
Föreläsningsanteckningar
Föreläsning 15 - Digitalteknik

Design av digitala kretsar
Efter att ha studerat fundamentala digitaltekniska områden, ska vi nu

studera aspekter som gränsar till andra områden. I bilden nedan beskrivs
några riktningar som är väsentliga. Vi ska börja med att kort beskriva hur
vi från våra byggblock i digitaltekniken kan konstruera något som liknar en
enkel dator.

Digitalteknik

Datorteknik Kretskonstruktion

Mjukvara H̊ardvara

Elektronik

Figure 1: Digitalteknikens kopplingar mot andra områden

1 Datorers uppbyggnad

Med ett antal byggblock i färskt minne, såsom multiplexer, adressavkodare,
ROM, ska vi återvända till konstruktionen av en ALU, som behandlades i
laboration 2. ALU:n (Arithmetic Logic Unit) är ett byggblock som är rent
kombinatoriskt.

ALU:n opererar på två vektorer av binära värden, vi betecknar dem som
Xn−1, . . . X1, X0 samt Yn−1, . . . Y1, Y0. Dessa n-bitars vektorer kan för vissa
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aritmetiska operationer tänkas representera tal i 2-komplementform. ALU:n
kan räkna ut ett stort antal olika funktioner och resultatet levereras i utsig-
nalvektorn U = Un−1, . . . U1, U0. För att bestämma vilken funktion vi önskar
att ALU:n beräknar, så har vi ett antal styrsignaler. I bilden 2 har vi angivit
S2, S1, S0 som tre styrsignaler. Vi har även en ytterligare insignal i Ci som
svarar mot carry in. Förutom utsignalen Un−1, . . . U1, U0 ger ALU:n även
utsignaler i form av �aggor som indikerar speciella händelser vid uträknan-
det av den valda funktionen. I exemplet i Figur 2 så har vi fem �aggor
(utsignaler), O sätts när den aritmetiska enheten genererar en over�ow i
uträkningen; Co är en carry bit som sätts om det genereras en utgående
carry vid addition. Från resultatet har vi dessutom tre �aggor, Z som sätts
om U = 0; P som ger pariteten av U samt S som sätts om U är negativt.
MUX:en styrs av någon av styrsignalerna. Notera att detta bara är ett exem-
pel på hur det kan se ut. Den som bygger ALU:n bestämmer vilka funktioner
och �aggor som ska �nnas.

Låt oss exempli�era hur vi kan styra ALU:n. Låt styrsignalerna svara
mot följande funktioner:

S2, S1S0 Ci Operation Funktion
000 0 U = X överför X
000 1 U = X+ 1 öka X med 1
001 0 U = X+Y addera X och Y
001 1 U = X+Y + 1 addera X och Y + 1
010 0 U = X−Y subtrahera X med Y(2-komplement)
...

100 - U = X ∧Y bitvis AND mellan X och Y
101 - U = X⊕Y bitvis XOR mellan X och Y
110 - U = X ∨Y bitvis OR mellan X och Y
111 - U = X′ bitvis invertering av X

Genom att ge insignaler S2, S1, S0 = (0, 0, 1) samt Ci = 0 så låter vi
ALU:n beräkna X +Y. Den kommer då att leverera resultatet i utsignalen
U samt ge �aggorna Z, P, S,O,Co sina värden vilka beror på resultatet av
uträkningen. En schematisk bild av den exempli�erade ALU:n visas i Figur
2.

För en generell ALU måste vi alltså veta exakt vilka operationer som kan

2



utföras samt exakt hur �aggorna som utsignaler är de�nierade.

