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 یضلعششکند در ساختار بلور فوتونی نوع میله با شبکه  نوری مبتنی بر نور یهاحافظهنوع جدیدی از  یسازهیشبدر این مقاله، طراحی و  ده:کیچ

شتن،  شودیمارائه  برای اولین بار ستقل و با تغییر  یدارنگهکه کنترل فرآیند نو صورت م ستبیضرو خواندن اطالعات به  . ردیگیمصورت  شک
بر اساس و و قابلیت کارکرد به صورت موازی  آمدهدستبهکند در بلورهای فوتونی  مفهوم نور یهیپااز نوع فلش است که بر  شدهیمعرفحافظه نوری 

سیمالتروش  شده، هرچند عملکرد  1نانومتر با پهنای باند  1550 کاری موجطولعملکرد در را دارد. حافظه برای  موجطول نگیپلک نانومتر طراحی 
صل  ستفاده از ا سیعی از در بلورهای فوتو یریپذاسیمقساختار با ا ست. فاکتور  یهاموجطولنی به محدوده و سترش ا باند مخابرات نوری قابل گ

با افزایش سللایز حافظه قابل ارتقاا اسللت. طول عمر فوتون با  اسللت که 5104/3کیفیت در محل سلللول حافظه برای سللاختار پیشللنهادی برابر با 

ست.  6/0 با برابر  5104/3فاکتور کیفیت  کردنلحاظ ساختار پیشنهادی برای حافظه نوری، امکان کنترل مستقل  یهایژگیونانوثانیه ا قابل توجه 
حافظه و ایجاد تطبیق  یدارنگهفرایند نوشللتن و خواندن اطالعات، اندازه کوچ ، سللرعت باری فرایند خواندن و نوشللتن، مدت زمان طورنی برای 

 .شودیمکه باعث افزایش بازده الحاق  استحافظهورودی/ خروجی و سلول  یهااهدرگبرابر برای  بًایتقرگروه  شکستبیضر
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Abstract: In this article, design and simulation of an optical memory based on slow light phenomenon is presented for the first time 

in a hexagonal rod-type photonic crystal. The write, storage, and read processes are controlled independently by refractive index 

change. The proposed flash memory is capable of operating in either parallel form or by taking advantage of wavelength division 

multiplexing technique. Here, the memory cell is designed to function at =1550nm, however, the scalability rule in photonic crystals 

aids to adjust the operating wavelength in a wide optical communication frequency range. The Q-factor of the proposed memory cell 

is ~3.4105 and this can be enhanced considering larger memory structure. The photon lifetime of 0.6ns is achieved for the memory 

cell for Q-factor of about 3.4105. The fascinating characteristics of the presented optical memory include independently controlled 

write and read processes, compact size, high-speed operation, long photon lifetime, and perfect group index matching between the 

memory cell and the input/output ports which enhances the coupling efficiency. 
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 مقدمه -1

پردازش  یهاستمیساجزاا در  نیتریاساسنوری یکی از  یهاحافظه
. ]1[ اندگرفتهبسیار مورد توجه قرار  رًایاخاطالعات نوری هستند که 

نوری در حالت کلی نیازمند  یهاحافظهایجاد خطوط تاخیری، بافرها و 
بستری برای کنترل سرعت و کندکردن نور هستند، ازاینرو فرایند 

توسط پروفسور لنه هائو  1999کندکردن نور که برای اولین بار در سال 
توجه زیادی را به خود جلب کرد  ،انشتین نشان داده شد-با چگالش بوز
برای تحقق نور کند گزارش شد  یترمتنوعمختلف و  یهاروشو بعدها 

، 2، نوسان جمعیت همدوس1که شامل شفافیت القایی الکترومغناطیسی
. ]2-4 [استفاده از پاشندگی مواد مثل فلزات و بلورهای فوتونی هستند 

جهت ذخیره اطالعات نوری مدنظر قرار  رًایاخکه  ییهاروشیکی از 
، کندکردن نور با استفاده از مفاهیم کوانتومی همچون استگرفته

 ،]3،4[ استچند ترازه  یهاستمیسشفافیت القایی الکترومغناطیسی در 
که قادر است ی  حالت کوانتومی مفید را از طریق تعامل با نور ذخیره 

کندکردن نور، بلورهای فوتونی به دلیل  یهاروش. از بین تمام ]6،5[کند 
، یریپذاسیمقهمچون قابلیت  فرد بهمنحصر  یهایژگیوداشتن 
بار، ماهیت چندپارامتری بودن، امکان کارکرد در دمای  یریپذکنترل
روز بسیار مورد توجه قرار  یهایتکنولوژو فرایند ساخت هماهنگ با  اتاق
. بلورهای فوتونی در محدوده وسیعی از کاربردها همچون ]9-7[ اندگرفته
نوری، حسگرها و  یهاتیگنوری، مدورتورهای نوری،  یهاچییسو

