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(57) Кільцевий оптоелектронний регістр зсуву, що 
містить перший світловипромінювач, перші виходи 
якого з'єднані з шиною нульового потенціалу, та 
розрядні комірки, кожна з яких складається з пер-
шого, другого та третього рідкокристалічних опто-
електронних затворів, а другий вихід першого рід-
кокристалічного оптоелектронного затвора 
підключений до шини нульового потенціалу, опти-
чний вихід першого світловипромінювача з'єдна-
ний з першим оптичним входом третього рідинно-
кристалічного оптоелектронного затвора кожної 
розрядної комірки, який відрізняється тим, що в 
нього введено другий світловипромінювач, а кож-
на розрядна комірка містить фототиристор та ре-
зистор, причому анод фототиристора з'єднаний з 
першим виходом першого рідкокристалічного оп-
тоелектронного затвора та першим виходом рези-

стора, другий вихід якого з'єднаний з шиною жив-
лення, другі виходи другого та третього рідкокрис-
талічних оптоелектронних затворів приєднані до 
шини нульового потенціалу, катоди фототиристо-
рів непарних та парних комірок є відповідно пер-
шим та другим тактовими входами оптоелектрон-
ного регістра зсуву, оптичний вихід першого 
світловипромінювача через перший рідкокристалі-
чний оптоелектронний затвор кожної розрядної 
комірки з'єднані з оптичним входом фототиристора 
наступної розрядної комірки, оптичний вихід друго-
го світловипромінювача через другий рідкокриста-
лічний оптоелектронний затвор кожної розрядної 
комірки з'єднаний з оптичним входом попередньої 
розрядної комірки, оптичні виходи першого та дру-
гого світловипромінювача з'єднані з оптичними 
входами рідкокристалічного оптоелектронного 
третього затвора кожної розрядної комірки, оптичні 
виходи якого є оптичними виходами оптоелект-
ронного регістра зсуву, другі виходи першого та 
другого світловипромінювача є відповідно керую-
чими входами зсуву вправо та вліво оптоелект-
ронного регістра, анод фототиристора останньої 
розрядної комірки є інформаційним входом опто-
електронного регістра зсуву. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до обчислюваль-
ної і вимірювальної техніки та може бути викорис-
таний у приладах зсуву та візуальної індикації. 

Відомий оптоелектронний зсувний регістр, 
який містить тактовий випромінювач, включений 
між загальною шиною і шиною струмових тактових 
імпульсів, постійний світловипромінювач, включе-
ний між загальною шиною і струмовою шиною, 
оптичну маску-формувач з розрядними оптичними 
вікнами - оптичними виходами регістра; а також n-
комірок, які містять по три оптоелектронних затво-
ри кожна, причому перші і другі затвори всіх n-
комірок своєю вхідною апертурою зв'язані з вихід-
ною апертурою тактового світловипромінювача, а 
треті затвори всіх n-комірок своєю вхідною апер-
турою зв'язані з вихідною апертурою постійного 
світловипромінювача, а вихідною апертурою - від-

повідно з оптичними виходами кожної з n-комірок, 
причому перші і другі затвори кожної з n-комірок 
з'єднані послідовно і включені між шиною живлен-
ня і загальною шиною пристрою, точки з'єднання 
перших і других затворів кожної з n-комірок є елек-
тричними виходами кожної з відповідних комірок 
регістра, а треті затвори кожної з n-комірок вклю-
ченні між шиною живлення пристрою і електрич-
ними входами кожної з n-комірок відповідно. В ко-
жній з n-комірок є по два послідовно з'єднані опто-
лямбда-діоди, включені між шиною живлення і 
загальною шиною, причому точка з'єднання опто-
лямбда-діодів всіх n-комірок є вхідною апертурою 
відповідної п-комірки, а вхідна апертура першої з 
n-комірок є і вхідною апертурою регістра, причому 
вихідні апертури першого і другого затворів кожної 
з попередніх комірок регістра з'єднані з вхідними 
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апертурами фотодетекторів першого і другого оп-
то-лямбда-діодів кожної з наступних комірок регіс-
тра. [Патент України №53761, М.к. G11C19/00, 
Бюл. №2, 2003p.] 

Недоліком пристрою є непередбачене безпо-
середнє керування управляючими світловими по-
токами, що суттєво впливає на завадостійкість і 
швидкодію. 

