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ASDN 05 
 
 

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. 

 

Tabela de adevăr  

Utilizarea tabelei de adevăr constituie un alt mod de reprezentare al funcţiilor logice 

de cele mai multe ori mult mai clar. Acest lucru se explică prin faptul că la reprezentarea 

prin tabela de adevăr sunt precizate exact valorile logice 0 sau 1 ale funcţiei date în 

punctele spaţiului logic pe care e definită funcţia.  

Punctele în care funcţia ia valoarea logică 1 indică prezenţa unui mintermen în 

expresia logico-analitică a acesteia. Reprezentarea funcţiei pe întreg spaţiul ca FCD va fi  

dată suma logică a acestor mintermeni. Punctele în care funcţia ia valoarea logică 0 indică 

prezenţa unui maxtermen în expresia logico-analitică a acesteia. Reprezentarea funcţiei pe 

întreg spaţiul ca FCC va fi  dată produsul logic al acestor maxtermeni. De aici rezultă un 

avantaj al utilizării tabelei de adevăr prin faptul că din ea se pot extrage direct formele 

logico-analitice FCD şi FCC.  

În principiu tabela este compusă din două coloane. Pe prima coloană sunt 

evidenţiate în ordine toate configuraţiile binare 
i  corespunzătoare spaţiului logic de 

definiţie iar în cea de-a doua valorile logice i  corespunzătoare în aceste puncte.  
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Tabelul 2.7 

i x2 x1 x0 f(x2, x1, x0) mintermen maxtermen 

0  0  0  0 f(0, 0, 0) 0120 xxxm   0120 xxxM   

1  0  0  1 f(0, 0, 1) 0121 xxxm   0121 xxxM   

2  0  1  0 f(0, 1, 0) 0122 xxxm   0122 xxxM   

3  0  1  1 f(0, 1, 1) 0123 xxxm   0123 xxxM   

4  1  0  0 f(1, 0, 0) 0124 xxxm   0124 xxxM   

5  1  0  1 f(1, 0, 1) 0125 xxxm   0125 xxxM   

6  1  1  0 f(1, 1, 0) 0126 xxxm   0126 xxxM   

7  1  1  1 f(1, 1, 1) 0127 xxxm   0127 xxxM   

 

În tabela 2.7 pe prima coloană sunt distribuite toate punctele spaţiului S3  

corespunzătoare 
0 = (0 ,0 ,0) , 

1 = (0, 0, 1) , ... , 
7 = (1, 1, 1), Pe coloana a doua sunt 

distribuite valorile logice )( 0

0  f , )( 1

1  f , ... , )( 7

7  f .  

O funcţie logică 1: SSf n   poate fi reprezentată printr-o tabelă de adevăr în mod 

direct, dacă funcţia respectivă este specificată direct de aceasta, sau în mod indirect, dacă 

ea este specificată mai întâi printr-o forma intermediară precum FD sau FC, sau de altă 

reprezentare. În cel de-al doilea caz, coloana a doua a tabelului se va completa conform 

relaţiei (2.17), )( i

i f   . O dată specificată funcţia prin tabela de adevăr, se pot extrage 

imediat formele logico-analitice FCD şi FCC. 

Exemplul 2.6: 

Fie funcţia logică 13: SSf  , dată de relaţia: 01102)( xxxxxXf  . Să se 

determine formele FCD şi FCC ale funcţiei f.  

Soluţie: 

Cu ajutorul relaţiei (2.17) se determină valorile individuale ale funcţiei în toate 

punctele 
i  ale spaţiului logic S3. Rezultatele de mai jos sunt trecute în tabela de adevăr. 

111000)0,0,0()( 0

0  ff  , 111001)0,0,1()( 4

4  ff  , 

101010)1,0,0()( 1

1  ff  , 101011)1,0,1()( 5

5  ff  , 

010100)0,1,0()( 2

2  ff  , 010101)0,1,1()( 6

6  ff  , 

000110)1,1,0()( 3

3  ff  , 000111)1,1,1()( 7

7  ff  . 
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i x2 x1 x0 )( i

i f    RFCD(f) RFCC(f) 

0  0  0  0 1 0120 xxxm    

1  0  0  1 1 0121 xxxm    

2  0  1  0 0  0122 xxxM   

3  0  1  1 0  0123 xxxM   

4  1  0  0 1 0124 xxxm    

5  1  0  1 1 0125 xxxm    

6  1  1  0 0  0126 xxxM   

7  1  1  1 0  0127 xxxM   

 

Cele două reprezentări FCD şi FCC vor fi: 

0120120120125410)( xxxxxxxxxxxxmmmmXf FCD   

))()()(()( 0120120120127632 xxxxxxxxxxxxMMMMXf FCC   

 

 

Diagrame bidimensionale 

Diagramele bidimensionale sunt o modalitate de reprezentare a funcţiilor logice 

asemănătoare tabelelor de adevăr dar care folosesc, în scopul descrierii pe o arie mai 

mică, un tablou bidimensional organizat pe linii şi coloane. Ea este utilă în special atunci 

când dimensiunea spaţiului logic devine mare ( 4n ). În acest caz mulţimea 2n de puncte 

ale spaţiului logic pe care e definită funcţia logică nu mai poate fi convenabil organizată pe 

o singură coloană ca la tabela de adevăr. 

