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УНІВЕРСИТЕТ 
(57) Оптоелектронний модуль, який містить в кож-
ному розряді підключений до шини живлення ре-
генеративний оптрон з джерела світла, фотоприй-
мача та підсилювача, крім того, кожний розряд 
містить два послідовно з'єднаних фотоприймачі, 
об'єднані виводи яких підключені до входу регене-
ративного оптрона, а інші виводи - до відповідних 
вхідних шин, причому один з них оптично з'єдна-
ний з джерелом світла попереднього розряду, ін-
ший - з джерелом світла наступного розряду, який 
відрізняється тим, що в нього введено RS-тригер, 
D-тригер, два елементи І, інвертор і джерело світ-
ла, а також четвертий фотоприймач у перший роз-
ряд, причому вхід встановлення початкового стану 
з'єднаний з S-входом і через інвертор з R-входом 
RS-тригера, прямий вихід RS-тригера з'єднаний з 
першим входом першого елемента І, а інверсний 
вихід з'єднаний з першим входом другого елемен-
та І, вхід тактових імпульсів пристрою з'єднаний з 

входом синхронізації D-тригера, вхід скиду при-
строю з'єднаний з інверсним S-входом D-тригера 
та другим виводом джерела світла, прямий вихід 
D-тригера з'єднаний з другим входом першого 
елемента І, а інверсний вихід з'єднаний з D-
входом D-тригера та другим входом другого еле-
мента І, вихід першого елемента І з'єднаний з 
першою вхідною шиною пристрою, вихід другого 
елемента І з'єднаний з другою вхідною шиною 
пристрою, перший вивід джерела світла з'єднаний 
з шиною живлення, а його вихід з'єднаний оптично 
з входом фотоприймача першого розряду при-
строю, крім того, в кожному розряді другий вивід 
джерела світла з'єднаний з першим виводом під-
силювача, перший його вивід і перший вивід пер-
шого фотоприймача з'єднані з шиною живлення, 
другий вивід першого фотоприймача з'єднаний з 
другим виводом підсилювача, який є входом реге-
неративного оптрона, третій вивід підсилювача 
підключений до загальної шини, крім того, джере-
ло світла оптично з'єднано з першим фотоприйма-
чем, вихід джерела світла першого розряду оптич-
но з'єднаний з входом третього фотоприймача 
старшого розряду, вихід джерела світла якого оп-
тично з'єднаний з входом четвертого фотоприйма-
ча першого розряду, перший вивід якого підключе-
ний до першої вхідної шини пристрою, а другий 
вивід підключений до входу регенеративного опт-
рона першого розряду. 

 

 
Корисна модель відноситься до автоматики та 

обчислювальної техніки і може бути використана в 
пристроях автоматики та цифрових обчислюваль-
них машинах. 

Відомий оптоелектронний модуль (Узлы вычи-
слительной техники, сборник «Вычислительная 
техника», Пенза, 1976, №6, с. 83-89), який склада-
ється з ланцюга бістабільних елементів - регене-
ративних оптронів, які містять джерела світла, 
фотоприймачі та підсилювачі. Регенеративні опт-
рони послідовно збуджуються при надходженні 
відповідних сигналів. 

Недоліком даного пристрою є недостатня на-
дійність функціонування. 

Найбільш близьким за технічною суттю є оп-
тоелектронний модуль (а.с. СРСР № 978359, кл. 

Н03К 23/12, 1982 р., Бюл. №44), який містить в 
кожному розряді підключений до шини живлення 
регенеративний оптрон з джерела світла, фотоп-
риймача та підсилювача, крім того, кожний розряд 
містить два послідовно з'єднаних фотоприймача, 
об'єднані виводи яких підключені до входу регене-
ративного оптрона, а інші виводи - до відповідних 
вхідних шин, причому один з них оптично з'єдна-
ний з джерелом світла попереднього розряду, ін-
ший - з джерелом світла наступного розряду. 

