ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΦΛΙΠ – ΦΛΟΠ
9.1 Ειζαγωγή
Μέρξη ηώξα εμεηάζακε κηα θαηεγνξία ςεθηαθώλ θπθισκάησλ, ηα ζπλδπαζηηθά θπθιώκαηα. Βαζηθό
ραξαθηεξηζηηθό ηνπο είλαη όηη ε έμνδόο ηνπο θάζε ρξνληθή ζηηγκή είλαη κηα ινγηθή ζπλάξηεζε ηεο
εηζόδνπ ηνπο θαη κόλo απηήο. Αο ζεσξήζνπκε ην απινύζηαην ινγηθό θύθισκα κηαο πύιεο AND όπσο
θαίλεηαη ζην ζρήκα 9.1.

Σχήμα 9.1 Πύλη AND
Πξάγκαηη, γηα δεδνκέλεο ηηκέο ηεο εηζόδνπ ζα πάξνπκε πνιύ ζύληνκα (ζε ρξόλν πνπ αληηζηνηρεί ζην
ρξόλν θαζπζηέξεζεο ηεο πύιεο) ζηελ έμνδν ηελ ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο f γηα ηε ζπγθεθξηκέλε είζνδν.
Αο ππνζέζνπκε ηώξα όηη κεηαηξέπνπκε ην πξνεγνύκελν θύθισκα ηνπ ζρήκαηνο 9.1 ζην εμήο λέν ηνπ
ζρήκαηνο 9.2.

Σχήμα 9.2
Απηό πνπ θάλακε ζην πξνεγνύκελν θύθισκα ήηαλ όηη πξνζζέζακε έλα δξόκν αλάδξαζεο ζηε
ζπληζηώζα y ηεο εηζόδνπ. Γειαδή, έλα δξόκν πνπ ζπλεπάγεηαη όηη ε ηηκή ηεο εμόδνπ f δξα αλαδξνκηθά
γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο λέαο ηηκήο ηεο. Έηζη αλ ππνζέζνπκε όηη κηα ρξνληθή ζηηγκή t ε έμνδνο ηνπ
θπθιώκαηνο έρεη ηηκή f(t), ηελ επόκελε ζηηγκή t+1 (όπνπ ε κνλαδηαία ρξνληθή θαζπζηέξεζε
αληηζηνηρεί ζην ρξόλν θαζπζηέξεζεο ηνπ θπθιώκαηνο) ε ζπλάξηεζε ζα είλαη απηή ηεο ζρέζεο 9.1.
f(t+1) = xf(t)

(9.1)

Με άιια ιόγηα κε ην παξαπάλσ θύθισκα πεηύρακε ην όηη ε έμνδνο δελ είλαη ζπλάξηεζε κόλν ηεο
εηζόδνπ αιιά θαη ηεο εμόδνπ ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληθήο ζηηγκήο. Γειαδή, πεηύρακε κηα εμάξηεζε
από ην ρξόλν ηεο εμόδνπ ηνπ θπθιώκαηνο. Δίλαη θαλεξό όηη ην θύθισκα κπνξνύζε λα είλαη ηέηνην,
ώζηε λα θξαηάεη ηελ ίδηα έμνδν γηα απεξηόξηζην ρξνληθό δηάζηεκα (όζν ην ηξνθνδνηνύκε κε ηζρύ),
κέρξη θάπνην ζήκα εηζόδνπ λα ην θάλεη λα αιιάμεη θαηάζηαζε.
Σηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζα πεξηγξάςνπκε κηα θαηεγνξία ηέηνησλ ”θπηηάξσλ απνζήθεπζεο
δπαδηθήο πιεξνθνξίαο”, πνπ ιέγνληαη θιηπ - θινπ (flip-flop) θαη ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη επξύηαηα
ζε όια ηα ςεθηαθά ζπζηήκαηα κε κλήκε.
9.2 Βαζικό θλιπ – θλοπ.
