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НА ШЛЯХУ ДО ФОТОННИХ ПРОЦЕСОРІВ 

 
 

У статті проведено аналіз розвитку сучасних технологій у виробництві спеціалізо-
ваних мікропроцесорів, основаних на оптичних матеріалах та фотонах у якості носіїв 
інформації. Серед основних напрямів розвитку оптичних технологій виділено такі: 
оптична обробка інформації на основі оптичного сигнального комерційного процесора 
Enlight 256; передача інформації на супершвидкості 1 Тбіт/с на основі оптичного про-
цесора Holey Optochip; забезпечення суперпродуктивністі у 10 трильйонів операцій із 
плаваючої комою за секунду на основі чіпа Corona; використання плазмонних технологій 
для мініатюризації інтегрально-оптичних пристроїв; створення метаматеріалів з над-
високою швидкістю переключення. 

Ключові слова: оптичні мікропроцесори; фотонні носії; оптична обробка інформації; 
оптичний сигнальний процесор; Enlight 256; Holey Optochip; Corona; плазмонні техно-
логії; метаматеріали. 

 

 

Швидкодія процесору значною мірою визначає рі-

вень розвитку комп’ютерних технологій. Мікроелект-

ронна технологія створення процесорів майже досягла 

своїх фізичних границь. Тактова частота сучасних про-

цесорів становить 3…5 Ггц і значного росту її не очі-

кується. 

Альтернативним шляхом підвищення продуктив-

ності комп’ютерів є використання у якості носіїв ін-

формації фотонів замість електронів. Світло вже ши-

роко використовуються в IT-системах для передачі та 

запису інформації. Оптико-волоконні лінії зв’язку не 

мають конкурентів серед інших середовищ передачі 

інформації; оптичні накопичувачі ефективно викорис-

товуються для збереження інформації. 

На часі більш складна задача: оптична обробка ін-

формації. Перший комерційно доступний оптичний 

сигнальний процесор Enlight 256 [1] з’явився в 2003 

році і одразу ж вразив своєю швидкодією: 8 Тбіт/сек. 

Процесор має оптичне ядро та стандартні електронні 

вхід та вихід. Enlight 256 виконує одну, але каноніч-

ну операцію лінійної алгебри: перемножує вектор з  

256 8 бітових елементів на матрицю з 256 х 256 8 біто-

вих елементів за один такт. Тривалість такту стано-

вить 8 nsec. Оптичне ядро складається з лазерів, 

детекторів, оптичного модулятору та лінз. Саме оп-

тичне ядро визначає рекордну швидкодію Enlight 256. 

На рис. 1 представлено схему роботи оптичного ядра. 

 

 
Рис. 1. Перемноження вектора на матрицю оптичним ядром процесора Enlight_256 

 

У 2012 році Intel створило оптичний процесор Holey 

Optochip для передачі даних на швидкості 1 Тбіт/с 

енергоспоживанням 4,7 Вт та розмірами 5,2 х 5,8 мм.  

У 2017 році компанія HP планує створити абсо-

лютно новий інноваційний комп’ютерний чип, на крис-

талі якого будуть знаходитись 256 мікропроцесорів, 

зв’язаних один із одним за допомогою лазерних оп-

тичних комунікацій. Отримавший кодову назву Corona, 

цей чип зможе забезпечити продуктивність у 10 три-

льйонів операцій із плаваючої комою за секунду. За 

рахунок використання лазерного світла 256 ядер про-

цесора Corona будуть обмінюватися даними один із 
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одним на швидкості 20 терабайт за секунду, швид-

кість обміну даними з пам’яттю буде у два рази ниж-

чою і складе 10 терабайт за секунду. 

На сьогодні технологічні задачі створення 

оптичних процесорів ще не розв’язані, а існуючі 

оптичні матеріали ще не відповідають усім вимогам. 

Для створення оптичного процесора розробники час-

то намагаються пристосувати існуючу мікроелектрон-

ну технологію. Так, процесор Holey Optochip створено 

на базі стандартної кремнієвої технології, а в якості 

світлових каналів використовуються отвори у чіпі. 

