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(57) Лазерний оптико-електронний кільцевий ре-
гістр відображення інформації, який складається з 
першого світловипромінювача, перший вивід якого 
з'єднаний з шиною нульового потенціалу та з роз-
рядних комірок, кожна з яких складається із пер-
шого, другого і третього оптоелектронних затворів, 
перші виводи яких з'єднані, а другий вивід першого 
оптоелектронного затвора підключений до шини 
нульового потенціалу, оптичний вихід першого 
світловипромінювача з'єднаний з першим оптич-
ним входом третього оптоелектронного затвора 
кожної розрядної комірки, другого світловипромі-
нювача, перший вивід якого з'єднаний з шиною 
нульового потенціалу, фототиристора і резистора 
у кожній розрядній комірці, другий вивід резистора 
підключений до шини живлення, другі виводи дру-
гого і третього оптоелектронного затвора підклю-
чені до шини нульового потенціалу, катоди фото-
тиристорів непарних і парних розрядних комірок є 
відповідно першим і другим тактовими входами 
регістра зсуву, оптичний вихід першого світлови-
промінювача через перший оптоелектронний за-
твор кожної розрядної комірки з'єднаний з оптич-
ним входом фототиристора наступної розрядної 
комірки, оптичний вихід другого світловипроміню-
вача через другий оптоелектронний затвор кожної 
розрядної комірки з'єднаний з оптичним входом 

фототиристора попередньої розрядної комірки, 
оптичні виходи першого і другого світловипромі-
нювачів з'єднані з оптичними входами третього 
оптоелектронного затвора кожної розрядної комір-
ки, оптичні виходи якого є оптичними виходами 
пристрою, другі виводи першого та другого світло-
випромінювачів є відповідно керуючими входами 
зсуву вправо і вліво регістра, анод фототиристора 
останьої розрядної комірки є інформаційним вхо-
дом регістра зсуву, який відрізняється тим, що в 
нього введено блок вводу та вибірки комірки відо-
браження інформації, а в кожну розрядну комірку 
пристрою введено лазерний діод відображення, 
причому лазерний діод відображення оптично по-
в'язаний з третім оптоелектронним затвором в 
кожній розрядній комірці, оптичний вихід лазерно-
го діода відображення, що проходить через третій 
оптоелектронний затвор, є оптичним виходом ко-
жної розрядної комірки, анод лазерного діода ві-
дображення в кожній розрядній комірці з'єднаний з 
першим виводом першого оптоелектронного за-
твора і першим виводом резистора, катод лазер-
ного діода відображення в кожній розрядній комір-
ці послідовно з'єднаний з анодом фототиристора, 
блок вводу та вибірки комірки відображення інфо-
рмації містить порт введення, що складається з 1-
N розрядів, входу синхронізації, який є входом 
синхронізації регістра, причому перший і другий 
інформаційні виходи блока вводу та вибірки комір-
ки відображення інформації з'єднані з першим і 
другим тактовими входами, а третій інформацій-
ний вихід з'єднаний з інформаційним входом комі-
рок відображення. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до області обчи-
слювальної техніки та систем відображення і ви-
воду оптичної інформації, і може бути використана 
для побудови пристроїв індикації, відображення та 
виводу візуальної оптичної інформації, наприклад, 
при побудові операційних екранів та відео-екранів 
в лазерному телебаченні та рекламній галузі. 

Відомий регістр зсуву (А.С. СРСР №637871 
А1, М.кл. G11С19/00, опубл. 14.12.76, бюл. №46), 

який містить дві групи електронно-оптичних еле-
ментів пам'яті, які в кожній групі електрично з'єд-
нані послідовно, шину установлення в початковий 
стан, підключену до нульовим та одиничним вхо-
дам електронно-оптичних елементів пам'яті пер-
шої та другої груп. Нульовий вхід та одиничний 
вихід кожного електронно-оптичного елемента 
пам'яті першої групи оптично з'єднані з одиничним 
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виходом та нульовим входом кожного електронно-
оптичного елемента пам'яті другої групи. 

Недоліками даного пристрою є відносно висо-
ка функціональна складність та відсутність можли-
вості процесорного керування через тактові входи, 
а також відсутність можливості ефективного виво-
ду оптичної інформації для відображення з віднос-
но високим рівнем оптичної інтенсивності. 