Τν βαζηθό ινγηθό θύθισκα ελόο θιηπ - θινπ απνηειείηαη από δύν πύιεο NOR (ή ηζνδύλακα NAND)
πνπ ε έμνδνο θαζεκηάο είλαη κηα είζνδνο ηεο άιιεο. Οη εμσηεξηθέο είζνδνη ησλ ππιώλ είλαη ε είζνδνο
ζέζεσο S (set) θαη ε είζνδνο επαλαθνξάο R (reset) . Οη έμνδνη ησλ δύν ππιώλ είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο
θαη ζπκβνιίδνληαη ζπλήζσο κε Q θαη Q’. Η έμνδνο Q νλνκάδεηαη θαη θαηάζηαζε ηνπ θιηπ - θινπ. Τν
θιηπ - θινπ απηό ραξαθηεξίδεηαη σο βαζηθό, γηαηί απνηειεί ηε βάζε όισλ ησλ ππνινίπσλ θιηπ - θινπ
πνπ ζα αλαιπζνύλ ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Τν ινγηθό θύθισκα ηνπ βαζηθνύ θιηπ - θινπ κε πύιεο NOR θαη ν πίλαθαο αιεζείαο ηνπ θαίλνληαη ζην
ζρήκα 9.3.
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Σχήμα 9.3
Όηαλ ε είζνδνο ηνπ θιηπ - θινπ είλαη S = 1 θαη R = 1, ε ηηκή Q(t+1) είλαη αθαζόξηζηε, γηαηί έρνπκε
ηαύηηζε ησλ ζπληζησζώλ εμόδνπ Q θαη Q΄, νπόηε ε ζπγθεθξηκέλε είζνδνο δελ επηηξέπεηαη.
Παξαηεξνύκε όηη ην βαζηθό θιηπ - θινπ ιεηηνπξγεί ζαλ θύηηαξν κλήκεο , όηαλ R = 0 θαη S = 0.
Πξάγκαηη, ζηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε:
Q(t+1) = NOR(R,Q΄(t)) = NOR(0,Q΄(t)) = NOR(Q΄(t)) = Q(t)
Καη
Q΄(t+1) = NOR(S,Q(t)) = NOR(0,Q(t)) = NOR(Q(t)) = Q΄(t)
Με όκνην ηξόπν κπνξεί λα δεηρηεί όηη,όηαλ ε είζνδνο είλαη R = 1 θαη S = 0, έρνπκε επαλαθνξά ηεο
θαηάζηαζεο ηνπ θιηπ - θινπ ζηε ζηάζκε 0, ελώ, όηαλ είλαη R = 0 θαη S = 1, έρνπκε ζέζε απηήο ζηε
ζηάζκε 1.
Τν ινγηθό θύθισκα ηνπ βαζηθνύ θιηπ - θινπ κε πύιεο NAND θαη ν πίλαθαο αιεζείαο ηνπ θαίλνληαη
ζην ζρήκα 9.4.
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Σχήμα 9.4
9.3 RS θλιπ – θλοπ
Σπλήζσο επηζπκνύκε ε δηέγεξζε ηνπ θιηπ - θινπ λα κε γίλεηαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή εθαξκόδεηαη έλαο
παικόο ζηνλ αθξνδέθηε R ή ζηνλ αθξνδέθηε S ηεο εηζόδνπ, αιιά ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή πνπ
θαζνξίδεηαη από έλαλ σξνινγηαθό παικό CP (clock pulse).
Γηα λα πεηύρνπκε θάηη ηέηνην, κεηαβάιινπκε ην θύθισκα ηνπ βαζηθνύ θιηπ - θινπ θαη παίξλνπκε έηζη
ην ζπγρξνληδόκελν θιηπ - θινπ πνπ έρεη έλαλ επηπιένλ αθξνδέθηε εηζόδνπ γηα ηνλ σξνινγηαθό παικό.
