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(57) Оптоелектронний десятковий пристрій, що
містить два оптоелектронні регістри, чотири еле-
менти І, RS-тригер, елемент АБО, входи дозволу
відповідно запису І зчитування пристрою, настано-
вний вхід, вхід запуску і шину тактових імпульсів
пристрою, кожна розрядна комірка оптоелектрон-
них регістрів містить оптоелектронний квантуючий
модуль, причому в кожній розрядній комірці пер-
ший електричний вхід оптоелектронного квантую-
чого модуля підключений до шини живлення, дру-
гий електричний вхід оптоелектронного
квантуючого модуля є Інформаційним входом за-
пису відповідної розрядної комірки, S-вхід RS-
тригера підключений до входу запуску пристрою,
входи дозволу запису І зчитування пристрою з'єд-
нані з відповідними входами оптоелектронних ква-
нтуючих модулів кожної розрядної комірки обох
оптоелектронних регістрів, до яких також підклю-
чені настановний вхід і шина тактових імпульсів
пристрою, який відрізняється тим, що він містить
п-вхідний елемент І і додатково (п-2) оптоелект-
ронні регістри, кожна розрядна комірка яких міс-
тить оптоелектронний квантуючий модуль, перший
електричний вхід якого підключений до шини жив-
лення, а другий електричний вхід є інформаційним
входом запису розрядної комірки ВІДПОВІДНОГО оп-
тоелектронного регістра, причому кожний з п оп-
тоелектронних регістрів містить два елементи І і
блок рангів, який складається з лічильника, RS-

тригера і елемента І, вихід ознаки нуля першого
розряду оптоелектронного квантуючого модуля
розрядної комірки кожного оптоелектронного регі-
стра підключений до інверсного входу першого
елемента І, прямий вхід якого з'єднаний з прямим
виходом RS-тригера пристрою, а вихід підключе-
ний до входу зчитування оптоелектронного кван-
туючого модуля розрядної комірки і до першого
входу елемента І блока рангів відповідного опто-
електронного регістра, вихід ознаки нуля першого
розряду оптоелектронного квантуючого модуля
розрядної комірки всіх оптоелектронних регістрів
з'єднаний з відповідним входом n-вхідного елеме-
нта І, а також у кожному оптоелектронному регістрі
з'єднаний з першим входом другого елемента І і з
S-входом RS-тригера блока рангів, інверсний вихід
якого підключений до другого входу другого еле-
мента І, другий вхід елемента І блока рангів кож-
ного оптоелектроиного регістра з'єднаний з вихо-
дом елемента АБО, інверсний вхід з'єднаний з
виходом n-вхідного елемента І, а вихід з'єднаний з
входом прямої лічби лічильника блока рангів, ін-
формаційний вхід якого підключений до входу за-
пуску пристрою, а інформаційний вихід є виходом
рангу відповідного оптоелектронного регістра, ви-
хід n-вхідного елемента І є виходом сигналу "Кі-
нець" пристрою і з'єднаний також з R-входом RS-
тригера, вхід скидання пристрою з'єднаний з R-
входами лічильника і RS-тригера блока рангів ко-
жного оптоелектронного регістра, а вихід другого
елемента І всіх оптоелектронних регістрів з'єдна-
ний з відповідним входом елемента АБО, причому
входи дозволу запису і зчитування пристрою, на-
становний вхід і шина тактових Імпульсів пристрою
з'єднані з відповідними входами оптоелектронного
квантуючого модуля розрядної комірки кожного з
оптоелектронних регістрів.

(О
О)
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Корисна модель відноситься до обчислюваль-
ної техніки і може бути використана для організації
операції виділення рангів десяткових чисел для їх
порівняння у лопко-часових середовищах.

Відомий оптоелектронний пристрій віднімання

десяткових чисел [а.с. СРСР 1136157, кл.
G06F7/56, 1985], що містить перший оптоелект-
ронний регістр, розрядна комірка якого містить два
оптоелектронних квантуючих модуля і два моду-
лятора, причому в кожній розрядній комірці перші
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електричні входи першого і другого оптоелектрон-
них квантуючих модулів з'єднані з виходами ВІДПО-
ВІДНО першого і другого модуляторів, а другі елек-
тричні входи підключені до шини живлення
пристрою, перший оптичний вхід першого опто-
елеюронного квантуючого модуля з'єднаний з ви-
ходом другого оптоелетройного квантуючого мо-
дуля, перший оптичний вхід якого з'єднаний з
виходом першого оптоелектронного квантуючого
модуля, крім того, містить другий оптоелектронний
регістр, перший і другий елементи АБО-НІ та реге-
неративний бістабільний оптрон, чотири елементи
І та два елементи НІ, причому в кожній розрядній
комірці першого і другого оптоелектронних регіст-
рів оптичні входи перших модуляторів є оптичними
входами розрядної комірки ВІДПОВІДНО першого і
другого операндів пристрою, другі оптичні входи
першого і другого оптоелектронних квантуючих
модулів з'єднані з виходами ВІДПОВІДНО першого і
другого модуляторів, а перший оптичний вихід
дев'ятого розряду другого оптоелектронного кван-
туючого модуля з'єднаний з ВІДПОВІДНИМИ входами
першого і другого елементів І ВІДПОВІДНО в першо-
му і другому оптоепектронних регістрах, вихід
першого елемента І з'єднаний оптично з першим
входом першого елемента АБО-НІ і через перший
елемент НІ - з першим оптичним входом третього
елемента І, вихід другого елемента І з'єднаний
оптично з першим входом другого елемента АБО-
НІ і через другий елемент НІ - з першим оптичним
входом четвертого елемента І, перший електрич-
ний вхід першого оптоелектронного квантуючого
модуля в кожній розрядній комірці з'єднаний з еле-
ктричним виходом другого модулятора, у молод-
шій розрядній комірці кожного оптоелектронного
регістра другий вихід дев'ятого розряду другого
оптоелектронного квантуючого модуля з'єднаний
із третіми оптичними входами першого і другого
оптоелектронних квантуючих модулів і з оптичним
входом другого модулятора наступної розрядної
комірки, оптичні входи других модуляторів молод-
ших розрядних комірок першого і другого оптоеле-
ктронних регістрів з'єднані ВІДПОВІДНО З виходами
третього і четвертого елементів І, другі входи яких
з'єднані з виходом регенеративного бютабіпьного
оптрона, одиничний оптичний вхід якого з'єднаний
із шиною запуску пристрою, перший нульовий оп-
тичний вхід регенеративного бістабільного оптро-
на з'єднаний з виходом першого елемента І, а дру-
гий нульовий оптичний вхід з'єднаний з виходом
другого елемента І, другі входи першого і другого
елементів АБО-НІ з єднані з виходом регенерати-
вного бістабільного оптрона, вихід першого еле-
мента АБО-НІ з єднаний з виходом ознаки присут-
ності різниці в першому оптоелектронному регістрі
пристрою, а вихід другого - з виходом ознаки при-
сутності різниці в другому оптоелектронному регіс-
трі пристрою

Недопіком даного пристрою є виконання опе-
рації віднімання для порівняння тільки двох опе-
рандів, що зменшує функціональні можливості
пристрою

Відомий оптоелектронний десятковий пристрій
[патент України 63750А, кл 7 G06F7/48, 2004р ],
який містить регенеративний бістабільний оптрон і
п-1 оптоелектронних регістрів, які складаються з

