундаментальний солітон (𝑠 =  0) відповідає сферично-симетричному 

розв'язку 

 Ψ(𝑟, 𝑡) = ψ(𝑟)𝑒−𝑖μ𝑡. (6.41) 
 

У цьому випадку система рівнянь (6.7) набуває вигляду: 

 

{
 
 

 
 μψ = −

1

2
(
𝑑2ψ

𝑑𝑟2
+

2

𝑟

𝑑ψ

𝑑𝑟
) + (Φ + ψ2)

𝑑2Φ

𝑑𝑟2
+

2

𝑟

𝑑Φ

𝑑𝑟
= ψ2

, (6.42) 
 

Граничними умовами є ψ′(0) = 0, та ψ → 0, при 𝑟 → ∞. Гравітаційний 

потенціал Φ(𝑟) для фіксованого сферично-симетричного розподілу густини 

конденсату можна аналітично знайти таким чином: 

 Φ(r) = −
ℳ0(r)

r
+ 𝒟0(r) − 𝒟0(∞), (6.43) 

 

де 

 ℳ0(r) = ∫ 𝜓2(𝜉)𝜉2𝑑𝜉
r

0

, (6.44) 
 

 𝒟0(r) = ∫ ψ2(ξ)ξ
r

0

dξ. (6.45) 
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Гранична задача для ψ була розв’язана чисельно в координатному просторі за 

допомогою методу стабілізованої релаксації, описаного в  [139]. 

При 𝑠 >  0 стаціонарний стан має циліндричну симетрію 

 Ψ(r, t) = χ(r⊥, z)eisθe−iμt. (6.46) 
 

Розглядаючи χ = χ(𝑟⊥, 𝑧) та Φ = Φ(𝑟⊥, 𝑧)отримуємо систему: 

 

{
 
 

 
 μχ = −

1

2
[Δ⊥

(𝑠) +
∂2

∂𝑧2
] χ + (Φ + χ2)

[Δ⊥
(0)

+
∂2

∂𝑧2
]Φ = χ2

, (6.47) 
 

де Δ⊥
(𝑠) =

∂2

∂𝑟⊥
2 +

1

𝑟⊥

∂

∂𝑟⊥
−

𝑠2

𝑟⊥
2, граничні умови для профілю вихорового солітону такі: 

 χ(0, z) = 0; lim
r⊥→∞

𝜒(𝑟⊥, 𝑧) = 0; lim
z→±∞

𝜒(𝑟⊥, 𝑧) = 0. (6.48) 
 

Для потенціалу Φ ми використовували граничну умову (6.43), припускаючи, що 

потенціал задається кулонівським потенціалом з достатньою точністю далеко від 

локалізованої хмари конденсату. 

Використовуючи перетворення Фур'є для координати 𝑧, ми отримуємо з 

рівняння (6.47) крайову задачу для кожної гармоніки Фур'є. Ця радіальна задача була 

вирішена за допомогою стабілізованої ітераційної процедури, подібної до сферично-

симетричної задачі, описаної вище. 

Результати, отримані за допомогою чисельних та аналітичних методів, добре 

узгоджуються між собою: функції густини для обраної загальної маси гала для 𝑠 =

 0,1,2,4 показані на Рис.  6.1; енергія та хімічний потенціал для  𝑠 =  0,1,2,3,4  показані 

на Рис.  6.2; ефективний радіус і висота показані на Рис.  6.3. 
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6.5 Моделювання динаміки збуджених вихорових солітонів темної матерії 

Довгоживучі структури ХТМ, які виживають на космологічних масштабах часу, 

можуть відігравати вирішальну роль у формуванні та еволюції галактик. Тому дуже 

важливо перевірити чи одержані стаціонарні розв’язки є стабільними. Ми 

досліджуємо стійкість вихорових структур за допомогою прямого моделювання 

динаміки збуреного вихорового солітону шляхом чисельного розв’язку  рівняння 

(6.7).  