 .]14-10[اندگرفتهنوری مورد بررسی و استفاده قرار  یهاحافظه

که  دهدیمنوری نشان  یهاحافظهبر روی  گرفتهصورتمطالعات     

تحقق  یهایدشواربا توجه به  افتهیتحققو  شدهمطالعهساختارهای 

 یهاسالاز نوع حافظه رم هستند. در  عمدتًااز نوع فلش،  یهاحافظه

  3اخیر تحقق حافظه نوری در بستر فیبر نوری با استفاده از باری  سازی

صورت  خاص یهایناخالصبا اعمال  وفیبر در محل ذخیره داده نوری 

 15،16[ شودیماستفاده اطالعات پالس کنترلی برای خواندن  زا گرفته و

 یسازمجتمععدم قابلیت  ،نوری یهاحافظهنوع چالش این  نیتریاصل .]

است. اولین حافظه نوری در بستر سیلیکون با استفاده از کاواک به شکل 

L  و استفاده از نور غیرخطی محقق شد ولی توان نوری بار برای کنترل

 100پایین در حد  یدارنگهمیلی وات و زمان  4/0حافظه در حد 

 شدهساخته، نمونه 2012. در سال ]17،18[پیکوثانیه از ایرادهای آن بود 

 4با استفاده از اثر نور غیرخطی و دو پایایی از نوع رم حافظه نوری

InGaAsP  مدفون در بسترInP تحقق یافت که نیاز به اعمال نور بایاس ،

ای کنترلی بر به عنوان پالسبه طور مداوم داشت و پالس توان پایینی 

تا  2008از سال   .]19[ کردیمتغییر طول موج تشدید کاواک عمل 

کانال با استفاده از جابجایی موقعیت  32، حافظه نوری نوع رم با 2014

و ایجاد کاواک با فاکتور کیفیت بار و مفهوم دوپایایی ساخته  هاحفره

یمطول موج عمل  نگیپلکسیمالتشد که به صورت سری و با روش 

، ی  نمونه حافظه تمام نوری با استفاده 2015. در سال ]22-20[ کرد

. ]23[معرفی شد  InP در InGaAsPشکل بهینه با مواد -Lاز کاواک 

نوری در بستر بلورفوتونی که  یهاحافظهدیگری از  یهانمونههمچنین 

 .  ]42[ ند، نیز ارائه شدشوندیمکنترل  5نوری-الکترو شکلبه
در بستر بلور با کاواک حلقوی ، نوعی ساختار حافظه نوری ]25[در     

ه که بر پای استشدهفوتونی با کم  نور غیرخطی و اثر کر نشان داده 
 5و مدت زمان تغییر حالت حافظه برابر  کندیمپایایی عمل  سازوکار دو

برای  30پیکوثانیه است. در این پژوهش از فاکتور کیفیت پایین در حد 
دستیابی به تغییر حالت سریع استفاده شده است. امتیاز دیگر این 

است که باعث شده تا سیگنال  6پژوهش طراحی کاواک با مدهای تبهگن

، ]25[در  شدهارائهول حافظه واحدی باشند. سل موجطولو پمپ دارای 
 از سلولهای حافظه قابل تعمیم است. یاهیآرابه 
با حذف نیاز به نور و  7در پژوهش دیگری با استفاده از تغییر فاز مواد    

بایاس مداوم برای نگهداری بیت حافظه، زمان خواندن و نوشتن به ترتیب 

 .]26 [ استآمده به دستپیکو ثانیه  500برابر با ده نانو ثانیه و 

اپتیکی -، طراحی حافظه نوری با استفاده از خاصیت ترمو]27[در     
ت اپتی  اس-پایایی ترمو و ساختار دارای دو استگرفتهمواد مدنظر قرار 

که قابلیت نوشتن، پاک کردن و خواندن ی  بیت حافظه به صورت 
 500خواندن کمتر از -. زمان نوشتناستشدهتجربی نشان داده 

 اپتیکی از پیش گزارش-ترمو یهاحافظهمیکروثانیه است که نسبت به 
 100-25و بازه دمایی مناسب برای عملکرد آن  استداشتهشده، بهبود 

 است. گرادیسانتدرجه 
نوری با استفاده  یهاحافظه، به معرفی نوعی دیگر از ]28[پژوهش     

که با بهبود ماژول یانگ  پردازدیم یاشهیشطال در بستر  یهاذرهاز نانو 
 یسازرهیذخقابلیت  هانانوذرهساختار )بهبود دو برابری( و تغییر شکل 

و قابلیت ذخیره حجم وسیعی از  کندیمزمان فراهم چند سطحی را هم
 سال را دارد. 600ترابایت با طول عمر بیش از  10در حد  هاداده

