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FORMALISMUL ALGEBREI BOOLEENE 

 
Reprezentarea funcţiilor logice 

 

Specificarea funcţiilor logice 

O funcţie logică 1: SSf n   este complet specificată dacă i se cunoaşte valoarea 

logică în toate punctele spaţiului logic Sn pe care ea este definită. Este suficient să se 

definească sau să se specifice punctele în care funcţia ia valoarea 1 pentru ca , prin 

excluziune în restul punctelor, funcţiei să i se atribuie valoarea 0. Aceasta reprezintă 

specificare prin logică pozitivă. Specificarea prin logică negativă are loc atunci când sunt 

definite punctele în care funcţia ia valoarea logică 0.  

O funcţie logică 1: SSf n   este incomplet specificată dacă există puncte ale 

spaţiului logic Sn în care acesteia nu i se specifică valoarea logică. Acest lucru poate fi 

posibil pentru combinaţii de intrare ce nu se pot obţine din motive practice.  

Exemplu: Fie 1: SSf n   care are proprietatea kP  pentru orice ],[ 21 nnk , unde 

nSnşin 21 . Această funcţie nu este specificată în afara intervalului ],[ 21 nn  şi deci, dacă 

n1 şi n2 nu sunt primul şi, respectiv, ultimul număr din Sn, atunci funcţia dată  este incomplet 

specificată. 

Forme logico-analitice (literare) de reprezentare 

Operatorii NOT, AND şi OR  sunt suficienţi pentru specificarea unei funcţii logice. 

Aceşti operatori se numesc operatori fundamentali. O expresie logică formată din 

conjuncţia multiplă a unor variabile negate sau nenegate poartă numele de  produs logic. 

O expresie logică formată din disjuncţia multiplă a unor variabile negate sau nenegate 

poartă numele de sumă logică. Expresia p = 012012 xxxxxx   reprezintă un produs 

logic a trei variabile binare din care una negată. Expresia s = 012012 xxxxxx   

reprezintă suma logică a trei variabile binare din care două negate.  

Produs logic format din toate variabilele binare ale spaţiului logic se numeşte 

produs canonic sau mintermen. Suma logică formată din toate variabilele binare ale 

spaţiului logic se numeşte sumă canonică sau maxtermen.  

O funcţie logică poate fi reprezentată logico-analitic ca formă disjunctivă (FD), 

dacă reprezintă o disjuncţie multiplă de conjuncţii multiple (sumă logică de produse logice), 

sau ca formă conjunctivă (FC), dacă reprezintă o conjuncţie multiplă de disjuncţii multiple 

(produs logic de sume logice).  
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Forma disjunctivă (FD) a unei funcţii logice 1: SSf n   se referă la specificarea 

acesteia ca o sumă de produse logice care la rândul lor nu sunt specificate neaparat de 

toate variabilele binare ale spaţiului logic Sn pe care este definită funcţia. Modelul de 

reprezentare este: 

   

i

in pxxxf ),...,,( 110    (2.12) 

De exemplu funcţia 131 : SSf   dată de expresia logico-analitică: 

   0121122101 ),,( xxxxxxxxxf   

e reprezentată sub forma disjunctivă.  

 Pe spaţiul logic S1 avem două produse canonice: xm 0  şi xm 1 . 

 Pe spaţiul logic S2 avem patru produse canonice: 010 xxm  , 011 xxm  , 012 xxm   

şi 013 xxm  . În mod asemănător, pe spaţiul S3
  vom avea 23 = 8 produse canonice:  

0120 xxxm   000  0124 xxxm   100 

0121 xxxm   001  0125 xxxm   101 

0122 xxxm   010  0126 xxxm   110 

0123 xxxm   011  0127 xxxm   111 

Generalizând, pe spaţiul logic Sn vom avea 2n mintermeni corespunzători celor 2n 

configuraţii binare posibile în acest spaţiu. Dacă toate produsele logice ce specifică o 

funcţie logică disjunctivă sunt produse canonice (mintermeni) atunci reprezentarea 

respectivă se numeşte formă canonică disjunctivă (FCD). Forma canonică disjunctivă 

este formată numai din sume logice de mintermeni. O funcţie logică 1: SSf n   descrisă 

de FCD va avea reprezentarea: 






 
12

0

110 ),...,,(

n

i

iin mxxxf   , 1Si    (2.13) 

unde coeficientul 0i  dacă mintermenul im  nu aparţine reprezentării sau 1i  dacă 

mintermenul im  aparţine reprezentării funcţiei.  