Xn−1, . . . , X1, X0 Yn−1, . . . , Y1, Y0

Aritmetisk enhet

AU

Logisk enhet

LU

Styrsignaler

S2, S1, S0

Ci

MUX
Flaggor

Z, P, S

Flaggor

O,Co

Un−1, . . . U1, U0

Figure 2: Uppbyggnaden av en ALU
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Figure 3: Uppbyggnaden av en CPU

Tillsammans med ett antal register samt en styrande enhet så kan vi
sätta ihop vad som brukar kallas en CPU (Central Processing Unit). Detta
är centralenheten i en dator, datorns "hjärna", även kallad mikroprocessor.
Låt oss kort beskriva hur en CPU fungerar, exempli�erad i Figur 3. Till en
början ser vi att in- och utsignaler till ALU:n nu är sammankopplade med
register. Ett n-bitars register är helt enkelt n minneselement (D-vippor)
som håller n bitar i minnet. Registret har n insignaler och n utsignaler samt
minst en ytterligare insignal som kan användas för att ladda in insignalvärdet
i minnet. När vi använder ALU:n är det alltså register X och Ys innehåll
som är insignaler till ALU:n. På samma sätt läggs resultatet i register U
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samt i registret som innehåller �aggorna (statusregister).
CPU:n kommunicerar både internt och externt med hjälp av en buss.

Bussen tillåter �era enheter (till exempel register) att dela på samma utsig-
nal, dvs det är alltid högst en enhet som får generera utsignalen. Det betyder
att vi måste ha styrsignaler till bussen som talar om vilken enhet som ska
lägga ut sitt innehåll på bussen. Logiskt svarar detta exakt mot en multi-
plexer. Det är dock kostsamt att implementera bussen som en multiplexer
direkt med grindar, så oftast används alternativa metoder. Ett vanligt sätt
är att använda en three-state utgång till en grind. Med en three-state utgång
kan utsignalen vara 0, 1 eller "högohmig". Det sistnämnda innebär i digital-
tekniskt sammanhang att vi har ett avbrott på utsignalen. Det �nns då en
insignal som styr huruvida utsignalen är högohmig eller inte. E�ekten blir
alltså att bara en utsignal är inkopplad på bussen vid varje tidpunkt. Detta
innebär att vi kan koppla samman �era utsignaler från olika enheter på en
gemensam buss så länge alla utom en av dessa utsignaler är högohmiga.

CPU:n kommunicerar med ett yttre minne och hämtar in instruktioner i
form av instruktionens operationskod (ett bitmönster). När operationskoden
för en instruktion kommer in till CPU:n via bussen läggs den i instruktion-
sregistret, IR. För att veta var i det yttre minnet som CPU:n ska hämta
nästa instruktion, �nns ett register som innehåller adressen till nuvarande
instruktion. Det kallas för Programräknare, PC, eller alternativt instruktion-
sräknare. När CPU:n är färdig med den nuvarande instruktionen kommer
den att räkna upp programräknaren och sedan begära att få läsa minnet på
den nya minnesadressen som programräknaren nu pekar på.

Till sist har vi instruktionsavkodaren, den styrande enheten i CPU:n att
beskriva. Instruktionsavkodare genererar styrsignalerna till alla enheterna
i CPU:n, och även till enheter utanför CPU:n. Den läser först in nästa
instruktion i instruktionsregistret. Beroende på vilken instruktion det är så
genererar den styrsignaler för läs/skriv till register och minne samt eventuella
styrsignaler till ALU:n. När den är klar ska programräknaren uppdateras och
därefter läser instruktionsavkodaren in nästa instruktion och så fortsätter
det.

Figur 4 visar en enkel datormodell. Förutom CPU:n så har vi ett yttre
minne där vi kan adressera olika adresser och läsa ut vad som �nns i minnet
på respektive adress. Vi har tidigare beskrivit uppbyggnaden av ett ROM
minne, ett minne där vi alltså enbart kan läsa. Detta passar bra för att lagra
ett antal instruktioner som vi vill exekvera. Har vi ett RWM minne så kan
vi både läsa och skriva i minnet.
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Figure 4: En enkel dator

Bussen är uppdelad i en adressbuss, där vi då lägger adressen till min-
net, samt en databuss som innehåller de dataord som läses in eller ut. För
att styra vilka enheter som ska vara aktiva på bussen så använder CPU:n
styrbussen.

