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DEL 2 - Implementering av grindar

I Hur byggs grindar och andra större logiska block?

I Kurser: Elektronik, Halvledarfysik, . . .
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Grindar och transistorer

I Historiskt - olika logikfamiljer, där kretsar inom samma familj
har liknande egenskaper vad gäller snabbhet och
energiförbrukning.

I En föregångare: DTL (diod-transistor logik).

I En mycket populär logikfamilj som kom fram på 60-talet var
TTL (Transistor Transistor Logic). Den har haft stor betydelse
för utvecklingen av digitaltekniken och innehöll ett antal
standardkretsar, grindar, multiplexrar, räknare, register, och
adderare. Välkänd var till exempel Texas Instruments 74-serie

I Under 80-talet kom sedan de programmerbara kretsarna, och
en sådan krets kunde ersätta ett stort antal TTL-kretsar.
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MOS (MOSFET) transistorn

I MOS-transistorn (Metal Oxide Semiconductor) �ck sitt
startskott när Intel grundades på slutet av 60-talet.

I många attraktiva egenskaper, såsom låg e�ektförbrukning och
hög packningstäthet, dvs vi kan få in miljontals transistorer på
ett chip.
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nMOS transistor

Två typer, dels nMOS (n-kanals MOS), dels pMOS (p-kanals
MOS).

Figure: nMOS transistor
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MOS transistorn

I Vid tillverkning av integrerade kretsar används en fotogra�skt
teknik med fotomasker, där man bygger upp lager efter lager.

I minsta möjliga linjebredd; exempelvis "55nm CMOS
Technology".
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MOS transistorn

I MOS-transistorns funktion är som en mekanisk switch.
SLUTEN eller ÖPPEN.

I En transistor kan vara av anrikningstyp eller utarmningstyp.

I Omslagstider beror på kapacitansen i kretsen.
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Symbolerna för de olika transistortyperna

Figure: MOS transistor symboler
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Grindar från transistorer

I Två vanliga sätt att konstruera logiska grindar med hjälp av
MOS-transistorer.

I CMOS, complementary MOS innebär att vi hela tiden
använder en pMOS-transistor och en nMOS-transistor
tillsammans. Här använder vi enbart anrikningstyp.

I nMOS-teknik (med pull-up)
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CMOS-inverteraren
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Implementation av CMOS inverterare

ett n-dopat område nedsänkt i p-substratet, en så kallad n-brunn.
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nMOS med pull-up komponent

Figure: nMOS inverterare

använd en transistor som aktiv pull-up, i detta fall en nMOS av
utarmningstyp.

, Digitalteknik L15:13,



Andra grindar i CMOS och nMOS

NAND

Figure: CMOS NAND samt nMOS NAND
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NOR

Figure: CMOS NOR samt nMOS NOR
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Andra grindar

I AND-grind eller en OR-grind: sätt en inverterare på utgången
I Det är bättre att implementera en Boolesk funktion med

Nand-Nand struktur än att använda And-Or.
I XOR-grind.

Figure: CMOS XOR
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