розрядних комірок, двох елементів І, елемента
АБО-НІ і елемента НІ, причому кожна розрядна
комірка оптоелектронних регістрів містить два оп-
тоелектронних квантуючих модулі і два модулято-
ри, причому в кожній розрядній комірці перші елек-
тричні входи першого і другого оптоелектронних
квантуючих модулів з'єднані з виходами ВІДПОВІДНО
першого і другого модуляторів, а другі електричні
входи підключені до шини живлення пристрою,
перший оптичний вхід першого оптоелектронного
квантуючого модуля з'єднаний з виходом другого
оптоелектронного квантуючого модуля, перший
оптичний вхід якого з'єднаний з виходом першого
оптоелектронного квантуючого модуля, оптичні
входи перших модуляторів є оптичними входами
операндів пристрою, другі оптичні входи першого і
другого оптоепектронних квантуючих модулів з'єд-
нані з виходами ВІДПОВІДНО першого і другого мо-
дуляторів, а перший оптичний вихід дев'ятого роз-
ряду другого оптоелектронного квантуючого
модуля з'єднаний з ВІДПОВІДНИМИ входами першого
елемента 1, вихід якого з'єднаний оптично з пер-
шим входом елемента АБО-НІ і через елемент НІ
з'єднаний з першим оптичним входом другого
елемента І, перший електричний вхід першого
оптоелектронного квантуючого модуля в кожній
розрядній комірці з єднаний також з електричним
виходом другого модулятора, у молодшій розряд-
ній комірці кожного оптоелектронного регістра дру-
гий вихід дев ятого розряду другого оптоелектрон-
ного квантуючого модуля з'єднаний із третіми
оптичними входами першого і другого оптоелект-
ронних квантуючих модулів і з оптичним входом
другого модулятора наступної розрядної комірки,
оптичний вхід другого модулятора молодших роз-
рядних комірок оптоелектронних регістрів з'єдна-
ний ВІДПОВІДНО з виходом другого елемента І, дру-
гий вхід якого з'єднаний з виходом
регенеративного бістабільного оптрона, одинич-
ний оптичний вхід якого з'єднаний із шиною запус-
ку пристрою, перший нульовий оптичний вхід ре-
генеративного бістабільного оптрона з'єднаний з
виходом першого елемента І першого оптоелект-
ронного регістра, другий вхід елемента АБО-НІ
з'єднаний з виходом регенеративного бістабільно-
го оптрона, вихід елемента АБО-НІ першого опто-
електронного регістра з'єднаний з виходом ознаки
присутності різниці в першому оптоелектронному
регістрі пристрою, а також п-вхідний елемент І,
входи якого з'єднані з виходами першого елемента
І всіх п оптоелектронних регістрів, починаючи з
другого, а вихід з'єднаний з другим нульовим оп-
тичним входом регенеративного бістабільного оп-
трона, вихід елемента АБО-НІ кожного оптоелект-
ронного регістра, починаючи з другого, з'єднаний з
виходом ознаки присутності різниці у відповідному
оптоелектронному регістрі пристрою

Недоліком такого пристрою є вузькі функціо-
нальні можливості через відсутність формування
рангів чисел при їх відніманні, що унеможливлює
їх порівняння в подальшому

Найбільш близьким за технічною суттю є оп-
тоелектронний пристрій віднімання десяткових
чисел [патент України 66625А, кл 7 G06F7/556,
2004р ], в подальшому пойменований як оптоелек-
тронний десятковий пристрій, який містить два
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оптоелектронні регістри, два елементи АБО-НІ,
чотири елементи ] і два елементи НІ, кожна розря-
дна комірка оптоелектронних регістрів містить оп-
тоелектронний квантуючий модуль, причому в ко-
жній розрядній комірці перший електричний вхід
оптоелектронного квантуючого модуля підключе-
ний до шини живлення, вихід першого елемента І
з'єднаний з першим входом першого елемента
АБО-НІ і через перший елемент НІ з єднаний з
першим входом третього елемента І, вихід другого
елемента І з'єднаний з першим входом другого
елемента АБО-НІ і через другий елемент НІ з пе-
ршим входом четвертого елемента І, вихід першо-
го елемента АБО-НІ з'єднаний з виходом ознаки
присутності різниці в першому оптоелектронному
регістрі пристрою, а вихід другого елемента АБО-
НІ з'єднаний з виходом ознаки присутності різниці
в другому оптоелектронному регістрі пристрою, а
також RS-тригер і елемент АБО, входи дозволу
ВІДПОВІДНО запису і зчитування пристрою, настано-
вний вхід, вхід запуску і шину тактових імпульсів
пристрою, причому в кожній розрядній комірці обох
оптоелектронних регістрів другий електричний вхід
оптоелектронного квантуючого модуля є інформа-
ційним входом запису відповідної розрядної комір-
ки, оптичний вихід першого розряду оптоелект-
ронного квантуючого модуля молодшої розрядної
комірки з'єднаний з входом старшого розряду оп-
тоелектронного квантуючого модуля старшої роз-
рядної комірки, вихід ознаки нуля першого розряду
оптоелектронного квантуючого модуля кожної роз-
рядної комірки першого і другого оптоелектронних
регістрів підключені до входів ВІДПОВІДНО першого і
другого елементів І, другі входи третього і четвер-
того елементів І, а також другі входи першого і
другого елементів АБО-НІ з'єднані з прямим вихо-
дом RS-тригера, вихід третього і четвертого еле-
ментів І підключений до входу зчитування опто-
електронних квантуючих модулів розрядних
комірок відповідно першого і другого оптоелект-
ронних регістрів, виходи першого і другого елеме-
нтів І через елемент АБО з єднані з R-входом RS-
тригера, S-вхщ якого підключений до входу запус-
ку пристрою, входи дозволу запису і зчитування
пристрою з'єднані з ВІДПОВІДНИМИ входами опто-
електронних квантуючих модулів кожної розрядної
комірки обох оптоелектронних регістрів, до яких
також підключені настановний вхід і шина тактових
імпульсів пристрою

Недоліком даного пристрою є вузькі функціо-
нальні можливості, оскільки він не визначає ранги
операндів при формуванні їхньої різниці, а також
обробляє тільки два операнди

В основу корисної моделі поставлено задачу
розробки оптоелектронного десяткового пристрою,
в якому за рахунок введення нових блоків та зв'яз-
ків між ними забезпечується виконання операції
формування рангів групи з п операндів для їх по-
дальшого порівняння, що приводить до розширен-
ня функціональних можливостей пристрою

Поставлена задача досягається тим, що в оп-
тоелектронний десятковий пристрій, який містить
два оптоелектронні регістри, чотири елементи І,
RS-тригер, елемент АБО, входи дозволу ВІДПОВІД-
НО запису і зчитування пристрою, настановний
вхід, вхід запуску і шину тактових імпульсів при-

