
Aula 08 
Circuitos lógicos com transistor de passagem 
 
Utilização da porta de transmissão como chave 
 
 Como já visto na aula passada começamos a apresentar uma 
chave com porta de transmissão que proporcional uma melhora 
substancial na operação como chave. 
 
 A figura A.8.1 mostra uma chave tipo porta de transmissão no uso 
de circuitos PTL. 

 
Figura A.8.1 Operação da porta de transmissão como chave em 

circuitos PTL com a) vI alto e b) vI baixo.  
 



 Um melhora substancial, do desempenho tanto estática como 
dinâmico é obtido quando utilizamos chaves de transmissão CMOS. A 
porta de transmissão utiliza um par de transistores conectados em 
paralelo. Atua como uma excelente chave, com possibilidade de fluxo 
de corrente bidirecional em toda excursão da alimentação e exibindo 
uma resistência que é quase constante para uma larga faixa de tensões 
de entrada. 
 
 Essas características fazem da porta de transmissão não apenas 
uma excelente chave para aplicações digitais, mas também uma 
excelente chave analógica para aplicações como conversor de dados e 
filtros com capacitores chaveados. 
 
 Com o intuito de verificar o comportamento como chave 
mostramos na figura A.8.2 um circuito para simulação no Spice que 
permite observar o comportamento da resistência entre a entrada e saída 
da porta de transmissão.  
 
 Observe que os substratos (corpo) de cada uma das chaves estão 
ligados a um potencial diferente da situação normalmente encontrada. 
E, ainda, para porta de transmissão os terminais de fonte e dreno dos 
transistores NMOS e PMOS são intercambiáveis. 
 
 A figura A.8.3 mostra a resistência entre a entrada e saída da porta 
de transmissão. Note que a resistência se mantém relativamente 
constante em toda faixa da tensão de alimentação. 
 
 A corrente passa em um dos transistores também é mostrada na 
figura A.8.4. Note que nesta situação (corrente fluindo da saída para 
entrada) o transistor NMOS estará sempre na região triodo e sofre a 
mudança de VT devido ao efeito de corpo, enquanto o transistor PMOS 
inicialmente está saturado depois entra na região triodo (vI = VT = 1V) e 
finalmente corta. Esse transistor não sofre o efeito de corpo. 
 
 



 
 

Figura A.8.2 Circuito com porta de transmissão para simulação. 
Corrente fluindo da saída para entrada. 

 
 
 Observe ainda que as correntes se complementam para resulta em 
uma resultante que é quase linear com a tensão sobre a chave.  
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Figura A.8.3 Resistência entre os terminais da porta de transmissão. 

Corrente fluindo no sentido da saída para 
entrada.

 
Figura A.8.4 Corrente fluindo nos transistores da saída para entrada da 

porta de transmissão. 



 
 A figura A.8.5 mostra um circuito para simulação no Spice que 
permite observar o comportamento da resistência entre a entrada e saída 
da porta de transmissão circuito para resistência entre a entrada e saída 
da porta de transmissão, agora quando a corrente flui da entrada para a 
saida. Note na Figura A.8.6 que a resistência também se mantém 
relativamente constante em toda faixa da tensão de alimentação, sendo 
que agora o eixo de assimetria se alternou. 
 
 

 
 

Figura A.8.5 Circuito com porta de transmissão para simulação. 
Corrente fluindo da entrada para saída. 
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Figura  A.8.6 Resistência entre os terminais da porta de transmissão. 
Agora a corrente fluindo no sentido da entrada para saída. 

 
 

 Novamente a corrente passa em nos dois transistores também é 
mostrada na figura A.8.7. Note que, agora, nesta situação (corrente 
fluindo da entrada para saída para) o transistor PMOS estará sempre na 
região triodo e sofre a mudança de VT devido ao efeito de corpo, 
enquanto o transistor NMOS inicialmente está na região triodo depois 
entra na região de saturação (vI = VDD - VT = 4V). Esse transistor não 
sofre o efeito de corpo. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Figura A.8.7 Corrente fluindo nos transistores da entrada para saída da 

porta de transmissão. 
 