Існує два різних типи числових методів для розв’язання рівнянь у часткових 

похідних з лапласіаном. Один з них полягає у використанні кінцевої різницевої схеми, 

що визначає значення лапласіана в кожній точці сітки. Інший варіант - обчислити 

лапласіан у просторі Фур’є, а інші члени - у просторі координат. Це досягається в 

методі покрокового перетворення Фур'є (SSFM), який має перевагу в ефективності за 

рахунок алгоритму швидкого перетворення Фур'є (FFT). У цьому випадку нульові 

граничні умови для Φ можуть бути зручними для запобігання впливу його періодичної 

структури. Використовуючи FFT на кожному етапі часу, ми розв’язуємо рівняння 

Гельмгольца: 

 ΔΦ(𝑟, 𝑡) = |Ψ(𝑟, 𝑡)|2 + α2Φ, (6.49) 
 

яке не має математичної особливості кулонівського потенціалу у просторі Фур'є. 

Параметр α, відповідальний за екранування, був обраний таким чином, щоб потенціал 

Φ(𝑟, 𝑡) динамічного ГПП задовільняв розв'язку рівняння Пуассона Φ(𝒓) для 

стаціонарного стану в області високої густини. Зауважимо, що потенціал 

стаціонарного ГПП був розв’язаний чисельно без екранування, в попередньому 

розділі. Щоб ще краще адаптувати амплітуду потенціалу, ми використали додатковий 

нормалізуючий параметр β наступним чином: Φ0 = βΦ,де Φ - розв’язок рівняння 

(6.42) для 𝑠 =  0 та рівнянь (6.47) для 𝑠 >  0. У наших моделюваннях ми вибираємо 
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параметри α і β для кожної початкової умови, щоб отримати задовільну відповідність 

між точним потенціалом та наближеним екранованим потенціалом. 

Динамічне моделювання 𝑠-заряджених структур ТМ стартує із збуреної 

хвильової функції Ψ𝑠 виду Ψ|𝑡=0 = Ψ𝑠 ⋅ [1 + ε ⋅ cos(𝐿θ)], де ε - амплітуда збурень, а 

ціле число 𝐿 відповідає азимутальній симетрії збурень. 

 

Рис.  6.4 Зображення тривимірної ізоповерхні густини конденсату (верхній ряд) та 

нормованої густини конденсату в площині (𝑥, 𝑦) (нижній ряд) для 𝑠 =  4. Знімки 

наведені для трьох зазначених моментів часу. Зауважимо, що 𝑠 =  4 вихор 

розпадається на чотири відлітаючі фрагменти, зберігаючи кінетичну енергію 

вихорового потоку. 

Еволюція густини конденсату для різних топологічних зарядів проілюстрована 

на Рис.  6.4, Рис.  6.5, та Рис.  6.6. Ми виявили, що гала ТМ з вдрукованим 

багатозарядним вихором 𝑠 >  1 є нестабільним через нестабільність порушення 

азимутальної симетрії. Примітно, що вихрові структури з 𝑠 ≥ 4 розпадаються на 

шматки, забираючи кінетичну енергію вихорового надпотоку конденсату (див. Рис.  

6.4). Використовуючи прості оцінки, основані на збереженні загальної енергії, легко 
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виявити, що для галактичного гала масою 𝑀 = 3 ⋅ 1011𝑀⊙ кінетична енергія 

вихорового потоку домінує над енергією гравітаційного зв’язку для 𝑠 ≥ 3. Таким 

чином, за цією оцінкою навіть 𝑠 =  3 вихор в принципі може розпатися на відлітаючі 

шматки. Однак, у нашому чисельному моделюванні ми ніколи не спостерігали 

розпаду вихорових станів з 𝑠 < 4. Вихорові солітони з 𝑠 =  2,3 також нестійкі, але 

початкове гало у формі пончика перетворюється на однозв’язну бульбу з вихоровим 

потоком, локалізованим переважно на периферії гала (див. приклад такої еволюції для 

𝑠 =  2 на Рис.  6.5). 