строю, кожна розрядна комірка оптоелектронних
регістрів містить оптоелектронний квантуючий
модуль, причому в кожній розрядній комірці пер-
ший електричний вхід оптоелектронного квантую-
чого модуля підключений до шини живлення, дру-
гий електричний вхід оптоелектронного
квантуючого модуля є інформаційним входом за-
пису відповідної розрядної комірки, S-вхщ RS-
тригера підключений до входу запуску пристрою,
входи дозволу запису і зчитування пристрою з єд-
нані з ВІДПОВІДНИМИ входами оптоелектронних ква-
нтуючих модулів кожної розрядної комірки обох
оптоелектронних регістрів, до яких також підклю-
чені настановний вхід і шина тактових імпульсів
пристрою, введено п-вхідний елемент І і додатко-
во (п-2) оптоелектронні регістри, кожна розрядна
комірка яких містить оптоелектронний квантуючий
модуль, перший електричний вхід якого підключе-
ний до шини живлення, а другий електричний вхід
є інформаційним входом запису розрядної комірки
ВІДПОВІДНОГО оптоелектронного регістра, причому
кожний з п оптоелектронних регістрів містить два
елементи І і блок рангів, який складається з лічи-
льника, RS-тригера і елемента І, вихід ознаки нуля
першого розряду оптоелектронного квантуючого
модуля розрядної комірки кожного оптоелектрон-
ного регістра підключений до інверсного входу
першого елемента І, прямий вхід якого з'єднаний з
прямим виходом RS-тригера пристрою, а вихід
підключений до входу зчитування оптоелектронно-
го квантуючого модуля розрядної комірки і до
першого входу елемента І блока рангів ВІДПОВІДНО-
ГО оптоелектронного регістра, вихід ознаки нуля
першого розряду оптоелектронного квантуючого
модуля розрядної комірки всіх оптоелектронних
регістрів з'єднаний з ВІДПОВІДНИМ ВХОДОМ П-
ВХІДНОГО елемента І, а також у кожному оптоелект-
ронному регістрі з'єднаний з першим входом дру-
гого елемента І і з S-входом RS-тригера блока
рангів, інверсний вихід якого підключений до дру-
гого входу другого елемента І, другий вхід елемен-
та І блока рангів кожного оптоелектронного регіст-
ра з'єднаний з виходом елемента АБО, інверсний
вхід з'єднаний з виходом п-вхідного елемента І, а
вихід з'єднаний з входом прямої лічби лічильника
блока рангів, інформаційний вхід якого підключе-
ний до входу запуску пристрою, а інформаційний
вихід є виходом рангу відповідного оптоелектрон-
ного регістра, вихід п-вхідного елемента І є вихо-
дом сигналу „Кінець" пристрою і з'єднаний також з
R-входом RS-тригера, вхід скиду пристрою з'єдна-
ний з R-входами лічильника і RS-тригера блока
рангів кожного оптоелектронного регістра, а вихід
другого елемента І всіх оптоелектронних регістрів
з'єднаний з відповідним входом елемента АБО,
причому входи дозволу запису і зчитування при-
строю, настановний вхід і шина тактових імпульсів
пристрою з'єднані з ВІДПОВІДНИМИ входами опто-
електронного квантуючого модуля розрядної комі-
рки кожного з оптоелектронних регістрів

На кресленні представлена структурна схема
оптоелектронного десяткового пристрою

Оптоелектронний десятковий пристрій містить
RS-тригер 1 і оптоелектронні регістри 2і, .., 2П

операндів Аі, , An ВІДПОВІДНО, КОЖНИЙ З ЯКИХ
представлений розрядною коміркою 3, елемента-
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ми І 4, I 5 і блоком рангів 6, а кожна розрядна комі-
рка 3 регістрів 2і,...,2п містить оптоелектронний
квантуючий модуль 7. Кожний блок рангів 6 регіст-
рів 2і,...,2п містить лічильник 8, RS-тригер 9 і еле-
мент І 10. В оптоелектронних регістрах 2і,...,2„ у
оптоелектронного квантуючого модуля 7 розряд-
ної комірки 3 електричний вихід 11 ознаки нуля
першого розряду з'єднаний з інверсним входом
елемента І 4 і першим входом елемента І 5, другий
вхід елемента І 4 з'єднаний із прямим виходом RS-
тригера 1, а другий вхід елемента І 5 з'єднаний з
інверсним виходом RS-тригера 9 блока рангів 6.

Пристрій містить також n-розрядні елементи 1

12 і АБО 13, причому входами елементів І 12 і АБО
13 є відповідно виходи 11 ознаки нуля першого
розряду оптоелектронного квантуючого модуля 7
розрядної комірки 3 і виходи елемента І 5 кожного
з оптоелектронних регістрів 2і,...,2п. Електрично
оптоелектронний квантуючий модуль 7 розрядної
комірки 3 підключений до шини живлення 14, а
вихід елемента І 4 підключений до входу 15 зчиту-
вання оптоелектронного квантуючого модуля 7
розрядної комірки З І до першого входу елемента І
10 блока рангів 6 кожного з оптоелектронних регіс-
трів 2,,.. .,2П.

В оптоелектронних регістрах 2і,...,2п в блоці
рангів 6 S-вхід RS-тригера 9 з'єднаний з виходом
11 ознаки нуля першого розряду оптоелектронного
квантуючого модуля 7 розрядної комірки 3, a R-
вхід з'єднаний з входом 16 скиду пристрою, який
також з'єднаний з R-входом лічильника 8, інфор-
маційний вхід 17 якого підключений до входу 18
запуску пристрою, а його вхід 19 прямої лічби з'єд-
наний з виходом елемента І 10 блока рангів 6. Ін-
формаційні виходи лічильника 8 блока рангів 6 є
виходами рангів 20і,..., 20п відповідно оптоелект-
ронних регістрів 2і,...,2п.

Входи 21 і 22 є відповідно входами дозволу
запису і зчитування пристрою і з'єднані з відповід-
ними входами оптоелектронних квантуючих моду-
лів 7 оптоелектронних регістрів 2і,...,2п, до яких
підключена також шина 23 тактових імпульсів і
настановний вхід 24. Виходи елементів І 12 І АБО
13 з'єднані відповідно з інверсним і другим входа-
ми елемента І 10 блока рангів 6 кожного з опто-
електронних регістрів 2і,...,2п, в яких електричний
вхід 25 запису оптоелектронного квантуючого мо-
дуля 7 є входом кожної розрядної комірки 3 опто-
електронних регістрів 2-і 2п, а вихід елемента І
12 є виходом 26 сигналу „Кінець" пристрою і з'єд-
наний також з R-входом RS-тригера 1, S-вхід якого
з'єднаний з входом 18 запуску пристрою.

Оптоелектронний десятковий пристрій працює
в такий спосіб. Перед початком роботи пристрою
на його настановний вхід 24 подається сигнал,
який встановлює оптоелектронний квантуючй мо-
дуль 7 оптоелектронних регістрів 2і,...,2„ у почат-
ковий нульовий стан, а сигнал на вході 16 скиду
пристрою встановлює у нульовий стан лічильник 8
і RS-тригер 9 блока рангів 6 у всіх оптоелектрон-
них регістрах 2і,...,2п.

По електричному входу 25 запису оптоелект-
ронних квантуючих модулір 7 при наявності відпо-
відного сигналу на вході 21 дозволу запису при-
строю у розрядних комірках 3 оптоелектронних
регістрів 2і,...,2п відбувається запис відповідних

операндів Аі, Аг, ..., Ап в одиничному нормальному
коді: у регістр 2і записується операнд Аі, у регістр
2а - операнд А2, ..., у регістр 2П - операнд Ап. До
того ж, оптоелектронний квантуючий модуль 7
може містити від 9 розрядів, тобто т > 9 , ОСКІЛЬКИ
ВІН може використовуватись для запису десяткової
інформації (т=9) або його розрядність m визнача-
ється відповідною розрядністю пам'яті. Наприклад,
цифра 7 записується в 9-розрядний оптоелектрон-
ний квантуючий модуль 7 у такому вигляді:
111111100. Після цього можливе виконання опе-
рації порівняння п операндів Аі, А2, .... Ап, що за-
фіксовані у відповідних оптоелектронних регістрах

2і,...,2п.
При надходженні на S-вхід RS-тригера 1 оди-

ничного сигналу тривалістю 1 зі входу 18 запуску
пристрою відбувається спрацьовування RS-
тригера 1 і поява на його прямому виході одинич-
ного сигналу, що надходить одночасно на прямий
вхід елемента І 4 всіх оптоелектронних регістрів
2і,...,2п. Одночасно за допомогою того ж сигналу зі
входу 18 запуску пристрою у лічильник 8 блока
рангів 6 кожного оптоелектронного регістра 2і,...,2п

записується одиниця у молодший розряд, тобто
операндам в усіх оптоелектронних регістрах
2і,...,2п присвоюється однаковий ранг 1.