 
 Para entender um pouco mais sobre a operação na porta de 
transmissão simulamos o circuito mostrada na figura A.8.8, e, 
observamos a saída da chave e as correntes dos transistores para duas 
situações: a) de corrente carregando o capacitor e b) corrente 
descarregando o capacitor. 
 
 
 
 



 
Figura A.8.8 Circuito de porta de transmissão carregando e 

descarregando o capacitor C. 
 

 
 Como pode ser observada na figura A.8.9 com a entrada Ve 
passando de 0 a VDD . Notamos que o transistor Qtn operará na 
saturação, sofrerá efeito de corpo, e fornecerá uma corrente de carga de  
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 O transistor Qtn conduzirá uma corrente que se reduz a zero em 
VDD - VTn. Note que Qtp está inicialmente na saturação, não sofre efeito 
de corpo, e também conduz uma corrente dada por: 
 
 

   ( )2||
2

1
TpDDpDP

VVki −=     (A.8.2)



 
 

 
Figura A.8.9 Formas de onda da porta de transmissão e saída do 

inversor CMOS. 
 



 
 É facial verificar que Qtp entra na região triodo quando a saída da 
porta de transmissão for igual à |Vp|, e continuará a conduzir até que o 
capacitor C esteja inteiramente carregado em VDD. Portanto, o 
dispositivo canal p transmitirá para a saída um nível alto sem perda. 
 
 O tempo de propagação tPLH pode ser calculado da seguinte 
forma. Com o auxílio da figura A.8.10 que é um “zoom” na região de 
interesse do gráfico, podemos observa que a corrente que alimenta o 
capacitor até VDD/2 é a soma de uma corrente quase constante fornecida 
pelo transistor canal p mais a corrente do transistor canal n que estará 
sempre na região de saturação. Podemos calcular a corrente média 
facilmente e utilizar as expressão já bem conhecida das análise 
anteriores. 
 

 
 

Figura A.8.10 Determinação de tPLH 



 Para a transição de descarregamento temos: como pode ser 
observada na figura A.8.11 com a entrada Ve passando de VDD a 0, os 
transistores trocam de papeis, notamos que o transistor Qtn operará 
inicialmente na região de saturação, não sofrerá efeito de corpo, e 
fornecerá uma corrente de carga de 
 

    ( )2

2

1
TnDDnDn

VVki −=    (A.8.3) 

 
Esse transistor entra na região de triodo quando VI (saída) for igual a  
VDD - VTn. 
 
 O transistor Qtp operará na saturação, sofrerá efeito de corpo, e 
fornecerá uma carga de 
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O transistor conduzirá uma corrente que se reduz a zero em VI = |VTp| 
 
 O transistor Qtn, entretanto, continua a conduzir até que C esteja 
inteiramente descarregado e a saída igual a zero. O tempo no atraso na 
propagação pode ser calculado de forma análoga a situação de 
carregamento.   
 
 Podemos concluir que as portas de transmissão apresentam um 
desempenho superior, tanto do ponto de vista estático como dinâmico, 
quando comparadas às chaves NMOS simples. O preço pago é o 
aumento da complexidade. 



 
Figura A.8.11 Formas de onda da porta de transmissão e saída do 

inversor CMOS para análise no descarregamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Portas lógicas com transistores de passagem 
 
 
 A figura A.8.12 apresenta uma implementação PTL de um 
multiplexador dois para um: baseado no valor lógico de C, ou A ou B é 
conectado à saída Y. O circuito realiza a função booleana. Note que 
haverá ainda a necessidade de “bufferizar” as entradas e saída do 
circuito. 
 
 
   BCCAY +=      (A.8.5) 
 
 
 

 
 
 

Figura A.8.12 Implementação de um multiplexador dois para um 
utilizando lógica de transistor de passagem. 



 Outro exemplo de PTL é o circuito mostrado na figura A.8.12. 
que implementa uma porta Ou-Exclusivo (XOU) de forma eficiente 
quando comparado com implementações com as portas CMOS 
convencional (necessário 12 transistores). O circuito mostrado utiliza 
quatro transistores para as porta de transmissão mais quatro transistores 
para inverter as entradas A e B totalizando 8 transistores. 

 
 
 
 

 
 
 

Figura A.8.12 Implementação da função OU-Exclusivo utilizando 
lógica de transistor de passagem. 