I datormodellen �nns också In- och Ut enheter (I/O). De fungerar lik-
nande minnesmodulen. I/O modulen har register och/eller minne som CPU:n
kan läsa eller skriva till och dessa register (minne) står i direkt anslutning
till en fysisk I/O del. I en dator kan detta vara tangentbord, gra�kkort, etc.

Avslutningsvis beskriver vi kortfattat datorns arbetssätt. Som vi beskrev
ovan läses en instruktion in från minnet, den exekveras och sedan uppdat-
eras programräknaren så att vi kan hoppa till nästa instruktion. Sekvensen
av instruktioner som ska utföras kallar vi för program och detta ligger la-
grat i minnet. Exempelvis kan programmet börja i minnesadress 00 · · · 00
och programpekaren börjar i detta värde när "datorn" slås på. Den första
instruktionen läggs i instruktionsregistret. Instruktionen beskriver vilken
operation som ska utföras och på vilken/vilka operander. Eftersom en viss
instruktion svarar mot ett visst bitmönster i IR är det klokt att använda
mnemonics, dvs vi använder symboliska namn istället för bitmönster när vi
skriver program. En sekvens av instruktioner i formen av mnemonics brukar
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kallas för assemblerkod, medan den binära formen som ligger i minnet kallas
för maskinkod. Assemblerkoden måste översättas till maskinkod för att pro-
grammet ska kunna exekveras.

Det är konstruktören av en CPU som bestämmer vilka instruktioner som
ska �nnas. Vissa har ett mindre antal enkla instruktioner, medan andra
kan ha många mer komplicerade instruktioner. Låt oss tänka oss att vi i
vårt exempel har följande. Minnet är uppdelat i ett programminne och ett
dataminne, båda med 4 bitars adress. Programminnet innehåller 8 bitar per
adress, dataminnet innehåller 4 bitar per adress. Instruktionerna är:

bitmönster Instruktion Funktion

0000dddd LDX ladda register X med värde dddd.

0001dddd LDY ladda register Y med värde dddd.

0010dddd ADD addera X med Y, resultat i U.

0011dddd ADDC addera X, Y och bit C i statusregistret, resultat i U.

0100dddd DEC minska X med 1, resultat i U.

0101dddd JZ hoppa till adress dddd om �aggan Z = 1.
0110dddd LXU ladda X med värdet av U.

0111dddd LYU ladda Y med värdet av U.

1000dddd AND bitvis AND med X och Y, resultat i U.

1001dddd XOR bitvis XOR med X och Y, resultat i U.

1010dddd OR bitvis OR med X och Y, resultat i U.

1011dddd INV bitvis invertering av X, resultat i U.

1100dddd MW skriv U i dataminnet på adress dddd.

1101dddd MRX ladda register X med värdet i dataminnet på adress dddd.

1110dddd MRY ladda register Y med värdet i dataminnet på adress dddd.

1111dddd JMP hoppa till adress dddd.

Detta är bara ett enkelt exempel och många fundamentala instruktioner
som skulle behövas för att göra normala operationer �nns inte med.

Uppgift 1: Vad gör följande program? Vad blir resultatet som lagras i
minnet? (du får göra antaganden om hur instruktionerna exakt fungerar)
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programadress Instruktion
0000 LDX, 0100
0001 LDY, 1011
0010 ADD, ****
0011 MW, 0000
0100 LDX, 0011
0101 LDY, 0001
0110 ADDC, ****
0111 MW, 0001
1000 JMP, 1000

Uppgift 2: Antag att en användare har skrivit in två tal x och y i
dataminnet, position 0000 respektive 0001. Skriv ett program som räknar ut
3 ∗ x+ y + 2 mod 16 och levererar resultatet i dataminnet, position 0010.

2 Grindar och transistorer

Vi ska kort beskriva lite om hur vi kan bygga upp olika typer av grindar med
hjälp av transistorer. Vi väljer att uteslutande diskutera MOS-transistorn,
som är den grundläggande tekniken i modern kretskonstruktion.

Få konstruktörer kommer i kontakt med arbete på transistornivå, men det
är ändå viktigt har ha en förståelse för hur elektroniken bakom uppbyggnaden
av grindar och andra digitala byggblock ser ut.

