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1. Latch D 

Latch-ul de tip D este un circuit logic secvențial cu o intrare de tact CK, o intrare de date D și 
două ieșiri, Q respectiv Qn. Ca și funcționare, latch-ul D este un circuit sincron pe palier, pozitiv sau 
negativ. Pentru sincronism pe palier pozitiv, dacă semnalul de tact este CK = 1 atunci ieșirea Q 
urmărește intrarea D, altfel dacă semnalul de tact este CK = 0 atunci ieșirea Q va menține starea 
actuală. În fiecare caz, ieșirea Qn este varianta negată a ieșirii Q. Simbolul latch-ului D este 

 

 
 
Se poate observa că latch-ul D implementează un element de memorare. Durata în care CK = 1 și 

semnalul de ieșire urmărește semnalul de intrare se numește track, iar durata în care CK = 0 și ieșirea 
Q menține starea se numește hold. Funcționarea latch-ului D este descrisă în diagrama de semnale 

 

 
 

1.1. Implementarea cu inversoare în conexiune de reacție pozitivă 

Cea mai simplă implementare a latch-ului D presupune cascadarea a două inversoare în conexiune 
de reacție pozitivă:   

 

 
 
Comutatoarele comandate de către semnalul de tact realizează întreruperea căilor de semnal. Când 

comutatorul de intrare (comandat de c) este în conducție, variabila a se transmite către structura de 
două inversoare cascadate, iar semnalul de ieșire urmărește valoarea lui a. Când comutatorul de 
intrare este blocat, atunci comutatorul de reacție (comandat de c negat) este in conducție astfel încât 
structura de inversoare cascadate va menține starea prin mecanismul de reacție pozitivă.   
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Aplicaţie 

1. Verificaţi prin simulare funcționarea latch-ului D implementat cu două inversoare în reacție 
pozitivă. Măsuraţi timpul de propagare. 

Schema de test (test_dlatch.asc) 

Indicaţii: 

 Ce profil de simulare trebuie definit? 

 Cum trebuie definit semnalul de tact? 

 Cum trebuie definit semnalul de date? 

 Care este semnalul de ieşire? 

 

 
 

1.2. Implementarea cu MUX 2:1 

Ca și o formă alternativă de reprezentare, implementarea latch-ului D se poate realiza cu MUX 
2:1 conform figurii 

 
Ca și funcționare, semnalul de tact comandă adresa multiplexorului. Dacă semnalul de tact ck=0, 

atunci adresa multiplexorului devine A = 0 și se conectează I0 la ieșire. Daca semnalul de tact ck = 1, 
atunci adresa multiplexorului devine A = 1 și se conectează I1 la ieșire. Pentru a implementa 
menținerea stării cât timp A = 0 se leagă ieșirea Y la intrarea I0.  

Porțile de transmisie din componența multiplexorului sunt componente analogice, astfel încât 
deteriorarea semnalului, de exemplu atenuări, se va propaga prin acestea. Cele două inversoare de pe 
calea de reacție au rolul de-a regenera semnalul. Astfel se poate remarca faptul că structura la nivel 
de porți de transmisie a latch-ului implementat cu MUX 2:1 este identică cu implementarea cu 
inversoarele cascadate.  
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Aplicaţie 

2. Verificaţi prin simulare funcționarea latch-ului D implementat cu două inversoare în reacție 
pozitivă. Măsuraţi timpul de propagare. 

Schema de test (test_dff_mux21.asc)  

Indicaţii: 

 Ce profil de simulare trebuie definit? 

 Cum trebuie definit semnalul de tact? 

 Cum trebuie definit semnalul de date? 

 Care este semnalul de ieşire? 

 
 
Structura internă a multiplexorului 
 

 
 

2. Bistabilul D 

Bistabilul D este un circuit logic secvențial activ pe frontul semnalului de tact (ascendent sau 
descendent în funcție de implementare). Circuitul are două intrări, o intrare de date (D) şi o intrare de 
tact (ck). Cele două ieşiri, Q şi Qn, sunt similare cu cele de la latch-ul D din paragraful precedent. 
Funcționarea circuitului poate fi analizată dependent de semnalul de tact după cum urmează: la 
apariția frontului de tact ieşirea Q preia nivelul logic de la intrarea de date D, iar pe durata palierelor 
de 0 și de 1 bistabilul memorează starea actuală.  
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Simbolul bistabilului D și tabelul de adevăr sunt afișate în continuare. 
 

 
 

2.1. Implementarea cu latch D 

Implementarea bistabilului D presupune cascadarea a două circuite latch D într-o structură master-
slave, care sunt comandate în antifază de un semnal de tact.  

 

 
 
Comanda în antifază se realizează cu ajutorul unui inversor. Când semnalul de tact CK = 0 atunci 

master este transparent, anume în starea track, și slave este în starea hold. Deci latch-ul master 
urmărește intrarea de date astfel încât X=D, iar slave menține starea curentă. Când semnalul de tact 
devine CK = 1, latch-ul master intră în starea hold și va menține valoarea intrării din momentul 
comutației, iar latch-ul slave intră în starea track și va urmări valoarea intrării astfel încât Q = X. 
Global, ieșirea bistabilului preia valoarea instantanee a intrării de date D din momentul comutației. 
Funcționarea bistabilului D este descrisă în diagrama de semnale 

 

 
 

Aplicaţie 

3. Verificaţi prin simulare funcționarea bistabilului D implementat două latch-uri D. Măsuraţi 
timpul de propagare. 



SCID – Laborator 4 – Bistabile 

 5

Schema de test (test_dff.asc) 

Indicaţii: 

 Ce profil de simulare trebuie definit? 

 Cum trebuie definit semnalul de tact? 

 Cum trebuie definit semnalul de date? 

 Care este semnalul de ieşire? 

 
 
Structura internă a bistabilului D 
 

 
 

2.2. Implementarea cu MUX 2:1 

Implementarea bistabilului D prin cascadarea a două multiplexoare 2:1 este  
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Aplicaţie 

4. Verificaţi prin simulare funcționarea bistabilului D implementat cu două MUX 2:1. Măsuraţi 
timpul de propagare. 

Schema de test (test_dff_mux21.asc) 
 

Indicaţii: 

 Ce profil de simulare trebuie definit? 

 Cum trebuie definit semnalul de tact? 

 Cum trebuie definit semnalul de date? 

 Care este semnalul de ieşire? 

 


