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SISTEME NUMERICE DE ORDINUL 1 

(CLS de ord. 1 - CIRCUITE DE MEMORIE) 

 

1.1. Circuite logice secvenţiale ca circuite de memorare 

 

1.1.1. Structura generală a unui CLS de ord. 1 

Circuitele logice combinaţionale sunt sisteme 

digitale fără reacţie sau sisteme numerice de 

ordinul 0. Introducerea unei bucle de reacţie pe 

traiectul dintre ieşire şi intrare transformă CLC-ul 

din circuit de prelucrare a datelor în circuit logic 

secvenţial (CLS) de ordinul 1 cu o capacitate 

suplimentară şi anume capacitatea de stocare a 

informaţiilor.  

Circuitele digitale cu buclă de reacţie internă, capabile de a realiza funcţia de memorare au 

căpătat denumirea de circuite de memorare (memorii) sau sisteme numerice de ordinul 1. 

Circuitele de memorare sunt punctul de plecare pentru definirea circuitelor logice 

secvenţiale de ordin superior. 

Aceste circuite au căpătat o utilitate imediată devenind suportul fizic pentru diferite 

instrumente soft moderne de stocare şi prelucrare a informaţiei cum ar fi bazele de date. 

 

1.1.2. Problema reacţiei în sisteme digitale 

Reacţia în sistemele analogice diferă de cea din sistemele digitale. Dacă, în cazul primelor, 

o variaţie a semnalului într-un punct al buclei de reacţie se transmite pe toată bucla cu un 

defazaj mai mare sau mai mic, în cazul sistemelor digitale transmiterea unei variaţii dintr-

un punct al buclei de reacţie depinde atât de mărimea cât şi de durata acestei variaţii. În 

cazul sistemelor logice există posibilitatea ca, pentru anumite variaţii de durate foarte mici 

sau de înălţime insuficientă, efectul reacţiei să nu se producă. Efectul unei bucle de reacţie 
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Figura 5.1  Modelul unui CLS de ordinul 1 
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în sistemele digitale se simte doar dacă semnalele se propagă prin circuitele logice cu 

întârzieri suficient de mari.       

Efectul propagării unui semnal numeric 

printr-un inversor în logica digitală este 

binecunoscut. De asemenea, este cunoscut 

faptul că propagarea unei informaţii prin 

orice structură digitală se face cu contribuţia 

unui timp de răspuns, numit şi întârziere. 

Dacă vom considera mai  multe inversoare 

înseriate vom spune că informaţia se 

propagă de la unul la altul complementar şi 

cu o anumită întârziere. În funcţie de 

numărul de circuite logice de tip inversor 

(impar sau par) efectul reacţiei într-un astfel 

de  circuit este altul. 

Să considerăm cazul unui circuit cu un număr impar de circuite inversoare pe bucla de 

reacţie (fig. 5.2). Un număr impar de circuite inversoare (fig. 5.2a) face ca structura cu 

reacţie să devină o structură oscilantă. Dacă  K e deschis, atunci intrarea este liberă (x = 1) 

şi u = 0, v = 1 şi y = 0 iar circuitul se va 

afla într-o stare stabilă. Starea 

instabilă (de oscilaţie) apare prin 

închiderea comutatorului K şi este 

cauzată de întârzierile de propagare a 

informaţiei introduse de inversoare. 

