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The CMOS technology

 Cea mai raspandita tehnologie de productie a circuitelor integrate digitale VLSI

 Tehnologia CMOS foloseste perechi de tranzistoare cu canal n (nMOS) si cu canal p 

(pMOS) dispuse in randuri si coloane

 Tranzistorul nMOS este construit in substratul de tip p iar pentru dispozitivul pMOS

este creata o regiune n-well cu scopul de a actiona ca “bulk” pentru regiunile difuzate p+ 

 Dimensiunile tranzistorului sunt date de dimensiunile canalului si au devenit tot mai

mici cu fiecare decada, permitand implementarea unui numar tot mai mare de 

tranzistoare pe un singur chip (miliarde)

 Scopul studierii circuitelor CMOS: de a cunoaste cum sunt construite si care este

comportamentul lor, care le sunt caracteristicile si performatele.
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Inversorul CMOS – principiul de implementare

 Principiul de implementare a circuitelor CMOS

 Inversorul este cel mai simplu circuit fundamental 

 Este realizat cu o pereche de tranzistoare: unul NMOS iar celalalt PMOS 

 Tranzistoarele lucreaza ca si comutatoare deschise alternativ

 Un comutator comandat cu ‘0’ închide un scurtcircuit la VDD – comutator pMOS

 Un comutator comandat cu ‘1’ închide un scurtcircuit la GND – comutator nMOS

‘0’

‘1’

‘1’

‘0’



Sisteme cu circuite integrate digitale – Structuri logice CMOS 5

Logica de comutatie

conductieVG = GND

blocatVG = VDD

p
M

O
S

‘0’

‘1’

 In SCID, tranzistorul MOS este echivalent cu un commutator comandat

 Vom folosi tranzistoare complementare

blocatVG = GND

conductieVG = VDD

n
M

O
S

‘0’

‘1’
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Inversorul CMOS – principiul de implementare

VDD

‘1’‘0’

VDD

aa

Mp

Mn

blocat |VGS| < |VTh| n.a.

liniar |VDS| < VOD

saturat

ID = 0

 2D
2

I thGS VV 


  DSThGS VVV  DI

 La o tranziţie, tranzistoarele trec prin trei stări: 

 Inversorul – realizat din două dispositive complementare: nMOS şi pMOS

|VGS| > |VTh|

|VGS| > |VTh| |VDS| > VOD
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Inversorul CMOS – principiul de implementare

 Inversorul CMOS:

 structura de bază a circuitelor CMOS

 realizat din două dispozitive complementare: unul nMOS şi celalalt pMOS

 Functionarea se bazeaza pe principiul existentei a doua cai: pull-up ( de incarcare) si pull-down 

(de descarcare). 

 Cand tranzistorul cu canal  n este in starea ON celalalt trebuie sa fie in starea OFF si invers.

 Daca intrarea este ‘0’, tranzistorul nMOS este OFF (blocat) iar cel pMOS este ON (conductie

liniara)

 Daca intrarea este ‘1’, dispozitivul nMOS este ON (conductie liniara) iar cel pMOS este OFF 

(regiunea de blocare)

La o tranziţie, tranzistoarele trec prin trei stări: 

 blocare:  

 saturaţie:

 conducţie liniară:

VDD

VoutVin 2D
2

I ; thGSthGSDS VVVVV 
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Inversorul CMOS – principiul de functionare

 Daca intrarea este ‘0’, tranzistorul nMOS is OFF (blocat) iar cel pMOS este ON (conductie

liniara)

 Cand intrarea este ‘1’, dispozitivul nMOS este ON (conductie liniara) iar cel pMOS este OFF 

(regiunea de blocare)

 Inversorul lucreaza asa cum este descris in tabelul de  adevar: cand intrarea este ‘0’ iesirea este

‘1’ iar daca intrarea este ‘1’ raspunsul circuitului este ‘0’

 Nivelurile logice la iesire sunt foarte aproape de cazul ideal ( 4.990 V and 0.010 V)

 Concluzie: in starile stabile nu circula curenti

dinspre potentialul pozitiv al sursei spre masa 

cu exceptia unor valori mici curenti de scurgere.