Найбільш близьким до пристрою, що заявля-
ється є оптоелектронний зсувний регістр, який 
містить постійне джерело світла (в подальшому - 
перший світловипромінювач), тактовий світлодіод, 
анодом якого являється тактовим входом регістра, 
а катод підключений до шини нульового потенціа-
лу, оптичний формувач у вигляді непрозорої маски 
з розрядними вікнами, що являються оптичними 
виходами, і розрядні комірки, кожна з яких містить 
перший та другий фотоприймачі, перший та дру-
гий рідиннокристалічні оптичні затвори і лямбда-
діод, перші виходи яких являються входом-
виходом розрядної комірки, другі виводи першого 
фотоприймача і першого і другого рідиннокриста-
лічних оптичних затворів з'єднанні з шиною жив-
лення, а другі виводи другого фотоприймача та 
лямбда-діода з'єднанні з шиною нульового потен-
ціалу, постійне джерело живлення світла через 
перший рідиннокристалічний оптичний затвор ко-
жної розрядної комірки оптичне зв'язаний з відпо-
відними розрядними вікнами непрозорої маски, 
тактовий світлодіод через другий рідиннокристалі-
чний оптичний затвор кожної розрядної комірки 
оптично зв'язаний з першим фотоприймачем на-
ступної розрядної комірки, перший фотоприймач 
першої розрядної комірки являється оптичним 
входом регістра, та кожна розрядна комірка міс-
тить третій рідиннокристалічний оптичний затвор, 
що ввімкнутий паралельно лямбда-діоду, причому 
тактовий світлодіод через третій рідиннокристалі-
чний оптичний затвор кожної розрядної комірки 
оптично пов'язаний з другим фотоприймачем на-
ступної розрядної комірки, другий фотоприймач 
першої розрядної комірки являється допоміжним 
оптичним входом регістра. [АС СРСР№1174990, 
М.кл. G11C19/00, Бюл.№31 1985р.] 

Недоліком пристрою є вузькі функціональні 
можливості, за рахунок чого є неможливість керу-
вання оптоелектронним регістром тактовими імпу-
льсами необмеженої зверху тривалістю, а також 
зсуву інформації по замкнутому (кільцевому) кон-
туру, тобто організувати циклічний процес. 

В основу корисної моделі поставлена задача 
створення кільцевого оптоелектронного регістру 
зсуву, в якому за рахунок нового виконання еле-
ментів та нових зв'язків досягається можливість 
керування оптоелектронним регістром тактовими 
імпульсами необмеженої зверху тривалістю, що 
призводить до того, що зсув інформації проходить 
циклічний процес, в результаті чого розширюються 
функціональні можливості. 

Поставлена задача вирішується тим, що кіль-
цевий оптоелектронний регістр зсуву, що містить 
перший світловипромінювач, перші виходи якого 
з'єднанні з шиною нульового потенціалу, та розря-
дні комірки, кожна з яких складається з першого, 
другого та третього рідиннокристалічних оптоелек-
тронних затворів, а другий вихід першого рідинно-

кристалічного оптоелектронного затвора підклю-
чений до шини нульового потенціалу, оптичний 
вихід першого світловипромінювача з'єднаний з 
першим оптичним входом третього рідиннокриста-
лічного оптоелектронного затвора кожної розряд-
ної комірки, містить другий світловипромінювач, а 
кожна розрядна комірка містить фото-тиристор та 
резистор, причому анод фототиристора з'єднаний 
з першим виходом першого рідиннокристалічного 
оптоелектронного затвора та першим виходом 
резистора, другий вихід якого з'єднаний з шиною 
живлення, другі виходи другого та третього рідин-
нокристалічних оптоелектронних затворів приєд-
нані до шини нульового потенціалу, катоди фото-
тиристорів непарних та парних комірок являються 
відповідно першим та другим тактовими входами 
оптоелектронного регістра зсуву, оптичний вихід 
першого світловипромінювача через перший рі-
диннокристалічний оптоелектронний затвор кожної 
розрядної комірки з'єднані з оптичним входом фо-
тотиристора наступної розрядної комірки, оптич-
ний вихід другого світловипромінювача через дру-
гий рідиннокристалічний оптоелектронний затвор 
кожної розрядної комірки з'єднаний з оптичним 
входом попередньої розрядної комірки, оптичні 
виходи першого та другого світловипромінювача 
з'єднані з оптичними входами рідиннокристалічно-
го оптоелектронного третього затвора кожної роз-
рядної комірки, оптичні виходи якого являються 
оптичними виходами оптоелектронного регістра 
зсуву, другі виходи першого та другого світлови-
промінювача являються відповідно керуючими 
входами зсуву вправо та вліво оптоелектронного 
регістра, анод фототиристора останньої розрядної 
комірки являється інформаційним входом опто-
електронного регістра зсуву. 