به وسیله نور  5Te2Sb2Ge، حافظه نوری با تغییر فاز ماده ]29[در     
بیت( را دارد.  5 بًایتقرسطح ) 34که قابلیت ذخیره سازی  استشدهارائه 

و نامرتب به  شدهمرتبمدت زمان ماندگاری مواد در حارت ساختاری 
طور چشمگیری بارست و تنها با تابش لیزر خاص امکان تغییر حالت 

از تغییر فاز ماده برای نگهداری  توانیمکه به نوعی  شودیمماده فراهم 
 بهره گرفت. هاداده

و  یدارهنگایجاد حافظه از نوع فلش با کنترل مستقل فرایند نوشتن،     
در این  .استنشدهخواندن اطالعات در بستر بلور فوتونی تا کنون گزارش 
رای اولین ب وتونیمقاله امکان تحقق حافظه نوری نوع فلش در بستر بلور ف

 .خواهدشدبا استفاده از نور کند نشان داده  بار

در این مطالعه، با استفاده از مفهوم نور کند در بلورهای فوتونی به      
که با  استشدهطراحی حافظه نوری فلش با فاکتور کیفیت بار پرداخته 

اطالعات را در  تواندیمداشتن فاکتور کیفیت و طول عمر فوتون بار 
کند. در  یدارنگهدر داخل سلول حافظه  یتریطورن یهازمانمدت 

 یژگیوطراحی حافظه مورد نظر از دو نوع ساختار بلور فوتونی نوع میله با 
. برای سلول حافظه، موجبر بلور فوتونی شامل استشدهنور کند استفاده 

است که به عنوان  نانومتر 74در داخل کانال با شعاع   یالکترید لهیم
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. بهینه سازی و روال طراحی کندیممحل نگهداری اطالعات نوری عمل 
ر در پهنای باند بار د ریتأخچنین ساختاری با هدف دستیابی به معیار 

کاربرد  ]30[در مرجع . استشده، به تفصیل توضیح داده ]30[مرجع 
موجبری مدنظر بود ولی با اعمال تغییراتی و نگه داشتن ی  راد در داخل 

 استدهشکانال، کاواک نوری فوق باند باری  با فاکتور کیفیت بار محقق 
برای در این مقاله، که برای سلول حافظه نوری بسیار مطلوب است. 

ودی و کنترل فرایند نوشتن و خواندن اطالعات نوری از موجبرهای ور
حلقوی در داخل موجبر  یهاحفرهخروجی قابل کنترل که متشکل از 

طراحی شده برای موجبرهای  یساختارها. استشدهاست، استفاده 
ورودی و خروجی و سلول حافظه در طول موج کاری، از نظر 

گروه بسیار به هم نزدی  بوده و شرایط بهتری از نظر  شکستبیضر
. نتایج گزارش شده در این مطالعه کاربردهای کنندیمالحاق نور فراهم 

انتقال و نگهداری اطالعات نوری با استفاده از ، برای پردازش یابالقوه
 . کندیمساختارهای مبتنی بر نور کند ایجاد 

 مورد استفاده برای محاسبه ساختارهای باند و توزیع میدان افزارنرم    
بسط امواج تخت  یهاروشاز  بیترتبهاست که  8آرسافت در این مقاله،

 شکستبیضر. برای محاسبه بردیمو تفاضالت محدود حوزه زمانی بهره 
ترتیب نگارش . استشده استفاده 9لومریکال افزارنرمساختار نیز از  مؤثر

مقاله به این صورت است که در ادامه، موجبرهای ورودی و خروجی با 
و سپس  شودیمو مد ناراستی هدایتی ارائه  شکستبیضرقابلیت کنترل 

عملکرد آن مورد بررسی  نحوهساختار حافظه نوری مورد نظر به همراه 
 .ردیگیمقرار 

طراحی حافظه نوری با قابلیت کنترل مستقل فرایند  -2

 و خواندن اطالعات با استفاده از نور کند یدارنگهنوشتن، 

ه به عنوان بستری مناسب برای ساختار پایه مورد استفاده در این مقاله ک
، شامل ساختار بلور فوتونی استشدهطراحی حافظه نوری درنظر گرفته 

نوع میله با چینش شش ضلعی است که توصیف دقیق ساختار عملی آن 
و ساخت تجربی موجبر مشابه آن  استآمده 1شکل در جانب با دید از 

 . استشده ارائه ]31  [در
 

 
 شکستبیضرو توزیع جانب : شماتیکی از ساختار با دید از 1شکل 

 ساختار موردنظر.