 Vor exista insa valori mai mari de curent prin

dispozitiv atunci cand exista tranzitii ale semnalului

la intrare

VDD

VoutVin

mVVVVVV DDOUT 10510105I R 64

OFFDSp  

mVVVOUT 101010I R 64

OFFDSp  
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Inversorul CMOS – descrierea funcţionarii

 Vin variază de la LOW (‘0’) la HIGH (‘1’)

VDD

Vout

rDSp

IDn

VDD

Vout

IDn

IDp

VDD

Vout

rDSn

IDp

Mp – lin

Mn – b 

Mp – lin

Mn – sat 

Mp – sat

Mn – sat 
Mp – sat

Mn – lin

Mp – b

Mn – lin

1 2 3 4 5
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Inversorul CMOS – nivele logice

 VOHmin →  nivelul minim al tensiunii

de ieşire pentru starea HIGH

 VOLmax →  nivelul maxim al tensiunii

de ieşire pentru starea LOW

 IOHmax →  curentul de ieşire maxim 

generat în starea HIGH

 IOLmax →  curentul de ieşire maxim 

generat în starea LOW

 VIHmin →  nivelul minim al tensiunii

de intrare recunoscut ca HIGH

 VILmax →  nivelul maxim al tensiunii

de intrare recunoscut ca LOW

HIGH

LOW
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Inversorul CMOS – margine de zgomot

HIGH

LOW

 Margine de zgomot → nivelul maxim 

de zgomot acceptat la intrare astfel încât

semnalul de ieşire să nu fie corupt

 mH = VOHmin – VIHmin

 mL = VOLmax - VILmax
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Inversorul CMOS – fanout

 Fiecare inversor nou conectat la ieşirea unui inversor creşte capacitatea de sarcină

 cresc constantele de timp de încărcare şi descărcare, şi timpii de tranziţie

 datorită timpilor lungi se pot pierde nivele logice

 Fanout → parametru care specifică sarcina maximă ce poate fi comandată de o 

poartă logică, fără a se pierde nivele logice (tranziţii incomplete)

 reprezintă numărul maxim de intrări care se conectează la o singură ieşire

 e.g. CMOS seria HC: Imax,in = ±1 μA , IOLmax = IOHmax = 20 μA => FO = 10

 în tehnologiile CMOS VLSI, uzual FO ≤ 3 – 4 pentru a nu mări sarcinile 

capacitive

fanout
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Inversorul CMOS – consumul de putere

 Consumul de putere determină consumul de energie de la sursa de alimentare şi

provoacă încălzirea cipului în timpul funcţionării

 Cunoaşterea acestui parametru este importantă pentru a calcula capacitatea sursei de 

alimentare, durata de viaţă a bateriei, dimensionarea liniilor de alimentare, modul de 

incapsulare şi modalitatea de răcire a capsulei

 Consumul de putere are trei componente:

 Pdyn – puterea dinamică disipată în urma încărcări şi descărcări capacităţi de 

sarcină

 Pdp – puterea dinamică disipată datorită conducţiei simultane a tranzistoarelor

nMOS şi pMOS

 Pstat – puterea statică disipată datorită curentului care circulă între liniile de 

alimentare în regim static de funcționare

tot dyn dp statP P P P  
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CMOS inverter – static power consumption

 Puterea statica

 Pe durata starilor stabile (modelele 1 si 5) unul dintre tranzistoare este blocat si prin

urmare nu exista cale de curent inchisa intre VDD si GND

 ideal, inversorul nu consuma putere

 In cazul real, exista un curent de scurgere prin jonctiunile drena-substrat sursa-

substrat care sunt polarizate invers, precum si un curent de sub-prag prin tranzistoare

1 5
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Inversorul CMOS – consumul de putere

 Puterea statică disipată

 Pe durata stărilor stabile (modelele 1 şi 5) unul dintre tranzistoare este blocat si nu se 

inchide cale de curent între VDD si GND

 ideal, inversorul nu consumă putere statică

 In realitate apare un curent de fugă prin joncțiunile drenă-substrat și sursă-substrat

polarizate invers, si un curent de conductie in subprag

DDsubpragfugaDDstatstat VIIVIP  )(
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Inversorul CMOS – consumul de putere

DDsubpragfugaDDstatstat VIIVIP  )(

 Puterea statica– doua componente

 Curentul de subprag – intre drena si sursa

 Curentul de fuga – intre poarta / drena / sursa si substrat

 In procesele de dimensiune peste 180 nm, curentul de fuga era in general 

nesemnificativ cu exceptia aplicatiilor de putere foarte mica

 In procesele de 90 si 65 nm, curentii de fuga de subprag atinge valori de 1 nA pana

la 10 nA pe tranzistor

 In procesele de 45 nm , grosimea izolatorului scade pana la punctul in care cufrentul

de fuga prin poarta devine comparabil cu valoarea curentului de subprag

 Consumul de putere statica devine importanta cand se multiplica cu milioane sau

miliarde de tranzistoare pe chip

 Curentul de fuga static a devenit o tinta de proiectare importanta in tehnologiile

nanometrice: aproape o treime din puterea totala consumata este componenta statica.
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Inversorul CMOS – consumul de putere

 Puterea dinamică disipată în urma încărcări si descărcări capacităţi de sarcină

 f – frecvenţa de comutaţie a inversorului

 CL – capacitatea de sarcină

 VDD - tensiunea de alimentare

2

DDLdyn VCfP 
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Inversorul CMOS – consumul de putere