Відомий оптоелектронний регістр зсуву (А.С. 
СРСР, №1174990, М.кл. G11С19/00, опубл. 
30.03.84, бюл. №31, 1984), який містить постійне 
джерело світла, тактовий світлодіод, анод якого є 
тактовим входом регістра, а катод підключений до 
шини нульового потенціалу, оптичний формувач у 
вигляді непрозорої маски з розрядними вікнами, 
які є оптичними виходами регістру, та розрядні 
комірки, кожна з яких містить перший та другий 
фотоприймачі, перший і другий рідкокристалічні 
оптичні затвори та лямбда-діод, перші виводи яких 
є входом-виходом розрядної комірки, другі виводи 
першого фотоприймача і першого і другого опто-
електронних затворів з'єднані з шиною живлення, 
а другі виводи другого фотоприймача і лямбда-
діода з'єднані з шиною нульового потенціалу, світ-
ловипромінювач через перший оптоелектронний 
затвор кожної розрядної комірки оптично з'єднаний 
з відповідними розрядними вікнами непрозорої 
маски, і тактовий світлодіод через другий оптоеле-
ктронний затвор кожної розрядної комірки оптично 
з'єднаний з першим фотоприймачем наступної 
розрядної комірки, перший фотоприймач першої 
розрядної комірки є оптичним входом регістра, 
причому в кожну його розрядну комірку введено 
третій оптоелектронний затвор, який ввімкнений 
паралельно лямбда-діода, причому тактовий світ-
лодіод через третій оптоелектронний затвор кож-
ної розрядної комірки оптично з'єднаний з другим 
фотоприймачем наступної розрядної комірки, дру-
гий фотоприймач першої розрядної комірки є до-
датковим оптичним входом регістру. 

Недоліками даного регістра є функціональна 
складність при апаратної реалізації та вузькі фун-
кціональні можливості, зокрема відсутність можли-
вості процесорного керування та відсутність мож-
ливості ефективного виводу оптичної інформації 
для відображення. 

Найбільш близьким до запропонованого є кі-
льцевий оптоелектронний регістр зсуву [Патент 
України, №19376, М.кл. G11С19/00, опубл. 
15.12.2006, бюл. №12, 2006], який містить перший 
світловипромінювач, першій вивід якого з'єднаний 
з шиною нульового потенціалу, і розрядні комірки, 
кожна з яких складається із першого, другого і тре-
тього оптоелектронних затворів, перші виводи 
яких об'єднані, а другий вивід першого оптоелект-
ронного затвору підключений до шини нульового 
потенціалу, оптичний вихід першого світловипро-
мінювача з'єднаний з першим оптичним входом 
третього оптоелектронного затвору кожної розря-
дної комірки, другий світловипромінювач, перший 
вивід якого з'єднаний з шиною нульового потенці-
алу та в кожній розрядній комірці фототиристор і 
резистор, причому анод фототиристора з'єднаний 
з першим виводом першого оптоелектронного за-
твору і першим виводом резистора, другий вивід 

якого підключений до шини живлення, другі виво-
ди другого і третього оптоелектронного затвору 
підключені до шини нульового потенціалу, катоди 
фототиристорів непарних і парних розрядних комі-
рок є відповідно першим і другим тактовими вхо-
дами регістра зсуву, оптичний вихід першого світ-
ловипромінювача через перший оптоелектронний 
затвор кожної розрядної комірки з'єднаний з опти-
чним входом фототиристора наступної розрядної 
комірки, оптичний вихід другого світловипроміню-
вача через другий оптоелектронний затвор кожної 
розрядної комірки з'єднаний з оптичним входом 
фототиристора попередньої розрядної комірки, 
оптичні виходи першого і другого світловипромі-
нювачів з'єднані з оптичними входами третього 
оптоелектронного затвору кожної розрядної комір-
ки, оптичні виходи якого є оптичними виходами 
регістра зсуву, другі виводи першого та другого 
світловипромінювачів є відповідно керуючими 
входами зсуву вправо і вліво регістру, анод фото-
тиристора останньої розрядної комірки є інформа-
ційним входом регістра зсуву. 

Недоліками даного регістра є вузькі функціо-
нальні можливості за рахунок, відсутності можли-
вості процесорного керування та відсутності ефек-
тивного виводу оптичної інформації для 
відображення з високими фотометричними показ-
никами: оптичної інтенсивності, монохроматичнос-

ті, малим тілесним кутом розходження 2  оптично-
го випромінювання при відображенні інформації. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
створення лазерного оптико-електронного кільце-
вого регістру відображення інформації, в якому за 
рахунок введення лазерного діоду відображення в 
кожну розрядну комірку та їх оптичних зв'язків з 
іншими оптоелектронними елементами пристрою 
забезпечується можливість процесорного керу-
вання та ефективний вивід оптичної інформації з 
високими фотометричними показниками: оптичної 
інтенсивності, монохроматичності та малим тілес-

ним кутом розходження 2  оптичного випроміню-
вання при відображенні інформації, що призводить 
до розширення функціональних можливостей при-
строю. На основі запропонованого пристрою мож-
ливою є побудова сучасних лазерних панелей 
оптичного відображення інформації з високими 
роздільною здатністю та фотометричними показ-
никами, що можуть використовуватись в галузі 
сучасного лазерного телебачення високої якості. 

