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1. Analiza nivelelor logice în comutatoare MOS 
Ca să implementăm un comutator electronic putem folosi tranzistoarele MOS. Principial, 

comanda tranzistoarelor MOS este: 
 
 

tranzistor comanda  
VG starea

NMOS GND (0 logic) OFF 
VDD (1 logic) ON 

PMOS GND (0 logic) ON 
VDD (1 logic) OFF 

 
 
În continuare se va face o analiză detaliată folosirii tranzistoarelor MOS ca şi comutatore. Pentru 

aceasta se verifică îndeplinirea următoarelor expresii: 

Comutator deschis:  

Comutator închis:          

Se definesc în plus trei nivele logice: 

1 logic slab:                

0 logic slab:                

Înaltă impedanţă:       

1.1. Tranzistor NMOS  

A. În primul caz considerăm semnalul de intrare aplicat pe sursă şi semnalul de ieşire îl luăm de 
pe drenă. 

 

• Transmiterea valorii 0 logic 

Ca să se transmită valoarea 0 logic, Vin = 0, comutatorul trebuie comandat în conducţie, 
VC=VDD. Tensiunea grilă-sursă a tranzistorului este 

 

Astfel, tranzistorul conduce, deci îl putem echivala cu un comutator închis. Se pune problema 
regimului în care se află tranzistorul. Tensiunea de saturaţie 
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este foarte mare, deci tranzistorul este în regim liniar. La comandă unor sarcini pur capacitive 
curentul drenă sursă este 0, astfel căderea de tensiune pe rezistenţa echivalentă este 0: 

 0  0  

Dacă valoarea căderii de tensiune pe tranzistor este 0, atunci, conform legii lui Kirchoff, se 
poate egala tensiunea de intrare cu tensiunea de ieşire 

 

0 logic se transmite corect 

• Transmiterea valorii 1 logic 

Ca să se transmită valoarea 1 logic, Vin = VDD, comutatorul trebuie comandat în conducţie, 
VC=VDD. Tensiunea grilă-sursă a tranzistorului este 

0  

Astfel, tranzistorul este blocat şi poate fi echivalat cu o întrerupere. Ieşirea este separată de 
intrare şi este practic un nod de înaltă impedanţă (HZ), deci nu se poate exprima o relaţie între 
ieşire şi intrare: 

 

1 logic nu se transmite 

B. În al doilea caz considerăm semnalul de intrare aplicat pe drenă şi semnalul de ieşire îl luăm 
de pe sursă. 

 

• Transmiterea valorii 1 logic 

Ca să se transmită valoarea 1 logic, Vin = VDD, comutatorul trebuie comandat în conducţie, 
VC=VDD. Pentru a avea o dependenţă între semnalul de intrare şi semnalul de ieşire, tranzistorul 
NMOS trebuie să fie în conducţie şi să fie satisfăcută relaţia 

 

Chiar dacă comutatorul transmite vin spre ieşire, nivelul de semnal la ieşire va fi redus cu Vthn. 

   

Se transmite 1 logic slab 
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• Transmiterea valorii 0 logic 

Ca să se transmită valoarea 0 logic, Vin = 0, comutatorul trebuie comandat în conducţie, 
VC=VDD. Datorită structurii simetrice a tranzistorului NMOS: 

 

0 logic se transmite corect 

1.2. Tranzistor PMOS  

C. În primul caz considerăm semnalul de intrare aplicat pe sursă şi semnalul de ieşire îl luăm de 
pe drenă. 

 

• Transmiterea valorii 1 logic 

Ca să se transmită valoarea 1 logic, Vin = VDD, comutatorul trebuie comandat în conducţie, 
VC=GND. Tensiunea sursă-grilă a tranzistorului este 

| | 

Astfel, tranzistorul conduce, deci îl putem echivala cu un comutator închis. Se pune problema 
regimului în care se află tranzistorul. Tensiunea de saturaţie 

| | | | 

este foarte mare, deci tranzistorul este în regim liniar. La comandă unor sarcini pur capacitive 
curentul drenă sursă este 0, astfel căderea de tensiune pe rezistenţa echivalentă este 0: 