 Puterea dinamică disipată datorită conducţiei simultane a tranzistoarelor

VDD

Vout

rDSp

IDn

VDD

Vout

IDn

IDp

VDD

Vout

rDSn

IDp

1 2 3 4 5

 Pe durata comutaţiei, când unul dintre tranzistoare

(modelele 2 şi 4) sau ambele (modelul 3) sunt in saturaţie, se 

închide o cale de curent între VDD si GND

 
T

t
VVVIP r

thDDDDDmeddp  3
2

12
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Porţi logice CMOS – principiu de implementare

 scurtcircuit la VDD – retea “pull-up” pMOS

 reteaua “pull-up” implementeaza functia in logica

complementara

 scurtcircuit la GND – retea “pull-down” pMOS

 reteaua “pull-down” implementeaza functia in logica

directa

 “pull-up” si “pull-down” sunt complementare

 variabilele functiei sunt conectate la ambele retele

 pull-up – n tranzistoare

 pull-down – n tranzistoare

 iesirea portii se ia de la nodul comun a celor doua retele

VDD

pMOS

“pull-ul”

nMOS

“pull-down”

i0

i1

in

f

 portile logice CMOS implementeaza in totdeauna functia logica negata
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Porţi logice CMOS – principiu de implementare

 Porţi logice CMOS →  tranzistoarele nMOS şi pMOS sunt dispuse complementar

 Tranzistorul MOS poate fi privit ca un comutator comandat

 conexiune serie →  functie ŞI →  semnalul ajunge de la intrare la ieşire dacă

abmele comutatoare sunt închise

 conexiune paralel →  functie SAU  → semnalul ajunge de la intrare la ieşire

dacă cel puţin unul dintre comutatoare este închis
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Porţi logice CMOS – poarta ŞI-NU cu 2 intrări

a   b f = ab

0   0

0   1

1   0

1   1

1

1

1

0

 f = ‘1’ → legătură la VDD, se realizează dacă a = ‘0’ SAU b = ‘0’

 2 tranzistoare pMOS paralel

 f = ‘0’ → legătură la GND, se realizează dacă a = ‘1’ ŞI b = ‘1’

 2 tranzistoare nMOS serie
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Porti logice CMOS – poarta ŞI-NU cu 2 intrări

Tranzistorul MOS – model comutator

ideal

 pMOS, VG = LOW → conducţie

 pMOS, VG = HIGH → blocat

 nMOS, VG = LOW → blocat

 nMOS, VG = HIGH → conducţie

f=1

a=1

b=0

VDD

Mp1 Mp2

Mn1

Mn2
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Porti logice CMOS – poarta SAU-NU cu 2 intrări

 f = ‘1’ → legătură la VDD, se realizează dacă a = ‘1’ SI b = ‘1’

 2 tranzistoare pMOS serie

 f = ‘0’ → legătură la GND, se realizează dacă a = ‘1’ SAU b = ‘1’

 2 tranzistoare nMOS paralel
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Porti logice CMOS – poarta SAU-NU cu 2 intrări

Tranzistorul MOS – model comutator

ideal

 pMOS, VG = LOW → conducţie

 pMOS, VG = HIGH → blocat

 nMOS, VG = LOW → blocat

 nMOS, VG = HIGH → conducţie



 Exemplu de proiectare – porti cu 2 intrari

Inversor NAND2                                         NOR2
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Porti logice CMOS – dimensionare



 Exemplu de proiectare – porti cu 3 intrari

Inversor NAND3                                            NOR3
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Porti logice CMOS – porti cu 3 intrari
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Porti logice CMOS – exemple

 Dimensionare

 pull-up → doua tranzistoare serie pe oricare

cale → se dubleaza geometria fata de inversor

(4W/L)

 pull-down → doua tranzistoare serie pe calea ab

→ se dubleaza geometria fata de inversor (2W/L); 

tranzistorul de pe calea c ca la inversor (W/L)

SI

pull-down → 2 tranzistoare

nMOS serie

pull-up → 2 tranzistoare

pMOS paralel

SAU 

pull-down → 1 tranzistor

nMOS paralel cu grupul ab

serie

pull-up → 1 tranzistor

pMOS serie cu grupul ab

paralel

 exemplul 1: 
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Porti logice CMOS – exemple

 Dimensionare

 pull-up → doua tranzistoare serie pe calea (b+c) 

→ se dubleaza geometria fata de inversor (4W/L); 

tranzistorul de pe calea a ca la inversor (2W/L)

 pull-down → doua tranzistoare serie pe oricare cale

→ se dubleaza geometria fata de inversor (2W/L)