Для мініатюризації інтегрально-оптичних пристро-

їв перспективним є використання не об’ємних, а по-

верхневих електромагнітних хвиль-плазмонів [2]. Такі 

хвилі розповсюджуються вздовж поверхонь металів. 

Поле плазмона локалізоване на поверхні металу та 

експоненційно зменшується при віддаленні від неї 

(рис. 2):  
 

 
Рис. 2. Просторовий розподіл напруженості поля поверхневого плазмона 

 

Частота плазмона може лежати в інфрачервоному 

або видимому діапазоні, що визначає високу інформа-

ційну ємність такої хвилі. Частоти переключення плаз-

монних бістабільних елементів можуть сягати теро-

герців, що на три порядки вище, ніж тактові частоти 

сучасних електронних процесорів.  

Поляризаційні, енергетичні, просторові властивос-

ті поверхневих плазмонів визначаються параметрами 

контактуючих середовищ вздовж межі поділу яких роз-

повсюджуються плазмони. З метою ефективного управ-

ління властивостями поверхневих плазмонів велика 

увага приділяється створенню та дослідженню мета-

матеріалів – штучних структурованих середовищ, що 

мають властивості, які не зустрічаються в природних 

матеріалах [3–7]. Зокрема, перспективним вважається 

використання в плазмонних пристроях метаматеріа-

лів, які змінюють фазу (phase-change metamaterial). В 

2014 році в США запатентовано (патент US 8,749,866 

B2) плазмонний модулятор, що використовує оксид 

ванадію. Під дією зовнішнього лазерного імпульсу 

оксид ванадію миттєво переходить з аморфної до крис-

талічної фази різко змінюючи свої оптичні характе-

ристики. Плазмонний модулятор переключається при 

цьому між двома бістабільними станами. Значення дійс-

ної та уявної частин діелектричної проникності окси-

ду ванадію для обох фаз у широкому спектральному 

інтервалі представлені на рис. 3 [8]. 

 

 
 

Рис. 3. Значення дійсної (ε1) та уявної (ε2) частин діелектричної 

проникності тонкої плівки оксиду ванадію в фазах ізолятора та метала 

 

Одним із перспективних метаматеріалів, що зміню-

ють фазу, вважають халькогенидні сплави (Ge-Sb-Te). 

Під дією світлового перехід між кристалічною та 

аморфною фазою відбувається в них всього за 130 ... 

200 fs [9]. Нещодавно було продемонстровано мож-

ливість виконання Булевських операцій за допомогою 

надшвидких логічних Ge-Sb-Te-елементів [10] (схема 

елементу представлена на рис. 4). 
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Рис. 4. Схема логічного Ge-Sb-Te-елементу 

 

За останні роки було створено ще декілька типів 

метаматеріалів із надвисокою швидкістю переключення:  

1) масиви металевих нанорезонаторів, розташованих 

на поверхні напівпровідника (split-ring resonators (SRR) 

[11; 12]. При прикладенні електричної напруги або опро-

міненні лазерним променем ефективна діелектрична 

проникність такого метаматеріалу може різко зміню-

ватись, навіть міняти знак;  

2) плазмонний метаматеріал з наностовбчиками (plas-

monic nanorod metamaterial) [13] дозволяє під впливом 

слабкого світлового випромінення отримати значні 

(до 80 %) зміни коефіцієнта пропускання на частотах 

переключення у терагерцовому діапазоні; 

3) метаматеріал на основі вуглецевих нанотрубок 

(carbone nanotube metamaterials) [14] забезпечує мож-

ливість модуляції інфрачервоного випромінення з тера-

герцовими частотами. 

Інтерес для створення інтегральних оптичних схем 

представляють метаматеріали, величина діелектрич-

ної проникності яких близька до нуля (epsilon-near-

zero (ENZ) metamaterials) [15–29]. Фазова швидкість 

світла в таких структурах перевищує швидкість світла 

у вакуумі, що дозволяє збуджувати поверхневі плаз-

мони об’ємними електромагнітними хвилями без до-

помоги призм або граток. Значним досягненням стало 

створення об’ємного ENZ метаматеріалу (багатошаро-

ва Ag/SiN структура) для оптичного діапазона [16]. 