 

Construcţia formei de reprezentare FCD pornind de la forma FD 

 Fiind dată o funcţie logică 1: SSf n   descrisă de o formă disjunctivă 


i

ipXf )( , se pune problema specificării acestei funcţii prin forma canonică disjunctivă  


i

imXf )( . Procedeul este următorul: 

 1) Din mulţimea de produse logice care compun FD se opresc acele produse care 

sunt canonice deoarece acestea sunt specifice FCD; 

 2) Pentru fiecare produs necanonic se identifică variabilele care sunt lipsă;  
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 3) Fiecare variabilă lipsă kx  este adăugată la produsul necanonic respectiv sub 

forma unui factor 1 kk xx  (conform principiului terţiului excus); valoarea logică a 

produsului nu se modifică iar prin dezvoltare apar două produse logice noi în care variabila 

lipsă este acum prezentă: 

    21)( ppxppxxxp kkkk   

 4) Regula de la punctul 3) se continuă şi pentru noile produse dacă acestea nu sunt 

canonice până la completarea cu toate variabilele şi obţinerea numai de produse logice 

canonice. 

 5) Proceura se încheie atunci când un produs logic necanonic  este descris numai 

din produse logice canonice; mulţimea tuturor produselor logice canonice pe care le-a avut 

iniţial funcţia logică şi cu cele pe care le-am extras din dezvoltările unor produse logice 

necanonice vor forma mulţimea )( fRFCD de mintermeni care compun reprezentarea 

funcţiei date. 

 Exemplul 2.3: 

Fie funcţia 13: SSf   dată de FD : 01201012)( xxxxxxxxXf  . Se cere 

FCD a funcţiei date. 

Soluţie:  

 Funcţia este compusă din suma logică a 4 produse logice din care primele 3 sunt 

necanonice iar cel de-al 4-lea este canonic formând mintermenul m6. Folosind principiul 

terţiului exclus completăm fiecare produs necanonic cu variabilele lipsă şi dezvoltăm:  

320120120012121 )( mmxxxxxxxxxxxxp   

0120120120120101220112202 ))(())(( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxp 

deci 64202 mmmmp  ,  260120120122013 )( mmxxxxxxxxxxxxp  . 

Reprezentarea FCD va fi specificată de mulţimea  64320 ,,,,)( mmmmmfRFCD  . Se 

obţine: 

   64320)( mmmmmXf FCD   

 Acelaşi rezultat se obţine prin înlocuire directă a produselor logice în funcţia logică 

dată. 

  

Forma conjunctivă (FC) a unei funcţii logice 1: SSf n   se referă la specificarea acesteia 

ca un produs logic de sume logice care la rîndul lor nu sunt specificate neaparat de toate 

variabilele binare ale spaţiului logic Sn pe care este definită funcţia. Modelul de 

reprezentare este: 

   

j

jn sxxxf ),...,,( 110    (2.14) 
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De exemplu funcţia 132 : SSf   dată de expresia logico-analitică: 

   0121122102 )()(),,( xxxxxxxxxf   

e reprezentată sub forma conjunctivă. În această expresie avem produsul logic a trei sume 

logice din care numai prima este specificată canonic ca maxtermen, ultimele două sunt 

sume necanonice pe spaţiul logic S3. 

 Pe spaţiul logic S1 avem două sume canonice: xM 0  şi xM 1 . 

 Pe spaţiul logic S2 avem patru sume canonice: 010 xxM  , 011 xxM  , 

012 xxM   şi 013 xxM  . În mod asemănător, pe spaţiul S3
  vom avea 23 = 8 sume 

canonice:  

0120 xxxM   000  0124 xxxM   100 

0121 xxxM   001  0125 xxxM   101 

0122 xxxM   010  0126 xxxM   110 

0123 xxxM   011  0127 xxxM   111 

Generalizând ca la reprezentarea anterioară, pe spaţiul logic Sn vom avea 2n 

maxtermeni corespunzători celor 2n configuraţii binare posibile în acest spaţiu. Dacă toate 

sumele logice ce specifică o funcţie logică conjunctivă sunt sume canonice (maxtermeni) 

atunci reprezentarea respectivă se numeşte formă canonică conjunctivă (FCC). Forma 

canonică conjunctivă este formată numai din produse logice de maxtermeni. O funcţie 

logică 1: SSf n   descrisă de FCC va avea reprezentarea: 

)(),...,,(
12

0

110 jj

j

n Mxxxf

n






   , 1Sj    (2.15) 

unde coeficientul 0j  dacă maxtermenul jM  nu aparţine reprezentării sau 0j  

dacă maxtermenul jM  aparţine reprezentării funcţiei.  