Σ’ απηό ην θιηπ - θινπ , πνπ ιέγεηαη θαη D.C. ζπδεπγκέλν (D.C. coupled), ζπλδένληαη δύν πύιεο
NAND (ή NOR) ζηνπο αθξνδέθηεο ηεο εηζόδνπ έηζη, ώζηε ν παικόο ηνπ ξνινγηνύ λα είλαη απηόο πνπ
επηηξέπεη κε κηα ινγηθή πξάμε ηνπο εμσηεξηθνύο αθξνδέθηεο εηζόδνπ λα πεξλνύλ ηηο ηηκέο ηνπο ζην
εζσηεξηθό ηνπ θιηπ - θινπ.Έλα ινγηθό θύθισκα κε πύιεο NAND ελόο ηέηνηνπ RS θαίλεηαη ζην ζρήκα
9.5.

Σχήμα 9.5

Με ηελ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε ηνπ βαζηθνύ θιηπ - θινπ επηηπγράλνπκε ε δηέγεξζε ηνπ θιηπ - θινπ
λα γίλεηαη κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παικνύ CP θαη όρη νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή.
Γεληθά ηα ζπγρξνληδόκελα θιηπ - θινπ ρξεζηκνπνηνύληαη όπνπ ν ζπγρξνληζκόο ηνπ θπθιώκαηνο παίδεη
πξσηαξρηθό ξόιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο.
Ξεθηλώληαο από ην RS θιηπ - θινπ κπνξνύκε λα εμεηάζνπκε ηξία άιια είδε θιηπ - θινπ πνπ
ιεηηνπξγνύλ παξόκνηα κε ηα RS:
9.4 Αλλα είδη θλιπ - θλοπ
α) JK θιηπ - θινπ : Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα εμειηγκέλε κνξθή ηνπ RS θιηπ - θινπ, αθνύ ε κόλε
ηνπ δηαθνξά από ην ηειεπηαίν είλαη όηη δέρεηαη επηπιένλ θαη ηελ είζνδν R = 1, S = 1 (πνπ ήηαλ
απαγνξεπκέλε ζην RS ,εμαηηίαο ηεο απξνζδηνξηζηίαο πνπ ζπλεπαγόηαλ γηα ηελ έμνδν Q), ε νπνία
νδεγεί ην θιηπ - θινπ ζε θαηάζηαζε ζπκπιεξσκαηηθή ηεο πξνεγνύκελεο.Μπνξνύκε λα θαληαζηνύκε
ην JK θιηπ - θινπ ζαλ έλα θύθισκα κε έλα ζπλδπαζηηθό κέξνο θαη έλα RS θιηπ - θινπ. Τν ινγηθό
θύθισκα θαη ν πίλαθαο αιεζείαο ελόο JK θιηπ - θινπ είλαη σο εμήο:
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Σχήμα 9.6
Παξαηεξνύκε όηη ε είζνδνο ηνπ RS θιηπ - θινπ ζπλαξηήζεη ηεο εηζόδνπ ηνπ JK θιηπ - θινπ δίλεηαη
από ηηο εμηζώζεηο:
S = JQ΄
R = KQ
Γεδνκέλνπ όηη πνηέ δελ είλαη Q = Q΄, πνηέ δελ είλαη δπλαηό λα ζπκβεί ηαπηόρξνλε ηαύηηζε ησλ S θαη R
κε ηε ινγηθή ηηκή 1, πξάγκα πνπ εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνύ RS θιηπ - θινπ
θαη ζπλεπώο θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ JK θιηπ - θινπ.
Οη ηξείο πξώηεο γξακκέο ηνπ πίλαθα αιεζείαο ηνπ JK θιηπ - θινπ είλαη ίδηεο κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ JK
θιηπ - θινπ. Γηα λα απνδείμνπκε ηελ νξζόηεηα ηεο ηέηαξηεο γξακκήο ηνπ πίλαθα αιεζείαο ηνπ JK θιηπ
- θινπ,ρξεζηκνπνηνύκε ηηο παξαπάλσ εμηζώζεηο κε είζνδν J = K = 1 :
S = Q΄
R=Q
Έηλαη ηώξα θαλεξό όηη αλ Q(t) = 0, ζα είλαη S = 1 θαη R = 0, νπόηε Q(t+1) = 1 = Q΄(t). Αλάινγα ,αλ
Q(t) = 1, ζα είλαη S = 0 θαη R = 1, νπόηε Q(t+1) = 0 = Q΄(t).
