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Latcher og vipper 



CMOS latcher og vipper 

Latch Vippe 



Konvensjonelle CMOS latcher 

Problemer: 

1. Terskelfall 

2. Ukjent last 

3. Ukjent drivegenskaper 

Definert drivegenskaper Definert last 



Latcher 

Klokket CMOS 



Latcher 

Konvensjonell latch 

Redusert 

utgangslast 
Redusert klokkelast 



Latchevarianter 

FPGA Redusert utgangslast og redusert 

klokkelast 



Konvensjonelle CMOS vipper 

Dynamisk vippe 

Statisk vippe 



Detaljer 

Når begge klokkesignalene er lave: 

•Men klokke invertert burde vært høy: 

•TP1 åpen og C2MOS1 lukket 

•TP2 lukket og C2MOS2 åpen 

•TP1 og C2MOS1 delvis åpne, men C2MOS1 lukker når klokke invertert blir 

høy – OK 

•TP2 og C2MOS2 delvis åpne: 

•Y får riktig verdi men kan påvirke Z og Q 

•pMOS i TP2 driver ikke 0 godt og skal bare kjempe mot en 1er via 

C2MOS2, dvs. skaper ikke problemer pga terskelfall. 

Når begge klokkesignalene er høye: 

•Tilsvarende situasjon som når begge klokkesignalene er lave. 



Statisk vippe med tofase klokke 

Trygg men treg 



Latcher og vipper som kan resettes 

Latch: X settes til 1 når reset er 1 

Vippe: Det latches inn en  1er når reset er 1 



Latch med asynkron reset 

Latch:  

1. X settes til 1 når reset er 1 

1. Og Y settes til 1 når klokkesignal er 1. 

2. Y settes til 1 når reset er 1 og klokkesignal er 0. 



Vippe 

Vippe med asynkron reset 

Alternativ vippe med asynkron reset 



Vippe med asynkron set og reset 

Set = Reset = 0 



Set = 0 og Reset = 1 

1. X og Y settes til 0 via NAND portene. 

1. X og Q er 0. 



Set = 1 og Reset = 0 

1. X og Y settes til 1 via NAND portene. 

1. X og Q er 1. 



Set = 1 og Reset = 1 

1. Gir konflikt 

2. Men kan gi entydig resultat 

avhengig av rekkefølgen på 

transisjon til 0. 







Latcher med logikk 

Clock gating 



Differensielle vipper 



Klokke er 1: Latcher inn ny verdi. Klokke er 0: Holder verdi 



Kunn en transistor i utgangsportene gir raskere respons. 



En-fase (TSPC) latcher og vipper 

Bare ett klokkesignal 

Klokke = 0 betyr hold verdi 



Klokke = 1 betyr latch 

Latcher i motfase 



Vippe: Klokke = 1 betyr latch inn Vippe: Klokke = 0 betyr hold 

En-fase vippe 