 0  0  

Dacă valoarea căderii de tensiune pe tranzistor este 0, atunci, conform legii lui Kirchoff, se 
poate egala tensiunea de intrare cu tensiunea de ieşire 

 

1 logic se transmite corect 

• Transmiterea valorii 0 logic 

Ca să se transmită valoarea 0 logic, Vin = GND, comutatorul trebuie comandat în conducţie, 
VC=GND. Tensiunea sursă-grilă a tranzistorului este 

0 | | 
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Astfel, tranzistorul este blocat şi poate fi echivalat cu o întrerupere. Ieşirea este separată de 
intrare şi este practic un nod de înaltă impedanţă (HZ), deci nu se poate exprima o relaţie între 
ieşire şi intrare: 

 

0 logic nu se transmite 

D. În al doilea caz considerăm semnalul de intrare aplicat pe drenă şi semnalul de ieşire îl luăm 
de pe sursă. 

 

• Transmiterea valorii 0 logic 

Ca să se transmită valoarea 0 logic, Vin = 0, comutatorul trebuie comandat în conducţie, 
VC=GND. Pentru a avea o dependenţă între semnalul de intrare şi semnalul de ieşire, tranzistorul 
PMOS trebuie să fie în conducţie şi să fie satisfăcută relaţia 

| | 

Chiar dacă comutatorul transmite vin spre ieşire, nivelul de semnal la ieşire va fi mai mare cu 
|Vthp|. 

0  | | 

Se transmite 0 logic slab 

• Transmiterea valorii 1 logic 

Ca să se transmită valoarea 1 logic, Vin = VDD, comutatorul trebuie comandat în conducţie, 
VC=GND Datorită structurii simetrice a tranzistorului PMOS: 

 

1 logic se transmite corect 

1.3. Concluzie 

• NMOS transmite corect 0 logic 
• PMOS transmite corect 1 logic 
• Nici un tranzistor nu transmite corect ambele nivele logice 

Întrebare 

1. Care este soluţia pentru implementarea unui comutator electronic care transmite corect 
ambele nivele logice? 
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2. Poarta de transmisie 
Soluţia pentru transmiterea corectă a ambelor nivele logice este să folosim ambele tipuri de 

tranzistoare, şi să lăsăm fiecare tranzistor să-şi aleagă nivelul logic preferat. Obţinem astfel două căi 
alternative în paralel: NMOS va transmite 0 logic şi PMOS va transmite 1 logic. 

Schema electrică şi simbolul porţii de transmisie sunt: 

 

Aplicaţie 

2. Verificaţi prin simulare funcţionarea porţii de transmisie. Măsuraţi timpul de propagare. 

Schema de test (test_tgate.asc) 

 

Indicaţii 

Verificarea funcţionării porţii de transmisie presupune verificarea celor trei operaţii pe care le 
poate efectua: comutator blocat, transmitere 1 logic, transmitere 0 logic. Scenariul de test este în 
felul următor: 

a. Se defineşte semnal dreptunghiular periodic pentru semnalul de comandă, 
b. Semnalul de intrare va fi tot un semnal dreptunghiular periodic, dar de perioadă mult 

mai mică (frecvenţă mult mai mare). Astfel, pe durata cât semnalul de comandă este 1 
logic (conducţie), la ieşire vom vedea mai multe perioade ale semnalului de intrare. 

Întrebare 

3. Cum se manifestă pe circuit starea de înaltă impedanţă? 



SCID – Laborator 3 – Circuite logice cu porţi de transmisie 

 6

3. Aplicaţii cu porţi de transmisie 

3.1. Multiplexoare 

Ca şi funcţionare, un multiplexor realizează selecţia dintre mai multe căi de transmisie, funcţie 
de adresă.  