Formele de undă înăinte şi după 

închiderea comutatorului K sunt 

prezentate în figura 5.3: 

La închiderea comutatorului K ieşirea y 

devine identică cu intrarea x. Aceasta 

devine 0 ceea ce face ca ieşirea 

primului inversor u să devină, după o 

întârziere  , u = 1. După încă o durată 

de întârziere  , şi ieşirea v a celui de-

al doilea inversor comută în 0 iar după 

3  de la închiderea comutatorului 
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Figura 5.2 
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ieşirea y comută în 1 logic. Saltul în 1 al ieşirii y face ca şi intrarea x să facă la fel, 

instantaneu, şi procesul se repetă de data aceasta comple-mentar. Perioada oscilaţiei va fi 

6=T . Amorsarea oscilaţiei s-a făcut prin închiderea buclei de reacţie cu ajutorul 

comutatorului K. Deschiderea comutatoru-lui  conduce la întreruperea buclei de reac-ţie şi 

trecerea circuitului în starea iniţială – de stare stabilă. Perioada procesului este dată tocmai 

de numărul impar de circuite inversoare. Timpii de propagare ai inversoarelor sunt 

dependenţi de tehnologia de fabricare, de temperatură şi îmbătrânirea componentelor şi 

fac stabilitatea parametrilor acestor circuite să fie pusă sub semnul întrebării. Un control 

mai bun al stabilităţii este realizat de circuitelede tip CMOS. 

Pentru circuitul din figura 5.2b a fost eliminat comutatorul K şi primul inversor a fost înlocuit 

cu un circuit NAND. Rolul comutatorului este luat de logica de funcţionare a acestui circuit. 

Dacă x = 0, ieşirea circuitului NAND nu depinde de valoarea logică a ieşirii y şi circuitul se 

află în stare stabilă cu u = 1, v = 0 şi y = 1. Dacă intrarea x comută (x = 1), atunci circuitul 

intră în oscilaţie. Pe bucla de reacţie se vor găsi, ca şi în cazul anterior, trei inversoare 

echivalente, ceea ce determină aceiaşi perioadă de oscilaţie.  

Un număr par de circuite inversoare vor schimba 

comportamentul unei structuri digitale cu reacţie. 

Să considerăm exemplul din figura 5.4. 

Dacă cele două porţi logice sunt identice şi cu tip 

de întârziere 0= , deci ideale, atunci pentru x = 

0 rezulă y = 1 şi z = 1 şi circuitul se află în stare 

stabilă. Pentru x = 1, rezultă y = 0 şi z = 1, de asemenea o stare stabilă a circuitului.  

Dacă vom considera cele două structuri inversoare idealizate (cu timpi de întârziere egali), 

atunci pentru x = 0 vom avea o stare stabilă cu y = 1 

şi z = 1 iar trecerea lui x în “1” logic face ca după un 

timp 0  ieşirile y şi z să comute în 0, apoi, după un 

alt  , acestea vor comuta în 1, şi tot aşa, rezultând o 

stare instabilă de oscilaţie. 

În realitate nici o componentă nu seamănă cu alta, 

oricât am încerca să reproducem o structură n-o să 

reuşim. Principiul identităţii nu poate fi respectat 

tocmai din imposibilitatea tehnologică de a realiza noi 

structuri care să păstreze întocmai parametrii unui 

original. Abordarea dintr-un punct de vedere absolut 

al acestui principiu este o absurditate, de aceea 

Figura 5.4 
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enunţul acestuia trebuie înţeles într-un context relativ. Tocmai nerespectarea acestui 

principiu, ce stă la baza descrierii formale a CLC, face posibilă existenţa circuitelor de 

memorie ca circuite secvenţiale de ordinul 1.  

Dacă vom considera structurile NAND complet diferite, deci caracterizate de timpi diferiţi 

de propagare tPHL  şi tPLM, atunci e posibil ca după un anumit timp să intrăm în stabilitate. 

Comutarea lui x din 0 în 1 face ca y şi z să treacă în 0 dar după durate diferite 
21   . 

Zerourile din y şi z ar face ca după alte durate de timp 3  şi 
4  să se treacă în 1. 

Considerând că ieşirea y întârzie mai mult timp să comute în 1, deci 13   , 
2 , 

4 , 

atunci zeroul din y după o altă durată 
4  îl aduce pe z în 1 şi y ar putea rămâne astfel în 0 

blocându-l şi pe z în 1. 

 


