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3. CIRCUITE LOGICE DISCRETE 
 
3.1. Circuite logice elementare 

 
La baza construirii circuitelor logice stă structura de algebra logică. Aceasta. mai 

poartă numele de algebră booleană în onoarea matematicianului englez George Boole care , în 
secolul trecut, prin lucrarea sa “The Laws of Thought” a pus bazele calculului propoziţional, 
fundamentând algebra propoziţiilor cu două valori.  

Formal, algebra logică se poate defini pe o mulţime cu două elemente după cum 
urmează. 
 
3.1.1. Elemente de algebră logică 

 
Fie mulţimea Z = {0, 1}. O funcţie logică de n variabile este o aplicaţie definită pe 

Zn şi luînd valori în Z  ,  ZZf n →: .  

Există câteva funcţii logice mai importante pe care le prezentăm mai jos. 
 
A. Funcţia logică NU  ( negaţie logică, complementare, NO) ; este o funcţie logică de o 
variabilă descrisă de următorul tabel de adevăr : 

Simbolul utilizat pentru funcţia NU este o linie deasupra variabilei care este 
complementată. 
 
 

B.  Funcţia logică SAU   ( sumă logică, disjuncţie , reuniune, OR - în limba engleză). 
Funcţia SAU este o funcţie de două variabile de intrare şi este 
descrisă de tabelul de adevăr alăturat. Simbolul pe care îl vom 
folosi  pentru funcţia SAU va fi “+”. 
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C.  Funcţia logică SI   ( produs logic, conjuncţie, intersecţie, AND - în limba engleză). 
 

Funcţia SI este o funcţie de două variabile de intrare şi 
este descrisă de tabelul de adevăr alăturat. Simbolul pe care îl 
vom folosi pentru funcţia SI  va fi “.”  ( produs ). 

 
 

 
Pentru cele trei operaţii descrise mai sus se pot stabili o serie de proprietăţi care sunt 

prezentate mai jos, fără demonstraţie. 
 

1. Comutativitatea  :  A + B = B + A     ;   A . B = B . A 
2. Asociativitatea  :  A + ( B + C ) = ( A + B ) + C       ;     A . ( B . C ) = ( A . B ) . C 
3. Absorbţia  :        A . ( A + B ) = A     ;     A + ( A . B ) = A 
4. Distributivitatea:  A . ( B + C ) = ( A . B ) + ( A . C )  ;  A + ( B . C ) = ( A + B ) . ( A + C ) 
5. Idempotenţa   :       A + A = A       ;            A . A = A      
6. Element unitate   :    A + 0 = A          ;         A . 1 = A  
7. Legile lui 0 şi 1   :   A + 1 = 1      ;     A . 0 = 0 

8. Elementul de negaţie   : 0=⋅ AA      ;     1=+ AA  

9. Dubla negaţie    :   AA =  

10. Relaţiile De Morgan   :   BABA +=⋅     ;    BABA ⋅=+  

 
Mulţimea Z pe care s-au definit cele trei operaţii care îndeplinesc proprietăţile 1- 10 

are o structură de algebră logică sau booleană în raport cu cele trei operaţii. 
Cele trei operaţii SI, SAU, NU  mai poartă numele de operaţii logice elementare sau 

funcţii logice elementare. Cu ajutorul acestor funcţii elementare se poate exprima oricare altă 
funcţie logică de oricâte variabile de intrare  - Aceste funcţii formează un sistem complet. 
 
Observaţii :   
- Proprietăţile 1-10 nu sunt independente între ele ; unele pot fi deduse pe baza celorlalte. 
- Pentru trei-patru variabile de intrare o funcţie logică poate fi descrisă cu ajutorul tabelului 

de adevăr care în definitiv prezintă corespondenţa dintre fiecare punct al domeniului de 
definiţie al funcţiei şi valoarea funcţiei în acel punct. Acest lucru este posibil pentru că 
mulţimea Z este discretă (şi are puţine elemente ! ). Funcţiile de mai multe variabile, însă, 
sunt descrise cu ajutorul expresiilor matematice utilizând simbolurile pentru SAU, SI, NU. 

- Funcţiile SAU, SI se pot extinde fără probleme (sunt asociative, comutative, etc. ) la mai 
mult de două variabile. 
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3.1.2. Circuite logice elementare . Simbolizare 
 
Circuitele logice sunt circuite electronice, alimentate de la o sursă de tensiune de 

alimentare, la intrarea căroara se aplică semnale electrice (tensiune sau curent ) şi la ieşirea 
cărora se obţin răspunsuri electrice. Realizând o corespondenţă biunivocă între mărimile 
electrice pe de o parte şi simbolurile 0 şi 1 pe de altă parte se poate stabili funcţia logică 
realizată de circuitul electronic în sensul că variabila de intrare se aplică la intrarea 
circuitului - este semnalul de intrare – iar valoarea funcţiei logice rezultă la ieşirea 
circuitului – este răspunsul circuitului. 