 

عدی سه ب یسازهیشبهرچند که تحلیل دقیق ساختار عملی نیازمند     
 effn=4/3) که برابر با  مؤثر شکستبیضراز مفهوم  یریگبهرهاست اما با 

(، ساختار با حفظ دقت کافی به صورت دو بعدی مورد استشدهمحاسبه 

 فرایند خواندن و نوشتن رکردنیپذکنترل منظوربه. ردیگیمبررسی قرار 
یمحلقوی برای موجبر ورودی و خروجی استفاده  یهاحفرهاطالعات، از 

حفره امکان کنترل کامل حافظه نوری  شکستبیضرکه با تغییر  شود
با استفاده از وارد کردن  توانیمرا  شکستبیرض. تغییر شودیمفراهم 

ترل آورد و کن وجود بهو یا نور غیرخطی اعمال پتانسیل  ،مایع، کنترل دما
کرد. در این مقاله، هر جزا از ساختار حافظه که شامل سلول نگهداری 
اطالعات و موجبرهای ورودی و خروجی است، به صورت مجزا معرفی و 

برای تحقق حافظه  اترکیب این اجزا ینحوهو در نهایت   شوندیمتحلیل 
 . ردیگیمنوری مورد بررسی قرار 

 a3/0=R( ،aو شعاع  4/3 مؤثر شکستبیضربرای ساختار پایه با      
میدان ) TM 10قطبیدگیبرای ثابت شبکه بلور فوتونی است( باند ممنوعه 

ب صفحه تناو الکتریکی عمود بر صفحه تناوب و میدان مغناطیسی در
قرار دارد.  316/0تا  228/0شده  11در محدوده فرکانس بهنجار(، است

اطالعات  یدارنگهبرای ایجاد ساختار سلول حافظه که به عنوان محل 
با شعاع  ییهالهیمبا درنظر گرفتن  ،2طبق شکل ، شودیمنوری قلمداد 

a2/0=r  در داخل موجبر به صورت دو در میان بیشترین مقدار
 در محدوده فرکانس بهنجار شده 647 با برابر گروه شکستبیضر

  .استآمده دست به، 2387/0تا 2382/0
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گروه برای مدناراستی  شکستبیضر( b( ساختار باند و)a: )2شکل 

 . حافظهسلول 

مد ناراستی هدایتی با این توصیف در داخل باند ممنوعه و در زیر خط 
 یهاوارهیدنور قرار دارد که باعث کاهش تلفات و هدررفت نشتی نور به 

 .شودیمموجبر و هوا 
برای فرایند خواندن و نوشتن  ریپذکنترل درگاهبرای طراحی      

گروه  شکستبیضراطالعات به صورت مستقل از هم، و برای دستیابی به 
در طول موج کاری، از ساختار مشابه سلول حافظه  647نزدی  به 
در داخل کانال   یالکترید یهالهیمبا این تفاوت که  استشدهاستفاده 
 .اندشدهحلقوی دو در میان در داخل موجبر جایگزین  یهاحفرهبا 

در نظر گرفته شده برای تحلیل موجبرهای ورودی و  3×5ابرشبکه 
 .استشدهنشان داده  3روجی در شکل خ

 

حلقوی در داخل موجبر برای  یهاحفره:  موجبر بلور فوتونی با 3شکل

 درگاه ورودی و خروجی حافظه نوری موردنظر.

 یهاحفرهداخلی و بیرونی  یهاشعاعمقادیر مختلفی از  یازابه      

 یهاحفرهحلقوی و با درنظرگرفتن مالحظات ساخت )ضخامت دیواره 

و نتایج  شده ، ساختار تحلیل]32[نانومتر باشد(  30حلقوی حداقل 

هدف از تحلیل ساختار باند برای مورد بررسی قرار گرفتند.  آمدهدستبه

، 3در شکل  شدهدادهحلقوی نشان  یهاحفرهموجبر بلور فوتونی با 

دستیابی به مدهای ناراستی هدایتی در مجاورت مد سلول حافظه است 

هوایی همپوشانی بین مدهای درگاه ورودی  یهاحفره یازابه کهیطوربه

و خروجی وجود نداشته باشد، ازطرفی مد درگاه ورودی و خروجی در 

بهنجار شده بارتری نسبت به مد سلول حافظه قرار گیرد  یهافرکانس

و کشیده شدن باند به سمت  هاحفره شکستبیضرتا با افزایش 

و در نتیجه ایجاد همپوشانی بین باندها فرایند  ترنییپا یهافرکانس

صورت گیرد.  فرکانس مرکزی  ریپذکنترلنوشتن و خواندن به صورت 

شعاع داخلی  یازابه است. =a/ 2385/0مد سلول حافظه نوری برابر با 

و  ، مد هدایتیa4/0و  a3/0حلقوی برابر  یهاحفرهو بیرونی 

 4ی و خروجی مطابق با شکل ورود یهادرگاه گروه شکستبیضر

از  و ردیگیمقرار  2441/0تا  2427/0در بازه فرکانسی که ، خواهند بود

 نظر فرکانسی بسیار نزدی  به مد هدایتی برای سلول حافظه است. 

