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(57) Пристрій для паралельного запису, збережен-
ня та відображення зображення, який містить мат-
рицю MxN бістабільних розрядних комірок з пара-
лельними оптичними входом і виходом та першим 
і другим керуючими входами, перший і другий пе-
реривачі струму, кожен із виходів переривача 
струму з'єднаний з відповідним керуючим входом 
матриці, розрядну комірку матриці, що містить пе-
рший і другий світловипромінюючі фоторезистори, 
що виконані у вигляді пари світлодіод-
фототиристор, що з'єднані послідовно, причому всі 
виходи кожної пари розрядних комірок матриці 
з'єднані разом, який відрізняється тим, що в ньо-
го введено інвертор, вихід якого з'єднаний з керу-
ючим входом першого переривача струму, а вхід 
з'єднаний з керуючим входом другого переривача 
струму і керуючим тактовим входом пристрою, 
електричні виходи других пар розрядних комірок 
першої половини матриці з'єднані з виходами пе-
рших пар розрядних комірок другої половини мат-
риці і виходом першого переривача струму, елект-
ричні виходи перших пар розрядних комірок 
першої половини матриці з'єднані з виходами пар 
розрядних комірок другої половини матриці і підк-

лючені до виходу другого переривача струму, оп-
тичні чи електричні виходи других пар розрядних 
комірок останнього N-го стовпця при N=2K+1 з'єд-
нані з входами других пар відповідних розрядних 
комірок К-го стовпця матриці, оптичні чи електрич-
ні виходи перших пар розрядних комірок першого 
стовпця з'єднані з входами перших пар відповід-
них розрядних комірок (К+2)-го стовпця матриці, 
перша пара (і+1)-ї розрядної комірки оптично з'єд-
нана з другою парою j-ϊ розрядної комірки, при 
j=2...K, друга пара j-ϊ розрядної комірки оптично 
з'єднана з першою парою j-ϊ розрядної комірки, при 
j=l...K, друга пара j-ϊ розрядної комірки оптично 
з'єднана з першою парою (j+l)-ї розрядної комірки, 
при j=(K+2)...(2K), перша пара j-ϊ розрядної комірки 
оптично з'єднана з другою парою j-ї розрядної ко-
мірки, при j=(К+2)...(2К+1), виходи других пар роз-
рядних комірок останнього N-го стовпця при N=2K 
з'єднані з входами других пар відповідних розряд-
них комірок К-го стовпця матриці, оптичні чи елек-
тричні виходи перших пар розрядних комірок пер-
шого стовпця з'єднані з входами перших пар 
відповідних розрядних комірок (К+1)-го стовпця 
матриці, перша пара (j+l)-i розрядної комірки опти-
чно з'єднана з другою парою j-ϊ розрядної комірки, 
при j=2...K, друга пара j-ϊ розрядної комірки оптич-
но з'єднана з першою парою j-ϊ розрядної комірки, 
при j=l...K, друга пара j-ϊ розрядної комірки оптично 
з'єднана з першою парою j-ї розрядної комірки, 
при j=(K+l)...(2K-l), перша пapa j-ϊ розрядної комірки 
оптично з'єднана з другою парою j-ϊ розрядної ко-
мірки, пpи HJ=(K+l)...(2K-l). 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до вимірювальної 
техніки та автоматики і може бути використана в 
різних системах обробки зображень. 

Відомий оптоелектронний двомірний регістр 
зсуву [Авторське свідоцтво СССР №1550586, кл. 
Н03К23/78, 1987], що містить електрично керова-
ний транспарант у вигляді матриці з п'яти груп 
елементів, причому знизу, зліва, справа і зверху 
від елемента першої групи знаходяться елементи 
другої, третьої, четвертої і п'ятої груп відповідно, 