D
0
1

Q(t+1)
0
1

Σχήμα 9.7
β) D θιηπ - θινπ : Τν D θιηπ - θινπ παίξλεη ην όλνκά ηνπ από ηε δπλαηόηεηά ηνπ λα θξαηά δεδνκέλα.
Έρεη έλαλ αθξνδέθηε εηζόδνπ D θαη έλαλ γηα ην CP θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ε κεηαθνξά ηεο ηηκήο
ηεο εηζόδνπ ζηελ έμνδν. Παξαηεξώληαο ηνλ πίλαθα αιεζείαο ηνπ RS θιηπ - θινπ, βιέπνπκε όηη ε
δεύηεξε θαη ε ηξίηε γξακκή εμππεξεηνύλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ D θιηπ - θινπ, κε ηελ έλλνηα όηη ε
ζπληζηώζα S ηεο εηζόδνπ κεηαθέξεηαη ζηελ έμνδν Q.Δπνκέλσο ην D θιηπ - θινπ κπνξεί λα πινπνηεζεί
κε έλα RS θιηπ - θινπ κε ην αθξνδέθηε R ηεο εηζόδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλν κε ηνλ S κέζσ ελόο

αληηζηξνθέα έηζη, ώζηε ην λέν θιηπ - θινπ λα ιεηηνπξγεί ζηε δεύηεξε θαη ηελ ηξίηε γξακκή ηνπ πίλαθα
αιεζείαο ηνπ RS θιηπ – θινπ, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 9.7.
Eίλαη θαλεξό όηη ζα κπνξνύζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε JK θιηπ - θινπ αληί γηα RS.
Τν D θιηπ - θινπ είλαη κηα δηάηαμε θαζπζηέξεζεο, δειαδή θαζπζηεξεί ηε κεηαθνξά ελόο bit
πιεξνθνξίαο θαηά έλαλ σξνινγηαθό παικό.
γ) T θιηπ - θινπ : Η νλνκαζία ηνπ Τ θιηπ - θινπ πξνέξρεηαη από ηε δπλαηόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
θιηπ - θινπ λα “αλαζηξέθεη” (toggle) ηελ θαηάζηαζε. Καη ην Τ θιηπ - θινπ έρεη έλαλ αθξνδέθηε
εηζόδνπ T θαη έλαλ γηα ην CP θαη αληηζηξέθεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ, όηαλ ε είζνδόο ηνπ γίλεη Τ = 1, ελώ
δηαηεξεί ηελ πξνεγνύκελε θαηάζηαζή ηνπ, όηαλ ε είζνδνο γίλεη Τ = 0. Δίλαη εύθνιν λα δηαπηζηώζεη
θαλείο όηη θάηη ηέηνην γίλεηαη κε έλα JK θιηπ - θινπ πνπ έρεη βξαρπθπθισκέλνπο ηνπο αθξνδέθηεο ηεο
εηζόδνπ ηνπ, όπσο ζην ζρήκα 9.8.
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Σχήμα 9.8
Τν Τ θιηπ - θινπ, όπσο βιέπνπκε, ιεηηνπξγεί ζαλ δηαθόπηεο δύν ζέζεσλ.
9.5 Πυποδόηηζη και ακμοπυποδόηηζη θλιπ – θλοπ
Ππξνδόηεζε θιηπ - θινπ : Η θαηάζηαζε ησλ θιηπ - θινπ αιιάδεη κε ζηηγκηαία αιιαγή ελόο ζήκαηνο
εηζόδνπ (παικόο). Απηή ε ζηηγκηαία αιιαγή ιέγεηαη “ππξνδόηεζε” (“triggering”). Οη παικνί ηνπ
ξνινγηνύ κπνξεί λα είλαη ζεηηθνί ή αξλεηηθνί. Μηα πεγή ζεηηθώλ παικώλ ξνινγηνύ κέλεη ζην 0 θαηά ην
δηάζηεκα κεηαμύ παικώλ θαη πεγαίλεη ζην 1 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παικνύ.
