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الملخص
يحفز الطلب المتزايد على سرعة وسعة معالجة البيانات األعلى على استبدال معالجة البيانات اإللكترونية الحالية بمعالجة البيانات الضوئية
بالتماثل مع االستبدال الناجح التصاالت البيانات اإللكترونية عن طريق اتصاالت البيانات الضوئية .في محاولة لتحقيق معالجة شاملة للبيانات
الضوئية  ،نهدف إلى استخدام  solitonsفي مصفوفات الدليل الموجي ألداء جميع عمليات معالجة البيانات الضوئية Solitons .هي
موجات غير خطية خاصة تُقدر لقدرتها على الحفاظ على شكلها وسرعتها قبل وبعد التشتت .يتم مالحظتها بشكل طبيعي في مجاالت متنوعة
من العلوم  ،و هي الفيزياء غير الخطية والرياضيات والديناميكا المائية والفيزياء الحيوية ونظرية المجال الكمومي وما إلى ذلك مع التطبيقات
المحتملة في أنظمة االتصاالت والموجهات والمفاتيح ومضاعفات اإلرسال والبوابات المنطقية وأجهزة الكمبيوتر.
تتعامل األطروحة مع  ، solitonsونسته دف تصميم مصفوفات الدليل الموجي التي تسمح بمعالجة البيانات المفيدة مثل التبديل والتوجيه
والتوجيه والبوابة المنطقية والتدفق أحادي االتجاه والحوسبة في النهاية .تبدأ الرسالة من خالل توصيف السلوك الديناميكي للسلتون المنفصل
 ،بما في ذلك تفاعلها  ،وتشتت اإلمكانات  ،ثم استغالل هذه الخصائص لتصميم أجهزة معالجة البيانات الضوئية .تم استخدام الطريقة النظرية
مثل طريقة التباين والحساب العددي للتحقق من أداء األجهزة المصممة .يقدم الفصل األول لمحة موجزة عن الموضوع ويوضح أهمية
الدراسة .تم تخصيص الفصل  2لتقديم بروتوكول إلضافة أرقام ثنائية باستخدام  solitonsالمنفصلة في مصفوفات الدليل الموجي حيث
نوضح أنه يمكن استغالل التفاعل غير الخطي بين  solitonsالمنفصلة في مصفوفات الدليل الموجي لتصميم إضافة نصف وكاملة .يتعامل
الفصل  3مع بروتوكول لتحقيق ميزة أساسية للترانزستور البصري  ،أال وهي تضخيم إشارة الدخل باستخدام  solitonsالمنفصلة في
مصفوفات الدليل الموجي .الفصل  4يدرس حالة منضمة الثنين من السلتونين المنفصلين في مصفوفة دليل موجي ثنائي األبعاد الستقصاء
تأثير االرتباط على حركية السلتونين .يتعامل الفصل  5مع اإلثارات الطوبولوجية الشبيهة بـ  Skyrmionلنظام ثنائي األبعاد تدور / 1-
 2تم تعيينه لنظام ماناكوف .تم تخصيص الفصل  6لدراسة ديناميكيات مكونين من السليتون الساطع الساطع ( )BBمن خالل حاجز مزدوج
محتمل غير عاكس وبئر في إطار نظام ماناكوف تحكمه معادالت شرودنجر غير الخطية المقترنة لتحقيق تدفق أحادي االتجاه .يوفر الفصل
ا
بروتوكوال للبوابة التي يتم التحكم فيها كمياا  NOT -والتي تستند إلى عملية اثنين كيوبت من خالل التحقيق في تشتت السوليتون من
7
خالل بئر محتمل غير عاكس في نظام بصري .يوضح هذا البروتوكول احتمالية تشتت  solitonبواسطة بئر محتمل لمعالجة المعلومات
الكمية .الفصل  8يختتم الدروس المستفادة بأكملها والتوجهات المستقبلية للبحث.
نعتقد أن هذه الرسالة هي مساهمة مهمة في ال جهد المبذول نحو تحقيق األجهزة البصرية في تحقيق معالجة البيانات الضوئية القائمة على
السوليتون.
كلمات البحث الرئيسية solitons ،solitons :المنفصلة  solitons ،الضوئية  ،صفائف الدليل الموجي  ،معالجة البيانات الضوئية
بالكامل  ،جميع األجهزة البصرية.