 
Din punct de vedere al duratei semnalului pus în corespondenţă cu simbolurile 0 şi 1 

distingem :   
- logică de inpuls  : simbolurile 0 şi 1  se asociază cu semnale de tip impuls ( de exemplu 

prezenţă impuls şi absenţă impuls ); în acest caz cuplajul între circuite electronice se face 
prin intermediul condensatoarelor. 

- logică de nivel  : simbolurile 0 şi 1 se asociază cu două nivele de tensiune continuă; în 
acest caz cuplajul între circuite se realizează direct. 

 
În cele ce urmează vom întâlni cu precădere logica de nivel (se va specifica distinct 

orice altă situaţie ). Circuitele logice, în marea lor majoritate, sunt alimentate de la o sursă de 
tensiune pozitivă. Tensiunea continuă afectată pentru simbolurile 0 şi 1 poate fi mai apropiată 
de potenţialul sursei de alimentare sau al masei. În acest sens întâlnim : 

- logică pozitivă (cel mai des folosită) : simbolul 0 corespunde la o tensiune 
scăzută, apropiată de potenţialul masei, iar simbolul 1 corespunde la o tensiune mare, mai 
apropiată de potenţialul sursei de alimentare. 

- logică negativă  : corespondenţa între simboluri şi nivele de tensiune invers 
faţă de situaţia anterioară. 

În general nu este nici un avantaj al utilizării uneia dintre variantele de mai sus. În cele 
ce urmează noi vom utiliza logica pozitivă . Trecerea de la o logică la alta are drept efect 
trecerea operaţiei logice în duala sa ( SI în SAU şi invers ). 

 
Circuitele care realizează funcţiile logice elementare ( SI, SAU, NU ) poartă numele 

de circuite logice elementare sau porţi logice. Aşa cum pentru descrierea unor funcţii logice 
mai complexe sunt folosite expresii logice (construite cu litere care desemnează variabile şi 
simbolurile operaţiilor ) , pentru implementarea acestor funcţii se vor folosi circuite obţinute 
prin conectarea porţilor logice între ele. 

 



Capitolul 3 : CIRCUITE LOGICE DISCRETE 40 

Fig.3.1 Simboluri utilizate pentru circuitele logice elementare 
 
3.1.3. Parametrii unei porţi logice 

 
Principial, poarta logică este 

un circuit electronic care arată ca în 
fig. 3.2. 

De regulă poarta 
reprezentativă în legătură cu care 
sunt prezentaţi parametrii unei familii 
de circuite logice este poarta NU. 

Principalii parametrii care 
interesează în funcţionarea unui 
circuit logic sunt : 
- caracteristica de transfer; 
- impedanţă de intrare; 
- impedanţă de ieşire; 
- timp de propagare; 
-  tensiune şi curent de     

alimentare; 
A. Caracteristica de transfer  

 
Caracteristica de transfer Uo = f ( Ui) asigură compatibilitatea între nivelele logice 

furnizate la ieşirea unei porţi şi nivelele necesare la intrarea porţii care urmează. În principiu 

Fig. 3.2. Circuit logic  
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dacă se face o corespondenţă între simbolurile 0 şi 1 pe de o parte şi nivelele E0 şi E1 pe de 
altă parte ca în fig. 3.3.b , caracteristica de transfer ce ar caracteriza o poartă inversoare ar 
arăta ca în fig. 3.3.c. În realitate o asfel de caracteristică nu este viabilă pentru că este definită 
numai în două puncte şi orice perturbaţie care ar modifica tensiunea de intrare ne-ar plasa în 
zone în care caracteristica nici nu este definită ! 

Fig. 3.3. Caracteristica de transfer pentru o poartă inversoare 
a. tabel de adevăr;  b.  corespondenţă ;  c.  caracteristică în principiu 

d.  caracteristica ideală pentru o poartă inversoare 

Fig.3.4.  Caracteristică de transfer reală pentru o poartă inversoare 
 
În fig.3.4. se prezintă o caracteristică de transfer reală pentru o poartă inversoare în 

legătură cu care se definesc  ( în principiu vom folosi literele U şi V cu sensul de a defini o 
tensiune  fără o predilecţie deosebită) : 

- VOH  tensiune de ieşire pentru nivel mare la ieşire– 1 logic  ( H – High ). 
- VOL  tensiune de ieşire pentru nivel mic la ieşire – 0 logic  ( L – Low ). 
- UL = VOH – VOL   impuls ( amplitudine ) logic. 
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- A şi B   puncte de funcţionare : sunt punctele de pe caracteristica de transfer ce 
corespund la abscise VOL şi respectiv VOH  ( se consideră poarta comandată de una similară şi 
atunci tensiunea de ieşire a primei porţi este tensiune de intrare pentru a doua poartă ). 

- C   punct prag : punctul de intersecţie dintre dreapta ce uneşte cele două puncte 
de funcţionare A, B şi caracteristica de transfer. 