При відсутності одиничного сигналу на інверс-
ному вході елемента І 4, що можливо у випадку,
коли у розрядній, комірці 3 відповідного оптоелек-
тронного регістра 2і,...,2п знаходиться інформація,
одиничний сигнал на виході елемента І 4 викликає
спрацьовування (обнуления) розрядної комірки 3 у
відповідних оптоелектронних регістрах 2і,...,2п,
оскільки він одночасно подається на вхід 15 зчиту-
вання оптоелектронного квантуючого модуля 7 в
усіх оптоелектронних регістрах 2і,...,2п при наяв-
ності відповідного сигналу на вході 22 дозволу
зчитування пристрою. Останнє призводить до за-
нулення відповідних розрядів оптоелектронного
квантуючого модуля 7, починаючи з його старшого
розряду.

Крім того, нульовий сигнал на виході 11 ознаки
нуля першого розряду оптоелектронного квантую-
чого модуля 7 розрядної' комірки 3 кожного опто-
електронного регістра 2і,...,2п забезпечує присут-
ність нульового сигналу на виході елементів І 5 та
І 12, а отже і на виході елемента І 10 блока рангів
6, оскільки нульовий сигнал буде надходити на
його другий вхід з виходу елемента АБО 13, і не
змінює нульовий стан RS-тригера 9 блока рангів 6,
оскільки подається на його S-вхід. При наявності в
усіх оптоелектронних регістрах 2і,...,2п інформації
на виході елемента І 12 формується нульовий сиг-
нал, який подається на інверсний вхід елемента І
10 блока рангів 6. В результаті нульовий сигнал на
виході елемента І 10 не викликає збільшення на
одиницю стану лічильника 8 блока рангів 6 в про-
цесі обнуления оптоелектронних квантуючих мо-
дулів 7 кожного оптоелектронного регістра 2і,...,2п.

Одиничний сигнал з прямого виходу RS-
тригера 1 надходить доти, поки не з'явиться оди-
ничний сигнал на його R-вході, тобто на виході
елемента І 12. Таким чином, в оптоелектронному
квантуючому модулі 7 розрядної комірки 3 опто-
електронних регістрів 2і,...,2п відбувається послі-
довне зменшення (зчитування) інформації доти,



поки всі оптоелектронні квантуючі модулі 7 опто-
електронних регістрів 2і,...,2п не обнуляться повні-
стю.

Розглянемо випадок, коли в одному з оптоеле-
ктронних регістрів 2і,...,2„ інформація стане дорів-
нювати нулю. Наприклад, раніше це відбудеться в
оптоелектронному регістрі 2і. Тоді ОДИНИЧНИЙ сиг-
нал на виході 11 ознаки нуля оптоелектронного
регістра 2і, який з'явиться там, коли обнулиться
оптоелектронний квантуючий модуль 7, не змінить
нульовий сигнал на виході елемента І 12 і не ви-
кличе обнуления RS-тригера 1, а лише припинить
надходження сигналу через елемент І 4 на вхід 15
зчитування оптоелектронного квантуючого модуля

7 розрядної комірки 3 оптоелектронного регістра
2-і. Таким чином, оптоелектронний регістр 2і є об-
нуленим.

Одиничний сигнал на виході 11 ознаки нуля
оптоелектронного квантуючого модуля 7 розряд-
ної комірки 3 оптоелектронного регістра 2і пода-
ється на вхід елемента І 12, але при нульових сиг-
налах на виходах 11 ознаки нуля всіх інших
оптоелектронних регістрів 2г,...,2п на виході еле-
мента І 12 залишиться нульовий сигнал, який над-
ходить на інверсний вхід елемента І 10 блока ран-
гів 6 всіх оптоелектронних регістрів 2і,...,2п, але не
є вирішальним для цих елементів. А оскільки на
одному з трьох входів (на першому вході) елемен-
та І 10 присутній нульовий сигнал, то в подальшо-
му на його виході зафіксовано нульовий сигнал,
який надходить на вхід 19 прямої лічби лічильника

8 блока рангів 6 оптоелектронного регістра 2і і не
змінює його поточний стан. Отже, в даному випад-
ку операнду Аі, що був записаний в оптоелектрон-
ний регістр 2і, буде відповідати ранг, який був за-
фіксований у лічильнику 8 ВІДПОВІДНОГО блока
рангів 6, тобто його ранг дорівнює 1.

Одночасно в оптоелектронному регістрі 2і
одиничний сигнал з виходу 11 ознаки нуля пода-
ється на перший вхід елемента І 5 і S-вхід RS-
тригера 9, але одиничний сигнал спочатку з'явить-
ся на виході елемента І 5 І через елемент АБО 13
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пройде на другий вхід елемента І 10 блока рангів 6
всіх оптоелектронних регістрів 2г,...,2п. Отже, в усіх
оптоелектронних регістрах 22,...,2П крім 2-і, на ви-
ході елемента І 10 блока рангів 6 з'явиться одини-
чний сигнал, який надходить на вхід 19 прямої
лічби лічильника 8 блоку рангів 6, що збільшить
записаний в них код на одиницю. З деякою затри-
мкою після спрацювання елемента І 5 спрацює
RS-тригер 9 в оптоелектронному регістрі 2і, а са-
ме, він встановиться в одиничний стан, а на його
інверсному виході з'явиться нульовий сигнал, який
встановить у нульовий стан елемент І 5. Отже, в
подальшому на відповідний вхід елемента АБО 13
надходитиме знову нульовий сигнал.

Обнуления інших оптоелектронних регістрів
22,...,2П здійснюється аналогічним чином і буде
супроводжуватись появою рангу на відповідному
виході 20, (і=1,...,п). Таким чином буде відбуватися
визначення рангів десяткових чисел, записаних в
одиничному нормальному коді в оптоелектронних
регістрах 22,...,2п.