знизу, зліва і справа від елемента другої групи 
знаходяться елементи третьої, четвертої і п'ятої 
груп відповідно, а знизу і зліва від елемента тре-
тьої групи знаходяться елементи четвертої і п'ятої 
груп відповідно, перші електричні виходи елемен-
тів кожної групи являються відповідними тактови-
ми входами регістра, другі електричні виходи еле-
ментів кожної групи з'єднані з шиною нульового 
потенціалу, світлооб'єднувач, підсилювач яскра-
вості, світлоподілювач, перший і другий відбивачі, 
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блок розмноження і додавання світлових сигналів, 
причому оптичний вихід електричне керованого 
транспаранта через перший відбивач з'єднаний з 
першим оптичним входом світлооб'єднувача, дру-
гий оптичний вхід якого являється оптичним вхо-
дом регістра, а вихід через підсилювач яскравості 
з'єднаний з оптичним входом світлоподілювача, 
перший вихід якого являється оптичним виходом 
регістра, а другий вихід через другий відбивач 
з'єднаний з оптичним входом блоку розмноження і 
додавання світлових сигналів, оптичний вихід яко-
го з'єднаний з оптичним входом електричне керо-
ваного транспаранта. 

Недоліком такого пристрою є складність. 
За прототип обраний оптоелектронний модуль 

[Авторське свідоцтво СССР №1432768, 
кл.Н03К23/78, 1987], що містить матрицю M

x
N біс-

табільних розрядних комірок з паралельними оп-
тичними входом і виходом та першим і другим ке-
руючими входами, перший і другий переривачі 
струму, кожен з виходів яких з'єднаний з відповід-
ним керуючим входом матриці, розрядну комірку 
матриці, що містить перший і другий світловипро-
мінюючі фоторезистори, що виконані у вигляді 
пари світлодіод-фототиристор, що з'єднані послі-
довно, при чому всі виходи кожної пари розрядних 
комірок матриці з'єднані разом. 

Недоліком пристрою є низька швидкодія. 
В основу корисної моделі поставлено задачу 

створення пристрою для паралельного запису, 
збереження та відображення зображення, в якому 
за рахунок введення нових елементів та зв'язків 
спрощується структура розрядних комірок, що під-
вищує швидкодію пристрою та розширює його фу-
нкціональні можливості. 

Поставлена задача досягається тим, що в 
пристрої для паралельного запису, збереження та 
відображення зображення, який містить матрицю 
MxN бістабільних розрядних комірок з паралель-
ними оптичними входом і виходом та першим і 
другим керуючими входами, перший і другий пе-
реривачі струму, кожен із виходів переривача 
струму з'єднаний з відповідним керуючим входом 
матриці, розрядну комірку матриці, що містить пе-
рший і другий світловипромінюючі фоторезистори, 
що виконані у вигляді пари світлодіод-
фототиристор, що з'єднані послідовно, причому всі 
виходи кожної пари розрядних комірок матриці 
з'єднані разом введено інвертор, вихід якого з'єд-
наний з керуючим входом першого переривача 
струму, а вхід з'єднаний з керуючим входом друго-
го переривача струму і керуючим тактовим входом 
пристрою, електричні виходи других пар розряд-
них комірок першої половини матриці з'єднані з 
виходами перших пар розрядних комірок другої 
половини матриці і виходом першого переривача 
струму, електричні виходи перших пар розрядних 
комірок першої половини матриці з'єднані з вихо-
дами пар розрядних комірок другої половини мат-
риці і підключені до виходу другого переривача 
струму, оптичні чи електричні виходи других пар 
розрядних комірок останнього N-го стовпця при 
N=2K+1 з'єднані з входами других пар відповідних 
розрядних комірок К-го стовпця матриці, оптичні чи 
електричні виходи перших пар розрядних комірок 
першого стовпця з'єднані з входами перших пар 