- Uprag  tensiune de prag : tensiunea de intrare corespunzătoare punctului prag. 
- D şi E puncte de câştig unitar : puncte de pe caracteristica de transfer având 

panta egală cu –1. 
- MZ0 şi MZ1  - margine de zgomot : diferenţa dintre tensiunea de intrare 

corespunzătoare unui punct de funcţionare şi punctul de câştig unitar cel mai apropiat; există 
margine de zgomot pentru 0 logic la intrare şi pentru 1 logic la intrare; se observă că în 

porţiunea marginii de zgomot panta caracteristicii de transfer este subunitară, adică 10 <
∆
∆

iU
U

; 

rezultă faptul că orice perturbaţie în tensiunea de intrare se transmite cu amplitudinea 
micşorată la ieşirea circuitului ! 

- panta caracteristicii de transfer în punctul prag C ( nefigurat în fig. 3.4. ). 
 
În fig. 3.3 d.  este prezentată o caracteristică de transfer ideală : tensiunea de ieşire 

este fix E0 sau fix E1 ( se corespund la VOL şi respectiv VOL în fig,3.4. ), bascularea are loc 
exact la mijlocul impulsului logic, caracteristica de transfer are pantă infintă în momentul 
basculării, cele două margini de zgomot sunt egale între ele şi egale cu jumătate din impulsul 
logic.  

 
Caracteristica de transfer poate fi definită în principiu şi pentru tensiuni de intrare mult 

mai mari decât VOH sau tensiuni de intrare negative de orice valoare - în realitate însă circuitul 
electronic se defectează dacă la intrare i se aplică tensiuni ce depăşesc gama permisă .  

 
 
B. Impedanţa de intrare 
 
Aşa cum s-a figurat în fig.3.2., impedanţa de intrare într-un circuit logic se poate 

prezenta sub forma unui capacităţi şi a unei rezistenţe : 
- capacitatea, împreună cu rezistenţa de ieşire a circuitului anterior va acţiona ca un 

circuit RC trece-jos ducând la întârzieri în propagarea semnalului. 
- rezistenţa finită de intrare încarcă circuitul anterior şi de aceea un circuit va putea 

comanda numai un număr finit de intrări ! 
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Este posibil ca sursa E să lipsească şi de 
asemenea este foarte posibil ca rezistenţa de 
intrare să aibă valori diferite pentru situaţiile 
cu simbol 0 logic la intrare sau 1 la intrare – 
vezi fig.3.5. 

Prin convenţie, curentul care intră în 
poartă are semnul  “+” iar cel care iese are 
semnul  “-“ . Vom nota curentul de intrare cu II : 
corespunzător celor două nivele logice care se 
pot aplica la intrare avem IIL  şi IIH. De  regulă             
curentul IIL are sensul de ieşire din poartă                        

( semnul “–“ ) iar curentul IIH are sensul de intrare în poartă (semnul “+” ). 
Unele intrări, pentru circuite mai complicate (numărătoare, monostabile, etc. ), pot să 

aibă curentul de intrare  mai mare decât cel corespunzător unei intrări standard pentru familia 
de circuite din care face parte. 

Sursa de semnal Ui care se aplică la intrarea circuitului logic trebuie trebuie să asigure 
valoarea şi sensul curentului necesar la intrare.  

 
 

C. Impedanţa de ieşire 
 

Circuitul de ieşire al unei porţi, 
prezentat principial în fig.3.6., trebuie să 
asigure cele două nivele de tensiune : H  
şi L. De regulă impedanţa de ieşire RO 
diferă pentru cele două stări. De 
asemenea şi curentul de ieşire IO are 
valori şi sensuri distincte în cele două 
stări. Acest curent încarcă şi descarcă 
eventuala sarcină capacitivă – este de 
dorit să fie cât mai mare adică implicit 
rezistenţele RO cât mai mici. Acest 

curent asigură şi curentul de intrare II  necesar la intrarea porţii care urmează – este necesar să 
se asigure compatibilitate între sensul şi valoarea curenţilor de intrare şi ieşire. Datorită 
rezistenţelor de ieşire este posibil ca tensiunea de ieşire VOL sau VOH efectiv măsurată la 
ieşirea circuitului să difere de tensiunea de ieşire în gol EOL respectiv EOH . 

Fig. 3.6.  Circuit  de ieşire al unei porţi 

Fig. 3.5. Circuitul de intrare al unei porţi 
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Fig.3.7. Circuit de ieşire în contratimp şi circuit de ieşire asimetric 
 

În fig.3.7. sunt prezentate două variante de circuit de ieşire: 
- etajul de ieşire în contratimp conţine două comutatoare, K1 şi K2 , care lucrează în 
opoziţie. Cele două rezistenţe, ROL şi ROH , au în cazul ideal valoarea 0; ele  reprezintă de fapt 
rezistenţele parazite ale comutatoarelor (implementate fie cu tranzistoare bipolare fie cu 
tranzistoare MOS). 
- etajul de ieşire asimetric are un singur comutator, dar are dezavantajul că rezistenţa de 
ieşire ROH coincide de fapt cu R; aceasta trebuie să fie mult mai mare decât rezistenţa 
reziduală a comutatorului (aci notată cu r), adică  R >> r, atât pentru a nu apărea curent 
periculos între cele două surse atunci când K este închis, cât şi pentru a fixa nivelul de ieşire 
cât mai aproape de EOL î