У випадку, коли інформація у всіх регістрах
2і,...,2п дорівнює нулю, одиничний сигнал зафіксу-
ється на виході 11 оптоелектронного квантуючого
модуля 7 розрядної комірки 3 всіх оптоелектрон-
них регістрів 2і,...,2п. Відповідно далі цей сигнал
надходить на n-вхідний елемент І 12, в результаті
на його виході з'явиться одиничний сигнал, який
надходитиме на інверсний вхід елемента І 10 бло-
ка рангів 6 і заборонить появу одиничного сигналу
на його виході, а отже, і не буде відбуватися збі-
льшення стану відповідних ЛІЧИЛЬНИКІВ 8, тобто
ранги операндів Аі,...,Ал збільшуватись не будуть.
Одночасно одиничний сигнал з виходу елемента І
12 надходить на R-вхід RS-тригера 1 і встановлює
його у нульовий стан, що припиняє надходження
одиничного сигналу на прямий вхід елемента І 4 в
усіх оптоелектронних регістрах 22,...,2П. До того ж
одиничний сигнал на всіх входах елемента І 12
викличе одиничний сигнал на виході 26 пристрою,
що є ознакою сигналу „Кінець" та свідчить про за-
кінчення процесу порівняння чисел.
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(57) Оптоелектроннии десятковий пристрій, що
містить два оптоелектронні регістри, чотири еле-
менти І, RS-тригер, елемент АБО, входи дозволу
відповідно запису і зчитування пристрою, настано-
вний вхід, вхід запуску і шину тактових імпульсів
пристрою, кожна розрядна комірка оптоелектрон-
них регістрів містить оптоелектроннии квантуючий
модуль, причому в кожній розрядній комірці пер-
ший електричний вхід оптоелектронного квантую-
чого модуля підключений до шини живлення, дру-
гий електричний вхід оптоелектронного
квантуючого модуля є інформаційним входом за-
пису відповідної розрядної комірки, S-вхід RS-
тригера підключений до входу запуску пристрою,
входи дозволу запису і зчитування пристрою з'єд-
нані з відповідними входами оптоелектронних ква-
нтуючих модулів кожної розрядної комірки обох
оптоелектронних регістрів, до яких також підклю-
чені настановний вхід І шина тактових імпульсів
пристрою, який відрізняється тим, що він містить
п-вхідний елемент І і додатково (п-2) оптоелект-
ронні регістри, кожна розрядна комірка яких міс-
тить оптоелектроннии квантуючий модуль, перший
електричний вхід якого підключений до шини жив-
лення, а другий електричний вхід є інформаційним
входом запису розрядної комірки відповідного оп-
тоелектронного регістра, причому кожний з п оп-
тоелектронних регістрів містить два елементи І і
блок рангів, який складається з лічильника, RS-

тригера і елемента І, вихід ознаки нуля першого
розряду оптоелектронного квантуючого модуля
розрядної комірки кожного оптоелектронного регі-
стра підключений до інверсного входу першого
елемента І, прямий вхід якого з'єднаний з прямим
виходом RS-тригера пристрою, а вихід підключе-
ний до входу зчитування оптоелектронного кван-
туючого модуля розрядної комірки і до першого
входу елемента І блока рангів відповідного опто-
електронного регістра, вихід ознаки нуля першого
розряду оптоелектронного квантуючого модуля
розрядної комірки всіх оптоелектронних регістрів
з'єднаний з відповідним входом n-вхідного елеме-
нта І, а також у кожному оптоелектронному регістрі
з'єднаний з першим входом другого елемента І і з
S-входом RS-тригера блока рангів, інверсний вихід
якого підключений до другого входу другого еле-
мента І, другий вхід елемента І блока ранпв кож-
ного оптоелектронного регістра з'єднаний з вихо-
дом елемента АБО, інверсний вхід з'єднаний з
виходом n-вхідного елемента І, а вихід з'єднаний з
входом прямої лічби лічильника блока рангів, ін-
формаційний вхід якого підключений до входу за-
пуску пристрою, а інформаційний вихід є виходом
рангу відповідного оптоелектронного регістра, ви-
хід n-вхідного елемента І є виходом сигналу "Кі-
нець" пристрою і з'єднаний також з R-входом RS-
тригера, вхід скидання пристрою з'єднаний з R-
входами лічильника І RS-тригера блока рангів ко-
жного оптоелектронного регістра, а вихід другого
елемента І всіх оптоелектронних регістрів з'єдна-
ний з відповідним входом елемента АБО, причому
входи дозволу запису і зчитування пристрою, на-
становний вхід і шина тактових імпульсів пристрою
з'єднані з відповідними входами оптоелектронного
квантуючого модуля розрядної' комірки кожного з
оптоелектронних регістрів.
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Корисна модель відноситься до обчислюваль-
ної техніки і може бути використана для організації
операції виділення рангів десяткових чисел для їх
порівняння у логіко-часових середовищах.

Відомий оптоелектроннии пристрій віднімання

десяткових чисел [а.с. СРСР 1136157, кл.
G06F7/56, 1985], що містить перший оптоелект-
роннии регістр, розрядна комірка якого містить два
оптоелектронних квантуючих модуля і два моду-
лятора, причому в кожній розрядній комірці перші



електричні входи першого і другого оптоелектрон-
них квантуючих модулів з'єднані з виходами відпо-
відно першого і другого модуляторів, а другі елек-
тричні входи підключені до шини живлення
пристрою, перший оптичний вхід першого опто-
електронного квантуючого модуля з'єднаний з ви-
ходом другого оптоелектронного квантуючого мо-
дуля, перший оптичний вхід якого з'єднаний з
виходом першого оптоелектронного квантуючого
модуля, крім того, містить другий оптоелектронний
регістр, перший І другий елементи АБО-НІ та реге-
неративний бістабільний оптрон, чотири елементи
І та два елементи НІ, причому в кожній розрядній
комірці першого і другого оптоелектронних регіст-
рів оптичні входи перших модуляторів є оптичними
входами розрядної комірки відповідно першого і
другого операндів пристрою, другі оптичні входи
першого і другого оптоелектронних квантуючих
модулів з'єднані з виходами відповідно першого і
другого модуляторів, а перший оптичний вихід
дев'ятого розряду другого оптоелектронного кван-
туючого модуля з'єднаний з відповідними входами
першого і другого елементів І відповідно в першо-
му і другому оптоелектронних регістрах, вихід
першого елемента І з'єднаний оптично з першим
входом першого елемента АБО-НІ і через перший
елемент НІ - з першим оптичним входом третього
елемента І, вихід другого елемента І з'єднаний
оптично з першим входом другого елемента АБО-
НІ і через другий елемент НІ - з першим оптичним
входом четвертого елемента І, перший електрич-
ний вхід першого оптоелектронного квантуючого
модуля в кожній розрядній комірці з'єднаний з еле-
ктричним виходом другого модулятора, у молод-
шій розрядній комірці кожного оптоелектронного
регістра другий вихід дев'ятого розряду другого
оптоелектронного квантуючого модуля з'єднаний
із третіми оптичними входами першого і другого
оптоелектронних квантуючих модулів і з оптичним
входом другого модулятора наступної розрядної
комірки, оптичні входи других модуляторів молод-
ших розрядних комірок першого і другого оптоеле-
ктронних регістрів з'єднані відповідно з виходами
третього і четвертого елементів І, другі входи яких
з'єднані з виходом регенеративного бістабільного
оптрона, одиничний оптичний вхід якого з'єднаний
із шиною запуску пристрою, перший нульовий оп-
тичний вхід регенеративного бістабільного оптро-
на з'єднаний з виходом першого елемента І, а дру-
гий нульовий оптичний вхід з'єднаний з виходом
другого елемента І, другі входи першого і другого
елементів АБО-НІ з'єднані з виходом регенерати-
вного бістабільного оптрона, вихід першого еле-
мента АБО-НІ з'єднаний з виходом ознаки присут-
ності різниці в першому оптоелектронному регістрі
пристрою, а вихід другого - з виходом ознаки при-
сутності різниці в другому оптоелектронному регіс-
трі пристрою.

Недоліком даного пристрою є виконання опе-
рації віднімання для порівняння тільки двох опе-
рандів, що зменшує функціональні можливості
пристрою.