 
گروه برای مدناراستی  شکستبیضر( b( ساختار باند و)a): 4شکل

حلقوی به صورت دو در میان در  یهاحفرههدایتی برای موجبر با 

 a3 /0داخلی و بیرونی به ترتیب برابر با  یهاشعاع یازابهداخل کانال 

=1r وa4/0 =2r. 

و  5برای ساختار شکل  Rsoftفاکتور کیفیت سلول حافظه در برنامه     
را نتیجه  5104/3محاسبه شد که مقدار  هاحلقههوایی در  یهاحفره

داد. فاکتور کیفیت با زمان نگهداری حافظه طبق رابطه  
/20/2α=τω0Q=ω  .هرچه فاکتور کیفیت کاواک  یعبارتبهمتناسب است

بارتر باشد، نرخ هدر رفت انرژی از کاواک کمتر و یا به عبارت بهتر، زمان 
نگهداری حافظه بارتر خواهد بود. نرخ خاموشی متناسب با رابطه نمایی 

tα-e  یاτt/-e است که با انتخاب nm 1550= λ زمان خاموشی یا طول ،
 نانوثانیه خواهد بود. 6/0عمر فوتون و یا زمان نگهداری حافظه برابر با 
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: محاسبه فاکتور کیفیت برای سلول حافظه با استفاده از 5شکل 

 .Rsoft افزارنرم
 

 و بررسی عملکرد حافظه نوری طراحی شده  یسازهیشب -3

ساختار حافظه نوری پیشنهادی در این مقاله، ترکیبی از ساختارهای 
داده و  یدارنگهاشاره شده در بخش قبل به عنوان سلول حافظه جهت 

ورودی و خروجی برای نوشتن و خواندن اطالعات  ریپذکنترلموجبرهای 
، موجبر بلور فوتونی با 6تحلیل شد. مطابق با شکل  2است که در بخش 

در مرکز کانال به عنوان محل نگهداری اطالعات است   یلکترایدمیله 
حلقوی به منظور  یهاحفرهکه در دوسمت آن موجبر بلور فوتونی با 
 نوشتن و خواندن اطالعات قرار گرفته است. 

 
( دید از باالی b( شمای سه بعدی از ساختار حافظه نوری و )a:  )6شکل

( dترکیب حافظه موازی و )( c، )مؤثر شکستبیضرساختار معادل با 

 .WDMبراساس 

ساختار پیشنهادی برای حافظه نوری فلش با استفاده از روش          
مقادیر مختلفی از  یازابه 3×  5بسط موج تخت برای ابرشبکه 

داخل موجبر در درگاه ورودی و  یهاحلقهحفره داخلی  شکستبیضر
 شکستبیضرتا محدوده قابل قبول  ردیگیمخروجی مورد بررسی قرار 

حافظه  کردعمل ینحوهبرای فرایند نوشتن و خواندن تعیین گردد. 
درحالت کلی به این صورت است که ابتدا اطالعات از طریق درگاه ورودی 

پس برای نوشتن اطالعات در سلول  ،باید در سلول حافظه نوشته شوند
ستی درگاه ورودی و سلول حافظه باید شرایطی فراهم شود که باند نارا

وی این حلق یحفرها شکستبیضرکه با افزایش  باشندداشته یپوشانهم
با  یدارنگهبعد از رسیدن اطالعات به محل  شودیمامکان فراهم 
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تا  اطالعات یپوشانهمبه حالت قبلی و رفع  شکستبازگرداندن ضریب 
یمی تنظیم زمان دلخواه )که با فاکتور کیفیت و سطح توان نور ورود

. برای خواندن اطالعات همان فرایندی شودیم یدارنگه( در سلول شود
 ودنبکسانیکه برای نوشتن انجام شد باید به ساختار اعمال شود که 

شرایط یکسانی برای ایجاد  شودیمدرگاه ورودی و خروجی باعث 
 .فراهم شودباندها و درنتیجه نوشتن و خواندن اطالعات  یپوشانهم
که اشاره شد، شرط عبور نور از بین هری  از زیر  طورهمان     
حافظه نوری موردنظر، ایجاد همپوشانی بین مدهای هدایتی  یهابخش

 1550سلول حافظه و هربخش است، یعنی ایجاد شرایطی که طول موج 
. مدهای هدایتی باشدداشتهنانومتر امکان انتشار در هر دو جزا ساختار را 

رودی/خروجی و سلول حافظه از نظر فرکانس، اختالف کمی در موجبر و
 مناسب به داخل شکستبیضرمایعی با  کردناضافهبا هم دارند که با 

