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(57) Оптоелектронний модуль, який містить розря-
дні комірки та комірку початкового стану, D-тригер,
елемент І та вузол перемикання напрямку лічби,
який містить RS-тригер та чотири елементи І, пе-
рший вхід вузла перемикання напрямку лічби під-
ключений до прямого виходу D-тригера, а другий
підключений до інверсного виходу D-тригера, пе-
рший вихід вузла перемикання напрямку лічби
підключений до першої шини непарних імпульсів,
другий, третій та четвертий виходи підключені до
першої шини парних імпульсів, другої шини непар-
них імпульсів та другої шини парних імпульсів від-
повідно, перша шина непарних імпульсів підклю-
чена до перших входів керування непарних
розрядних комірок, перша шина парних імпульсів
підключена до перших входів керування парних
розрядних комірок та комірки початкового стану,
друга шина непарних імпульсів підключена до дру-
гих входів керування непарних розрядних комірок,
друга шина парних імпульсів підключена до других
входів керування парних розрядних комірок та
комірки початкового стану, всі комірки містять в
своєму складі регенеративний оптрон, в якому
перший вивід джерела світла підключений до ши-
ни живлення, другий вивід підключений до колек-
тора транзистора, емітер якого підключений до
загальної шини, база підключена до перших виво-
дів першого, другого та третього фотоприймачів й
через резистор до загальної шини, перший оптич-
ний вихід джерела світла зв'язаний з першим фо-
топриймачем своєї розрядної комірки, другий оп-
тичний вихід з'єднаний з другим фотоприймачем
наступної розрядної комірки, третій оптичний вихід
з'єднаний з третім фотоприймачем попередньої
розрядної комірки, крім того, кожна розрядна комі-
рка і комірка початкового стану містять перший,
другий та третій розділові діоди, комірка початко-
вого стану містить додатковий резистор та додат-

ковий світлодіод, прямий вихід RS-тригера вузла
перемикання напрямку лічби підключений до пер-
ших входів першого та другого елементів І, інверс-
ний вихід підключений до перших входів третього
та четвертого елементів І, перший вхід вузла пе-
ремикання напрямку лічби підключений до других
входів першого та третього елементів І, другий
вхід підключений до других входів другого та чет-
вертого елементів І, виходи першого, другого, тре-
тього та четвертого елементів І підключені відпо-
відно до першого, другого, третього та четвертого
виходів вузла перемикання напрямку лічби, третя
шина непарних імпульсів підключена до прямого
виходу D-тригера та до третього входу керування
непарних розрядних комірок, третя шина парних
імпульсів підключена до інверсного виходу D-
тригера, D-входу D-тригера і до третього входу
керування парних розрядних комірок та комірки
початкового стану, в якій додатковий світлодіод
оптично зв'язаний з другим фотоприймачем, анод
світлодіода через додатковий резистор підключе-
ний до шини живлення,  катод підключений до ін-
версного R-входу D-тригера та до встановлюваль-
ного входу пристрою, інверсний S-вхід RS-тригера
підключений до входу прямої лічби, інверсний R-
вхід підключений до входу зворотної лічби при-
строю, у всіх комірках між першим та третім вхо-
дами керування та другими виводами другого та
першого фотоприймачів ввімкнено відповідно пе-
рший та третій розділові діоди, як перший фото-
приймач використовується фотодіод, С-вхід D-
тригера підключений до виходу елемента І, другий
вхід якого підключений до тактового входу при-
строю, який містить вхід запису, який відрізняєть-
ся тим,  що він містить другий і третій елементи І,
елемент АБО, входи дозволу запису та зчитування
відповідно, інформаційний вхід зчитування, при-
чому встановлювальний вхід та вхід дозволу запи-
су підключені до входів другого елемента І, вихід
якого з'єднаний з входом прямої лічби пристрою,
вхід дозволу зчитування з'єднаний з входом зво-
ротної лічби пристрою, інформаційні входи запису
та зчитування підключені до входів елемента АБО,
вихід якого з'єднаний з першим входом першого
елемента І, третій оптичний вихід джерела світла
комірки початкового стану з'єднаний з третім фо-
топриймачем старшої розрядної комірки, в усіх
розрядних комірках і у комірці початкового стану
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між другим входом керування та першим виводом
третього фотоприймача ввімкнено другий розділо-
вий діод, а другий вивід третього фотоприймача
підключений до загальної шини пристрою, крім
того, інформаційний вхід зчитування і колекторний

вивід транзистора комірки початкового стану під-
ключені відповідно до прямого та інверсного вхо-
дів третього елемента І, вихід якого є інформацій-
ним виходом пристрою.