 

Рис.  6.5 Зображення тривимірної ізоповерхні густини конденсату (верхній ряд) та 

нормованої густини конденсату в площині (𝑥, 𝑦) (нижній ряд) для 𝑠 =  2. Знімки 

наведені для трьох зазначених моментів часу. Зауважте, що вихор у формі пончика 

перетворюється на однозв’язну бульбу зі складним потоком конденсату на периферії 

галактичного гала. 
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Рис.  6.6 Зображення тривимірної ізоповерхні густини конденсату (верхній ряд) та 

нормованої густини конденсату в площині (𝑥, 𝑦) (нижній ряд) для стабільного 

однозарядного (𝑠 =  1) вихорового солітону темної матерії. Знімки наведені для 

трьох зазначених моментів часу. Примітно, що навіть перебуваючи в сильному 

збуренні (휀 = 0.1, 𝐿 = 2) вихор виживає протягом часу життя Всесвіту. 

Не дивно, що ми спостерігали стабільну еволюцію фундаментального солітона 

(𝑠 =  0), який демонструє лише періодичні коливання ширини та амплітуди, 

викликані початковим збуренням. Набагато більш примітним є те, що однозарядний 

вихоровий солітон 𝑠 =  1 залишається стабільним навіть при сильних збуреннях. 

Стабільна еволюція вихору ТМ проілюстрована на Рис.  6.6 для 𝐿 = 2 азимутального 

збурення, що має амплітуду ε = 0.1. 

6.6 Висновки до розділу 

В розділі ми вивчали надплинні самогравітуючі БЕК ТМ з ненульовим кутовим 

моментом. Ми проаналізували стаціонарні тривимірні вихорові солітонні стани з 

різними топологічними зарядами. За допомогою аналітичного варіаційного аналізу ми 
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прогнозуємо основні особливості стійких вихорових солітонних розв’язків, які добре 

узгоджуються з нашими чисельними результатами. 

Використовуючи пряме чисельне моделювання системи Гросса-Пітаєвського-

Пуассона (3+1) D, ми вивчали еволюцію обертової хмари ТМ із типовою масою гала 

галактики та радіусом. Ми виявили, що хоча всі багатозарядні вихрові стани (𝑠 ≥ 2) 

нестабільні, однозарядний вихровий солітон (𝑠 =  1) та фундаментальний солітон 

(𝑠 =  0) надзвичайно стійкі і виживають протягом часу життя Всесвіту. У цьому 

розділі ми обмежуємось аналізом стабільності, фіксуючи масу гала ТМ типовим 

значенням. Звідси виникає питання, чи пригнічується азимутальна нестійкість для 

𝑠 =  1 вихорів ТМ у галах з довільною масою, чи існує поріг стабільності для 

обертового галактичного гала, утвореного надплинним потоком БЕК. Подальші 

дослідження, включаючи аналіз лінійної стійкості, необхідні для серйозної перевірки 

на стійкість. 

Комплексний аналіз взаємодій між обертовою надплинною ТМ та світлою 

речовиною виходить за рамки цієї роботи. Ця проблема заслуговує окремого 

дослідження, яке зараз триває, і результати будуть опубліковані в майбутньому. Тим 

не менш, деякі попередні загальні висновки з наших теоретичних результатів можна 

зробити. Обидва результати зі стабільним вихоровим розв’язком (𝑠 = 1)  та вихровим 

розпадом (𝑠 > 1) дають цікаві результати, які можуть мати зв’язок із структурами 

галактик. Один показує, що для нестабільних структур 𝑠 =  2 і 𝑠 =  3 ХТМ вихори 

переносять кутовий момент від центру до периферії гала, що може бути пов'язано з 

проблемою кривих обертання галактики. Ми виявили, що вихори з 𝑠 ≥ 4 нестійкі до 

розпаду на шматки, і таким чином накладають обмеження зверху на кутовий момент 

розглянутих структур ХТМ. Для стабільних 𝑠 =  1 вихорових структур ХТМ, можна 

припустити, що баріонна речовина може збиратися в центральній частині галактик, 

аналогічно атомарним БЕК із тепловими атомам, що заповнюють вихорові нитки. Ми 
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сподіваємось, що дослідження на цю тему можуть пролити світло на проблему 

утворення надмасивної чорної діри, яку можна побачити в центрі майже кожної 

великої галактики. 