اند ب ییجاجابهحلقوی این اختالف اندک قابل جبران بوده و با  یهاحفره
بهنجارشده  یهافرکانسهدایتی موجبرهای ورودی و خروجی به سمت 

روش  .شودیمبین باندها در هر جز ساختار فراهم  یپوشانهم ترنییپا
 یپوشانهمو ایجاد  شکستبیضرتر تغییر اعمال مایع برای درک آسان

 یریگبهرهکه روش کارآمدتر درحالی استشدهپوشانی، ارائه یا عدم هم
ترین توان نوری و از نور غیرخطی برای ساختار پیشنهادی است تا با کم

 لیدلبه با سرعت بار بتوان پروسه خواندن و نوشتن را کنترل کرد. 
 تصوربهدو درگاه از هم، کنترل فرایند نوشتن و خواندن  بودنمستقل

مستقل از هم قابل کنترل است. داشتن خصوصیت نور کند در این 
 ایتیتا شیب مدهای هد شدهباعثساختار به عنوان ایده اصلی طراحی، 
ین ب یپوشانهمو عدم  یپوشانهمنزدی  به صفر شود تا شرایط برای 

یمکه  شدهاضافهمایع  شکستبیضرو با تغییر اندک در  ترراحتمدها 
 کردنیخالحتی با پر و  نور غیرخطی الکتریکی، حرارتی و صورتبه تواند
فراهم گردد. نیز  12نوری یهاالیسدر  شدهشناخته یهاروشبا  هاحفره

کنترل فرایند خواندن و نوشتن اطالعات در حافظه پیشنهادی، با استفاده 
شامل  تواندیمحلقوی که  یهاحفرهاز اثر نور غیرخطی مایع درون 

مناسب، مایعات به همراه نانو ذرات و  شکستبیضرمایعات با محدوده 
روش کار  .]37-33[یا مایعات با ترکیبات یونی باشد، قابل تحقق است 

، مثبت )منفی( تیرخطیغبیضراست که برای مایعات با  صورتنیا به
( استفاده 43/1از  ترشیب) 32/1کمتر از  شکستبیضرباید از مایعاتی با 

، شکستبیضرشود تا با اعمال اثر غیرخطی و با افزایش )کاهش( 
ورودی و خروجی ایجاد  یهادرگاهمدهای سلول حافظه و  یپوشانهم
حلقوی هوایی، نتایج تحلیل تفاضل محدود حوزه  یهاحفره یازابهشود. 

عدم امکان الحاق نور  گرانیبکه  استشدهنشان داده  7زمانی در شکل 
مدهای هدایتی بین دو جزا از ساختار  یپوشانهمعدم  خاطربهبه ورودی 
بین مدهای هدایتی سلول حافظه و موجبر با  یپوشانهماست. عدم 

 و 2382/0-2387/0در محدوده  بیترتبهحلقوی هوایی که  یهاحفره
 1550عدم امکان الحاق نور  یمعنبهقرار دارند،  2427/0 -2441/0

 نانومتر )که ساختار کلی براساس آن تنظیم شده( به درگاه ورودی است. 

حلقوی  یهاحفره، نتایج بسط موج تخت برای موجبر با 8شکل     
 طیمایع در اثر نور غیرخ شکستبیضریا تغییر مناسب و  پرشده با مایع

حلقوی،  یهاحفرهدر داخل  شکستبیضر تغییرکه با  دهدیمنشان را 
، مد موجبر ورودی و خروجی 43/1تا  32/1در بازه  شکستبیضربه ازای 

شده و درنتیجه  جاجابه ترنییپابهنجارشده  یهافرکانسبه سمت 
 2385/0همپوشانی بین مدهای هدایتی در دو ساختار با فرکانس مرکزی 

a/= شد.دخواه ریپذامکان 

 

 
 یازابهنانومتر به ساختار  1550: توزیع میدان برای الحاق نور 7شکل

 حلقوی هوایی در موجبر ورودی. یهاحفره

 
: مدهای هدایتی برای موجبرهای ورودی و خروجی به ازای 8شکل

حلقوی و مقایسه  یهاحفرهبرای   43/1و  32/1 شکستبیضرا

 باندها با باند ناراستی سلول حافظه. یپوشانهممحدوده 

ساختار پیشنهادی برای حافظه از مفهوم نور کند )و در نتیجه         
پوشانی مدهای باندهای ناراستی تخت( برای ایجاد و یا عدم ایجاد هم

که  ییجاآن. از ردیگیمخروجی و سلول حافظه بهره -موجبر ورودی
بین باندهای ناراستی با استفاده  یپوشانهمپوشانی و یا عدم کنترل هم
پذیر است، فلذا این ساختار ای تخت با مصرف توان پایین امکاناز بانده