Τα θιηπ - θινπ κε ξνιόη πνπ είδακε ππξνδνηνύληαη κε ηελ ζεηηθή αθκή ηνπ παικνύ θαη ε κεηαβνιή
ηεο θαηάζηαζήο ηνπο αξρίδεη, κόιηο ν παικόο θηάζεη ζην ινγηθό επίπεδν 1. Η λέα θαηάζηαζε ηνπ θιηπ
- θινπ κπνξεί λα εκθαληζηεί ζηηο εηζόδνπο, ελώ ν παικόο ηνπ ξνινγηνύ είλαη αθόκε 1. Δάλ νη είζνδνη
ηνπ θιηπ - θινπ αιιάδνπλ, ελώ ην ξνιόη είλαη αθόκε 1, ην θιηπ - θινπ ζα αξρίζεη λα αληηδξά ζε απηέο
ηηο λέεο ηηκέο θαη κηα λέα θαηάζηαζε κπνξεί λα πξνθύςεη. Δάλ όκσο κπνξνύκε λα θάλνπκε ην θιηπ θινπ λα αληηδξά κόλν ζηελ ζεηηθή ή ζηελ αξλεηηθή αθκή ηνπ παικνύ αληί θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηά ηνπ,
ζα κπνξνύζακε λα απνθύγνπκε ην πξόβιεκα ησλ πνιιαπιώλ αιιαγώλ θαηάζηαζεο.
Έλαο ηξόπνο λα θάλνπκε ην θιηπ - θινπ λα αληηδξά κόλν ζηηο αθκέο ησλ παικώλ είλαη λα βάινπκε έλα
θύθισκα RC ζηελ είζνδν ηνπ ξνινγηνύ, ην νπνίν ζα δεκηνπξγεί έλα ζπηλζήξα, όηαλ αιιάδεη ην ζήκα
εηζόδνπ έηζη, ώζηε κε ηελ ζεηηθή αθκή ηνπ παικνύ λα δίλεη ζεηηθό ζπηλζήξα, ελώ κε ηελ αξλεηηθή
αξλεηηθό ζπηλζήξα.
Αθκνππξνδόηεζε θιηπ - θινπ : Έλαο άιινο ηξόπνο πνπ ζπγρξνλίδεη ηηο αιιαγέο θαηάζηαζεο κε ηελ
αθκή ηνπ σξνινγηαθνύ παικνύ είλαη ην αθκνππξνδόηεην θιηπ - θινπ (edge-triggered F/F). Σε απηόλ
ηνλ ηύπν θιηπ - θινπ νη κεηαβνιέο ησλ εμόδσλ ζπκβαίλνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ηνπ
σξνινγηαθνύ παικνύ. Όηαλ ν παικόο μεπεξάζεη απηό ην επίπεδν θαησθιίνπ, νη είζνδνη
απνκνλώλνληαη θαη ην θιηπ - θινπ δελ αληηδξά πηα ζε άιιεο αιιαγέο ησλ εηζόδσλ, παξά κόλν αθνύ ην
ξνιόη μαλαγπξίζεη ζην 0 θαη έξζεη έλαο λένο παικόο. Μεξηθά αθκνππξνδόηεηα θιηπ - θινπ αιιάδνπλ
θαηάζηαζε ζηελ ζεηηθή αθκή ηνπ σξνινγηαθνύ παικνύ, ελώ άιια ζηελ αξλεηηθή.
Σηελ επόκελε παξάγξαθν παξνπζηάδεηαη έλαο αθόκε ηξόπνο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ
εμεηάζηεθε ζηελ παξνύζα παξάγξαθν.