Винахід відноситься до імпульсної техніки і
може бути використаний у пристроях обчислюва-
льної техніки та дискретної автоматики.

Відомий оптоелектронний модуль (а.с. СРСР
957437, кл. Н03К23/12, 1982), що містить лічиль-
ний тригер, перемикачі, в кожному і-розряді дже-
рело світла, транзистор, перший-четвертий фото-
приймачі попарно у послідовному включенні,
перші виводи котрих підключені до бази транзис-
тора, колектор якого через джерело світла з'єдна-
ний з шиною джерела живлення, а емітер - із зага-
льною шиною, джерело світла попереднього
розряду пов'язано з другим фотоприймачем на-
ступного розряду, джерело світла кожного розряду
пов'язано з першим фотоприймачем того ж розря-
ду, причому вихід генератора імпульсів з'єднаний з
лічильним входом тригера, прямий вихід якого
підключений до перемикаючого контакту першої
групи перемикача, а інверсний - до перемикаючого
контакту другої групи перемикача, другий вивід
другого фотоприймача і-ого розряду підключений
до другого виводу першого фотоприймача (і-1)-ого
розряду, до другого виводу першого фотоприйма-
ча (і+1)-розряду та до розмикаючого контакту
першої групи перемикача, другий вивід другого
фотоприймача (і+1)-ого розряду підключений до
першого 4)отоприймача і-ого розряду, до другого
виводу першого фотоприймача (і+2)-ого розряду
та до розмикаючого контакту другої групи переми-
кача, другий вивід третього фютоприймача і-ого
розряду підключений до другого виводу четверто-
го фотоприймача (і-1)-ого, до другого виводу чет-
вертого фотоприймача (і+1)-ого розряду та до за-
микаючого контакту другої групи перемикача,
перший вивід четвертого (фотоприймача і-ого роз-
ряду підключений до бази транзистора, другий
вивід третього фотоприймача (і+1)-ого розряду
підключений до другого виводу четвертого фото-
приймача i-oro розряду, до другого виводу четвер-
того фотоприймача (і+2)-ого розряду та до розми-
каючого контакту першої групи перемикача, а
джерело світла кожного розряду пов'язано з чет-
вертим фотоприймачем того ж розряду.

Недоліком відомого пристрою є обмежені фун-
кціональні можливості, оскільки не реалізується
вимірювання тривалості вхідного електричного
сигналу, а також примусове встановлення усіх
розрядів в одиничний стан.

Найбільш близьким за технічною суттю є оп-
тоелектронний модуль (а.с. СРСР 1274155, кл. Н
03 К 23/78, 1986), який містить розрядні комірки та
комірку початкового стану, лічильний тригер, по-
іменований в подальшому як D-тригер, та вузол
перемикання напрямку лічби, перший вхід якого
підключений до прямого виходу D-тригера, другий
- до інверсного виходу D-тригера, перший вихід