Historiskt har man använt olika metoder för att konstruera integrerade
logiska kretsar. Detta har gett upphov till olika logikfamiljer, där kretsar
inom samma familj har liknande egenskaper vad gäller snabbhet och en-
ergiförbrukning. En föregångare till dagens teknik var DTL (diod-transistor
logik). 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 som började tillverkas under 60-talet. Under 80-talet kom sedan de
programmerbara kretsarna, och en sådan krets kunde ersätta ett stort antal
TTL-kretsar. TTL-kretsarna fasades ut ur nya konstruktioner.

Dagens kretsutveckling är nästan uteslutande baserad på MOS-transistorn.
MOS-transistorn (Metal Oxide Semiconductor) �ck sitt startskott när Intel
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grundades på slutet av 60-talet. Den har många attraktiva egenskaper, så-
som låg e�ektförbrukning och hög packningstäthet, dvs vi kan få in miljontals
transistorer på ett chip.

MOS-transistorn (eller MOSFET transistorn som är dess fullständiga
namn) �nns i två typer, dels nMOS (n-kanals MOS), dels pMOS (p-kanals
MOS). Uppbyggnaden av en nMOS-transistor visas i Figur 5.

Figure 5: nMOS transistor

Den innehåller fyra elektroder, emitter (source) S, kollektor (drain) D,
styre (gate) G, samt substratet (substrate) B. Som visas i bilden så utgörs
source och drainområdena av n-dopat kisel. Dessa ligger i ett p-dopat sub-
strat. Mellan styret och substratet �nns ett tunnt lager isolerande kiseldioxid.
Styret tillverkades förr av metall vilket gav namnet MOS (metal oxid semi-
conductor), men numera används ofta polykristallint kisel.

På grund av det isolerande skiktet kiseldioxid är inresistansen alltid my-
cket hög i styret. Spänningen på styret påverkar däremot kanalen mellan
source och drain.

Av många anledningar är storleken på kanalområdet (eller styret) av stor
betydelse. Dels vill vi naturligtvis göra transistorn så liten som möjligt, vilket
gör att vi kan få plats med �er transistorer på samma yta. Men storleken har
också betydelse för hur snabbt transistorn kan slå om (logiskt slå om från
0 till 1 eller tvärtom) samt hur mycket ström som går igenom transistorn

9



(vilket påverkar e�ektförbrukningen).
Vid tillverkning av integrerade kretsar används en fotogra�skt teknik med

fotomasker, där man bygger upp lager efter lager. Som ett mått på hur
små komponenterna kan göras anger tillverkningsprocessen oftast en minsta
möjliga linjebredd. Historiskt har linjebredden minskat varje gång en ny
generation av tillverkningsteknik har introducerats. Idag kan vi exempelvis
läsa om att en konstruktion är gjord i "55nm CMOS Technology".

Vi illustrerade en nMOS transistor. En pMOS transistor har samma
uppbyggnad men här är substratet n-dopat och source och drain-områdena
är p-dopade. Den får då en annan funktion, som vi strax ska se.

MOS-transistorns funktion är i vårt sammanhang som en mekanisk switch.
Den kan alltså vara i ett av två lägen, SLUTEN eller ÖPPEN. Vägen mellan
drain och source består av två övergångar "n till p" och sedan "p till n".
Utan spänning på styret så kan detta ses som två motriktade dioder. Då
respektive diod bara leder i en riktning kan ingen ström �yta genom npn-
övergången (förutom läckström) och funktionen hos transistorn motsvarar då
en öppen switch.

Om det däremot läggs en positiv spänning på styret (i förhållande till
substratet), så kommer elektroner från det p-dopade substratet att attraheras
in i kanalområdet mellan drain och source. Om spänningen är högre än
en viss tröskelspänning så �nns det så många elektroner i kanalområdet att
det bildas en ledare mellan source och drain-områdena. I detta fall svarar
funktionen mot en sluten switch. Sammanfattningsvis, source och drain-
elektroderna svarar mot en switch som styrs av spänningen på styret. Med
en positiv spänning högre en tröskelspänningen är switchen sluten, annars
öppen. En transistor som beskrivs som ovan är av anrikningstyp.