Fig. 3.8. Fan-out 
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- n aceeaşi situaţie de K închis.  
În legătură cu etajul de ieşire se defineşte parametrul numit “fan-out” care reprezintă 

numărul de intrări standard care pot fi comandate de o ieşire şi se calculează cu relaţia 
I

O
I
In =  

aplicată atât nivelului H cât şi nivelului L (se au în vedere valorile standard ale curenţilor 
specifici familiei de circuite logice ). 

 
D. Timp de propagare 

 
Acest parametru caracterizează întârzierea cu care apare semnalul de la ieşirea 

circuitului comparativ cu semnalul logic aplicat la intrarea sa. 
Se definesc timpii (fig. 3.9.) : 
tpLH – timp de propagare la variaţia 
ieşirii de la nivel L la nivel H. 
tpLH – timp de propagare la variaţia 
ieşirii de la nivel H la nivel L. 

De regula cei doi timpi nu 
sunt egali şi sunt puternic 
influenţaţi de sarcina care încarcă 
circuitul. Valorile date în catalog se 
referă la o încărcare nominală a 
circuitului ( de asemenea indicată în 
catalog ). 

                       
3.2. Circuite logice cu elemente discrete 

 
3.2.1 Circuit SAU cu diode  

Poarta SAU cu două intrări este prezentată în fig,3.10. 
Adăugând câte o diodă pentru fiecare 

intrare nouă, circuitul poate fi extins fără 
probleme. 
 
Funcţionare : fie corespondenţa  0 logic ⇔ 0 volţi 
şi 1 logic ⇔ + EC , unde prin +EC am notat 
tensiunea continuă de alimentare (nefigurat în 
fig.3.10). Dacă la ambele intrări se aplică 0 logic, 

adică 0 volţi, atunci ambele diode sunt blocate şi la Fig. 3.10. Circuit SAU cu diode 

Fig. 3.9. Timp de propagare 
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ieşire avem 0 volţi. Dacă cel puţin una din intrări este pe 1 logic, atunci dioda respectivă 
conduce şi la ieşire avem o tensiune apopiată de +EC ceea ce corespunde tot la 1 logic. 
Funcţionarea descrisă corespunde funcţiei logice SAU. 
Caracteristica de transfer : se consideră intrarea A lăsată în aer şi intrarea B la care se aplică 
o tensiune de intrare, variabilă, în domeniul UI ∈ ( 0, + EC ). Tensiunea de ieşire se va 
determina cu relaţia ( ) ( ) DIO VtUtU −=  şi curba UO = f ( UI  ) este reprezentată în fig. 3.11. 

Pentru diodă s-a considerat modelul cel mai simplu , adică : rezistenţă directă Rd = 0 , 
rezistenţă inversă RI = ∞ şi o cădere de tensiune directă egală cu VD ≈ 0,7 V. 

 
Fig. 3.11. Caracteristica de transfer UO = f(UI ) pentru poarta SAU 

 
După cum se observă caracteristica de transfer este destul de puţin apropiată de una 

ideală ! Presupunând că la cele două intrări se aplică două tensiuni oarecare, A(t) şi B(t), se 
observă că ieşirea va avea valoarea UO(t) = max (A(t), B(t)) - VD. Mai mult chiar, 
presupunând tensiunea A(t) = const. = A şi la intrarea B aplicată o tensiune variabilă B(t) , 
atunci circuitul lucrează ca un limitator de minim. 

Tot din caracteristica de transfer se observă că nivelul H de la ieşire este mai mic cu 
VD faţa de cel de la intrare: se spune că nivelul H de la ieşire este degradat faţă de cel de la 
intrare. Presupunând un număr de porţî SAU legate în cascadă , fiecare degradează nivelul H 
şi prin cumulare este posibil ca această eroare să devină deranjantă : în astfel de cazuri este 
necesar să se intervină cu un circuit perntru refacerea nivelului H. 
Dimensionare : rezistenţa R se dimensionează astfel încât curentul prin diode să rezulte mai 

mic decât cel admis notat cu Imax  :  
maxI

VER DC −
>  . 

Rezistenţa de ieşire : pentru nivel L este chiar R iar pentru nivel H depinde de rezistenţa de 
ieşire a circuitului care atacă poarta SAU. 
Rezistenţa de intrare  : pentru nivel H la intrare este chiar R iar pentru nivel L la intrare 
coincide cu rezistenţa unei diode blocate, fiind foarte mare. 
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Timpul de propagare este dat de timpul de comutare al diodelor: ton şi toff indicat în catalog. 
Eliminarea sarcinii stocate în diode se favorizează dacă se alege rezistenţa R de valoare cât 
mai mic posibilă ( se obţine implicit şi cresterea vitezei circuitului ). 