вузла перемикання напрямку лічби підключений
до першої шини непарних імпульсів, другий, третій
та четвертий виходи - до першої шини парних ім-
пульсів, другої шини непарних імпульсів та другої
шини парних імпульсів відповідно, перша шина
непарних імпульсів підключена до перших входів
керування непарних розрядних комірок, перша
шина парних імпульсів - до перших входів керу-
вання парних розрядних комірок та комірки почат-
кового стану, друга шина непарних імпульсів під-
ключена до других входів керування непарних
розрядних комірок, друга шина парних імпульсів -
до других входів керування парних розрядних ко-
мірок та комірки початкового стану, всі комірки
містять в своєму складі регенеративний оптрон, в
якому перший вивід джерела світла підключений
до шини живлення, другий вивід - до колектора
транзистора, емітер якого підключений до загаль-
ної шини, база - до перших виводів першого, дру-
гого та третього фотоприймачів й через резистор -
до загальної шини, перший оптичний вихід джере-
ла світла пов'язаний з першим фотоприймачем
своєї розрядної комірки, другий оптичний вихід - з
другим фотопpиймaчeм наступної розрядної комі-
рки, третій вихід - з третім фотоприймачем попе-
редньої розрядної комірки, крім того, пристрій міс-
тить третю шину непарних імпульсів, третю шину
парних імпульсів, елемент І, кожна розрядна комі-
рка та комірка початкового стану містять перший,
другий та третій розділові діоди, а комірка почат-
кового стану містить додатковий резистор та до-
датковий світлодіод, вузол перемикання напрямку
лічби містить RS-тригер та чотири елементи І,
прямий вихід RS-тригера підключений до перших
входів першого та другого елементів І, інверсний
вихід - до першого та другого входів третього та
четвертого елементів І, перший вхід вузла пере-
микання напрямку лічби підключений до других
входів першого та третього елементів І, другий
вхід - до входів другого та четвертого елементів І,
виходи першого, другого, третього та четвертого
елементів І підключені відповідно до першого, дру-
гого, третього та четвертого виходів вузла пере-
микання напрямку лічби, третя шина непарних
імпульсів підключена до прямого виходу D-тригера
та до третього входу-керування непарних розряд-
них комірок, третя шина парних імпульсів підклю-
чена до інверсного виходу D-тригера, до третього
входу керування парних розрядних комірок та ко-
мірки початкового стану, в якій додатковий світло-
діод оптично пов'язаний з другим фотоприймачем,
анод додатковою світлодіода через додатковий
резистор підключений до шини живлення, катод -
до R-входу D-тригера та до настановного входу
пристрою, S-вхід RS-тригера підключений до вхо-
ду прямої лічби, R-вхід - до входу зворотньої лічби
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пристрою,  у всіх комірках між першим,  другим та
третім входами керування та другими виводами
другого та третього, та першого фотоприймачів
включені відповідно перший, другий та третій роз-
ділові діоди, в якості першого фотоприймача вико-
ристовується фотодіод, С- вхід D-тригера підклю-
чений до виходу додаткового елемента І, перший
вхід якого підключений до входу запису, другий
вхід - до тактового входу пристрою.

Недоліком цього пристрою є обмежені функці-
ональні можливості, оскільки в ньому не передба-
чена необхідність зчитування інформації без її
збереження.

В основу винаходу поставлена задача ство-
рення оптоелектронного модуля, в якому в ре-
зультаті введення нових вузлів та зв'язків досяга-
ється виконання операцій запису та зчитування
без збереження даних, поданих в одиничному но-
рмальному коді, що призводить до розширення
функціональних можливостей пристрою.

Поставлена задача вирішується тим, що в оп-
тоелектронний модуль, який містить розрядні ко-
мірки та комірку початкового стану, D-тригер, еле-
мент І та вузол перемикання напрямку лічби, який
містить RS-тригер та чотири елементи І, перший
вхід вузла перемикання напрямку лічби підключе-
ний до прямого виходу D-тригера, а другий під-
ключений до інверсного виходу D-тригера, перший
вихід вузла перемикання напрямку лічби підклю-
чений до першої шини непарних імпульсів, другий,
третій та четвертий виходи підключені до першої
шини парних імпульсів,  другої шини непарних ім-
пульсів та другої шини парних імпульсів відповід-
но, перша шина непарних імпульсів підключена до
перших входів керування непарних розрядних ко-
мірок, перша шина парних імпульсів підключена до
перших входів керування парних розрядних комі-
рок та комірки початкового стану, друга шина не-
парних імпульсів підключена до других входів ке-
рування непарних розрядних комірок, друга шина
парних імпульсів підключена до других входів ке-
рування парних розрядних комірок та комірки по-
чаткового стану, всі комірки містять в своєму скла-
ді регенеративний оптрон, в якому перший вивід
джерела світла підключений до шини живлення,
другий вивід підключений до колектора транзисто-
ра, емітер якого підключений до загальної шини,
база підключена до перших виводів першого, дру-
гого та третього фотоприймачів й через резистор
до загальної шини. перший оптичний вихід джере-
ла світла пов'язаний з першим фотоприймачем
своєї розрядної комірки, другий оптичний вихід
з'єднаний з другим фотоприймачем наступної роз-
рядної комірки, третій оптичний вихід з'єднаний з
третім фотоприймачем попередньої розрядної
комірки, крім того. кожна розрядна комірка і комір-
ка початкового стану містять перший, другий та
третій розділові діоди, комірка початкового стану
містить додатковий резистор та додатковий світ-
лодіод, прямий вихід RS-тригера вузла переми-
кання напрямку лічби підключений до перших вхо-
дів першого та другого елементів І, інверсний
вихід підключений до перших входів третього та
четвертого елементів І, перший вхід вузла пере-
микання напрямку лічби підключений до других
входів першого та третього елементів І, другий