  

Construcţia formei de reprezentare FCC pornind de la forma FC 

 Fiind dată o funcţie logică 1: SSf n   descrisă de o formă disjunctivă 


j

jsXf )( , se pune problema specificării acestei funcţii prin forma canonică 

conjunctivă  
j

jMXf )( .  

Procedeul este următorul: 

 1) Din mulţimea de sume logice care compun FC se opresc acele sume care sunt 

canonice deoarece acestea sunt specifice FCC; 

 2) Pentru fiecare sumă necanonică se identifică variabilele care sunt lipsă; 
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 3) Fiecare variabilă lipsă kx  este adăugată la suma necanonică respectiv sub forma 

unui termen 0kk xx  (conform principiului contradicţiei); valoarea logică a sumei nu se 

modifică iar prin dezvoltare apar două sume logice noi în care variabila lipsă este acum 

prezentă: 

    21))(( ssxsxsxxs kkkk   

 4) Regula de la punctul 3) se continuă şi pentru noile sume dacă acestea nu sunt 

canonice până la completarea cu toate variabilele şi obţinerea numai de sume logice 

canonice. 

 5) Proceura se încheie atunci când o sumă logică necanonică  este descrisă numai 

din sume logice canonice; mulţimea tuturor sumelor logice canonice pe care le-a avut iniţial 

funcţia logică şi cu cele pe care le-am extras din dezvoltările unor sume logice necanonice 

vor forma mulţimea )( fRFCC de maxtermeni care compun reprezentarea funcţiei date. 

Exemplul 2.4: 

Fie funcţia 13: SSf   dată de FC : )()()( 012012 xxxxxxXf  . Se cere FCC 

a funcţiei date. 

Soluţie:  

 Funcţia este compusă din produsul logic a 3 sume logice din care primele 2 sunt 

necanonice iar cea de-a treia este canonică formând maxtermenul M1. Folosind principiul 

contradicţiei completăm fiecare sumă necanonică cu variabilele lipsă şi dezvoltăm: 

450120120012121 ))(( MMxxxxxxxxxxxxs   

 ))(( 0101220112202 xxxxxxxxxxxxs  

 1357012012012012 ))()()(( MMMMxxxxxxxxxxxx   

Reprezentarea FCC va fi specificată de mulţimea  75431 ,,,,)( MMMMMfRFCC  . Se 

obţine: 

  65431)( MMMMMXf FCC   

 Acelaşi rezultat se obţine prin înlocuire directă a sumelor logice în funcţia logică dată. 

 

2.1.1 Analiza formelor de reprezentare FCC şi FCD  

Făcând o comparaţie între cele două forme de reprezentare, de faptul că 

mintermenul şi maxtermenul sunt daţi de configuraţia binară şi, respectiv, configuraţia 

binară complementară a indicilor săi, constatăm că între mintermeni şi maxtermeni există 

următoarea relaţie: 

   kk Mm   sau kk mM     (2.16) 
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Fie 
n

k SX    o configuraţie binară pe spaţiul de definiţie al unei funcţii logice , 

dată de codul binar natural al indicelui k, pentru care avem: 

    1)( Sf k

k       (2.17) 

Conform convenţiei valorilor logice luate de mintermeni sau maxtermeni vom putea 

scrie: 
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Ţinând cont de aceste observaţii, relaţiile (2.13) şi (2.15) se rescriu: 
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     (2.20) 

Din relaţia de definiţie (2.17), pentru o secvenţă n

k SX    vom avea: 
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 (2.22) 

Din relaţiile (2.21) şi (2.22) rezultă că reprezentările FCD şi FCC folosesc aceiaşi 

coeficienţi iii   . Mintermenii care vor compune reprezentarea FCD sunt doar aceia 

la care coeficienţii i  sunt 1 iar maxtermenii care vor compune reprezentarea FCC sunt 

doar aceia la care coeficienţii i  sunt 0. Înlocuind în (2.19) şi (2.20) rezultă:  
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     (2.24) 

 

 

 

 