відповідних розрядних комірок (К+2)-го стовпця 
матриці, перша пара (j

+
1)-ї розрядної комірки оп-

тично з'єднана з другою парою j-ϊ розрядної комір-
ки, при j=2...K, друга пара j-ϊ розрядної комірки 
оптично з'єднана з першою парою j-ϊ розрядної 
комірки, при j=1...K, друга пара j-ϊ розрядної комір-
ки оптично з'єднана з першою парою (j+1)-ї розря-
дної комірки, при j=(K+2)...(2K), перша пара j-ϊ роз-
рядної комірки оптично з'єднана з другою парою j -
ї розрядної комірки, при j=(К+2)...(2К+1), виходи 
других пар розрядних комірок останнього N-го сто-
впця при N=2K з'єднані з входами других пар від-
повідних розрядних комірок К-го стовпця матриці, 
оптичні чи електричні виходи перших пар розряд-
них комірок першого стовпця з'єднані з входами 
перших пар відповідних розрядних комірок (К+1)-го 
стовпця матриці, перша пара (j+1)-ї розрядної ко-
мірки оптично з'єднана з другою парою j-ϊ розряд-
ної комірки, при j=2...K, друга пара j-ϊ розрядної 
комірки оптично з'єднана з першою парою j-ϊ роз-
рядної комірки, при j=l...K, друга пара j-ϊ розрядної 
комірки оптично з'єднана з першою парою (j+1)-ї 
розрядної комірки, при j=(K+1)...(2K-1), перша 
napaj-ϊ розрядної комірки оптично з'єднана з дру-
гою парою j-ϊ розрядної комірки, при j=(К+1)...(2К-
1). 

На Фіг.1 і Фіг.2 представлено структурні схеми 
пристроїв для паралельного запису, збереження 
та відображення зображення відповідно для непа-
рного і парного числа стовпців матриці. На Фіг.3 
представлено схему регістрової структури довіль-
ного рядка матриці для непарної кількості стовпців 
матриці з оптичними зв'язками регістра, на Фіг.4 
представлено схему регістрової структури довіль-
ного рядка матриці для парної кількості стовпців 
матриці з електричними зв'язками регістра. 

Пристрій містить (Фіг.1, 2) матрицю 1 M
x
N біс-

табільних розрядних комірок 2 (2ij, і=1-М, j=1-N) з 
паралельними оптичними входом 3 і виходом 4, 
перший 5 і другий 6 переривачі струму, виходи 
яких з'єднані з першим 7 і другим 8 керуючими 
входами матриці, інвертор 9, вихід якого з'єднаний 
з керуючим входом першого переривача струму 5, 
а вхід з'єднаний з керуючим входом другого пере-
ривача струму 6 і керуючим тактовим входом 10 
пристрою. 

Кожен рядок матриці 1 (див. Фіг.3, 4) містить 
сукупності розрядних комірок 2ij, j=l-N, комірка міс-
тить першу пару - фототиристор 11 і світлодіод 12 
і другу пару світлодіод 13 і фототиристор 14, ви-
ходи других пар розрядних комірок першої поло-
вини рядка (j=1-K) матриці 1 з'єднані з виходами 
перших пар розрядних комірок другої половини 
рядка j=(K+2)-(2К+1) або j=(K+1)-2K матриці 1 і 
утворюють перший керуючий вхід 7 рядка і всієї 
матриці 1, виходи перших пар розрядних комірок 
першої половини рядка матриці 1 з'єднані з вихо-
дами пар розрядних комірок другої половини ряд-
ка матриці 1 і утворюють другий керуючий вхід 8 
рядка і всієї матриці 1, оптичні виходи кожної (j+1) 
розрядної комірки першої половини рядка з'єднані 
з оптичними входами попередньої j-ϊ розрядної 
комірки, оптичні чи електричні виходи першої роз-
рядної комірки з'єднані з входами (К+2)-ї розрядної 
комірки, якщо N=2K+1, або з входами (К+1)-ї роз-
рядної комірки, якщо N=2K, оптичні виходи других 
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пар з'єднані з оптичними входами перших пар, 
оптичні виходи кожної j-ϊ розрядної комірки другої 
половини рядка з'єднані з оптичними входами на-
ступної (j+1)-i розрядної комірки, оптичні чи елект-
ричні виходи останньої розрядної комірки з'єднані 
з входами К-ї розрядної комірки, оптичні виходи 
перших пар з'єднані з потичними входами других 
пар для розрядних комірок другої половини рядка. 