вхід підключений до других входів другого та чет-
вертого елементів І, виходи першого, другого, тре-
тього та четвертого елементів І підключені відпо-
відно до першого, другого, третього та четвертого
виходів вузла перемикання напрямку лічби, третя
шина непарних імпульсів підключена до прямого
виходу D-тригера та до третього входу керування
непарних розрядних комірок, третя шина парних
імпульсів підключена до інверсного виходу D-
тритера, до D-входу D-тригера і до третього входу
керування парних розрядних комірок та комірки
початкового стану, в якій додатковий світлодіод
оптично пов'язаний з другим фотоприймачем,
анод додаткового світлодіода через додатковий
резистор підключений до шини живлення, катод
підключений до інверсного R-входу D-тригера та
до настановного входу пристрою, інверсний S-вхід
RS-тригера підключений до входу прямої лічби,
інверсний R-вхід підключений до входу зворотньої
лічби пристрою,  у всіх комірках між першим та
третім входами керування та другими виводами
другого та першого фотоприймачів ввімкнено від-
повідно перший та третій розділові діоди, в якості
першого фотоприймача використовується фотоді-
од, С-вхід  D-тригера підключений до виходу еле-
мента І, другий вхід якого підключений до тактово-
го входу пристрою, який містить вхід запису,
введені другий та третій елементи І, елемент АБО,
входи дозволу запису та зчитування відповідно,
інформаційний вхід зчитування, причому настано-
вний вхід та вхід дозволу запису підключені до
входів другого елемента І, вихід якого з'єднаний з
входом прямої лічби пристрою, вхід дозволу зчи-
тування з'єднаний з входом зворотньої лічби при-
строю, інформаційні входи запису та зчитування
підключені до входів елемента АБО, вихід якого
з'єднаний з першим входом першого елемента І,
третій оптичний вихід джерела світла комірки по-
чаткового стану з'єднаний з третім фотоприйма-
чем старшої розрядної комірки, в усіх розрядних
комірках і у комірці початкового стану між другим
входом керування та першим виводом третього
фотоприймача ввімкнено другий розділовий діод,
а другий вивід третього фотоприймача підключе-
ний до загальної шини пристрою, крім того, інфор-
маційний вхід зчитування і колекторний вивід тра-
нзистора комірки початкового стану підключені
відповідно до прямого та інверсного входів третьо-
го елемента І, вихід якого є інформаційним вихо-
дом пристрою.

На кресленні представлена принципова схема
оптоелектронного модуля.