Поставлена задача досягається тим, що в ла-
зерний оптико-електронний кільцевий регістр ві-
дображення інформації, який складається з пер-
шого світловипромінювача, перший вивід якого 
з'єднаний з шиною нульового потенціалу та з роз-
рядних комірок, кожна з яких складається із пер-
шого, другого і третього оптоелектронних затворів, 
перші виводи яких з'єднані, а другий вивід першого 
оптоелектронного затвору підключений до шини 
нульового потенціалу, оптичний вихід першого 
світловипромінювача з'єднаний з першим оптич-
ним входом третього оптоелектронного затвору 
кожної розрядної комірки, другого світловипромі-
нювача, перший вивід якого з'єднаний з шиною 
нульового потенціалу, фототиристора і резистора 
у кожній розрядній комірці, другий вивід резистора 
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підключений до шини живлення, другі виводи дру-
гого і третього оптоелектронного затвору підклю-
чені до шини нульового потенціалу, катоди фото-
тиристорів непарних і парних розрядних комірок є 
відповідно першим і другим тактовими входами 
регістра зсуву, оптичний вихід першого світлови-
промінювача через перший оптоелектронний за-
твор кожної розрядної комірки з'єднаний з оптич-
ним входом фототиристора наступної розрядної 
комірки, оптичний вихід другого світловипроміню-
вача через другий оптоелектронний затвор кожної 
розрядної комірки з'єднаний з оптичним входом 
фототиристора попередньої розрядної комірки, 
оптичні виходи першого і другого світловипромі-
нювачів з'єднані з оптичними входами третього 
оптоелектронного затвору кожної розрядної комір-
ки, оптичні виходи якого є оптичними виходами 
пристрою, другі виводи першого та другого світло-
випромінювачів є відповідно керуючими входами 
зсуву вправо і вліво регістру, анод фототиристора 
останньої розрядної комірки є інформаційним вхо-
дом регістра зсуву, введено блок вводу та вибірки 
комірки відображення інформації, а в кожну розря-
дну комірку пристрою введено лазерний діод відо-
браження, причому лазерний діод відображення 
оптично пов'язаний з третім оптоелектронним за-
твором в кожній розрядній комірки, оптичний вихід 
лазерного діода відображення, що проходить че-
рез третій оптоелектронний затвор є оптичним 
виходом кожної розрядної комірки, анод лазерного 
діода відображення в кожній розрядній комірці 
з'єднані з першим виводом першого оптоелект-
ронного затвору і першим виводом резистора, ка-
тод лазерного діода відображення в кожній розря-
дній комірці послідовно з'єднаний з анодом 
фототиристора, блок вводу та вибірки комірки ві-
дображення інформації містить порт введення, що 
складається з 1-N - розрядів, входу синхронізації, 
який є входом синхронізації регістру, причому пе-
ршій і другий інформаційні виходи блоку вводу та 
вибірки комірки відображення інформації з'єднані з 
першим і другим тактовими входами, а третій ін-
формаційний вихід з'єднаний з інформаційним 
входом комірок відображення. 

Накресленні зображено схему оптоелектрон-
ного кільцевого регістру. 

Пристрій містить перший 1 і другий 2 світлови-
промінювачі та розрядні комірки 31-3n. Кожна роз-
рядна комірка складається з першого 4, другого 5 і 
третього 6 оптоелектронних затворів, фототирис-
тора 7 і резистора 8. Крім того, пристрій містить 
перший 9 і другий 10 тактові входи, керуючі входи 
зсуву вправо 11 і вліво 12, оптичні виходи 13 та 
інформаційний вхід 14, лазерний діод відображен-
ня 15 у кожній розрядній комірці 31-3n, блок вводу 
та вибірки комірки відображення інформації 16, 
який містить: порт введення 17, що складається з 
1-N - розрядів; вхід синхронізації 18; першій 19 і 
другий 20 та третій 21 інформаційні виходи. Роз-
ряд пристрою складають дві сусідні розрядні комі-
рки 3i та 3i+1, і=1...n, що входять до загального на-
бору розрядних комірок 31-3n, з оптичними 
виходами 22 лазерного випромінювання у кожній 
розрядній комірці. 

