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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 



10 
 

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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