Відомий оптоелектронний десятковий пристрій
[патент України 63750А, кл.7 G06F7/48, 2004р.],
який містить регенеративний бістабільний оптрон і
п-1 оптоелектронних регістрів, які складаються з
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розрядних комірок, двох елементів І, елемента
АБО-НІ і елемента НІ, причому кожна розрядна
комірка оптоелектронних регістрів містить два оп-
тоелектронних квантуючих модулі і два модулято-
ри, причому в кожній розрядній комірці перші елек-
тричні входи першого І другого оптоелектронних
квантуючих модулів з'єднані з виходами відповідно
першого і другого модуляторів, а другі електричні
входи підключені до шини живлення пристрою,
перший оптичний вхід першого оптоелектронного
квантуючого модуля з'єднаний з виходом другого
оптоелектронного квантуючого модуля, перший
оптичний вхід якого з'єднаний з виходом першого
оптоелектронного квантуючого модуля, оптичні
входи перших модуляторів є оптичними входами
операндів пристрою, другі оптичні входи першого і
другого оптоелектронних квантуючих модулів з'єд-
нані з виходами відповідно першого і другого мо-
дуляторів, а перший оптичний вихід дев'ятого роз-
ряду другого оптоелектронного квантуючого
модуля з'єднаний з відповідними входами першого
елемента і, вихід якого з'єднаний оптично з пер-
шим входом елемента АБО-НІ і через елемент НІ
з'єднаний з першим оптичним входом другого
елемента І, перший електричний вхід першого
оптоелектронного квантуючого модуля в кожній
розрядній комірці з'єднаний також з електричним
виходом другого модулятора, у молодшій розряд-
ній комірці кожного оптоелектронного регістра дру-
гий вихід дев'ятого розряду другого оптоелектрон-
ного квантуючого модуля з'єднаний із третіми
оптичними входами першого і другого оптоелект-
ронних квантуючих модулів і з оптичним входом
другого модулятора наступної розрядної комірки,
оптичний вхід другого модулятора молодших роз-
рядних комірок оптоелектронних регістрів з'єдна-
ний відповідно з виходом другого елемента І, дру-
гий вхід якого з'єднаний з виходом
регенеративного бістабільного оптрона, одинич-
ний оптичний вхід якого з'єднаний із шиною запус-
ку пристрою, перший нульовий оптичний вхід ре-
генеративного бістабільного оптрона з'єднаний з
виходом першого елемента І першого оптоелект-
ронного регістра, другий вхід елемента АБО-НІ
з'єднаний з виходом регенеративного бістабільно-
го оптрона, вихід елемента АБО-НІ першого опто-
електронного регістра з'єднаний з виходом ознаки
присутності різниці в першому оптоелектронному
регістрі пристрою, а також n-вхідний елемент І,
входи якого з'єднані з виходами першого елемента
І всіх п оптоелектронних регістрів, починаючи з
другого, а вихід з'єднаний з другим нульовим оп-
тичним входом регенеративного бістабільного оп-
трона, вихід елемента АБО-НІ кожного оптоелект-
ронного регістра, починаючи з другого, з'єднаний з
виходом ознаки присутності різниці у відповідному
оптоелектронному регістрі пристрою.

Недоліком такого пристрою є вузькі функціо-
нальні можливості через відсутність формування
рангів чисел при їх відніманні, що унеможливлює
їх порівняння в подальшому.

Найбільш близьким за технічною суттю є оп-
тоелектронний пристрій віднімання десяткових
чисел [патент України 66625А, кл.7 G06F7/556,
2004р.], в подальшому пойменований як оптоелек-
тронний десятковий пристрій, який містить два
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оптоелектронні регістри, два елементи АБО-НІ,
чотири елементи І і два елементи НІ, кожна розря-
дна комірка оптоелектронних регістрів містить оп-
тоелектронний квантуючий модуль, причому в ко-
жній розрядній комірці перший електричний вхід
оптоелектронного квантуючого модуля підключе-
ний до шини живлення, вихід першого елемента І
з'єднаний з першим входом першого елемента
АБО-НІ і через перший елемент НІ з'єднаний з
першим входом третього елемента І, вихід другого
елемента І з'єднаний з першим входом другого
елемента АБО-НІ і через другий елемент НІ з пе-
ршим входом четвертого елемента І, вихід першо-
го елемента АБО-НІ з'єднаний з виходом ознаки
присутності різниці в першому оптоелектронному
регістрі пристрою, а вихід другого елемента АБО-
НІ з'єднаний з виходом ознаки присутності різниці
в другому оптоелектронному регістрі пристрою, а
також RS-тригер І елемент АБО, входи дозволу
ВІДПОВІДНО запису і зчитування пристрою, настано-
вний вхід, вхід запуску і шину тактових імпульсів
пристрою, причому в кожній розрядній комірці обох
оптоелектронних регістрів другий електричний вхід
оптоелектронного квантуючого модуля є інформа-
ційним входом запису відповідної розрядної комір-
ки, оптичний вихід першого розряду оптоелект-
ронного квантуючого модуля молодшої розрядної
комірки з'єднаний з входом старшого розряду оп-
тоелектронного квантуючого модуля старшої роз-
рядної комірки, вихід ознаки нуля першого розряду
оптоелектронного квантуючого модуля кожної роз-
рядної комірки першого і другого оптоелектронних
регістрів підключені до входів відповідно першого і
другого елементів І, другі входи третього і четвер-
того елементів І, а також другі входи першого і
другого елементів АБО-НІ з'єднані з прямим вихо-
дом RS-тригера, вихід третього і четвертого еле-
ментів і підключений до входу зчитування опто-
електронних квантуючих модулів розрядних
комірок відповідно першого і другого оптоелект-
ронних регістрів, виходи першого і другого елеме-
нтів І через елемент АБО з'єднані з R-входом RS-
тригера, S-вхід якого підключений до входу запус-
ку пристрою, входи дозволу запису і зчитування
пристрою з'єднані з відповідними входами опто-
електронних квантуючих модулів кожної розрядної
комірки обох оптоелектронних регістрів, до яких
також підключені настановний вхід І шина тактових
імпульсів пристрою.

Недоліком даного пристрою є вузькі функціо-
нальні можливості, оскільки він не визначає ранги
операндів при формуванні їхньої різниці, а також
обробляє тільки два операнди.

В основу корисної моделі поставлено задачу
розробки оптоелектронного десяткового пристрою,
в якому за рахунок введення нових блоків та зв'яз-
ків між ними забезпечується виконання операції
формування рангів групи з п операндів для їх по-
дальшого порівняння, що приводить до розширен-
ня функціональних можливостей пристрою.

Поставлена задача досягається тим, що в оп-
тоелектронний десятковий пристрій, який містить
два оптоелектронні регістри, чотири елементи І,
RS-тригер, елемент АБО, входи дозволу відповід-
но запису і зчитування пристрою, настановний
вхід, вхід запуску і шину тактових імпульсів при-