Нові, все більш точні докази спостереження у поєднанні з істотним прогресом 

у теоретичних та обчислювальних методах є перспективними з точки зору 

підтвердження, обмеження або відмови від надплинної моделі ХТМ у найближчому 

майбутньому. Ми вважаємо, що результати, описані в цій роботі, допоможуть 

з'ясувати важливі властивості темної матерії аксіонної природи. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

В дисертації досліджувалася нелiнiйна динамiка тороïдальних Бозе-конденсатiв 

розріджених атомарних газів та самогравітуючих Бозе-конденсатах аксіонної темної 

матерії. Основні результати дослідницької роботи: 

1. В рамках наближення середнього поля було досліджено механізми генерації та 

розпаду стійких надплинних потоків у тороїдальних Бозе-конденсатах, що 

перемішуються широким лазерним пучком. Було продемонстровано, що 

багатозарядні надплинні потоки є нестійкими і, збуджуючи внутрішні 

поверхневі моди, з часом розпадаються.  

2. Вивчено зв’язок граничних параметрів лазерного пучка при яких відбувається 

перехід між квантовими циркуляційними станами; виходячи із теорії катастроф, 

була запропонована аналітична апроксимація чисельних результатів. 

3. Показано, що зменшення числа атомів призводить до зменшення ширини петлі 

гістерезису утвореної генерацією та подальшим розпадом надплинного потоку 

при різних кутових швидкостях обертання премішуючого лазерного пучка. 

4. Був розроблений систематичний метод аналізу енергетичних поверхонь у 

просторі хвильових функцій для знаходження значення висоти енергетичного 

бар'єру, що розділяє два різні квантові циркуляційні квазістаціонарні стани. 

5. Отримано аналог формули Арреніуса для оцінки часу переходу між 

циркуляційними станами під впливом теплового шуму. 

6. Було продемонстровано, що врахування в моделі теплового шуму дійсно знижує 

поріг переходу між циркуляційними станами. 

7. Досліджено взаємодію звуку, індукованого амплітудно-модульованим 

відштовхувальним пучком, із вдрукованим у невеликій ямці на головній вісі 

видовженого конденсату вихором. В просторі параметрів акустичної хвилі 

(частоти та амплітуди) була виявлена область в якій відбувається розпад 
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вихорового стану на поверхневі моди із підсиленням звукової хвилі. Примітно, 

що область розпаду обмежена верхньою та нижньою частотою хвиль для однієї 

і тієї ж амплітуди хвилі 

8. Визначено умови утворення просторово-часових вихорових кілець у 

надхолодних самоутримуючих атомарних газах після початкової деформації та 

вивчено їх послідовність для систем з різними початковими збуреннями та 

кількістю частинок. Встановлено, що період появи кілець визначається 

кількістю частинок, тоді як радіус кільця залежить як від величини початкової 

деформації, так і від кількості частинок 

9. Досліджено надплинні обертові самогравітуючі галактичні гала з Бозе-

конденсованої аксіонної темної матерії. За допомогою аналітичного 

варіаційного аналізу та чисельного моделювання проаналізовано стаціонарні 

тривимірні вихорові солітонні стани з різними топологічними зарядами 

10. Виявлено, що всі багатозарядні вихорові стани (𝑠 ≥ 2) галактичного гала темної 

матерії нестабільні, але однозарядний вихоровий солітон (𝑠 =  1) та 

фундаментальний солітон (𝑠 =  0) надзвичайно стійкі і виживають протягом 

часу життя Всесвіту. Для нестабільних структур 𝑠 =  2 і 𝑠 =  3 вихори 

переносять кутовий момент від центру до периферії гала, що може бути 

пов'язано з проблемою кривих обертання галактики. А для стабільних 𝑠 =  1 

вихорових структур, можна припустити, що баріонна речовина може зтікатися 

до центральної частини галактик, аналогічно атомарним Бозе-конденсатам із 

тепловими атомам, що заповнюють вихорові нитки. Це може бути пов’язано з 

проблемою утворення надмасивної чорної діри в центрі галактики. 
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