قادر به تزویج و یا برعکس عدم  ترنییپابا اعمال نور غیرخطی با توان 
 تزویج نور بین سلول حافظه و موجبر خواهدشد.
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به ساختار  35/1 شکستبیضرمایعی با  کردناضافهبا نمونه،  عنوانبه
ایجاد همپوشانی بین باندها امکان الحاق نور ورودی به  لیدل بهحلقوی، 

یمموجبر ورودی فراهم شده و درواقع امکان نوشتن اطالعات فراهم 
نشان داده  9انتشار میدان برای چنین حالتی در شکل  ینحوه. گردد
قوی حل برموجبه  یراحتبهاین موضوع است که نور  گرانیبکه  استشده

. رسدیماطالعات است،  یدارنگهل حافظه که محل الحاق شده و به سلو
 یهاحفرهمد هدایتی موجبر ورودی در این حالت نسبت به حالت قبل )

 . استشده جاجابه ترنییپاحلقوی هوایی( به سمت فرکانس 
 

 
نفوذ مایعی با  یازابهانتشار میدان مد هدایتی  ینحوه: 9شکل

برای کنترل فرایند نوشتن  هاحلقهبه داخل  35/1 شکستبیضر

 اطالعات.

، خصوصیت نور =a/ 2385/0فرکانس مرکزی  یازابهساختار حلقوی    
که بسیار نزدی  به  دهدیمرا نشان  623کندی با ضریب شکست گروه 

 ترراحتاست و باعث الحاق  (gn=647)گروه سلول حافظه  شکستبیضر
اساسی در حوزه نور کند،  یهاچالشیکی از  .شودیمنور به موجبر 

 ستشکبیضرعدم تطبیق  لیدلبهسختی الحاق نور در موجبر نور کند 
قابل  ، این مشکلشکستبیضرگروه است که با تدریجی کردن تغییرات 

 شکستبیضر. در این مقاله، این تفاوت بین ]83[است  شدنرفع
 کهیدرحالمدناراستی موجبر و سلول حافظه نیز ممکن بود ایجاد شود، 

از موجبر به سلول و  /a= 2385/0فرکانس مرکزی  در الحاق نور با
گروه بین این دو جزا ساختار ایجاد شده  شکستبیضربرعکس، تطبیق 

 . ردیپذیمو تزویج به نحو بهتری بین این دو جزا صورت 
گروه برای سلول  شکستبیضرنمودارهای ساختار باند مدناراستی و 
 شکست افزودن ضریب یازابهحافظه و موجبرهای ورودی و خروجی 

  .استشدهنشان داده  10در شکل   =35/1nحفره حلقوی به میزان 

 
ستی و )a) : نمودار10شکل  ستبیضرا( b( باندهای نارا گروه  شک

 . n=35/1 یازابهخروجی -برای سلول حافظه و موجبر ورودی

ظه،  حاف حل سللللول  عات در م هداری اطال با  توانیمبرای نگ

مدها را از بین برده و  یپوشلللانهم ،بازگرداندن سلللاختار به حالت قبلی

 ینحوه، 11اطالعات را در داخل سلللاختار مرکزی حفظ کرد. شلللکل 

. برخالف حافظه رم که دهدیمنشللان  یخوببهحافظه فلش را  کردعمل

ال بایاس اسللت، حافظه پیشللنهادی در این نیاز به اعمال مداوم سللیگن

و کنترلی )درصللورت اسللتفاده از مفهوم  مطالعه بعد از قطع نور ورودی

اطالعات را خواهدداشت. فاکتور کیفیت  یدارنگهقابلیت  نور غیرخطی(،

ند  تهکاواک نورک با  شلللدهدرنظرگرف هادی برابر  ظه پیشلللن حاف برای 
5104/3  که با افزایش اندازه ساختار قابل ارتقا است.  آمدبدست 

برای نوشتن  شدهاشارههایت برای خواندن اطالعات، مشابه روش ندر

ستبیضربا تغییر  هاداده  توانیمدر خروجی  ،حلقوی یهاحفره شک

بین مدهای موجبر خروجی و سلللول حافظه را ایجاد کرد.  یپوشللانهم

عات  طا ندن ا ند خوا مانفرای با  یهارهحف کهیز با  یامادهحلقوی 

 .استشدهنشان داده  12، در شکل اندشدهپر  35/1 شکستبیضر
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. اطالعات یسازرهیذختوزیع میدان در حالت  ینحوه: 11شکل

 موجبرهای ورودی و خروجی هوا هستند. یهاحلقه

    

توزیع میدان برای فرایند خواندن اطالعات با نفوذ  ینحوه: 12شکل

 حلقوی. یهاحفرهبه داخل  35/1 شکستبیضرمایعی با 

برای محاسبه سرعت نوشتن و خواندن اطالعات در حافظه پیشنهادی،  

الس پ ریتأخمحدود حوزه زمانی به بررسی  یهاتفاضلبا استفاده از روش 

انتشاری از ورودی موجبر تا سلول و از سلول تا خروجی موجبر پرداخته 

وجود تقارن در ساختار، زمان نوشتن و خواندن باهم برابرند  لیدلبهشد. 