Det andra alternativet är en nMOS-transistor av utarmningstyp. En så-
dan transistor har istället egenskapen att switchen normalt är sluten, men
om en tillräckligt stor negativ spänning �nns på styret så är switchen öppen.
En sådan transistor tillverkas med ett n-dopat kanalområde (som då leder).
Den negativa spänningen på styret stöter bort elektronerna i kanalområdet
och switchen är öppen.

Avslutningsvis behöver vi kort beskriva pMOS-transistorn. Source och
drain-områdena är p-dopade och substratet n-dopat. För att transistorn ska
kunna leda mellan source och drain så måste positiva laddningsbärare, eller
"hål", föras in i kanalen så att vi får en p-kanal mellan de p-dopade områdena.
I en pMOS-transistor av anrikningstyp får vi in "hål" i kanalområdet om vi
lägger en tillräckligt stor negativ spänning på styret. Vi får en sluten switch.
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Symbolerna för de olika transistortyperna visas i Figur 6.

Figure 6: MOS transistor symboler

Det �nns en hel del att säga om egenskaperna hos MOS-transistorerna
med avseende på bland annat omslagstider, vilket beror på kapacitansen i
kretsen.

2.1 Grindar från transistorer

Det �nns två vanliga sätt att konstruera logiska grindar med hjälp av MOS-
transistorer. Den första tekniken vi diskuterar kallas för CMOS, complemen-

tary MOS och innebär att vi hela tiden använder en pMOS-transistor och en
nMOS-transistor tillsammans. Här använder vi enbart anrikningstyp.

Vi beskriver CMOS-inverteraren. Transistorernas styren är sammankop-
plade och bildar inverterarens ingång. Se Figur 7.
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Figure 7: CMOS inverterare

I Figur 8 visas hur inverteraren är uppbyggd i ett p-substrat. pMOS
transistorn �nns i ett n-dopat område nedsänkt i p-substratet, en så kallad
n-brunn.

Figure 8: Implementation av CMOS inverterare

Den alternativa tekniken som vi kort beskriver kallar vi nMOS-tekniken,
eller nMOS med pull-up komponent. Här använder vi endast en typ av
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transistor, i detta fall nMOS-transistorn. I sin enklast beskrivning ser en
inverterare ut som i Figur 9. Här har vi bara en enda transistor samt ett pull-
up motstånd. Om ingången är hög (VDD) leder transistorn och spänningen
på utgången dras ner till låg (om R är mycket större än resistansen för
den ledande transistorn). Om å andra sidan ingången är låg så kommer
utgången att ligga hög. En väsentlig skillnad mot CMOS-tekniken är att i
ett statiskt läge där utsignalen ligger låg �yter en ström genom resistorn. För
att begränsa e�ekten av denna läckström krävs en stor resistans, vilket är
väldigt kostsamt att implementera. Ytan som krävs är stor som �era hundra
MOS-transistorer. Lösningen på detta problem är att använda en transistor
som aktiv pull-up, i detta fall en nMOS av utarmningstyp. Vi hoppar över
detaljerna i denna konstruktion.

Figure 9: nMOS inverterare
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2.2 Andra grindar i CMOS och nMOS

Här följer bilder av hur NAND och NOR implementeras med två ingångar.

Figure 10: CMOS NAND samt nMOS NAND
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Figure 11: CMOS NOR samt nMOS NOR

Vill vi ha en AND-grind eller en OR-grind behövs �er transistorer och
enklas sätter vi en inverterare på utgången av NAND eller NOR-grinden.
Alltså, det är bättre att implementera en Boolesk funktion med

Nand-Nand struktur än att använda And-Or.

Avslutningsvis ger vi implementeringen av en XOR-grind. Som ni ser är
denna mer komplex.

15



Figure 12: CMOS XOR

En CMOS-inverterare kan också implementeras med three-state utgång,
som diskuterats tidigare.
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