строю, кожна розрядна комірка оптоелектронних
регістрів містить оптоелектронний квантуючий
модуль, причому в кожній розрядній комірці пер-
ший електричний вхід оптоелектронного квантую-
чого модуля підключений до шини живлення, дру-
гий електричний вхід оптоелектронного
квантуючого модуля є інформаційним входом за-
пису відповідної розрядної комірки, S-вхід RS-
тригера підключений до входу запуску пристрою,
входи дозволу запису і зчитування пристрою з'єд-
нані з відповідними входами оптоелектронних ква-
нтуючих модулів кожної розрядної комірки обох
оптоелектронних регістрів, до яких також підклю-
чені настановний вхід і шина тактових імпульсів
пристрою, введено п-вхідний елемент І і додатко-
во (п-2) оптоелектронні регістри, кожна розрядна
комірка яких містить оптоелектронний квантуючий
модуль, перший електричний вхід якого підключе-
ний до шини живлення, а другий електричний вхід
є інформаційним входом запису розрядної комірки
відповідного оптоелектронного регістра, причому
кожний з п оптоелектронних регістрів містить два
елементи І І блок рангів, який складається з лічи-
льника, RS-тригера і елемента І, вихід ознаки нуля
першого розряду оптоелектронного квантуючого
модуля розрядної комірки кожного оптоелектрон-
ного регістра підключений до інверсного входу
першого елемента І, прямий вхід якого з'єднаний з
прямим виходом RS-тригера пристрою, а вихід
підключений до входу зчитування оптоелектронно-
го квантуючого модуля розрядної комірки і до
першого входу елемента І блока рангів відповідно-
го оптоелектронного регістра, вихід ознаки нуля
першого розряду оптоелектронного квантуючого
модуля розрядної' комірки всіх оптоелектронних
регістрів з'єднаний з відповідним входом п-
вхідного елемента І, а також у кожному оптоелект-
ронному регістрі з'єднаний з першим входом дру-
гого елемента І і з S-входом RS-тригера блока
рангів, інверсний вихід якого підключений до дру-
гого входу другого елемента І, другий вхід елемен-
та І блока рангів кожного оптоелектронного регіст-
ра з'єднаний з виходом елемента АБО, інверсний
вхід з'єднаний з виходом n-вхідного елемента І, а
вихід з'єднаний з входом прямої лічби лічильника
блока рангів, інформаційний вхід якого підключе-
ний до входу запуску пристрою, а інформаційний
вихід є виходом рангу відповідного оптоелектрон-
ного регістра, вихід n-вхідного елемента І є вихо-
дом сигналу „Кінець" пристрою і з'єднаний також з
R-входом RS-тригера, вхід скиду пристрою з'єдна-
ний з R-входами лічильника і RS-тригера блока
рангів кожного оптоелектронного регістра, а вихід
другого елемента І всіх оптоелектронних регістрів
з'єднаний з відповідним входом елемента АБО,
причому входи дозволу запису і зчитування при-
строю, настановний вхід і шина тактових імпульсів
пристрою з'єднані з відповідними входами опто-
електронного квантуючого модуля розрядної комі-
рки кожного з оптоелектронних регістрів.

На кресленні представлена структурна схема
оптоелектронного десяткового пристрою.

Оптоелектронний десятковий пристрій містить
RS-тригер 1 і оптоелектронні регістри 2ь ..., 2П

операндів Аі, ..., Ап ВІДПОВІДНО, КОЖНИЙ З ЯКИХ
представлений розрядною коміркою 3, елемента-



ми І 4, І 5 і блоком рангів 6, а кожна розрядна комі-
рка 3 регістрів 2і,.,.,2п містить оптоелектронний
квантуючий модуль 7. Кожний блок рангів 6 регіст-
рів 2і,...,2п містить лічильник 8, RS-тригер 9 і еле-
мент І 10. В оптоелектронних регістрах 2і,...,2п у
оптоелектронного квантуючого модуля 7 розряд-
ної комірки 3 електричний вихід 11 ознаки нуля
першого розряду з'єднаний з інверсним входом
елемента І 4 і першим входом елемента І 5, другий
вхід елемента І 4 з'єднаний із прямим виходом RS-
тригера 1, а другий вхід елемента І 5 з'єднаний з
інверсним виходом RS-тригера 9 блока рангів 6.

Пристрій містить також n-розрядні елементи І

12 і АБО 13, причому входами елементів М 2 і АБО
13 є відповідно виходи 11 ознаки нуля першого
розряду оптоелектронного квантуючого модуля 7
розрядної комірки 3 і виходи елемента І 5 кожного
з оптоелектронних регістрів 2іт... ,2П. Електрично
оптоелектронний квантуючий модуль 7 розрядної
комірки 3 підключений до шини живлення 14, а
вихід елемента І 4 підключений до входу 15 зчиту-
вання оптоелектронного квантуючого модуля 7
розрядної комірки 3 і до першого входу елемента І
10 блока рангів 6 кожного з оптоелектронних регіс-
трів 2і,...,2п.

В оптоелектронних регістрах 2і,.„,2п в блоці
рангів 6 S-вхід RS-тригера 9 з'єднаний з виходом
11 ознаки нуля першого розряду оптоелектронного
квантуючого модуля 7 розрядної комірки 3, a R-
вхід з'єднаний з входом 16 скиду пристрою, який
також з'єднаний з R-входом лічильника 8, інфор-
маційний вхід 17 якого підключений до входу 18
запуску пристрою, а його вхід 19 прямої лічби з'єд-
наний з виходом елемента І 10 блока рангів 6. Ін-
формаційні виходи лічильника 8 блока рангів 6 є
виходами рангів 20т,..., 20п відповідно оптоелект-
ронних регістрів 2і,...,2п.

Входи 21 і 22 є відповідно входами дозволу
запису і зчитування пристрою і з'єднані з відповід-
ними входами оптоелектронних квантуючих моду-
лів 7 оптоелектронних регістрів 2і,...,2п, до яких
підключена також шина 23 тактових імпульсів І
настановний вхід 24. Виходи елементів І 12 і АБО
13 з'єднані відповідно з інверсним і другим входа-
ми елемента І 10 блока рангів 6 кожного з опто-
електронних регістрів 2і,...,2п, в яких електричний
вхід 25 запису оптоелектронного квантуючого мо-
дуля 7 є входом кожної розрядної комірки 3 опто-
електронних регістрів 2і,...,2п, а вихід елемента !
12 є виходом 26 сигналу „Кінець" пристрою і з'єд-
наний також з R-входом RS-тригера 1, S-вхід якого
з'єднаний з входом 18 запуску пристрою.

Оптоелектронний десятковий пристрій працює
в такий спосіб. Перед початком роботи пристрою
на його настановний вхід 24 подається сигнал,
який встановлює оптоелектронний квантуючй мо-
дуль 7 оптоелектронних регістрів 2і 2П у почат-
ковий нульовий стан, а сигнал на вході 16 скиду
пристрою встановлює у нульовий стан лічильник 8
і RS-тригер 9 блока рангів 6 у всіх оптоелектрон-
них регістрах 2і,...,2п.

По електричному входу 25 запису оптоелект-
ронних квантуючих модулів 7 при наявності відпо-
відного сигналу на вході 21 дозволу запису при-
строю у розрядних комірках 3 оптоелектронних
регістрів 2-і,...,2п відбувається запис відповідних
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операндів Аі, Аг, .... Ап в одиничному нормальному
коді: у регістр 2і записується операнд Аі, у регістр
2.2 - операнд А2, ..., у регістр 2п - операнд Ап. До
того ж, оптоелектронний квантуючий модуль 7
може містити від 9 розрядів, тобто т > 9 , оскільки
він може використовуватись для запису десяткової
інформації (т=9) або його розрядність m визнача-
ється відповідною розрядністю пам'яті. Наприклад,
цифра 7 записується в 9-розрядний оптоелектрон-
ний квантуючий модуль 7 у такому вигляді:
111111100. Після цього можливе виконання опе-
рації' порівняння п операндів А-і, Аг, .... А„, що за-
фіксовані у відповідних оптоелектронних регістрах
2,,...,2П.