 
 
 
 



Circuitos com lógica dinâmica 
 
 Introdução  
 
 Os circuitos estudados até agora são do tipo estático. Nos 
circuitos lógicos estáticos, todos os nós têm ao mesmo tempo caminhos 
de baixa resistência para VDD ou para o terra. Em contraste, os circuitos 
lógicos dinâmicos, baseiam-se no armazenamento de tensões em 
capacitâncias parasitas em certos nós de dado circuito. Uma vez que a 
carga pode degradar com o tempo, os circuitos nesse armazenamento 
necessitarão periodicamente passar por um processo de restauração (de 
carga) e, portanto, a presença de pulsos de relógio com certa freqüência 
mínima é essencial. 
  
 As técnicas de lógica dinâmica, mantêm o baixo número de 
dispositivos, características dos circuitos pseudo-NMOS, além de 
possuir a vantagem adicional de, ao mesmo tempo, reduzir a dissipação 
de potência estática a zero. 
   
 
 Princípio básico 
 
A figura A.8.13 a) mostra básica implementada com lógica dinâmica. 
Ela consiste de uma rede abaixadora (PDN) que implementa a função 
lógica exatamente como na lógica CMOS complementar. (Aqui, 
entretanto, temos duas chaves em série com a rede que são 
periodicamente controladas por um sinal de relógio φ cuja forma de 
onda esta exposta na figura A.8.13 b). Quando φ estiver em nível baixo, 
Qp estará conduzindo e Qe estará cortado e o circuito estará na etapa de 
adequação (setup) ou ainda na fase de pré-carga. No entanto, quando φ 
estiver em nível alto, Qp estará cortado e Qe estará conduzindo e o 
circuito passará a estar em fase de avaliação.  
 



 Durante a pré-carga, Qp conduz e carrega a capacitância CL, tal 
que, no final do intervalo de pré-carga, a tensão em Y será igual a VDD. 
Também, durante a pré-carga, as entradas A, B e C estão habilitadas a 
mudar para os valores desejados.  
 

 
 
Figura A.8.13 a) Estrutura básica de circuitos lógicos dinâmicos MOS; 

b) forma de onda do sinal de relógio; c) um exemplo de circuito. 
 
 
 Durante a fase de avaliação, Qp está cortado e Qe esta conduzindo. 
Se a combinação das entradas for tal que corresponda a uma saída em 
nível alto, o bloco PDN não conduzirá e a saída permanecerá em VDD. 
Contudo, se a combinação das entradas for tal que corresponda a uma 
saída em nível baixo, os apropriados da rede PDN conduzirão e 
estabelecerão um caminho entre o nó de entrada e o terra através do 
transistor Qe. Assim, CL será descarregado através da rede PDN e a 
tensão no nó de saída passará a ser VOL = 0 V. 
 
 Como exemplo, a figura A.8.13 c) mostra que implementa a 
função BCAY += .  



Características não ideais 
 
 Existem diversas razões para a operação não ideal dos circuitos 
lógicos dinâmicos. 
 
 

a) Margem de ruído 
 
 Uma vez que, durante a fase de avaliação, os transistores NMOS 
começam para vI = VTn, então  
 
 
   VIL  ≅ VIH = VTn 
  
e, assim as margens de ruídos serão  
 
 
   MRL = VTn 

 

   MRH = VDD - VTn 

 
 
 

b) Queda na tensão de saída 
 
 Corrente de fuga fará que CL descarregue lentamente e a tensão do 
nó decaia. A principal fonte de fuga é a corrente reversa da junção 
reversamente polarizada formada entre as difusões de dreno dos 
transistores conectados ao nó de saída e o substrato. 
 
 
 
 
 



c) Compartilhamento de carga 
 

 Há outra razão mais séria para que CL descarregue parte de sua 
carga. Para entender isso, considere a figura A.8.14 a), que mostra 
apenas os dois transistores superiores de uma dada rede PDN 
juntamente com o transistor de pré-carga QP. No começo da fase de 
avaliação, depois que QP cortou e CL esteja carregada com VDD, 
supondo inicialmente que C1 esteja descarregada e que as entrada 
são tais que a porta de Q1 está em nível alto e a porta de Q2 está em 
nível baixo. É fácil de ver que Q1 conduzirá e sua corrente de dreno, 
iD1, fluirá conforme indicado na figura. Portanto, iD1 descarregará CL 
e carregará C1. Embora iD1 possa eventualmente se reduzir a zero, CL 
terá perdido parte da sua carga. Este fenômeno é conhecido como 
compartilhamento de carga. 
 