MUX 2:1 

Caz particular, MUX 2:1 selectează între două căi de transmisie I0 şi I1, funcţie de un singur bit 
de adresă A. Ecuaţia de funcţionare este 

 

Pentru a implementa MUX 2:1 vom folosi două porţi de transmisie comandate în anti-paralel 
pentru a lega căile de intrare la ieşirea Y. Schema electrică a MUX 2:1 este  

 

Aplicaţie 

4. Verificaţi prin simulare funcţionarea corectă a MUX 2:1. Măsuraţi timpul de propagare. 

Schema de test (test_mux21.asc) 

 

Indicaţii 

c. Se aplică două semnale dreptunghiulare periodice de frecvenţă diferită pe terminalele de 
intrare I0 şi I1, 

d. Pe terminalul de adresă A se aplică un semnal de frecvenţă mult mai mică (perioadă mult 
mai mare) decât oricare semnal de intrare, 

e. Pe durata cât semnalul de comandă este A = 0 se transmite la semnalul de la I0, 
f. Pe durata cât semnalul de comandă este A = 1 se transmite la semnalul de la I1, 
g. Se poate vedea care semnal a fost transmis la ieşire în funcţie de perioada impulsurilor. 
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MUX 4:1 

Implementarea MUX 4:1 se face prin conectarea a trei MUX 2:1 într-o structură de arbore binar. 
Schema electrică a MUX 4:1 este 

 

Întrebare 

5. De ce nu a fost implementat MUX 4:1 prin selecţia dintre patru căi de transmisie, funcţie de 
doi biţi de adresă? 

Aplicaţie 

6. Verificaţi prin simulare funcţionarea corectă a MUX 4:1. Măsuraţi timpul de propagare. 

Schema de test (test_mux41.asc) 

 

Indicaţii 

h. Scenariul de simulare este similar scenariului pentru MUX 2:1, dar cu 4 semnale de 
intrare şi 2 semnale de adresă 
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3.2. Implementarea cu MUX a unor funcţii logice 

Să se implementeze funcţia f exprimată cu termeni canonici: 

 

Implementarea cu MUX 2:1 

 

Implementarea cu MUX 4:1 

 

Aplicaţie 

7. Simulaţi cele două implementări ale funcţiei f. Comparaţi cele două implementări din punct 
de vedere al ariei ocupate, al timpilor de propagare şi a puterii consumate. 

Schema de test (test_mux41.asc) 
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3.3. Poarta XOR de viteză mărită 

Definiţia funcţiei XOR este 

 

Funcţionarea inversorului depinde de o alimentare corectă. Doar în cazul alimentării corecte, 
anume VDD ≡ 1 logic la alimentarea pozitivă şi GND ≡ 0 logic la alimentarea negativă, la ieşire 
vom avea intrarea negată.  

Schema electrică a inversorului CMOS, în care alimentarea a fost înlocuită cu variabila b şi 
masa cu variabila  este:  

 

Alimentarea corectă a inversorului CMOS este dependentă de valoarea variabilei b. Astfel: 

• b=1 logic → la ieşire vom avea . Cu alte cuvinte,  este condiţionat de b = 1 logic. 
Aceasta se exprimă: 

 

• b=0 logic → circuit pasiv, nealimentat, în care nu se închide nicio cale spre VDD sau 
GND. La ieşire vom avea înaltă impedanţă. 

Schema electrică a porţii de transmisie, în care semnalul de intrare este variabila a iar semnalul 
de ieşire e variabila  este:  

 

În funcţie de valoare comenzii  se disting: 

• b=0 logic → comandă poarta de transmisie în conducţie şi la ieşire vom avea semnalul 
de intrare a. Cu alte cuvinte, a la ieşire e condiţionat de b = 0 logic. Aceasta se exprimă: 

 

• b=1 logic → poarta de transmisie este blocată. La ieşire vom avea înaltă impedanţă.  
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Pentru a implementa funcţia XOR trebuie realizată conducţia alternativă între structurile 
inversor şi poartă de transmisie. Schema electrică a porţii XOR de viteză mărită este: 

b

a

b

a

b

a XOR b

 

Aplicaţie 

8. Verificaţi prin simulare funcţionarea corectă a porţii XOR de viteză mărită. Măsuraţi timpii 
de tranziţie şi timpul de propagare. 

9. Comparaţi timpii de tranziţie şi timpul de propagare cu timpii măsuraţi în laboratorul „Porţi 
logice CMOS”. 

Schema de test (test_XOR.asc) 

 

 
 
 