Недоліком даного пристрою є недостатня на-
дійність функціонування. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
створення оптоелектронного модуля, в якому за 
рахунок введення нових елементів та зв'язків під-
вищується надійність його функціонування в ре-
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жимі кільцевого зсуву. 
Поставлена задача вирішується тим, що в оп-

тоелектронний модуль, який містить в кожному 
розряді підключений до шини живлення регенера-
тивний оптрон з джерела світла, фотоприймача та 
підсилювача, крім того, кожний розряд містить два 
послідовно з'єднаних фотоприймача, об'єднані 
виводи яких підключені до входу регенеративного 
оптрона, а інші виводи - до відповідних вхідних 
шин, причому один з них оптично з'єднаний з дже-
релом світла попереднього розряду, інший - з 
джерелом світла наступного розряду, введено RS-
тригер, D-тригер, два елементи І, інвертор і дже-
рело світла, а також четвертий фотоприймач у 
перший розряд, причому вхід встановлення почат-
кового стану з'єднаний з S-входом і через інвертор 
з R-входом RS-тригера, прямий вихід RS-тригера 
з'єднаний з першим входом першого елемента І, а 
інверсний вихід з'єднаний з першим входом друго-
го елемента І, вхід тактових імпульсів пристрою 
з'єднаний з входом синхронізації D-тригера, вхід 
скиду пристрою з'єднаний з інверсним S-входом D-
тригера та другим виводом джерела світла, пря-
мий вихід D-тригера з'єднаний з другим входом 
першого елемента І, а інверсний вихід з'єднаний з 
D-входом D-тригера та другим входом другого 
елемента І, вихід першого елемента І з'єднаний з 
першою вхідною шиною пристрою, вихід другого 
елемента І з'єднаний з другою вхідною шиною 
пристрою, перший вивід джерела світла з'єднаний 
з шиною живлення, а його вихід з'єднаний оптично 
з входом другого фотоприймача першого розряду 
пристрою, в кожному розряді другий вивід джере-
ла світла з'єднаний з першим виводом підсилюва-
ча, перший його вивід і перший вивід першого фо-
топриймача з'єднані з шиною живлення, другий 
вивід першого фотоприймача з'єднаний з другим 
виводом підсилювача, який є входом регенерати-
вного оптрона, третій вивід підсилювача підключе-
ний до загальної шини, крім того, джерело світла 
оптично з'єднано з першим фотоприймачем, вихід 
джерела світла першого розряду оптично з'єдна-
ний з входом третього фотоприймача старшого 
розряду, вихід джерела світла якого оптично з'єд-
наний з входом четвертого фотоприймача першо-
го розряду, перший вивід якого підключений до 
першої вхідної шини пристрою, а другий вивід під-
ключений до входу регенеративного оптрона пер-
шого розряду. 

На кресленні показано блок-схему оптоелект-
ронного модуля. 

Оптоелектронний модуль містить в кожному 

розряді i1 , де i=l,2,...,n, регенеративний оптрон, 

який складається з фотоприймача 2, підсилювача 
3, фотоприймачів 4 та 5, джерела світла 6. Джере-

ло світла 6 кожного розряду i1  оптично з'єднано з 

фотоприймачем 2 того ж розряду, фотоприймачем 

4 наступного розряду 1i1  та фотоприймачем 5 

попереднього розряду 1i1 . Перший вивід фотоп-

риймача 2 підключений до шини 7 живлення, фо-
топриймача 4 - до вхідної шини 8, фотоприймача 5 
- до вхідної шини 9, другі виводи фотоприймачів 2, 
4, 5 підключені до другого виводу підсилювача 3 

даного розряду i1 . Перший вивід підсилювача 3 

через джерело світла 6 підключений до шини 7 
живлення, а його третій вивід з'єднаний із загаль-
ною шиною. 