Пристрій працює наступним чином. Розгляне-
мо режим зсуву вправо. В цьому режимі позитивна 
напруга подається на керуючий вхід зсуву вправо 
11. На керуючому вході зсуву вліво 12 - нульовий 
потенціал. Блок вводу та вибірки комірки відобра-
ження інформації 16 отримує інформацію від зов-
нішнього процесора керування на входи 1-N - роз-
рядів порту введення 17 та вхід синхронізації 18, у 
відповідності до отриманих даних формує відпові-
дні сигнали керування і вибірки на перший 9 і дру-
гий 10 тактові входи та відповідно на інформацій-
ний вхід 14 у кожній комірці. В початковому стані 
блок вводу та вибірки комірки відображення інфо-
рмації 16 на першому тактовому вході 9 встанов-
лює нульовий потенціал, а на другому тактовому 
вході 10 - позитивну напругу. Фототиристори 7 
розрядних комірок неосвітлені і знаходяться в не-
провідному стані, оптоелектронні затвори 4-6 за-
криті для проходження випромінювання, в тому 
числі випромінювання від лазерного діоду відо-
браження 15 у кожній розрядній комірці 31-3n, який 
є оптичним виходом кожної розрядної комірки. 
Напруга на аноді фототиристора 7 кожної розряд-
ної комірки приблизно рівна напрузі живлення Ежив, 
а струм в закритому стані менший за струм лазер-
ної інжекції (накачування) І<Ipor LD лазерного діоду 
відображення 15, який знаходиться у вимкненому 
стані. При цьому можливим є присутність деякої 
незначної частки випромінювання від лазерного 
діоду відображення 15 у кожній розрядній комірці 
31-3n, яке має некогерентний характер і не може 
бути виведено через оптичні виходи кожної розря-
дної комірки, оскільки їх треті затвори 6 знахо-
дяться в закритому стані. В такому режимі лазер-
ний оптико-електронний кільцевий регістр 
відображення інформації знаходиться у вимкне-
ному стані (стан очікування). 

Перед початком роботи одна з комірок 31-3n 
(на кресленні - перша зліва) встановлюється у 
стан підведення. Це досягається, наприклад, шля-
хом подачі на інформаційний вхід 14 короткочас-
ного нульового рівня напруги(в інший робочий час 
напруга не подається), яка формується блоком 
вводу та вибірки комірки відображення інформації 
16 через його третій інформаційний вихід 21. Після 
вмикання фототиристора 7 першої розрядної комі-
рки на його аноді встановлюється низька напруга, 
близька до 0. При цьому перший 4 і третій 6 опто-
електронні затвори першої розрядної комірки бу-
дуть пропускати випромінювання від першого світ-
ловипромінювача 1. Фототиристор 7 другої 
розрядної комірки буде освітлений і підготовлений 
до вмикання. Вмикання фото тиристора 7 відбу-
деться після подачі від блоку вибірки та відобра-
ження інформації 16 на другий тактовий вхід 10 
позитивного рівня напруги, а на першому тактово-
му вході 9 - нульовий потенціал. Напруга на аноді 
фототиристора 7 кожної розрядної комірки дещо 
менша за напругу живлення Ежив, а струм в відкри-
тому стані є більшим за струм лазерної інжекції 
І>Ipor LD лазерного діоду відображення 15, що пе-
редбачає лазерну генерацію випромінювання ла-
зерним діодом відображення 15 відповідної розря-
дної комірки та вивід оптичного випромінювання 
через третій оптоелектронний затвор 6, оскільки 
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останній є також відкритим. Перший оптоелект-
ронний затвор 4 кожної розрядної комірки виконує 
функцію порогової фільтрації і блокування некоге-
рентного випромінювання, яке виникає, коли при-
стрій знаходиться у вимкненому стані (в стані очі-
кування). 

При цьому перша розрядна комірка 31 буде 
вимкнена і буде підготовлена до вмикання третя 
розрядна комірка 33. Третя розрядна комірка 33 
буде включена при наступній зміні напруги на 
першому 9 та другому 10 тактових входах. Після 
чого вмикається четверта розрядна комірка 34 і 
т.д. Для зсуву вліво керуюча напруга подається на 
керуючий вхід зсуву вліво 12. При цьому кожен раз 
до вмикання буде підготовлюватись попередня 

комірка, оскільки світловий потік від другого світ-
ловипромінювача 2 проходитиме крізь другий оп-
тоелектронний затвор 5 розрядної комірки, що 
ввімкнена. 

Процесорне керування забезпечується шля-
хом виводу інформації від зовнішнього процесора 
на порт введення 17 та вхід синхронізації 18 блоку 
вводу та вибірки комірки відображення інформації 
16, який формує відповідні сигнали керування ла-
зерним оптико-електронним кільцевим регістром 
відображення інформації на своїх інформаційних 
виходах: першому 19, другому 20 та третьому 21. 
Розряд регістру складають дві сусідні розрядні 
комірки 3і та 3і+1, і=1…n, що входять до загального 
набору розрядних комірок 31-3n. 
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