 
 

3.2.2 Circuit SI cu diode  
 

Poarta SI cu două intrări este prezentată în 
fig,3.12. 

Circuitul poate fi extins adăugând câte o 
diodă pentru fiecare intrare nouă,. 
Funcţionare : presupunem corespondenţa în care  
0 logic ⇔ 0 volţi şi 1 logic ⇔ + EC. Dacă ambele 
intrări sunt la + EC (deci pe 1 logic), atunci ambele 
diode sunt blocate şi la ieşire avem + EC . Dacă cel 
puţin una din intrări este pe 0 volţi atunci dioda 
respectivă conduce şi la ieşire avem o tensiune 
apopiată de 0 volţi ceea ce corespunde la 0 logic. 

Funcţionarea descrisă corespunde funcţiei logice SI. 
Caracteristica de transfer : se consideră intrarea A lăsată în aer şi intrarea B la care se aplică 
o tensiune de intrare variabilă în domeniul UI ∈ ( 0, + EC ). Tensiunea de ieşire se va 
determina cu relaţia ( ) ( ) DIO VtUtU +=  şi curba UO = f ( UI ) este reprezentată în fig. 3.13. 

Pentru diodă s-a considerat modelul cel mai simplu , adică: rezistenţă directă Rd = 0 , 
rezistenţă iversă RI = ∞ şi o cădere de tensiune directă egală cu VD ≈ 0,7 V. 

 
Fig. 3.13. Caracteristica de transfer UO = f(UI ) pentru poarta SI 

După cum se observă nici caracteristica de transfer pentru funcţia SI nu este apropiată 
de una ideală ! Presupunând că la cele două intrări se aplică două tensiuni oarecare, A(t) şi 

Fig. 3.12. Circuit SI cu diode 
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B(t), se observă că ieşirea va avea valoarea UO(t) = min ( A(t), B(t) ) + VD. Presupunând 
tensiunea A(t) = const. = A şi la intrarea B aplicată o tensiune variabilă B(t) , atunci circuitul 
lucrează ca un limitator de maxim. 

Tot din caracteristica de transfer se observă că nivelul L de la ieşire este mai mare cu 
VD faţă de cel de la intrare : se spune că nivelul L de la ieşire este degradat faţă de cel de la 
intrare. Presupunând un număr de porţî SI legate în cascadă, fiecare din ele degradează nivelul 
L şi prin cumulare este posibil ca această eroare să devină deranjantă: în astfel de cazuri este 
necesar să se intervină cu un circuit perntru refacerea nivelului L ( vezi  circuitele DTL ). 
Dimensionare : rezistenţa R se dimensionează astfel încât curentul prin diode să rezulte mai 

mic decât cel admis, notat cu Imax  : 
maxI

VER DC −
>  ( aceeaşi relaţie cu cea de la circuitul SAU). 

Rezistenţa de ieşire : pentru nivel H este chiar R iar pentru nivel L depinde de rezistenţa de 
ieşire a circuitului care atacă poarta SI. 
Rezistenţa de intrare  : pentru nivel L la intrare este chiar R iar pentru nivel H la intrare 
coincide cu rezistenţa unei diode blocate, fiind foarte mare. 
Timpul de propagare este dat de timpul de comutare al diodelor : ton şi toff indicat în catalog. 
Eliminarea sarcinii stocate în diode se favorizează dacă se alege rezistenţa R de valoare cât 
mai mic posibilă ( se obţine implicit şi cresterea vitezei circuitului ). 

Atât la circuitul SI cât şi la circuitul SAU se obsevă compromisul care se face la 
alegerea rezistenţei R :  
- o  valoare cât mai mică favorizează viteza circuitului; 
- o valoare mai mare favorizează consumul circuitului de la sursa EC (consum cât mai mic); 

 
3.2.3. Circuit NU realizat cu tranzistor bipolar 

 
Schema unui circuit logic NU realizat cu un tranzistor bipolar este prezentată în fig. 

3.14. 
Funcţionare : să presupunem corespondenţa  
1 logic ⇔ + EC , respectiv 0 logic ⇔ 0 volţi. 
Dacă la intrare se aplică 0 volţi, tranzistorul 
este blocat şi la ieşire se obţine + EC . Dacă la 
intrare se aplică +EC atunci , printr-o alegere 
corespunzătoare a rezistenţelor RB şi RC , 
tranzistorul se saturează şi la ieşire se obţine 
aproximativ 0 volţi. Funcţionarea corespunde 
unui circuit NU. 

