
АНОТАЦІЯ 

Комп’ютери давно стали частиною нашого життя. Вони використовуються  

у всіх сферах життя: від наукових досліджень до бухгалтерського обліку. З  

року в рік ми бачимо як збільшується обчислювальна потужність процесора та 

зменшується розмір транзисторів. Однак цей процес не може тривати вічно. З 

певного моменту зменшення розмірів силіконового транзистора зупиниться и 

для подальшого нарощування обчислювальних потужностей доведеться шукати 

альтернативні рішення. Саме тому актуально знайти альтернативи процесорам 

на електричному принципі дії. Найбільш прогресивною в даному плані є 

технологія процесора оптичного принципу дії.  

Метою проекту є вивчення існуючих реалізацій процесора оптичного 

принципу дії, дослідження можливості впровадження даної технології та 

розробка власних реалізацій оптичного логічного елемента. В роботі було 

розглянуто та проаналізовано сучасні реалізації електричних логічних 

елементів, на основі яких були сформовані мінімальні вимоги до 

досліджуваних оптичних логічних елементів. В результаті досліджено декілька 

реалізацій, які відповідають поставленим вимогам. 

Результати дипломного проекту мають практичне застосування для  

розробників обчислювальної техніки, які прагнуть збільшити її обчислювальні 

потужності. 
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SUMMARY 

Computers have been part of our lives for a long time. They are used in all 

aspects of life: from scientific research to accounting. We can see how the computing 

power of the processor increases and the size of the transistors decreases from year to 

year. However, this process cannot last forever. From a certain moment, the size of 

the silicone transistor will stop shrinking and for further grow of computing power it 

will be necessary to look for alternative solutions. That is why it is important to find 

alternatives to processors on the electric principle of action. The most progressive 

alternative is the optical processor technology. 

The purpose of the project is to study the existing implementations of the 

optical processor, study the possibilities of the implementation of this technology and 

develop new implementations of the optical logic element. In this work, existing 

implementations of electrical logic elements were considered and analyzed, on the 

basis of which the minimum requirements for the investigated optical logic elements 

were formed. As a result, several implementations that met the requirements have 

been investigated. 

The results of the diploma project are practical for the developers of computer 

technology, which want to increase its computing power. 
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