Дійсна частина діелектричної проникності цього мета-

матеріалу може бути додатною або від’ємною та мен-

шою одиниці за модулем, водночас уявна частина 

близька до нуля. Зауважимо, що такі значення дійсної 

частини діелектричної проникності у природних мате-

ріалів досягаються поблизу резонансів та завжди суп-

роводжується значним поглинанням. Змінюючи долю 

металу в цьому метаматеріалі можна реалізувати 

умову ENZ у широкому спектральному діапазоні  

(рис. 5):  

 

 
Рис. 5. Значення дійсної частини діелектричної проникності багатошарового 

метаматеріалу Ag/SiN для різних порціальних частин металу (суцільні лінії). 

Значення уявної частини діелектричної проникності представлені пунктиром 
 

Оптично нелінійні ENZ метаматеріали створюють 

як багатошарові структури метал/нелінейне середови-

ще або як нелінійне середовище, шаржоване метале-

вими наночастинками. Ефект підсилення локального 

поля призводить до значного зростання рівня неліній-

ності таких структур. Наприклад, нещодавно створе-

ний нелінійний багатошаровий ENZ метаматеріал 

Ag/TiО2 має нелінійний коефіцієнт заломлення на  

6 порядків більший, ніж у об’ємного Ti О2 [18], що 

вказує на значні переваги таких штучно створених 

структур порівняно з природними нелінійно-оптич-

ними матеріалами. 

Висновки. На основі проведеного аналізу розвит-

ку сучасних технологій створення оптичних процесо-

рів можна зробити висновок, що досягнення надвисо-

ких швидкостей обробки інформації тісно пов’язане з 

розробкою плазмонних елементів, котрі в якості носіїв 

інформації використовують поверхневі електро-магнітні 

хвилі – плазмони. Локалізація поля плазмонів у тон-

кому приповерхневому шарі дозволяє мініатюризу-

вати розмір інтегрально-оптичних пристроїв. Частоти 

переключення плазмонних елементів сягають оди-

ниць Тгц, що на три порядки перевищує тактові час-

тоти сучасних електронних процесорів. Оптичні пара-

метри природних матеріалів не дозволяють повною 

мірою реалізувати потенційні можливості плазмонних 

технологій. Для ефективного управління поверхневи-

ми плазмонами доцільно створювати спеціальні мета-

матеріали – штучні структуровані середовища з бажа-

ними оптичними властивостями.  
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На пути к фотонным процессорам 

 

В статье проведен анализ развития современных технологий в производстве специализированных микро-

процессоров, основанных на оптических материалах и фотонах в качестве носителей информации. Среди 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=4317169744832749067&btnI=1&hl=ru
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основных направлений развития оптических технологий выделены следующие: оптическая обработка 

информации на основе оптического сигнального коммерческого процессора Enlight 256; передача информации 

на суперскорости 1 Тбит / с на основе оптического процессора Holey Optochip; обеспечение суперпродук-

тивности в 10 триллионов операций с плавающей запятой в секунду на основе чипа Corona; использование 

плазменных технологий для миниатюризации интегрально-оптических устройств; создание метаматериалов 

с надвысокой скоростью переключения. 

Ключевые слова: оптические процессоры; фотонные носители; оптическая обработка информации; опти-

ческий сигнальный процессор; Enlight 256; Holey Optochip; Corona; плазменные технологии; метаматериалы. 
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Towards a photonic processor 

 

The article analyzes the development of modern technologies in the production of specialized microprocessors 

based on optical materials and photons as information carriers. Among the main directions of development of optical 

technologies are highlighted as follows: optical information processing based on the optical signal processor Enlight 

256 Commercial; super speed data transfer to 1 Tbit / s-based optical processor Holey Optochip; Software 

superproduktivnisti 10 trillion floating point operations per second based on Corona chip; the use of plasmonic 

technology for miniaturization of integrated optical devices; the creation of metamaterials with nadvysokoy switching 

speed. 
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