 

Fig. 3.14. Circuit NU realizat cu tranzistor 
bipolar npn 
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Caracteristica de transfer se trasează adoptând pentru tranzistor modelul din fig.3.15. : în 
circuitul de bază o rezistenţă rBE  ( de regulă de valoare mică – uneori se va neglija în 
comparaţie cu RB ), o sursă de tensiune Uγ = 0,5 – 0,6 V  ( tensiunea de deschidere a unei 
juncţiuni pn cu siliciu ) şi o diodă ideală D1 ( Rd = 0 , RI =  ∞  şi cădere de tensiune nulă în 
conducţie); în circuitul de colector o sursă comandată de curent β IB ( β  este factorul de 
amplificare în curent al tranzistorului ) şi o diodă ideală D2 înseriată cu sursa UCE sat care 
modelează funcţionarea în saturaţie a tranzistorului (UCE sat = 0 – 0,1 V ). 

Pentru trasarea caracteristicii de transfer se calculează curentul de bază din circuitul 
bazei şi apoi din circuitul de colector se calculează tensiunea de ieşire cu 

CBCO RIEU ⋅⋅−= β  

Fig. 3.15. Circuitul şi modelul pentru trasarea caracteristicii de transfer a inversorului 
construit cu un tranzistor npn 

 
În caractaristica de transfer , fig. 3.16., se deosebesc următoarele regiuni: 

- regiunea AB : pentru UI < Uγ ≈ 0,5 V curentul de bază este nul IB = 0 şi tranzistorul 
este blocat; tensiunea de ieşire este UO ≈ EC 
şi curentul absorbit de la sursă este nul; se 
obţine porţiunea AB de pe caracteristică ce se 
caracterizează prin UOH = EC 
- regiunea BC : pentru Uγ < UI < UI sat  

Se calculează curentul de bază cu 
relaţia : 

BEB

I
B rR

UUI
+
−

=
γ                    (3.1) 

şi apoi se calculează tensiunea de ieşire cu 
relaţia următoare : 

 
 Fig. 3.16. Caracteristica de transfer 
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rR

R
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RIEU
BEB

C
CI

BEB

C
CBCO ⋅

+
⋅++⋅

+
⋅−=⋅⋅−=              (3.2) 

Se observă că (3.2) reprezintă ecuaţia unei drepte în planul UO = f(UI ). În punctul C 
tensiunea de ieşire atinge valoarea UCE sat . În acest moment tensiunea de intrare are valoarea 

( )
C

BEB
satCECsatI R

rR
UEUU

⋅
+

⋅−+=
βγ  

- regiunea CD : crescând în continuare UI peste valoarea UI sat tranzistorul devine 
saturat, tensiunea de ieşire rămânând fixată la aproximativ UCE sat ; pe măsură ce creşte UI se 
spune că tranzistorul intră în suprasaturaţie şi tensiunea de ieşire are o uşoară tendinţă de 
scădere ( evident rămânând pozitivă în jurul valorii de 0 volţi ). În această regiune, curentul de 
bază (calculat cu (3.1)) va creşte odată cu UI în timp ce curentul de colector IC rămâne 

constant la valoarea 
C

CEsatC
CsatC R

UE
II

−
== . De aici se deduce relaţia cu care vom 

caracteriza un regim de saturaţie  :    CB II ≥⋅β                                                                  (3.3) 

Ca urmare tensiunea de ieşire ce corespunde nivelului L este UOL = UCE sat = 0,1 V iar 
curentul absorbit de la sursă în acest punct este IC sat care a fost calculat mai sus. 

 
În cele ce urmează vom amâna analiza parametrilor inversorului pentru a face unele 

scurte observaţii privind regimul de saturaţie al unui tranzistor bipolar. 
Observaţii : 
1. Regiunea de saturaţie a unui tranzistor se 

caracterizează prin aceea că atât joncţiunea bază – emitor 
cât şi joncţiunea bază-colector sunt polarizate direct, UBE ≈ 
0,7 V şi UBC ≈ 0,8 V (diferenţa se datorează nivelului de 
dopare diferit pentru colector şi emitor:  n  şi respectiv n+ ). 

2. Dacă s-ar aplica şi în regiunea de saturaţie 
ecuaţia (3.2) , caracteristica ar continua după linia întreruptă din fig. 3.16, porţiunea CE. 

3. Pentru a impune (a verifica) regimul de saturaţie al unui tranzistor, în mod practic 
se va proceda conform  uneia din următoarele două metode echivalente : 

a. – Se calculează curentul de bază IB  din circuitul bazei; se presupune tensiunea 
UCE = 0 şi apoi se calculează curentul de colector; se verifică dacă cei doi curenţi astfel 
calculaţi îndeplinesc relaţia (3.3) – factorul β pentru tranzistor se ia din catalog. 

b. – Se calculează curentul de bază IB  din circuitul bazei; se presupune egalitatea 
βIB = IC şi apoi se calculează tensiunea de ieşire cu relaţia (3.2); se verifică faptul că tensiunea 
UO astfel calculată este mai mică decât 0 ( echivalent cu a ne situa pe porţiunea CE de pe 
caracteristica de transfer ! ). 
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Exemple  : 
1.Pentru circuitul din figura 3.17. dimensionaţî rezistenţele astfel încât tranzistorul să fie 

saturat. 
Soluţie : aplicăm prima metodă şi vom calcula curenţii 

B

BEC
B R

UE
I

−
=   şi 

C

CEsatC
C R

UE
I

−
=   ( s-a neglijat 

rezistenţa rBE în comparaţie cu RB  ). Impunem relaţia (3.3) : 
 