Крім того, оптоелектронний модуль містить ін-
вертор 10, RS-тригер 11, D-тригер 12, елементи І 
13, 14, джерело світла 15, вхід 16 встановлення 
початкового стану, вхід 17 тактових імпульсів та 

вхід 18 скиду пристрою, а перший розряд 11  міс-

тить фотоприймач 19. Вхід інвертора 10 з'єднаний 
з входом 16 встановлення початкового стану при-
строю, який з'єднаний також з S-входом RS-
тригера 11, вихід інвертора 10 з'єднаний з R-
входом RS-тригера 11, прямий вихід якого з'єдна-
ний з першим входом елемента І 13, а його інвер-
сний вихід з'єднаний з першим входом елемента І 
14. 

Вхід 17 тактових імпульсів пристрою з'єднаний 
з входом синхронізації D-тригера 12, вхід 18 скиду 
пристрою з'єднаний з інверсним S-входом D-
тригера 12 та другим виводом джерела світла 15. 
Прямий вихід D-тригера 12 з'єднаний з другим 
входом елемента І 13, а його інверсний вихід з'єд-
наний з D-входом D-тригера 12 та другим входом 
елемента І 14. Вихід елемента І 13 з'єднаний з 
вхідною шиною 8 пристрою, а вихід елемента І 14 
з'єднаний з вхідною шиною 9 пристрою. 

Перший вивід джерела світла 15 з'єднаний з 
шиною 7 живлення, а його вихід з'єднаний оптично 

з входом фотоприймача 4 першого розряду 11  

пристрою. Вихід джерела світла 6 першого розря-

ду 11  оптично з'єднаний з входом фотоприймача 5 

старшого розряду n1 , вихід джерела світла 6 якого 

оптично з'єднаний з входом фотоприймача 19 

першого розряду i1 . 

Оптоелектронний модуль працює таким чи-
ном. 

Перед початком роботи нульовий сигнал з 
входу 18 скиду пристрою подається на інверсний 
S-вхід D-тригера 12 і встановлює його в одиничний 
стан та на другий вивід джерела світла 15, яке 
починає випромінювати світло. Одночасно вста-
новлення початкового стану оптоелектронного 
модуля виконується за одиничним сигналом на 
вході 16 встановлення початкового стану при-
строю. 

Отже, на S-вхід RS-тригера 11 подається оди-
ничний сигнал, а на його R-вхід через інвертор 10 
подається нульовий сигнал. В результаті на пря-
мому виході RS-тригера 11 формується одиничний 
сигнал, який подається на перший вхід елемента І 
13. З прямого виходу D-тригера 12 одиничний сиг-
нал подається на другий вхід елемента І 13, а ну-
льовий сигнал з інверсного виходу D-тригера 12 
подається на другий вхід елемента І 14, на перший 
вхід якого надходить нульовий сигнал з інверсного 
виходу RS-тригера 11. Отже, тільки на виході еле-
мента І 13 формується одиничний сигнал, який, в 
свою чергу, вст 

ановлює додатний потенціал на вхідній шині 8 
пристрою. На виході елемента І 14 формується 
нульовий сигнал, який, в свою чергу, встановлює 
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нульовий потенціал на вхідній шині 9 пристрою. В 

результаті у першому розряді 11  спрацьовує фо-

топриймач 4, на який оптично діє джерело світла 
15, тобто оптоелектронний модуль готовий до за-
пису інформації. 

Коли з входу 17 тактових імпульсів пристрою 
на вхід синхронізації D-тригера 12 подається оди-
ничний імпульс, то він встановлює в нульовий стан 
D-тригер 12, який починає працювати в режимі 
лічби, оскільки D-вхід D-тригера 12 з'єднаний зво-
ротним зв'язком з його інверсним виходом. В ре-
зультаті з прямого виходу D-тригера 12 нульовий 
сигнал подається на другий вхід елемента І 13. 
Отже, на виході елемента І 13 формується нульо-
вий сигнал, який, в свою чергу, встановлює нульо-
вий потенціал на вхідній шині 8 пристрою. На ви-
ході елемента І 14 присутній нульовий сигнал, 
який, в свою чергу, підтримує нульовий потенціал 
на вхідній шині 9 пристрою. 