Оптоелектронний модуль містить розрядні ко-
мірки 1.1,...,1.9, комірку 2 початкового стану, D-
тригер 3, вузол 4 перемикання напрямку лічби,
першу шину 5 непарних імпульсів, першу шину 6
парних імпульсів, другу шину 7 непарних імпуль-
сів,  другу шину 8  парних імпульсів,  третю шину 9
непарних імпульсів, третю шину 10 парних імпуль-
сів, RS-тригер 11, вхід 12 прямої лічби пристрою,
вхід 13 зворотної лічби пристрою, перший-
чегвертий елементи І 14-17. Відповідно розрядні
комірки 1.1,...,1.9 та комірка 2 початкового стану
мають входи 18-20 керування та містять транзис-
тор 21, джерело 22 світла з трьома оптичними
виходами 23-25, перший-третій фотоприймачі 26-
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28, розділові діоди 29-31, резистор 32, загальну
шину 33, шину 34 живлення. Пристрій містить
елементи І 35, 36, елемент АБО 37, вхід запису 38,
вхід зчитування 39, тактовий вхід 40, настановний
вхід  41, інформаційний вихід 42 пристрою, входи
43 та 44 дозволу запису і зчитування відповідно,
комірка 2 початкового стану містить резистор 45 та
світлодіод 46, а пристрій містить елемент І 47.
Перший вхід вузла 4 перемикання напрямку лічби
підключений до прямого виходу D-тригера З, дру-
гий вхід підключений до інверсного виходу D-
тригера 3, перший вихід вузла 4 перемикання на-
прямку лічби підключений до першої шини 5 непа-
рних імпульсів, другий вихід підключений до пер-
шої шини 6 парних імпульсів, третій вихід
підключений до другої шини 7 непарних імпульсів,
а четвертий вихід підключений до другої шини 8
парних імпульсів. Перша шина 5 непарних імпуль-
сів підключена до входів 19 керування непарних
розрядних комірок 1.1, 1.3,...,1.9, перша шина 6
парних імпульсів підключена до входів 19 керу-
вання парних розрядних комірок 1.2, 1.4,...,1.8 та
комірки 2 початкового стану, друга шина 7 непар-
них імпульсів підключена до входів 20 керування
непарних розрядних комірок 1.1, 1.3,...,1.9, друга
шина 8 парних імпульсів підключена до входів 20
керування парних розрядних комірок 1.2, 1.4,..,1.8
та комірки 2 початкового стану. Всі комірки
1.1,.,.,1.9 та 2 містять в своєму складі регенерати-
вний оптрон,  в якому перший вивід джерела 22
світла підключений до шини 34 живлення, другий
вивід підключений до колектора транзистора 21,
емітер якого підключений до загальної шини 33,
база підключена до перших виводів першого-
третього фотоприймачів 26-28 та через резистор
32 до загальної шини 33. Перший оптичний вихід
23 джерела 22 світла зв'язаний з перший фото-
приймачем 26 своєї комірки, другий оптичний вихід
24 зв'язаний з другим фотоприймачем 27 наступ-
ної комірки, третій вихід 25 зв'язаний з третім фо-
топриймачем 28 попередньої комірки. Прямий ви-
хід RS-григера 11 підключений до перших входів
першого та другого елементів І 14, 15, його інверс-
ний вихід підключений до перших входів третього
та четвертого елементів І 16, 17, перший вхід вуз-
ла 4 перемикання напрямку лічби підключений до
других входів першого та третього елементів І 14,
16, другий вхід підключений до других входів дру-
гого та четвертого елементів І 15, 17. Виходи пер-
шого-четвертого елементів І 14-17 підключені від-
повідно до першого-четвертого виходів вузла 4
перемикання напрямку лічби, третя шина 9 непар-
них імпульсів підключена до прямого виходу D-
тригера 3 та до входу 18 керування непарних роз-
рядних комірок 1.1, 1.3,...,1.9, третя шина 10 пар-
них імпульсів підключена до інверсного виходу D-
тригера 3, до D-входу D-тригера 3 і до входу 18
керування парних розрядних комірок 1.2, 1.4,...,1.8
та комірки 2 початкового стану, в якій світлодіод 46
оптично зв'язаний з другим фотоприймачем 27,
анод світлодіода 46 через резистор 45 підключе-
ний до шини 34 живлення, катод підключений до
інверсного R-входу D-тригера 3 та до настановно-
го входу 41 пристрою. Інверсний S-вхід RS-
тригера 11 підключений до входу 12 прямої лічби,
інверсний R-вхід підключений до входу 13 зворот-

ньої лічби пристрою. У всіх комірках 1.1,...,1.9 та у
комірці 2 між входами 18-20 керування та другими
виводами фотоприймачів 26, 27 та першим виво-
дом фотоприймача 28 ввімкнено відповідно розді-
лові діоди 29-31, другий вивід фотоприймача 28
з'єднаний із загальною шиною 33, в якості фото-
приймачів 26-28 використовуються фотодіоди. С-
вхід D-тригера 3 підключений до виходу елемента
І 35, перший вхід якого підключений до виходу
елемента АБО 37, другий вхід підключений до так-
тового входу 40 пристрою, оптичний вихід 24 дже-
рела 22 світла останньої розрядної комірки 1.9 є
виходом перенесення пристрою, оптичний вихід
25 джерела 22 світла першої розрядної комірки 1.1
зв'язаний з третім фотоприймачем 28 комірки 2
початкового стану, в якій оптичний вихід 25 дже-
рела 22 світла зв'язаний з третім фотоприймачем
28 останьої розрядної комірки 1.9. Входи елемента
АБО 37 підключені відповідно до входів запису 38
та зчитування 39 пристрою, перший вхід елемента
І 36 підключений до входу 43 дозволу запису, його
другий вхід підключений до настановного входу 41
пристрою, а вихід з'єднаний з входом 12 прямої
лічби пристрою, вхід 13 зворотньої лічби якого
з'єднаний з входом 44 дозволу зчитування при-
строю, колекторний вивід транзистора 21 комірки 2
початкового стану підключений до інверсного вхо-
ду елемента І 47, прямий вхід якого з'єднаний з
входом зчитування 39, а вихід є інформаційним
виходом 42 пристрою.

