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A&mP 02 

SISTEME NUMERICE DE ORDINUL 1 

(CLS de ord. 1 - CIRCUITE DE MEMORIE) 

 

1.2. CLS de tip latch 
 
 

1.2.1. Circuite basculante bistabile RS 

CLS sunt funcţiile de memorare şi de prelucrare. Tendinţa de a separa o funcţie de alta se 

numeşte segregare funcţională. CLS de ordinul 1 îndeplinesc numai funcţia de memorare, 

funcţia de prelucrare urmând să revină altor circuite. Segregarea funcţională face ca modul 

de proiectare a unor sisteme digitale să fie mult mai simplu direcţionat către probleme 

specifice care să fie rezolvate de anumite părţi de circuit, asigurând astfel întregului 

ansamblu performanţe ridicate. 

În categoria circuitelor CLS de ordinul 1 dar şi de ordinul 2 întâlnim şi circuitele cu două stări 

stabile, numite circuite basculante bistabile (CBB). La aceste circuite trecerea dintr-o stare 

în alta se poate face numai după aplicarea unei comenzi din exterior. Principala  lor 

caracteristică este memoria ceea ce face ca să se poată deduce ultima comandă primită de 

circuit din examinarea semnalelor de ieşire. Datorită proprietăţilor menţionate, acestea îşi 

găsesc numeroase aplicaţii precum: registre, memorii RAM, numărătoare, etc. După natura 

funcţionării lor acestea se împart în circuite asincrone şi circuite sincrone (cu ceas). Se 

disting circuite CBB de tip RS, de tip JK sau de tip D şi T. Cel mai simplu circuit CBB îl 

reprezintă latch-ul elementar de tip RS. Un asemenea circuit presupune existenţa a două 

intrări de comandă (intrări de date) notate cu S (set) şi R (reset) şi a două ieşiri 

complementare Q şi Q . Intrarea S se foloseşte pentru a înscrie o informaţie în circuit (S=1), 

iar intrarea R pentru a şterge informaţia din circuit (R = 1). Circuitul va trebui să funcţioneze 

astfel:  

- în lipsa unor comenzi pe intrări (S = 0 şi R = 0), starea circuitului nu trebuie să se 

schimbe (Qn+1 = Qn), în acest caz are loc memorarea stării 

anterioare; 

- să se poată înscrie o informaţie în circuit (S =1 şi R = 0), astfel 

că ieşirea va afişa starea Q = 1; 

- să se poată şterge informaţia înmagazinată în circuit (S = 0 şi R 

= 1) iar pe  ieşire se va afişa starea Q = 0.  

 S R Qn+1 

0 0 Qn 

0 1 0 

1 0 1 

1 1 * 
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 Din punct de vedere logic activarea ambelor intrări, în sensul în care dorim să înscriem 

şi să ştergem informaţia în acelaşi timp în circuit (S = R = 1), nu are sens.  

Tabela de adevăr funcţiei de evoluţie a stării Qn+1 este 

prezentată tabelul 5.1 iar diagrama Karnaugh asociată în 

tabelul 5.2. Se extrage funcţia de evoluţie a stării: 

   RQSRQSQ nnn =+=+1
 (5.1) 

Asemănător se obţine pentru starea complementară:  

   SQRSQRQ nnn =+=+1
 (5.2) 

 

1.2.2. Latch-ul elementar RS 

Structurile elementare de CLS a căror reacţie se închide peste un număr par de circuite 

inversoare şi caracterizate doar de funcţia de memorare se numesc latch-uri. Cele mai 

simple latch-uri sunt prezentate în figura 5.6. Deoarece pentru fiecare latch deosebim 2 stări 

stabile şi aceste structuri fac parte din categoria circuitelor basculante bistabile. 

 

 

 

 

 

 

 

Circuitul din figura 5.6a reprezintă cea mai uzuală variantă de latch. Reacţia se închide peste 

un număr par de circuite inversoare. Avem două stări stabile. Într-o stare ieşirea Q=0 iar în 

alta  Q = 1. Comutarea stării se face pe intrările S (set) şi R (reset) care sunt active pe 0. 

Astfel că, pentru S  = 0, rezultă Q1 = 1, iar pentru R  = 0 rezultă Q2 = 1. Pentru S  = 1 şi R  

= 1 se constată că se păstrează starea anterioară pe care a avut-o la ultima tranziţie.  

Se verifică astfel relaţiile: 

nnnnn QQSQQRQ ,2,2,1,11,2 ====+   

 şi  nnnnn QQRQQSQ ,1,1,2,21,1 ====+  

      SR  

nQ  
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 0 0 0 * 1 

 1 1 0 * 1 

 Tabelul 5.2          

Figura 5.6 

a) 

Q1 = Q Q2 = Q 

 R  S 

Q1 = Q Q2 = Q 

 R  S 

Q1 = Q Q2 = Q 

 R  S 

b) c) d) 

Q1 = Q Q2 = Q 
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Dacă ambele intrări sunt trecute în 0 logic, atunci tranziţia pe ieşiri nu 

poate fi riguros determinată şi, de aceea, o asfel de acţiune este în 

acest caz lipsită de sens. În timp ce Q urcă la 1, R  coboară la 0 şi 

intrările nu pot fi interpretate (pot fi în acelaşi timp în zona de 1 sau 

în zona de 0 sau diferit) ceea ce face ca ieşirea respectivă să nu 

poată fi specificată. Tabela de adevăr a latch-ului elementar RS cu 

porţi NAND este prezentată în tabelul 5.3. Pentru această variantă 

relaţiile (5.1) şi (5.2) sunt verificate. 

