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 عنوان الرسالة :

 اينشتاين -في تكثيف بوزدراسة نظرية لبعض العوامل المؤثرة في سلوك دالة الموجة المستخدمة 
 

 ملخص الرسالة :

في هذه الرسالة  تم دراسة  بعض خصائص تكثيف بوز اينشتاين للغاز المثاالي نظريا ح حيام تام ت ليال سالوك دالاة الموجاة  دراسات       

هاي   الجهاد المتناا مح جهاد  اينشتاينح  هذه الجهاود -ت ت تأثير ثالثة أنوع من جهود المصيدة الخارجية المستخدمة في انتاج تكثيف بوز

الشبيكة البصريح  بئر الجهد المزد ج(  تم استخدام هذه الجهود بصورة منفردة أ  متداخل  مع بعضهاح تم تثبيت قيمة الالخطية عناد قايم 

سالوك دالاة علاى  ALتام دراساة تاأثير معامال ازناايز تر بي   م ددة  على طول مجال الدراسة  مان أجال دراساة تاأثير العوامال ا خار.

الموجة  توزيع الجهدح حيم تم استخدام جهد متنا م بصورة منفردة   مرة اخرى متداخآل مع جهد الشبيكة البصري لكاي ياتم دراساة هاذا 

المعاملح  قد  ض نا تأثير هذا المعامل في توزيع الجهد  دال  الموجاة  با ضاافة الاى طبيعاة العالقاة باين هاذا المعامال   الطاقاة  الجهاد 

بعاد تثبيات  qكيميائي.   قد تم استخدم الجهد المتنا م المتداخل ماع جهاد الشابيكة البصاري لدراساة تاأثير معامال جهاد الشابيكة البصاري ال

 ضا نا طبيعاة ,عند قيم معينةح    ض نا ايض  تأثيره فاي سالوك دالاة الموجاة  توزياع الجهاودح بااضاافة انناا  ALعامل الجهد المتنا م 

علاى طبيعاة  سالوك دالاة الموجا   Aد الكيميائي  الطاقة مع هاذا المعامال.   قاد تام دراساة تاأثير معامال مرشاز ا نتشاار العالقة بين الجه

 الجهد ح  طبيعة العالقة بين هذا العامل  الطاقاة  الجهاد الكيمياائي.   تام مالحظاة تاأثير هاذة العوامال علاى سالوك دالاة الموجاة  توزياع 

  أينشتاين.  -نتاج تكثيف بوزالجهد  بتالي لها تأثير في ا
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Abstract of thesis 

           This study entails some of the theoretical characteristics of Bose -  Einstein intensification of the ideal 

gas properties, since the wave function behavior has been studied and analysed according to the effect three 

types of external potentials trapping that are used in the production Bose – Einstein condensation which are 

(harmonic potential, optical lattice potential , and double well potential) that have been used as individual or 

overlapping potentials, and the value of the non-linear has been confirmed according to fixed values in the 

whole study in order to the study the effect of  the other elements. The effect anisotropy AL has been studied 

according  to the behavior of the wave function and the distribution potential where the harmonic potential has 

individually at first, than it has been overlapped with the optical lattice potential in order to study this factor.  

Furthermore, the effect of this factor has been explained due to the distribution potential, function wave and 

relation type between the factor itself, chemical potential and energy. Additionally, we have used the 

intertwined   harmonic potential with the optical lattice to study the effect of optical lattice potential factor q 

after confirming the harmonic potential AL at certain values, with exposition of it's effect the wave function 

behavior and distribution of potential with explanation to the nature of the relation between the chemical 

potential and energy with this factor. In addition to that, we have studied the influence of the center of double 

well potential coefficient A on the nature and behavior of the wave function and potential, and the nature of the 

relationship between this factor and chemical potential and energy. Noting the effect of these factors on the 

behavior of the wave function and the distribution of potential, therefore it has effect in Bose – Einstein 

condensation production. 

 