Пристрій працює в такий спосіб.
Для готовності модуля до запису інформації

на шину 34 живлення подається напруга живлен-
ня. Для встановлення початкового стану на наста-
новний вхід 41 пристрою подається низький поте-
нціал, при цьому RS-тригер 11 встановлюється в
"одиничний стан", а D-тригер 3 встановлюється в
"нульовий" стан.

В результаті на перший вхід елемента 115 ву-
зла 4 перемикання напрямку лічби надходить "1" з
прямого виходу RS-тригера 11, а на другий вхід
надходить "1" з інверсного виходу D-тригера 3,
отже на виході елемента I 15 встановлюється ви-
сокий потенціал, а на виходах елементів І 14, 16,
17 встановлюються низькі потенціали.

Одночасно з цим відбувається збудження ко-
мірки 2 модуля. На катоді світлодіода 46 присутній
"0", по колу шина 34 живлення - резистор 45 - світ-
лодіод 46 тече струм, що збуджує світлодіод 46,
який в свою чергу, оптично діє на фотоприймач 27
комірки 2.  Під дією цього зв'язку і високого потен-
ціалу на шині 6 опір фотоприймача 27 різко змен-
шується і в результаті транзистор 21 відкриваєть-
ся. По колу колектор-емітер транзистора 21 -
джерело світла 22 протікає струм, джерело 22
світла випромінює світло, по колу вихід 23 - фото-
приймач 26 забезпечується позитивний зворотній
зв'язок, оскільки по колу шина 34 - діод 29 - фото-
приймач 26 тече струм. Комірка 2 запам'ятовує
інформацію. З виходу 24 джерела 22 світла комір-
ки 2 світловий сигнал діє на фотоприймач 27 на-
ступної розрядної комірки 1.1, готуючи її до робо-
ти,

При виконанні операції запису операндів на
вході 43 дозволу запису пристрою необхідна наяв-
ність низького потенціалу, який через елемент І 36
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подається на вхід 12 прямої лічби, тобто на інвер-
сний S-вхід RS-тригера 11, і встановлює його в
"одиничний стан".  В результаті шини 5  та 6  під-
ключені, а шини 7 та 8 відключені. Інформаційні
сигнали з входу 38 запису через елемент АБО 37
надходять на перший вхід елемента І 35, а на його
другий вхід надходять тактові імпульси з входу 40
тактових імпульсів пристрою. D-тригер 3 починає
працювати в режимі лічби.

З приходом одиничного сигналу з входу 38 за-
пису і при наявності тактового сигналу з входу 40
D-тригер 3 перейде в "одиничний" стан, тобто на
його прямому виході встановиться "1", а на інвер-
сному встановиться "0". В результаті на виході
елемента І 15 вузла 4 перемикання напрямку ліч-
би з'явиться низький потенціал, тому що на його
другий вхід надходить "0" з інверсного виходу D-
тригера 3, а на виході елемента І 14 з'явиться ви-
сокий потенціал, тому що його перший вхід надхо-
дить "1" із прямого виходу RS-тригера 11, а на
другий вхід надходить "1" із прямого виходу D-
тригера 3.

Під дією одиничного сигналу з виходу 24 дже-
рела 22 світла комірки 2 початкового стану і висо-
кого потенціалу, що надходить з шини 5, опір фо-
топриймача 27 розрядної комірки 1.1 різко
зменшується. В результаті транзистор 21 розряд-
ної комірки 1.1 відкривається, по колу джерело 22
світла - колектор-емітер транзистора 21 - загальна
шина 33 тече струм, джерело 22 світла випромі-
нює світло і через вихід 23 впливає на фотоприй-
мач 26, забезпечуючи позитивний оптичний зворо-
тній зв'язок. Комірка 1.1 запам'ятовує перший
сигнал запису.

Запирання комірки 2 початкового стану відбу-
вається завдяки наявності резистора 32 і нульово-
го потенціалу на шинах 6 та 10, що приводить до
запирання транзистора 21, причому подача нульо-
вого потенціалу з шини 10 через діод 29 та фото-
приймач 26 (фотодіод) помітно скорочує час запи-
рання транзистора 21.