. برای شودیمنتایج فقط برای یکی از فرایندها محاسبه  رونیاو از 

موج  لسرعت نوشتن و یا خواندن، از ی  منبع پالسی در طو یسازهیشب

x 6)نانومتر و دو ناظر، یکی در ابتدای موجبر ورودی  1550   )

0xو دیگری در محل حافظه )  یسازرهیذخمحل  عنوانبه( که 

فرکانس  یازابه. با ارسال نور منبع شودیماطالعات است، استفاده 

و اختالف زمانی  13فاصله مکانی ناظرهاو دانستن  /a= 2385/0مرکزی 

بین ارسال و رسیدن پالس به  ریتأخ توانیمثبت میدان برای هر ناظر 

 کردنلحاظرا محاسبه کرد.  با توضیحات داده شده و  یدارنگهمحل 

، زمان نوشتن و استشدهنشان داده  13که در شکل  یسازهیشبنتیجه 

 .دیآیمبدست ps 3/3خواندن در اندازه 

 
فرایند نوشتن/خواندن با  ریتأخمیزان  یریگاندازه: 13شکل 

محدود حوزه زمانی. ثبت زمانی پالس در محل  یهاتفاضل یسازهیشب

 ورودی )آبی( و محل حافظه )سبز(. 

 جهینت -4

حافظه نوری در بستر  کردعمل ینحوهدر این مقاله، به طراحی و بررسی 

بلور فوتونی با استفاده از مفهوم نور کند پرداخته شد. حافظه نوری 

 5104/3پیشنهادی از نوع فلش بوده و دارای کاواکی با ضریب کیفیت 

. استفاده دهدیمنانوثانیه را نتیجه  6/0است که طول عمر فوتون برابر با 

های مد یپوشانهماز مفهوم نور کند باعث شد تا با درنظرگرفتن محدوده 

ورودی و خروجی که با تغییر  یهادرگاهناراستی سلول حافظه و 

، حافظه نوری نوع فلش تحقق ردیگیمصورت  هاحفره شکستبیضر

 یابد.

نیازی به اعمال بایاس مداوم  در این مقاله، پیشنهادی حافظه نوری    

 را داراست. WDMموازی و براساس  صورتبهقابلیت کارکرد  و نداشته 

فلش مرسوم  یهاحافظهساختار پیشنهادی به  یهاشباهتیکی از 

الکتریکی، قابلیت ذخیره و نگهداری داده بدون نیاز به بایاس خارجی 

تاکنون در بستر  شدهارائهنوری  یهاحافظهاست. این در حالیست که 

نیاز به ی  منبع نور مداوم بایاس برای حفظ داده  غیرهبلور فوتونی و 

 دارند. 

فلش الکتریکی با ترانزیستورهای  یهاحافظهکه  طورهمان، عالوهبه    
 توانندیمایزوله و بدون کانتکت الکتریکی بهره برده و  14از گیت شناور

از کاواک برای  شدهارائهکنند، ساختار  یدارنگهبار را تا زمانهای زیادی 
هرچند در هر دو  بردیمآن بهره  هدررفتحبس قوی نور و جلوگیری از 

 . در حافظهخواهدافتادنشت بار و نور به مرور زمان اتفاق  بیترتبهمورد 
نوری فلش نرخ هدررفت انرژی از کاواک با فاکتور کیفیت متناسب است 

فاکتور کیفیت بار، زمان نگهداری داده در سلول حافظه افزایش  یازابهو 
 .ابدییم
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اده د کردنپاکشباهت دیگر، قابلیت نوشتن، نگهداری و خواندن و یا     

به طور مستقل در ساختار پیشنهادی است که این کار با ایجاد یا عدم 

بین مد ناراستی سلول حافظه و موجبرهای  یپوشانهمایجاد شرایط 

برای اهداف نوشتن/خواندن و نگهداری داده  بیترتبهخروجی -ورودی

 .ردیگیمصورت 

استفاده از مفهوم نور کند که متناظر با مدهای ناراستی تخت است     

برای سیگنال کنترلی و یا  تا با صرف کمترین توان شودیمباعث 

و یا  یپوشانهم، شکستبیضرتغییرات  نیترکوچ  یازابه یعبارتبه

خروجی و سلول -بین مدهای ناراستی موجبرهای ورودی یپوشانهمعدم 

 حافظه به راحتی محقق شود.
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