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 نامه:چکیده پایان-ب

هایی هستند که نسبت به های آشوبناک، سیستمپردازد. سیستمهای دینامیکی آشوبناک میی سیستمی آشوب به مطالعهنظریه
دهند. بنا به اصل تطابق، رفتارهای اند و با تغییر اندکی در شرایط اولیه رفتارهای بسیار متفاوتی بروز میشرایط اولیه بسیار حساس

-کنند. بر طبق این اصل، انتظار شکلمقیاس ناشی از ذراتی است که در حد میکروسکوپی رفتار می-های بزرگماکروسکوپی سیستم

های کوانتومی دور از ذهن نیست. اما با توجه به از بین رفتن مفهوم مسیر در دنیای کوانتومی، گیری رفتار آشوبناک در سیستم

سیرهای مجاور در فضای فاز(، غیرممکن است. در واقع، آشوب تعمیم مستقیم تعریف کالسیکی رفتار آشوبناک )واگرایی نمایی خط

کنند. اما، آشوب چگونه در دنیای های کوانتومی است که معادل کالسیکی آنها آشوبناک رفتار میمی سیستکوانتومی دانش مطالعه
های های تصادفی بعنوان سنگ بنای روشی ماتریسنماید؟ برای پاسخ به این سوال، باید توجه خود را به نظریهکوانتومی رخ می

 آشوب کوانتومی معطوف کنیم.

ای از فیزیک ماده چگال دنبال شدهنظم بعنوان مثال شناختهی بیرسانا در یک نانولوله-ی گذار عایقعهابتدا، هدف خود را با مطال

های تصادفی و خواص الکتریکی نانوتیوب را نشان ی ماتریسهای نظریهبینیکنیم. نتایج بدست آمده، توافق قابل قبول بین پیشمی
 دهد.می

های اپتیکی توانایی باالی این دانش را در امنیت باالی ی فیزیکی شبکهآشوبناک بعنوان الیهقبال بکارگیری ابزار اپتوالکتریکی 

رو ها در مقیاس کوانتومی دو مشکل پیشی آشوبناکی  سیستمبینی بازهمحاسباتی نمایان کرده است. با این وجود، تعیین و پیش
هایی ارائه دهیم. بر کنیم برای این نوع سواالت پاسخی حاضر سعی میهها در مقیاس بزرگ است. در پایاننامی این شبکهبرای توسعه

ی تولید هماهنگ دوم و سوم و همچنین جایگزیدگی نور در این اساس، در مسیر یافتن اثرات آشوب در دنیای کوانتومی، دو پدیده

دهیم. مورد بررسی و مطالعه قرار میی بلور فوتونیکی که در معرض یک میدان مغناطیسی موثر قرار گرفته است را یک شبکه

های مربوط به رژیم آشوبناک و هم برای رژیم منظم توافق خوبی با دینامیک دریافتیم که دینامیکی کوانتومی سیستم هم برای حالت
ترهای کنترل برد سیستم کوانتومی بعنوان تابعی از پارام-و بلند -کالسیک دارد. همچنین، دریافتیم که آمار نوسانات طیفی کوتاه

توان با استفاده از های کوانتومی تطابق دارد. افزون بر این، دریافتیم که میحالتهای جایگزیدگی ویژهسیستم بخوبی با ویژگی

 بینی زد.های تصادفی در مورد جایگزیدگی نور دست به پیشی ماتریسنظریه
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