Пристрій працює наступним чином. 
При подачі напруги на схему пристрою і відсу-

тності тактового сигналу на керуючому вході 10 
пристрою підготовленими до запису стають другі і 
перші пари відповідно лівої і правої половини роз-
рядних комірок 2ij матриці 1, оскільки сигнал після 
проходження інвертора 9 з'явився на керуючому 
вході першого переривача струму 5, тому коло на 
першому керуючому вході 7 матриці 1 замкнуте, а 
відповідні фототиристори 14 і 11 для першої і дру-
гої половини рядка підготовлені до можливого 
вмикання, яке досягається лише для тих, які освіт-
люються зовнішнім паралельним оптичним сигна-
лом на вході 3. Під дією світлового потоку на вході 
3 названі освітлені фототиристори переходять в 
провідний стан, а відповідні їм світлодіоди 13 і 12 
починають випромінювати, підготовлюючи до вми-
кання оптоелектронні пари відповідно перші і другі 
для кожної з половини рядка до вмикання. При 
подачі першого керуючого сигналу на вхід 10 при-
строю і зняття вхідного зображення на вході 3 ро-
змикається і замикається відповідно коло 7 і 8, 
оскільки на керуючому вході другого переривача 
струму 6 присутній сигнал, тобто стає можливим 
вмикання перших і других пар відповідно першої і 
другої половини рядка, які були раніше підготов-
лені. При цьому протилежні пари розрядних комі-
рок обнуляються і готуються до можливого вми-
кання від дії протилежних ввімкнених пар 
попередніх розрядних комірок. При відключенні 
першого сигналу з входу 10 відбувається цикліч-
ний зсув оптичної інформації всередині рядка - 

для лівої половини вліво, для правої половини 
вправо, при цьому стан першої комірки 2ij перехо-
дить відповідно зв'язкам в першу розрядну комірку 
правої половини рядка 2i, к+2 чи 2і к+1 в залежності 
від парності стовпців N, а стан розрядної комірки 
2iN переходить в розрядну комірку 2ік. Таким чи-
ном, за кожний такт роботи пристрою відбувається 
циклічний зсув оптичної інформації, тобто зсува-
ються стовпці по „вісімці". Якщо виконати К тактів, 
то відбудеться саме відображення матриці зобра-
ження відносно центральної вертикальної вісі. 
Вихідне зображення знімається з паралельного 
оптичного виходу 4. 

Аналогічним чином можна реалізувати при-
стрій для відображення не лише стовпців, але і 
рядків, можливо досягти відображення не лише 
відносно центральних осей, але і буд-яких довіль-
них осей. На основі проведеного підходу можли-
вий синтез комбінованих пристроїв, що здійсню-
ють послідовні чи одночасні зсуви частин 
зображення вверх, вниз, вправо і вліво. 

Пристрій наділений розширеними функціона-
льними можливостями за рахунок можливості од-
ночасних зсувів частин зображення в протилежні 
сторони з циклічною перестановкою інформації 
всередині відповідних регістрових структур. Звідси 
і випливає спрощення пристрою, оскільки достат-
ньо просто здійснюється керування всередині ре-
гістрів, можливі як оптичні, так і електричні пере-
ходи. Більш перспективними являються 
електричні зв'язки, які „замикають" цикл, тобто 
зв'язують виходи першого і останнього стовпців. 
Такий зв'язок легко виконати, використовуючи зви-
чайний електричний джгут. Можливе примінення і 
оптичних з'єднань з допомогою світловодів. Наяв-
ність циклічних зв'язків всередині регістра не при-
водить до втрати інформації і не потребує додат-
кових запам'ятовуючих пристроїв для проміжних 
збережень. 
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