 Uma das técnicas de para minimizar este efeito é adicionar um 
dispositivo canal p que conduz continuamente uma pequena corrente 
que passa a compensar qualquer carga perdida por CL, conforme 
mostrado na figura A.8.14 b). 

 
Figura A.8.14 a) Compartilhamento de carga. b) Minimização com 

um dispositivo canal p. 



d) Portas dinâmicas em cascata 
 
 Outro problema sério pode acontecer se tentarmos associar em 
cascata portas lógicas dinâmicas. Considere a figura A.8.15, na qual 
duas portas lógicas dinâmicas estão conectadas em cascata. Durante 
a fase de pré-carga, CL1 e CL2 serão carregadas através de Qp1 e Qp2, 
respectivamente. Assim, no fim do intervalo de pré-carga, teremos 
vY1 = vY2 = VDD. Agora , considere o que acontece na fase de 
avaliação para o caso em que a entrada A esteja em nível alto. 
Obviamente, o resultado correto será ter em Y1 em nível baixo e Y2 
em nível alto. Entretanto, o que acorre realmente é bastante 
diferente. Assim que a fase de avaliação se inicia, Q1 conduz e CL1 
começa a descarregar. No entanto, simultaneamente, Q2 conduz e 
CL2 também começa a descarregar. Somente quando vY1 cair abaixo 
de VTn é que Q2 cortará. No instante em que Q2 efetivamente cortar, 
CL2 já terá perdido uma quantidade significativa de carga e a tensão 
em Y2 será menor do que o valor esperado de VDD. 
 

 
 

 
Figura A.8.15 Duas portas lógicas simples dinâmicas de entrada 

simples associada em cascata. 



Lógica CMOS Dominó 
 
 A lógica CMOS Dominó é uma forma de lógica dinâmica que 
resulta em portas que podem ser associadas em cascata. A figura A.8.16 
mostra a estrutura de uma lógica CMOS Dominó. Podemos observar 
que se trata simplesmente da porta lógica dinâmica básica com um 
inversor estático conectar em sua saída. A operação da lógica é direta. 
Durante a pré-carga, X será colocado em VDD e a saída Y da porta estará 
em 0 V. Durante a fase de avaliação, dependendo da combinação das 
variáveis de entrada, ou X pode permanecer nível alto e, portanto, nesse 
caso, a saída Y ficará em nível baixo, ou X pode ser trazido para zero e 
a saída Y subirá para VDD. Assim, durante a fase de avaliação, a saída ou 
permanece em nível baixo ou faz uma transição baixo para alto. 
 

 
 

Figura A.8.16 Porta lógica CMOS Dominó 
 
 
 



  Para ver por que as portas CMOS Dominó podem ser 
associadas em cascata, considere a figura A.8.16, na qual há duas portas 
Dominó conectadas em cascata. No fim da pré-carga, X1 estará em VDD, 
Y1  estará em 0 V, X2 estará em VDD e Y2 estará em 0 V. Como do caso 
do item anterior, vamos supor que A esteja em nível alto no começo da 
fase de avaliação. Portanto, logo que φ for para nível alto, o capacitor 
CL1 começará a descarregar, levando X1 direção ao nível baixo. 
Enquanto isso, a entrada em nível baixo na porta de Q2 o mantém 
cortado e CL2 permanece inteiramente carregada. Quando vX1 cair 
abaixo da tensão de limiar do inversor I1, Y1 aumentará e fará com que 
Q2 conduza, o que por sua vez, fará com que o capacitor CL2 comece a 
descarregar e X2 vá em direção ao nível lógico baixo. Finalmente, Y2 irá 
para VDD (quando X2 ficar menor que a tensão de limiar do inversor I2) 
 

 
 

Figura A.8.16 a) Duas portas CMOS Dominó de entrada simples 
conectadas em cascata. b) Formas de onda durante a fase de avaliação.  