На кресленні представлена принципова схема 
запропонованого регістра. Пристрій містить пер-
ший світловипромінювач 1, перші виходи якого 
з'єднанні з шиною нульового потенціалу, та розря-
дні комірки 31-3n, кожна з яких складається з пер-
шого 41-4n, другого 51-5n та третього 61-6n рідинно-
кристалічних оптоелектронних затворів, а другий 
вихід першого рідиннокристалічного оптоелект-
ронного затвора 41-4n підключений до шини ну-
льового потенціалу, оптичний вихід першого світ-
ловипромінювача 1 з'єднаний з першим оптичним 
входом третього рідиннокристалічного оптоелект-
ронного затвора 61-6n кожної розрядної комірки 31-
3n, містить другий світловипромінювач 2, а кожна 
розрядна комірка 31-3n містить фототиристор 71-7n 
та резистор 81-8n, причому анод фототиристора 71-
7n з'єднаний з першим виходом першого рідиннок-
ристалічного оптоелектронного затвора 41-4n та 
першим виходом резистора 81-8n, другий вихід 
якого з'єднаний з шиною живлення Ежив, Другі ви-
ходи другого 51-5n та третього 61-6n рідиннокрис-
талічних оптоелектронних затворів приєднані до 
шини нульового потенціалу, катоди фототиристо-
рів 71-7n непарних та парних комірок являються 
відповідно першим 9 та другим 10 тактовими вхо-
дами оптоелектронного регістра зсуву, оптичний 
вихід першого світловипромінювача 1 через пер-
ший рідиннокристалічний оптоелектронний затвор 
41-4n кожної розрядної комірки 31-3n з'єднані з оп-
тичним входом фототиристора 71-7n наступної 
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розрядної комірки, оптичний вихід другого світло-
випромінювача 2 через другий рідиннокристаліч-
ний оптоелектронний затвор 51-5n кожної розряд-
ної комірки 31-3n з'єднаний з оптичним входом 
попередньої розрядної комірки, оптичні виходи 
першого 1 та другого 2 світловипромінювача з'єд-
нані з оптичними входами рідиннокристалічного 
оптоелектронного третього затвора 61-6n кожної 
розрядної комірки 31-3n, оптичні виходи якого яв-
ляються оптичними виходами 13 оптоелектронно-
го регістра зсуву, другі виходи першого 1 та друго-
го 2 світловипромінювача являються відповідно 
керуючими входами зсуву вправо 12 та вліво 11 
оптоелектронного регістра, анод фототиристора 
71-7n останньої розрядної комірки 3n являється 
інформаційним входом 14 оптоелектронного регіс-
тра зсуву. 

Пристрій працює наступним чином. 
Роздивимось режим зсуву вправо. В цьому 

режимі додатна напруга подається на керуючий 
вхід 11. На керуючому вході 12 - нульовий потен-
ціал. В початковому стані на тактовому вході 9 
нульовий потенціал, а на тактовому вході 10 дода-
тній потенціал. Фототиристори 71-7n кожної розря-
дної комірки 31-3n неопромінені та знаходяться у 
непровідному стані, оптоелектронні затвори 41-4n, 
51-5n, 61-6n закриті для минаючого випромінення. 
Напруга на аноді фототиристора 71-7n кожної роз-
рядної комірки приблизно рівне напрузі живлення 

Ежив. Перед початком роботи одна із розрядних 
комірок 31-3n (на кресленні перша зліва) встанов-
люється у підвідний стан. Це досягається, напри-
клад, шляхом подачі на інформаційний вхід 14 
короткочасного нульового рівня напруги (в інший 
час на інформаційний вхід 14 напруга не подаєть-
ся). Після включення фототиристора 71 першої 
розрядної комірки 31 на його аноді встановлюється 
низька напруга, приблизно 0. При цьому оптоелек-
тронні затвори 41-4n та 61-6n першої комірки 31 бу-
дуть пропускати випромінення від першого світло-
випромінювача 1. Фототиристор 72 другої комірки 
32 буде освітлений та підготовлений до виключен-
ня. Включення цього фототиристора відбудеться 
після подачі на тактовий вхід 10 додатної напруги, 
а на тактовий вхід 9 - нульової. При цьому перша 
розрядна комірка 31 буде ввімкнена та буде підго-
товлена до включення третя розрядна комірка 33. 
Третя розрядна комірка 33 буде ввімкнена при на-
ступному вимірянні напруги на тактових шинах, 
потім буде ввімкнена четверта розрядна комірка 34 
і т.д. 

Для зсуву вліво керуюча напруга подається на 
керуючий вхід 12. При цьому кожний раз до вклю-
чення буде підготовлятися наступна комірка, оскі-
льки світловий потік від світловипромінювача про-
ходить через другий оптоелектронний затвор 5 
включеної комірки. 
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