При надходженні на S-вхід RS-тригера 1 оди-
ничного сигналу тривалістю 1 зі входу 18 запуску
пристрою відбувається спрацьовування RS-
тригера 1 і поява на його прямому виході одинич-
ного сигналу, що надходить одночасно на прямий
вхід елемента І 4 всіх оптоелектронних регістрів
2і,...,2п. Одночасно за допомогою того ж сигналу зі
входу 18 запуску пристрою у лічильник 8 блока
рангів 6 кожного оптоелектронного регістра 2i,...,2n

записується одиниця у молодший розряд, тобто
операндам в усіх оптоелектронних регістрах
2і,...,2п присвоюється однаковий ранг 1.

При відсутності одиничного сигналу на інверс-
ному вході елемента І 4, що можливо у випадку,
коли у розрядній, комірці 3 відповідного оптоелек-
тронного регістра 2і,...,2п знаходиться інформація,
одиничний сигнал на виході елемента І 4 викликає
спрацьовування (обнуления) розрядної комірки 3 у
відповідних оптоелектронних регістрах 2і,...,2п,
оскільки він одночасно подається на вхід 15 зчиту-
вання оптоелектронного квантуючого модуля 7 в
усіх оптоелектронних регістрах 2і,...,2п при наяв-
ності ВІДПОВІДНОГО сигналу на вході 22 дозволу
зчитування пристрою. Останнє призводить до за-
нулення відповідних розрядів оптоелектронного
квантуючого модуля 7, починаючи з його старшого
розряду.

Крім того, нульовий сигнал на виході 11 ознаки
нуля першого розряду оптоелектронного квантую-
чого модуля 7 розрядної комірки 3 кожного опто-
електронного регістра 2і,...,2п забезпечує присут-
ність нульового сигналу на виході елементів І 5 та
І 12, а отже І на виході елемента ! 10 блока рангів
6, оскільки нульовий сигнал буде надходити на
його другий вхід з виходу елемента АБО 13, і не
змінює нульовий стан RS-тригера 9 блока рангів 6,
оскільки подається на його S-вхід. При наявності в
усіх оптоелектронних регістрах 2і,...,2п інформації
на виході елемента І 12 формується нульовий сиг-
нал, який подається на інверсний вхід елемента І
10 блока рангів 6. В результаті нульовий сигнал на
виході елемента 110 не викликає збільшення на
одиницю стану лічильника 8 блока рангів 6 в про-
цесі обнуления оптоелектронних квантуючих мо-
дулів 7 кожного оптоелектронного регістра 2і,...,2п.

Одиничний сигнал з прямого виходу RS-
тригера 1 надходить доти, поки не з'явиться оди-
ничний сигнал на його R-вході, тобто на виході
елемента І 12. Таким чином, в оптоелектронному
квантуючому модулі 7 розрядної" комірки 3 опто-
електронних регістрів 2і,...,2п відбувається послі-
довне зменшення (зчитування) інформації доти,
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поки всі оптоелектронні квантуючі модулі 7 опто-
електронних регістрів 2і,--.,2п не обнуляться повні-
стю.

Розглянемо випадок, коли в одному з оптоеле-
ктронних регістрів 2i,...,2n інформація стане дорів-
нювати нулю. Наприклад, раніше це відбудеться в
оптоелектронному регістрі 2ь Тоді ОДИНИЧНИЙ сиг-
нал на виході 11 ознаки нуля оптоелектронного
регістра 2і, який з'явиться там, коли обнулиться
оптоелектронний квантуючий модуль 7, не змінить
нульовий сигнал на виході елемента І 12 і не ви-
кличе обнуления RS-тригера 1, а лише припинить
надходження сигналу через елемент І 4 на вхід 15
зчитування оптоелектронного квантуючого модуля

7 розрядної комірки 3 оптоепектронного регістра
2-і. Таким чином, оптоелектронний регістр 2^ є об-
нуленим.

Одиничний сигнал на виході 11 ознаки нуля
оптоелектронного квантуючого модуля 7 розряд-
ної комірки 3 оптоелектронного регістра 2і пода-
ється на вхід елемента І 12, але при нульових сиг-
налах на виходах 11 ознаки нуля всіх інших
оптоелектронних регістрів 22,...,2П на виході еле-
мента І 12 залишиться нульовий сигнал, який над-
ходить на інверсний вхід елемента І 10 блока ран-
гів 6 всіх оптоелектронних регістрів 2-і,...,2П, але не
є вирішальним для цих елементів. А оскільки на
одному з трьох входів (на першому вході) елемен-
та І 10 присутній нульовий сигнал, то в подальшо-
му на його виході зафіксовано нульовий сигнал,
який надходить на вхід 19 прямої лічби лічильника

8 блока рангів 6 оптоелектронного регістра 2і і не
змінює його поточний стан. Отже, в даному випад-
ку операнду А-,, що був записаний в оптоелектрон-
ний регістр 2і, буде відповідати ранг, який був за-
фіксований у лічильнику 8 відповідного блока
рангів 6, тобто його ранг дорівнює 1.

Одночасно в оптоелектронному регістрі 2і
одиничний сигнал з виходу 11 ознаки нуля пода-
ється на перший вхід елемента і 5 і S-вхід RS-
тригера 9, але одиничний сигнал спочатку з'явить-
ся на виході елемента І 5 і через елемент АБО 13
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пройде на другий вхід елемента І 10 блока рангів 6
всіх оптоелектронних регістрів 22,...,2П. Отже, в усіх
оптоелектронних регістрах 22,...,2П крім 2І, на ви-
ході елемента І 10 блока рангів 6 з'явиться одини-
чний сигнал, який надходить на вхід 19 прямої
лічби лічильника 8 блоку рангів 6, що збільшить
записаний в них код на одиницю. З деякою затри-
мкою після спрацювання елемента І 5 спрацює
RS-тригер 9 в оптоелектронному регістрі 2і, а са-
ме, він встановиться в одиничний стан, а на його
інверсному виході з'явиться нульовий сигнал, який
встановить у нульовий стан елемент І 5. Отже, в
подальшому на відповідний вхід елемента АБО 13
надходитиме знову нульовий сигнал.

Обнуления інших оптоелектронних регістрів
2г,...,2п здійснюється аналогічним чином і буде
супроводжуватись появою рангу на відповідному
виході 20, (і=1,...,п). Таким чином буде відбуватися
визначення рангів десяткових чисел, записаних в
одиничному нормальному коді в оптоелектронних
регістрах 22,...,2п.

У випадку, коли інформація у всіх регістрах
2і,...,2п дорівнює нулю, одиничний сигнал зафіксу-
ється на виході 11 оптоелектронного квантуючого
модуля 7 розрядної комірки 3 всіх оптоелектрон-
них регістрів 2і,...,2п. Відповідно далі цей сигнал
надходить на n-вхідний елемент І 12, в результаті
на його виході з'явиться одиничний сигнал, який
надходитиме на інверсний вхід елемента І 10 бло-
ка рангів 6 і заборонить появу одиничного сигналу
на його виході, а отже, І не буде відбуватися збі-
льшення стану відповідних лічильників 8, тобто
ранги операндів Аі,...,Ап збільшуватись не будуть.
Одночасно одиничний сигнал з виходу елемента І
12 надходить на R-вхід RS-тригера 1 і встановлює
його у нульовий стан, що припиняє надходження
одиничного сигналу на прямий вхід елемента І 4 в
усіх оптоелектронних регістрах 22,...,2П. До того ж
одиничний сигнал на всіх входах елемента І 12
викличе одиничний сигнал на виході 26 пристрою,
що є ознакою сигналу „Кінець" та свідчить про за-
кінчення процесу порівняння чисел.
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