C

satCEC

B

BEC

R

UE

R
UE −

≥
−

⋅β   şi neglijând UBE şi 

UCE sat se obţine relaţia aproximativă BC RR ≥⋅β   

Fig.3.17. Exemplul  1 
 

2. Pentru circuitul din figura alăturată stabiliţi starea de conducţie a tranzistorului. 
 
Soluţie :Deoarece UI > Uγ rezultă IB > 0 şi 

implicit rezultă  βIB > IC ≈ 0.  
Deci, dacă rezistenţa de colector este foarte 

mare, la limită chiar circuit întrerupt, tranzistorul este 
saturat. 

 
 
 
 
 
 
 

Revenind la circuitul inversor se face observaţia că marginile de zgomot ale 
caracteristicii de transfer sunt foarte asimetrice . Pentru simetrizarea caracteristicii de transfer 
se poate adopta soluţia cu înserierea în baza tranzistorului a unei diode Zenner sau a mai 
multor diode obişnuite polarizate direct. Caracteristica de transfer se va transla orizontal exact 
cu valoarea adăugată de aceste elemente înseriate. 

Fig. 3.18. Exemplul 2 
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Fig.3.19. Simetrizarea caracteristicii de transfer 
 

Impedanţa de ieşire a circuitului este chiar RC pentru nivel H şi este egală cu impedanţa 
tranzistorului saturat (mult mai mică ! ) pentru nivel L. Se observă faptul că circuitul are o 
ieşire asimetrică. 
Impedanţa de intrare este aproximativ egală cu RB + rBE  pentru nivel H la intrare şi foarte 
mare (rezistenţa de intrare a tranzistorului blocat) pentru nivel L la intrare. 
Timpul de propagare al inversorului este dat de timpul de comutaţie al tranzistorului – se 
recomandă alegerea unui tranzistor de comutaţie (dimensiune mică ceea ce duce la capacităţi 
mici asociate cu joncţiunile tranzistorului; dopare cu aur ceea ce măreşte curentul de 
recombinare şi implicit micşorează timpul de viaţă al purtătorilor ducând la rapida eliminare a 
lor din joncţiunile saturate ).  

De asemenea se face precizarea că dacă se aleg componentele astfel încât inegalitatea 
(3.3) este satisfăcută prea puternic, tranzistorul este suprasaturat ceea ce măreşte timpul de 
comutare spre  blocare. În această situaţie sarcina stocată în joncţiunea BE este mai mare – 
mai întâi tranzistorul evoluează din suprasaturat în saturat ( din punctul D în punctul C pe 
caracteristica de transfer ) şi abia apoi începe să iasă din conducţie.  

Pentru dimensionarea celor două rezistenţe rezultă câteva cerinţe contradictorii: 
- RC  mare măreşte rezistenţa de ieşire pentru nivel H dar RC mic duce la consum 

de la sursa de alimentare  mărit pentru nivel L la ieşire precum şi la micşorarea fan-out- ului. 
- RB   mare duce la mărirea timpului de eliminare a sarcinii stocate în joncţiunea BE 

a tranzistorului dar RB prea mic duce suprasaturaţie ( vezi exemplul 1 de mai sus ). 
 
În concluzie RB şi RC se aleg astfel încât pentru nivel L la ieşire tranzistorul să fie 

saturat la limită – inegalitatea (3.3) satisfăcută la limită.  
Se poate folosi un condensator de accelerare (speedup 

capacitor) în paralel cu rezistenţa de bază RB . Acesta asigură o cale 
de impedanţă mică pentru evacuarea sarcinii stocate în joncţiunea 
BE , acţionând similar condensatoarelor de la atenuatorul compensat 
– vezi cap. 2.3. 
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3.3. Circuite logice DTL  ( Diode transistor logic ) 
 
Deşi fără perspectivă de dezvoltare, circuitele DTL mai sunt folosite în instalaţii 

industriale puternic perturbate, ca circuite logice izolate, iar o parte din soluţiile constructive 
sunt preluate în cadrul unor circuite logice moderne. 

Construcţie: 
- circuit SI realizat cu diodele 

D1, D2 şi rezistenţa R1. 
- circuit NU realizat cu 
tranzistorul T. 
- circuit pentru adaptarea 
nivelului realizat cu dioda serie 
DS ( eventual şi D’S ) şi rezistenţa 
R3 (reamintim că circuitul SI cu 
diode degradează nivelul L ). 

 
         Fig. 3.20. Poarta DTL  
 
Funcţionare 
Fie ambele intrări pe 1 logic adică legate la +EC; diodele de intrare sunt blocate , dioda 

serie DS este în conducţie şi, alegând convenabil rezistenţele R1, R2, R3, se asigură conducţia 
la saturaţie pentru tranzistorul T: la ieşire se obţine 0 logic. 