9.6 Κύπιο – Εξαπηημένο θλιπ – θλοπ
Σηα θπθιώκαηα ησλ θιηπ - θινπ πνπ εμεηάζακε κέρξη ηώξα είλαη δπλαηό λα παξνπζηαζηεί ην πην θάησ
πξόβιεκα :
Υπνζέηνπκε όηη έρνπκε έλα JK θιηπ - θινπ, όπσο ην ζρεδηάζακε πην πξηλ, ζην νπνίν εθαξκόδεηαη έλαο
σξνινγηαθόο παικόο. Αλ ν σξνινγηαθόο παικόο έρεη δηάξθεηα ηέηνηα, ώζηε, πξηλ απηόο πεξαησζεί, λα
έρεη πάξεη ηε λέα ηηκή ηεο ε έμνδνο ηνπ θιηπ - θινπ, είλαη δπλαηό ιόγσ ηνπ δξόκνπ αλάδξαζεο λα
κεηαβιεζεί ε είζνδνο ηνπ θιηπ - θινπ θαη λα νδεγεζνύκε ζε απξόβιεπηεο θαηαζηάζεηο. Σε πνιιέο
κάιηζηα πεξηπηώζεηο, π.ρ. ζε νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα όπνπ ν ρξόλνο θαζπζηέξεζεο ηεο δηάδνζεο
από ηελ είζνδν ζηελ έμνδν ηνπ θιηπ - θινπ είλαη πνιύ κηθξόο ζε ζύγθξηζε κε ηε δηάξθεηα ηνπ παικνύ
ηνπ ξνινγηνύ, είλαη δπλαηό θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παικνύ λα έρνπκε ηαιαληώζεηο ηεο εμόδνπ κεηαμύ
ησλ ηηκώλ 0 θαη 1. Η θαηάζηαζε απηή ιέγεηαη θαηάζηαζε αλαθπθιώζεσο.
Μηα ιύζε γηα ην παξαπάλσ πξόβιεκα είλαη ε ρξήζε ηνπ θύξηνπ-εμαξηεκέλνπ (master-slave) θιηπ θινπ, ην νπνίν ζηελ νπζία είλαη κηα δηάηαμε δύν δηαδνρηθά ζπλδεδεκέλσλ θιηπ - θινπ έηζη, ώζηε ην
δεύηεξν,πνπ δίλεη ηελ έμνδν, λα είλαη απνκνλσκέλν από ηελ είζνδν κέζσ ηνπ πξώηνπ θαη λα κε κπνξεί
λα αιιάμεη θαηάζηαζε παξά κόλν κε ην πέξαο ηνπ σξνινγηαθνύ παικνύ. Δπνκέλσο έρνπκε κηα
“εμάξηεζε” ηνπ δεύηεξνπ θιηπ - θινπ από ην πξώην.
Γηα παξάδεηγκα έλα θύξην-εμαξηεκέλν JK θιηπ - θινπ επηηπγράλεηαη κε ην πην θάησ ινγηθό θύθισκα
(Σρήκα 9.9):

Σχήμα 9.9
Ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη ν εμήο :
Έζησ όηη εθαξκόδεηαη είζνδνο J = 1, K = 0 θαη όηη ε παξνύζα θαηάζηαζε ηνπ θιηπ - θινπ είλαη Q = 0.
Δθαξκόδνπκε έλαλ σξνινγηαθό παικό ζηνλ αθξνδέθηε CP. Μόιηο γίλεη CP = 1, ζα γίλεη CP΄ = 0,
νπόηε ην εμαξηεκέλν θιηπ - θινπ απνκνλώλεηαη από ην θύξην. Παξάιιεια ην θύξην θιηπ - θινπ
δηεγείξεηαη από ηελ είζνδν θαη πεξλάεη ην απνηέιεζκά ηνπ ζηνπο αθξνδέθηεο εηζόδνπ ηνπ
εμαξηεκέλνπ. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρνπκε S = 1 θαη R = 0. Με ην πέξαο ηνπ σξνινγηαθνύ
παικνύ έρνπκε CP = 0, άξα CP΄ = 1, νπόηε πεξλάεη ην απνηέιεζκα ηνπ θπξίνπ ζην εμαξηεκέλν θιηπ θινπ, ην νπνίν δίλεη ηελ ηειηθή έμνδν. Δδώ έρνπκε Q = 1.