Ca şi la reprezentarea bidimensională a numerelor (aici indicii punctelor spaţiului 

logic) mulţimea celor n bţi care formează configuraţia binară a unui punct al spaţiului logic  

este împărţită în două subspaţii de k şi, respectiv n-k dimensiuni iar tabela bidimensională 

va avea 
k2  linii şi 

kn2  coloane. Intersecţia dintre o linie şi o coloană a diagramei 

determină un câmp sau o celulă ce este caracterizată de secvenţa corespunzătoare unui 

punct al spaţiului, codul 
i  al acelui punct. În această celulă sunt dispuse valorile logice 

ale funcţiei )( i

i f   . 

Modelele de reprezentare pentru funcţiile logice de două sau trei variabile sunt 

prezentate în tabelele 2.8a, 2.8b. În tabelul 2.8a este prezentat modelul de reprezentare 

pentru o funcţie 14: SSf   iar în tabelul 2.8b este arătat modelul de reprezentare pentru 

o funcţie logică 14: SSf  . 
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a)             b) 

   Tabelele 2.8 

 

În tabelul 2.9 este prezentat un exemplu de reprezentare bidimens ională ale 

unei funcţii logice 14: SSf  , cu ajutorul valorilor logice specificate )( i

i f   . 

 

 

Tabelul 2.9 

Diagrama bidimensională 

pentru reprezentarea unei  

funcţii logice  14: SSf  . 

 

 
 

 

Aceiaşi reprezentare bidimensională a funcţiei poate fi făcută şi printr-o altă 

organizare bidimensională dată de tabelul 2.10.  

 

 

     
       

 

 

 

 

 

Tabelul 2.10 

Folosind aceiaşi procedură ca la reprezentarea prin tabela de adevăr, din 

diagramele bidimensionale, se pot extrage formele logico-analitice FCD şi FCC. Acest 

lucru se face uşor prin identificarea din tabela bidimensională a mintermenilor 

corespunzători coeficienţilor 1i  şi a maxtermenilor corespunzători coeficienţilor 0i , 

deci a mulţimilor de reprezentare FCD şi FCC, adică  1)(  kkFCD mfR   şi , respectiv, 

 0)(  kkFCC MfR  . 
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Exemplul 2.7: 

Fie funcţia logică 14: SSf   dată de diagrama bidimensională din tabelul 2.11. Să 

se determine mulţimea mintermenilor şi a maxtermenilor care compun reprezentările FCD 

şi, respectiv, FCC ale funcţiei. 

 

 

 

 

 

 

 Tabelul 2.11 

Soluţie: 

Reprezentarea FCD este dată de mulţimea: 

    FBAkkFCD mmmmmmmmmmfR ,,,,,,,,1)( 873210   

Reprezentarea FCC este dată de mulţimea: 

    EDCkkFCC MMMMMMMMfR ,,,,,,0)( 9654   

 

Diagrame Veitch-Karnaugh 

În categoria reprezentărilor prin diagrame bidimensionale sunt şi diagramele 

Veitch-Karnaugh (V-K). Acestea folosesc acelaşi model de tabele bidimensionale 

pentru reprezentare dar codificarea subspaţiilor logice pe linii şi pe coloane este 

făcută după codul ciclic (Gray) care are avantajul că asigură adiacenţa între anumite 

câmpuri ale diagramei.  

Pentru funcţiile logice de două variabile modelul de diagramă V -K este acelaşi 

cu cel din tabelul 2.8a iar pentru funcţiile logice de trei variabile diagrama V -K va fi 

asemănătoare cu modelul dat de tabelul 2.8b la care coloanele date de subspaţiile 10 

şi 11 se schimbă între ele (tabelul 2.12).  

 

 

  

 

 

 

Tabelul 2.12      Tabelul 2.13 
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Exemplul 2.8: 

Fie funcţia logică 13: SSf  , dată de relaţia: 
01102)( xxxxxXf  . Să se 

determine diagrama V-K asociată acestei funcţii. 

Soluţie: 

Diagrama V-K a funcţiei date va fi reprezentată de tabelul 2.12 unde coeficienţii 

)( i

i f   , cu 3Si  , sunt calculaţi în exemplul 2.6.  Rezultatele sunt trecute în diagrama 

V-K a tabelului 2.13 . 

În tabelul 2.14 este prezentat modelul diagramei V-K pentru o funcţie logică de 4 

variabile.  

 

Tabelul 2.14 

       Diagrama V-K utilizată 

   pentru reprezentarea unei 

   funcţii logice 14: SSf  . 
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