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(57) Оптоелектронний логічний елемент І-НІ,  що
містить джерело живлення та два інформаційних
оптичних входи, який відрізняється тим,  що він

містить подвійний діод, електроабсорбційний мо-
дулятор, резистор, оптичний вихід оптоелектрон-
ного логічного елемента І-НІ та оптичний вхід, який
є оптичним входом електроабсорбційного модуля-
тора, оптичний вихід якого є оптичним виходом
оптоелектронного логічного елемента І-НІ, причо-
му електричні входи паралельно з'єднаних подвій-
ного діода та електроабсорбційного модулятора
з'єднані з резистором, їх електричні виходи під-
ключені до джерела живлення, а два інформаційні
оптичні входи є оптичними входами подвійного
діода.

Корисна модель належить до оптоелектронної
техніки і може бути використана під час побудови
оптоелектронних систем обробки інформації.

Відомий діодний логічний елемент І («Элект-
ронные цифровые вычислительные машины»,
Киев 1976р., С.115), який містить джерело жив-
лення, п паралельно з'єднаних зворотно ввімкне-
них діодів та резистор, причому виводи діодів
з'єднані з резистором, який в свою чергу з'єднаний
з джерелом живлення.

Недоліком даного елемента є недостатня
швидкодія.

Найбільш близьким за технічною суттю є логі-
чний елемент І-НІ (учебное пособие «Функциона-
льные елементы и устройства оптоелектроники»,
Київ 1990р., С.81), який містить генератор струму,
два фотодіоди, джерело живлення, електричне
з'єднане з катодом першого фотодіода та генера-
тором струму, два інформаційних оптичних входи,
які є оптичними входами двох фотодіодів, з'єдна-
них послідовно, а вивід другого фотодіода з'єдна-
ний з підсилювачем-формувачем.

Недоліком даного елемента є складність ство-
рення послідовності таких елементів за рахунок
того, що у нього різні рівні вхідних і вихідних опти-
чних сигналів.

В основу корисної моделі поставлена задача
створення оптоелектронного логічного елементу І-
НІ, в якому за рахунок введення нових елементів

та зв'язків досягається висока швидкодія та мож-
ливість отримання однакових рівнів вхідних і вихі-
дних оптичних сигналів, що приводить до можли-
вості створення послідовності таких елементів.

Поставлена задача вирішується тим, що у оп-
тоелектронний логічний елемент І-НІ, що містить
джерело живлення та два інформаційних оптичних
входи, введено подвійний діод, електроабсорбцій-
ний модулятор, резистор, оптичний вихід оптоеле-
ктронного логічного елемента І-НІ та оптичний
вхід, який є оптичним входом електроабсорбційно-
го модулятора, оптичний вихід якого є оптичним
виходом оптоелектронного логічного елемента І-
НІ, причому електричні входи паралельно з'єдна-
них подвійного діода та електроабсорбційного
модулятора з'єднані з резистором, їх електричні
виходи підключені до джерела живлення, а два
інформаційні оптичні входи є оптичними входами
подвійного діода.

На Фіг.1 наведена схема оптоелектронного ло-
гічного елемента І-НІ.

На Фіг.2 представлені залежності оптичного
поглинання випромінювання для електроабсорб-
ційного модулятора від довжини хвилі та прикла-
деної напруги.

Оптоелектронний логічний елемент І-Ш міс-
тить джерело живлення 1, що з'єднане з електри-
чними виходами паралельно ввімкнених подвійно-
го діода 2 і електроабсорбційного модулятора 3,
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електричні входи яких зв'язані з резистором 4, а
також інформаційні оптичні входи А і В подвійного
діода 2 та оптичний вхід С електроабсорбційного
модулятора 3, оптичний вихід 5 якого є оптичним
виходом оптоелектронного елемента I-НІ.

Оптоелектронний логічний елемент І-HI пра-
цює наступним чином.

Входи А і В є інформаційними оптичними вхо-
дами, на які інформаційний сигнал може надходи-
ти (логічна "І") або не надходити (логічний "0"), а
оптичний вхід С є входом, на який постійно надхо-
дить оптичний сигнал (логічна "І"), що за рівнями
відповідає інформаційним сигналам. Подвійний
діод 2 відкриється тільки у тому випадку,  якщо на
нього падає оптичне випромінювання через інфо-
рмаційні оптичні входи А і В (А та В мають одини-
чний рівень),  а у всіх інших випадках він знахо-
диться у закритому стані і не пропускає струм.

При надходженні одиничних сигналів на інфо-
рмаційні оптичні входи А і В подвійного діода 2, він
відкривається і через нього починає збільшуватися
струм, який призводить до зменшення напруги на
електроабсорбційному модуляторі 3. З графіків на

Фіг.2 видно, що зменшення напруги на електроаб-
сорбційному модуляторі 3 приводить до збільшен-
ня його коефіцієнта поглинання. Тому він стає не-
прозорим і через нього не проходить постійний
оптичний сигнал С, і на оптичному виході 5 опто-
електронного логічного елемента І-НІ отримуємо
нуль.

При надходженні нульових сигналів на інфор-
маційні оптичні входи А і В подвійного діода 2, він
знаходиться у закритому стані і через нього не
протікає струм. Тому на електроабсорбційному
модуляторі 3 напруга залишається незмінною і він
пропускає одиничний сигнал з оптичного входу С,
що призводить до появи одиничного сигналу на
оптичному виході 5 оптоелектронного логічного
елемента І-НІ.

Аналогічно, не змінюють напругу на електро-
абсорбційному модуляторі 3 комбінації вхідних
інформаційні сигнали А=0, В=1 та А=1, В=0, при-
зводячи до одиничного сигналу на оптичному ви-
ході 5 оптоелектронного логічного елемента І-HI.

Отже, робота схеми підтверджує таблицю іс-
тинності для логічного елемента І-НІ.
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