Κάλνπκε ηηο πην θάησ παξαηεξήζεηο :
i) Οη δξόκνη αλάδξαζεο πνπ επηζηξέθνπλ ην απνηέιεζκα ζηελ είζνδν ηνπ θιηπ - θινπ θαη νη νπνίνη
νξίδνπλ ην JK θιηπ - θινπ πεξλάλε κε ηνλ ηξόπν απηό από ην εμαξηεκέλν ζην θύξην θιηπ - θινπ. Με
ηνλ ηξόπν απηό απνθεύγεηαη ε θαηάζηαζε αλαθπθιώζεσο ,γηαηί πνηέ δελ ιεηηνπξγνύλ ηαπηόρξνλα ηα
δύν κέξε ηνπ θιηπ - θινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ σξνινγηαθνύ παικνύ, κε απνηέιεζκα ε λέα έμνδνο ηνπ
θιηπ - θινπ λα κε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ είζνδό ηνπ πξηλ ην πέξαο ηνπ παικνύ.
ii) Με ην ηέινο ηεο όιεο δηαδηθαζίαο ηα δύν κέξε ηνπ θιηπ - θινπ έρνπλ ίδηα έμνδν. Τν εμαξηεκέλν
θιηπ - θινπ απιώο κεηαθέξεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ θπξίνπ ζηελ έμνδν, κόιηο απηό απνκνλσζεί από
ηελ είζνδν.

iii) Η αληίζηαζε R πνπ παξεκβάιιεηαη πξηλ ηνλ αληηζηξνθέα ηνπ σξνινγηαθνύ παικνύ είλαη
απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ εμήο ιόγν : όηαλ ε είζνδνο CP έρεη ηηκή 0, ιόγσ ηεο R ε είζνδνο ηνπ
αληηζηξνθέα είλαη ιίγν πην πάλσ από ην 0. Όηαλ εθαξκνζηεί ν παικόο, ε απόθξηζε ηνπ αληηζηξνθέα
ζα είλαη ηαρύηεξε από ηελ απόθξηζε ησλ πξώησλ ππιώλ NAND θαη ην εμαξηεκέλν θιηπ - θινπ ζα
απνκνλσζεί πξηλ αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ην θύξην. Με ην ηέινο ηνπ παικνύ, αληίζεηα , ζα απνθξηζνύλ
πξώηα νη πύιεο NAND, νπόηε ην θύξην θιηπ - θινπ ζα απνκνλσζεί από ηελ είζνδν πξηλ αξρίζεη λα
ιεηηνπξγεί ην εμαξηεκέλν.
iv) Μπνξνύκε ζε έλα ζπγρξνληδόκελν θιηπ - θινπ λα πξνζζέζνπκε δύν αθξνδέθηεο ζηελ είζνδό ηνπ
πνπ λα κελ αθνινπζνύλ ηνλ σξνινγηαθό παικό, αιιά λα δηεγείξνπλ ην θιηπ - θινπ αζύγρξνλα,
νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή. Απηνί ρξεζηκεύνπλ γηα ηελ απόδνζε αξρηθήο θαηάζηαζεο ζην θιηπ θινπ θαη είλαη ν αθξνδέθηεο πξόζεζεο (preset) θαη ν αθξνδέθηεο εθθαζάξηζεο (clear). Έηζη ζην
ζπγθεθξηκέλν θύξην-εμαξηεκέλν θιηπ - θινπ κε πύιεο NAND κε preset = 0 θαη clear = 1 δίλνπκε
αξρηθή θαηάζηαζε
Q = 1, ελώ κε preset = 1 θαη clear = 0 δίλνπκε αξρηθή θαηάζηαζε Q = 0. Γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ
θιηπ - θινπ πξέπεη λα έρνπκε preset = clear = 1.