В цей час фотоприймач 4 першого розряду 11  

в свою чергу, відкриває для електричного сигналу 
підсилювач 3. Джерело світла 6 випромінює світло 
на фотоприймач 2 цього розряду та на фотоприй-

мач 4 наступного розряду 21 . В результаті чого за 

рахунок оптичного додатного зворотного зв'язку 

через фотоприймач 2 у першому розряді 11  запи-

сується інформація у вигляді наявності оптичного 
сигналу на виході джерела світла 6, оскільки інфо-
рмація (цифра) в даному оптоелектронному моду-

лі представляється одним збудженим розрядом i1 , 

порядковий номер "і" якого відповідає вагам запи-
саної цифри, тобто пристрій працює в унітарному 
коді "1" з N. 

Отже, в режимі запису інформації в оптоелек-
тронному модулі на вхідну шину 8 пристрою пода-
ються додатні імпульси, а на вхідній шині 9 при-
строю присутній нульовий потенціал. При цьому 
послідовно по мірі надходження тактових імпульсів 
зі входу 17 пристрою збуджується наступний (і+1)-

й розряд 1i1  і занулюється і-й розряд i1 , де 

і=1,2,...,n. Коли спрацює старший розряд n1  з над-

ходженням наступного тактового імпульсу зі входу 
17 пристрою буде задіяно оптичний зв'язок з вихо-

ду джерела світла 6 цього розряду n1  на вхід фо-

топриймача 19 першого розряду n1 . А після спра-

цювання першого розряду 11  буде задіяно зворот-

ний зв'язок з виходу джерела світла 6 цього 
розряду на вхід фотоприймача 5 старшого розря-

ду n1 . Таким чином оптоелектронний модуль пра-

цює в режимі кільцевого зсуву праворуч. 
В режимі підсумовування зі входу 17 тактових 

імпульсів на вхід синхронізації D-тригера 12 пода-
ється наступна послідовність імпульсів, яка дода-
ється до попередньої записаної цифри "і", оскільки 

спрацьовує наступний (і+1)-ий розряд 1i1 . 

В режимі запам'ятовування інформації припи-
няється подання тактових імпульсів зі входу 17 
пристрою. В результаті завдяки зворотному опти-
чному зв'язку з виходу джерела світла 6 на вхід 
фотоприймача 2 і-го розряду 1; його регенератив-
ний оптрон залишається у збудженому стані, при 
цьому джерело світла 6 оптично діє на фотоприй-

мач 4 наступного (і+1)-го розряду 1i1  і на фотоп-

риймач 5 попереднього (і-і)-го розряду 1i1 . Але 

наступний розряд 1i1  не збуджується через відсу-

тність надходження тактових імпульсів зі входу 17 

пристрою, а попередній розряд 1i1  встигає обну-

литись. Отже, тільки і-й розряд i1  знаходиться в 

одиничному (збудженому) стані в режимі запам'я-
товування інформації. 

Таким чином, даний оптоелектронний модуль 
дозволяє здійснити як режим запису і підсумову-
вання, так і режим запам'ятовування інформації, 
яка подається у вигляді певної кількості тактових 
імпульсів на його вхід 17. Крім того, даний опто-
електронний модуль може бути використаний як 
кільцевий зсувний регістр та вимірювач часових 
інтервалів. При цьому інформація задається пос-
лідовністю імпульсів на вході 17 тактових імпульсів 
пристрою. 

Запропонований оптоелектронний модуль за-
безпечує надійність функціонування за рахунок 
можливості підтримки сигналів відповідного рівня 
на двох вхідних шинах. 
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