SI

pull-down → 1 tranzistor

nMOS serie cu grupul (b+c) 

paralel

pull-up → 1 tranzistor pMOS

paralel cu grupul (b+c) serie

SAU 

pull-down → 2 tranzistoare

nMOS paralel

pull-up → 2 tranzistoare

pMOS serie

 exemplul 2: 



 Implementarea functiei in logica directa necesita conectarea unui inversor la iesirea

functiei negate

AND2                                                                    OR2
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Porti logice CMOS – exemple

VDD

a

b

f = ab
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Porti logice CMOS – exemple

 exemplul 3 - portile SI-SAU si SAU-SI cu 4 intrari

 SI-SAU

 SAU-SI
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Porti de transmisie

 Poarta de transmisie → circuit care permite sau inhiba transmiterea unui semnal între 

două puncte de circuit, functie de un semnal de comanda

 formată din două MOS complementare 

 tranzistoarele sunt comandate cu semnale de control în antifază (A)

 A = 1: tranzistoarele conduc, Y = X

 A = 0: tranzistoarele sunt blocate, Y = Z (impedanţă inalta)
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Logica de comutatie

 Nivele logice: ‘1’ → HIGH → VDD

‘0’ → LOW  → GND   

‘1’ ‘0’ HZ

 Nivel logic la iesire inseamna scurtcircuit

la alimentary

 Cum evitam scurtcircuit intre VDD si

GND?
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Aplicatii cu porti de transmisie

 Buffer CMOS → conectarea in cascada a unui inversor sia unei porti de transmisie

 Buffer CMOS → doua buffere comandate in antifaza 10 XAXAY 
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Aplicatii cu porti de transmisie

 Bistabilul D → bloc logic fundamental in SCID

 celula componenta a registrelor

 celula de memorare

 Structura → doua MUX 2:1 intr-o conexiune master-slave

 ck = 0: Master urmareste D (QM = D), Slave mentine starea anterioara

 tranzitie ck 0→1: Master mentine starea, Slave preia starea intermediara QM de 

la master

X0

X1
A

Y
X0

X1
A

Y

D

ck

Q

Q

QM
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Obiectivele proiectarii circuitelor logice CMOS

 Poarta ideala : rapida si cu consum mic

 Proiectarea SCID trebuie sa urmareasca o viteza de lucru cat mai mare, putere

consumata cat mai mica si aria circuitului cat mai mica

 Power-delay product (PDP) → se defineste ca o masura a calitatii circuitelor logice

care lucreaza in comutatie, si reprezinta produsul dintre timpul de intarziere si puterea

consumata

 PDP este constant pentru o tehnologice si topologie data:

 pentru scaderea timpului de propagare, tranzistoarele sunt redimensionate prin

marirea latimii canalului

 creste suprafata tranzistorului, ceea ce duce la cresterea curentului si a puterii

consumate

 produsul celor doua marimi (PDP) ramane constant
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Familii de circuite logice CMOS

 CMOS 4000 – prima familie CMOS

 structură simplă a porţilor fundamentale

 putere consumată redusă

 viteză de lucru redusă

 interfatare dificila cu circuitele TTL

 CMOS HC (High Speed CMOS)  şi HCT (TTL Compatible)

 viteză ridicată, compatibilitate TTL: 74LLLnnn (74 – cod Texas Instruments din gama 

comercială, 54 – gama militară, nnn – funcţia circuitului, LLL - familia)

 CMOS VHC (Very High Speed), VHCT (TTL Compatible)

 frecvenţă de lucru dublă faţă de generaţiile anterioare

 CMOS FCT (Fast CMOS, TTL Compatible)

 CMOS FCT-T (with TTL VOH)

 cel puţin la fel de rapide ca şi TTL, consum redus şi compatibile TTL (VOH<5V, 

compatibil cu nivelul HIGH TTL)
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Familii de circuite logice CMOS

Familia de circuite CMOS

Parametru UM HC HCT VHC VHCT

Timp de propagare tipic ns 9 10 5,2 5,5

Curent de alimentare μA 2,5 2,5 5 5

Putere statică disipată μW 12,5 12,5 25 25

Putere dinamică disipată mW/MHz 0,55 0,38 0,48 0,43

Curent rezidual de intrare μA ±1 ±1 ±1 ±1

Capacitate maximă de intrare pF 10 10 10 10

Tensiune de intrare la nivelul LOW VIL max V 1,35 0,8 1,35 0,8

Tensiune de intrare la nivelul HIGH VIL min V 3,85 2,0 3,85 2,0

Curent de ieşire la nivelul LOW mA 0,02 0,02 0,05 0,05

Curent de ieşire la nivelul HIGH mA -0,02 -0,02 -0,05 -0,05

Tensiune de ieşire la nivelul LOW V 0,1 0,1 0,1 0,1

Tensiune de ieşire la nivelul HIGH V 4,4 4,4 4,4 4,4
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