З приходом наступного імпульсу запису D-
тригер 3 перейде в нульовий стан, тобто на його
прямому виході з'явиться "0", а на інверсному ви-
ході з'явиться "1". В результаті на шині 5 встанов-
люється низький потенціал, а на шині 6 встанов-
люється високий потенціал. Під дією оптичного
зв'язку з виходу 24 комірки 1.1 на фотоприймач 27
комірки 1.2 та високого потенціалу з шини 6 опір
фотоприймача 27 комірки 1.2 різко зменшується,
транзистор 21 відкривається, збуджується регене-
ративний оптрон комірки 1.2 та запирається реге-
неративний оптрон комірки 1.1 аналогічно описа-
ному вище.

Аналогічним чином відбувається спрацьову-
вання наступних комірок 1.3,...,1.9 модуля, при
цьому визначальними є сигнали на входах 18 та
19 керування комірок і задіяно діоди 29 та 30. Кіль-
кість комірок модуля, що спрацювали, визначаєть-
ся тривалістю сигналу запису на вході 38 запису
пристрою. Запирання по входах 18 та 19 непарних
розрядних комірок 1.1,1.3,....,1.9 відбувається за-
вдяки наявності нульового потенціалу на шинах 5

та 9, а парних розрядних комірок 1.2,...,1.8 завдяки
наявності нульового потенціалу на шинах 6 та 10.
При переповненні розрядної сітки модуля одиниця
перенесення з'являється на оптичному виході 24
старшої комірки 1.9 модуля.

При виконанні операції зчитування даних на
вході 44 дозволу зчитування пристрою необхідна
наявність низького потенціалу, який подається на
вхід 13 зворотньої лічби і встановлює RS-тригер
11 у "нульовий" стан, отже, шини 5 та 6 відключені,
тобто мають низькі потенціали, а шини 7 та 8 під-
ключені, тобто мають високі потенціали попере-
мінне,  в залежності від величини тривалості сиг-
налу зчитування на вході 39  зчитування,  який
через елементи АБО 37 і І 35 подається на С-вхід
D-тригера 3, а також на прямий вхід елемента І 47.
В результаті реалізуються зв'язки зворотньої лічби
через вихід 25 джерела 22 світла на фотоприймач
28 попередньої розрядної комірки 1.1,...,1.9 і комі-
рки 2 початкового стану. Отже, при зсуві стани
комірок 1.1,...,1.9 і комірки 2 міняються в зворот-
ньому напрямку, переходячи з одиничного в ну-
льовий стан, при цьому визначальними є сигнали
на входах 20 керування розрядних комірок
1.1,...,1.9 і комірки 2 та задіяно діоди 31, а також
функціонує оптичний зв'язок з виходу 25 джерела
22 світла комірки 2 початкового стану на фото-
приймач 28 старшої комірки 1.9 модуля.

Одночасно з початком послідовного обнуле-
ния розрядних комірок 1.1,...,1.9, починаючи з

ої)1k( -- , яка спрацювала при записі передос-
танньою, на виході 42 елемента І 47 з'являється
одиничний сигнал, оскільки через коло шина 34
живлення - джерело 22 світла - транзистор 21 -
загальна шина 33 комірки 2 початкового стану те-
че струм і нульовий сигнал з колекторного виводу
транзистора 21 подається на інверсний вхід еле-
мента І 47 при наявності на його прямому вході
одиничного сигналу зчитування зі входу 39 зчиту-
вання пристрою. В результаті на виході 42 елеме-
нта І 47 тривалість одиничного сигналу буде дорі-
внювати величині

0
зчзчзч ttT +=

де зчt  - час зчитування (k-1) розрядних комірок
1.1,...,1.9;

0
зчt  - час зчитування комірки 2 початкового стану.

Якщо t-= )1k(tзч  і t=0
зчt , то t= kTзч , тобто

тривалість одиничного сигналу на виході 42 еле-
мента І 47 буде пропорційна кількості k  розрядних
комірок 1.1,...,1.9, що спрацювали при записі. При
цьому інформація у модулі буде втрачена; оскіль-
ки в одиничному стані буде знаходитись тільки

таk -  розрядна комірка 1.1,...,1.9.
У запропонованому пристрої оптоелект-

ронний модуль має розширені функціональні мож-
ливості, оскільки забезпечує послідовний запис і
зчитування без збереження цифрових даних у
вигляді одиничного нормального коду.
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