Dacă cel puţin una din intrări este la 0 volţi atunci respectiva diodă de intrare conduce, 
şi în punctul notat cu X se obţine tensiunea VX = VD = 0,7 V . Acest potenţial poate eventual 
să aducă dioda DS la limita de conducţie, dar tranzistorul T este sigur blocat, deci la ieşire este 
nivel H aproximativ egal cu +EC.  

Din funcţionare rezultă că circuitul realizează funcţia SI-NU (vezi şi construcţia 
circuitului ). 

 
Caracteristica de transfer . 
La intrarea B se aplică o tensiune de intrare variabilă în domeniul VI ∈ ( 0, +EC ) , 

fig.3.21. Într-o primă aproximaţie facem presupunerea că dioda DS’ nu există (rolul ei se va 
preciza ulterior). Deosebim următoarele regiuni ale caracteristicii de tranfer : 

- pentru VI < VD = 0,7 v ; tensiunea în baza tranzistorului este VBE = VR3 < VD şi ca 
urmare tranzistorul este blocat. Ieşirea este pe nivel H : VOH = EC. Curentul prin rezistenţa R1 
se împarte spre intrare şi spre rezistenţa R3. Curentul de intrare se calculează cu : 
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31
31 R

V
R

VVE
III IDIC

RRIL −
−−

=−=−     (curentul IIL are sensul de ieşire din poartă). 

- pentru VI > VD = 0,7 v  ; când tensiunea de intrare atinge valoarea aproximativ 
egală cu VD tranzistorul se deschide şi tensiunea în punctul X devine VX = VD + VBE on  = 2VD 
Crescând în continuare tensiunea de intrare peste valoarea VD , tensiunea în punctul X nu 
poate depăşi valoarea 2VD şi ca urmare dioda de intrare se blochează. Întregul curent al 
rezistenţei R1 comută spre R3 şi baza tranzistorului, saturându-l pe acesta din urmă. La ieşire 
se obţine nivel L egal cu VOL = VCE sat ≈ 0,1v. Curentul de intrare în poartă este foarte mic, 
fiind egal cu curentul invers al unei diode , IIH ≈ 0. 

Fig.3.21. Trasarea caracteristicii de transfer pentru circuitul DTL 
 

Caracteristica de transfer reprezentată în fig.3.22 are în realitate o alură mai puţin ‘colţuroasă’ 
datorită faptului că intrarea în conducţie a tranzistorului nu este aşa bruscă precum s-a 
explicat (are loc în jurul valorilor de VBE = 0,5 V – 0,6 V ). 

 
Dacă se introduce şi dioda suplimentară 

DS’ atunci caracteristica de transfer se păstrează ca 
alură doar că este translată orizontal cu tensiunea 
VD - în acest mod se simetrizează marginile de 
zgomot (acesta este rolul diode DS’ ). 

 
 

Fig. 3.22. Caracteristica de transfer pentru 
                         poarta DTL  
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În fig. 3.23 sunt prezentate porţile DTL care au fost lansate în anii ’60-’70. Poarta 
normală are dezavantajul faptului că necesită două surse de alimentare. Sursa VBB este 
necesară pentru a menţine în conducţie cele două diode D3 şi D4 în ambele stări ale circuitului 
şi a micşora în acest fel timpul de comutare al circuitului. 

Poarta DTL modificată , fig.3.22.b., are o schemă asemănătoare doar că una dintre 
diodele serie a fost înlocuită cu un tranzistor ( T1 ) astfel polarizat  ( R4

 ) încât nu se poate 
satura. Valorile pentru tensiunile de intrare VIL şi VIH cât şi pentru tensiunile de ieşire VOL şi 
VOH rămân aceleaşi ca la seria normală.  

Avantajul utilizării tranzistorului T1 în locul diodei serie D3 constă în faptul că atunci 
când tranzistorul de ieşire T2 conduce (de fapt nivelul VOL  la ieşire) tranzistorul T1 lucrează 
ca repetor pe emitor şi suplimentează curentul de bază pentru T2. Se realizează în acest fel un 

fan-out mărit pentru poarta DTL modificată comparativ cu poarta DTL de bază. 
 

Problemă : Calculaţi fan-out-ul pentru circuitele DTL din fig. 3.22. a. şi b. 
 

Câţiva parametri ai porţii DTL modificată sunt : 
VOH / VOL                                    5V / 0,1 V 
VIH / VIL                                   1,5V / 1,2 V 
Impuls logic                                         4,8V 
Fan-out                                                      8 
Tensiune de alimentare                           5V 
Putere disipată per poartă                30 mW 
Timp de propagare                              30 ns 
 
 

Fig. 3.23. Exemple de porţi DTL : a. poarta DTL seria normală; b. poarta DTL 
seria modificată (seria 930) 
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