 

În varianta din figura 5.6b latch-ul este realizat cu circuite NOR, el fiind comandat cu 

semnalele S şi R active pe 1. Varianta din figura 5.6c nu presupune circuite inversoare pe 

buclă iar pentru comutare S = 1 sau R = 0.  Latch-ul  din figura 5.6d poate fi activat chiar de 

pe una din ieşiri, efectul buclei cu reacţie pozitivă fiind imediat.  

Faptul că latch-ul elementar prezintă o nedeterminare la activarea ambelor intrări ce conduce 

la un efect imprevizibil pe ieşiri, face ca acesta să fie înlocuit cu structuri mai complexe care 

să nu prezinte comportări deterministe. O a doua deficienţă a latch-ului elementar este dată 

de faptul că semnalul de pe intrările S  şi R  determină atât felul în care acesta comută cât 

şi momentul în care acest fapt se produce. 

 

 

1.2.3. Latch-ul RS cu ceas 

A doua deficienţă prezentată la latch-ul elementar ne conduce la ideea că ar fi foarte utilă 

existenţa separată a unor intrări care să indice modul în care va comuta bistabilul şi a unei 

intrări pe care să putem impune momentul în care comutarea să se producă. O soluţie în acest 

sens ce conduce la eliminarea parţială a acestei deficienţe o reprezintă latch-ul cu ceas (figura 

5.7a).  

 
S  R  Qn+1 

1 1 Qn 

1 0 0 

0 1 1 

0 0 * 

 
Tabelul 5.3 

Figura 5.7 

a) b) 

QS = Q QR = Q 

 R  S 

 R  S 

 CLK 

 R  S 

QS = Q QR = Q 

 CLK 

 S  R 
CLK 

S R 

Q Q 

c) 
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Acesta se compune dintr-un latch elementar la care adăugăm alte două circuite inversoare de 

acelaşi tip cu ale latch-ului elementar, prin care se aplică semnalele de S (set) şi R (reset) 

condiţionate de un semnal de ceas CLK (clock). Versiunea din figura 5.7b prezintă un latch 

implementat numai cu circuite NAND iar versiunea din figura 5.7c prezintă o implementare 

numai cu circuite NOR a unui latch. 

Pentru prima variantă formele de undă 

sunt prezentate în figura 5.8. Dacă CLK 

= 1, atunci semnalele de pe S şi R se 

transmit la intrările latch-ului elementar 

sub forma S  şi R . Pentru CLK = 0 

rezultă că S  = R  = 1 indiferent de 

valoarea logică a semnalelor de pe S şi 

R iar ieşirile QS şi QR sunt în starea de 

memorare. Trecerea lui S sau a lui R din 

0 în 1 este luată în considerare doar la 

comutarea lui CLK din 0 în 1. La al doilea 

front crescător al CK, S = 0, ceea ce face 

ca S  să treacă în 1 şi Qs în 0 după un 

timp de întârziere. Asemănător trecerea 

lui R în 1 face ca R  să treacă în 0 iar 

ieşirea QR în 1. Intrările S şi R sunt citite 

doar la tranziţia din 0 în 1 a semnalului 

de ceas, deci pe frontul crescător al acestuia, iar efectul pe ieşiri se va vedea pe palierul de 

pozitiv al ceasului cu o mică întârziere, datorată timpilor de propagare. 

La acest tip de bistabil nu este rezolvată problema comutării sincrone a celor două intrări. Un 

impuls scurt pe durata palierului activ al ceasului face ca ieşirea să comute, nu este aşteptată 

comanda activă dată de frontul pozitiv al acestuia. Tranziţia în acest caz nu a fost determinată 

de ceas CLK. 

O analiză asemănătoare poate fi 

făcută pentru varianta de latch 

implemen-tată cu circuite NOR. În 

acest caz palierul activ al ceasului este 

cel de 0 logic iar tranziţiile au loc doar 

la comutarea din 1 în 0 a acestuia 

(figura 5.9). 

Figura 5.8 
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Figura 5.9 
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CLK Fronturi active negative 
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1.2.4. Latch-ul de date – tip D 

O soluţie pentru eliminarea tranziţiei 

nedeterminate este folosirea latchului de 

tip D (latch-ul de date). Aceasta constă în 

restricţionarea tranziţiei intrărilor S şi R 

astfel ca să avem în permanent R = S  

(deci cele două intrări să nu fie niciodată în 

aceiaşi stare, ele luînd numai valori 

complementare). Structura este obţinută 

prin legarea unui inversor între intrarea S 

şi intrarea R a latch-ului RS cu ceas, având o singură intrare numită şi intrare de date D 

astfel că S = D şi R = D  (figura 5.10).  

O dată cu activarea ceasului pe palierul pozitiv (palier activ), acest latch oferă la ieşirea Q 

datele de la intrare iar pe ieşirea Q  aceleaşi date sunt oferite negate. Acest bistabil va urmări 

evoluţia intrării la fiecare front 

crescător al ceasului. El nu poate fi 

comandat să nu comute iar în 

perioada dintre două impulsuri 

pozitive pe palierul inactiv de 0 se 

memorează starea citită la intrare la 

ultima schimbare, orice altă 

modificare a intrării de date nu este 

luată în seamă. Formele de undă 

corespunzătoare funcţionării acestui 

bistabil sunt prezentate în figura 5.11. 

De reţinut că datele sunt transferate 

la ieşire în mod transparent doar pe 

palierul activ al ceasului de 1 logic după o întârziere   cauzată de 

timpii de propagare prin latch. Caracterisitic acestui tip de bistabil 

este memorarea temporară a datelor. 

Tabela de adevăr corespunzătoare latch-ului de date este dată în 

tabela 5.4. 

        

       Tabela 5.4 

 
CLK D Q+ 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 Q- 

0 0 Q- 
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Clock 

a) b) 

Figura 5.10 
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Figura 5.11 
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