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Problema analizei şi sintezei în circuite numerice 

Modelarea circuitelor logice combinaţionale (CLC) 

Circuitele logice combinaţionale sunt acele sisteme numerice care au cea mai 

redusă complexitate şi care nu prezintă în structura lor nici o buclă de reacţie.  

 

 

 

 

 

    Figura 3.1 Modelul unui CLC 

  

 Studiul teoretic al circuitelor logice combinaţionale presupune identificarea şi 

descrierea de metode pentru analiza sau sinteza acestora. Ca elemente definitorii ce 

trebuie avute în vedere în studiul analizei şi sintezei unui circuit şi, în general, a oricărui 

sistem fizic, vom avea: 

 structura fizică 

 structura informaţională 

 funcţionalitatea 

Cunoaşterea a oricare două elemente definitorii fac realizabil pe al treilea.  

 Funcţia logică de transfer este o expresie a structurii interne şi devine funcţională 

numai pe baza unor informaţii privind natura semnalelor aplicate circuitului. În mod 

asemănător, se poate deduce o structură fizică de circuit logic electronic dacă se cunoaşte 

o funcţie de transfer asociată unei structuri informaţionale dată de valorile logice ale 

semnalelor de la ieşirea structurii corespunzătoare valorilor logice ale semnalelor de la 

intrare.  

 Legătura dintre intrare şi ieşire poate fi dată nu numai analitic prin funcţii logice de 

transfer Y = F(X), ci şi, indirect, prin tabele de adevăr uni sau bidimensionale. Funcţiile 

parţiale de transfer pot fi specificate prin FCD sau FCC conform relaţiilor 2.23 şi 2.24 şi 

reformulate în relaţiile 3.4: 
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Problema analizei unui CLC 

 Problema analizei unui circuit logic combinaţional constă în deducerea funcţiei sale 

de transfer pornind de la cunoaşterea structurii circuitului (a schemei acestuia cu 

componentele sale) iar, apoi, pe baza aplicării unor semnale cunoscute la intrare, să putem 

afla expresia semnalelor de la ieşire şi, implicit, întreaga funcţionare a acestuia.  

  Schema analizei de circuit este următoarea: 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 

 

Exemplu 3.1 

 Structura circuitului logic din figura 3.3 are în compunere trei porţi logice: un 

inversor, o poartă logică ŞI şi o poartă logică SAU-NU. Fiecare realizează funcţia logică 

dată de operaţia asociată porţii. Circuitul are trei intrări şi o ieşire. În condiţiile în care 

cunoaştem modul de conectare al celor trei porţi logice şi definim cele trei intrări prin 

variabilele x0, x1 şi x2, atunci se poate deduce uşor o funcţie logică de transfer 13: SSf  , 

definită prin expresia: 

          012210 ),,( xxxxxxf  .   (3.5) 

 Expresia 3.5 a rezultat în urma analizei structurii 

circuitului şi definirea unor variabile pe intrare. În tabela 3.1 se 

poate observa evoluţia ieşirii în funcţie de intrări.  

     

     Figura 3.3            Tabelul 3.1 

 x2 x1 x0 f  

  0  0  0 0 

  0  0  1 0 

  0  1  0 0 

  0  1  1 0 

  1  0  0 1 

  1  0  1 1 

  1  1  0 1 

  1  1  1 0 
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Problema sintezei unui CLC 

Problema sintezei unui circuit logic combinaţional constă în determinarea structurii 

interne a unui circuit logic echivalent din punct de vedere funcţional pornind de la 

cunoaşterea funcţiei logice de transfer, uneori dedusă din funcţionarea acestuia, prin 

cunoaşterea semnalelor de la ieşire şi a semnalelor corespunzătoare de la intrare.  

 Schema sintezei de circuit este următoarea: 

 

 

 

 

 

     Figura 3.4 

 

Exemplu 3.2

         

Ne propunem să găsim un circuit logic cu trei intrări şi o ieşire care din punct de 

vedere funcţional să  corespundă cerinţelor date de tabelul 3.1. Din tabel rezultă că avem 

variabilele de intrare x0, x1 şi x2 şi ieşirea f. Funcţia logică de transfer asociată 13: SSf   

este dată de expresiile formelor FCD (3.6) şi, respectiv, FCC( 3.7): 

  012012012210 ),,( xxxxxxxxxxxxf     (3.6) 

))()()()((),,( 012012012012012210 xxxxxxxxxxxxxxxxxxf   (3.7) 

Vom căuta şi alte forme echivalente ale funcţiei de transfer cum ar fi cele date 

de formele minimizate FMD şi FMC rezultate din diagrama V-K asociată din tabelul 

3.2. 

Avem formele minimizate: 

FMD:  0212210 ),,( xxxxxxxf   

FMC: )(),,( 012210 xxxxxxf   

Pentru formele canonice 3.6 şi 3.7 rezultă 

structurile de circuit din figurile 3.5 şi, respectiv, 3.6. 

Circuitul din figura 3.5 reprezintă o structură echivalentă de circuit logic corespunzătoare 

formei canonice FCD a funcţiei de transfer şi cuprinde 2 inversoare NOT, 3 porţi AND şi o 

poartă OR. Implementarea formei FCC determină structura echivalentă din fig. 3.6 fiind 

compusă din 3 porţi NOT, 5 porţi de tip OR şi o poartă AND. 
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 Minimizarea formelor funcţiei de transfer la formele FMD şi FMC conduc la 

minimizarea structurilor sale de circuit. Astfel că în locul structurii echivalente din figura 3.5 

putem avea prin minimizare structura echivalentă din figura 3.7 (2 inversoare NOT, 2 porţi 

AND şi o poartă OR) iar în locul structurii echivalente din figura 3.6 putem avea structura 

din figura 3.8 (2 inversoare NOT, o poartă OR şi opoartă AND). 

Figura 3.6 
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Toate cele patru forme de reprezentare ale funcţiei logice de transfer sunt 

echivalente din punct de vedere funcţional cu forma dată de expresia 3.5 fiind expresii ale 

aceluiaşi tabel de adevăr, în mod asemănător, cele 4 structuri de circuit asociate acestor 

forme sunt echivalente cu structura analizată în figura 3.3.  

În practică se caută soluţii minimale, structuri cu un număr cât mai mic de porţi 

logice, cu cât mai puţine tipuri de porţi logice şi cu cât mai puţine conexiuni, de aceea 

variantele 3.3, 3.7 şi 3.8 sunt acceptabile. O soluţie de implementare îmbunătăţită este cea 

de utilizare a funcţiei logice de transfer echivalente dată de relaţia (3.10) a cărui structură 

este prezentată în figura 3.9 cu doar două porţi logice una NAND şi alta AND. O altă 

soluţie mult mai practică este cea care foloseşte doar 3 porţi NAND, dată de relaţia (3.11), 

a cărui implementare e prezentată în figura 3.10.  

      012210 ),,( xxxxxxf      (3.10),         012210 ),,( xxxxxxf              (3.11) 

 

 

 

 

 

 

Am arătat că prin sinteză înţelegem să determinăm structura unui circuit pornind de 

la cunoaşterea unei funcţii logice. Determinarea structurii unui circuit logic se poate face 

prin sinteză simplă (sau implementare directă) dacă este dată o formă a funcţie i logice 

(funcţia este definită de o relaţie logică şi aceea se doreşte a fi implementată) sau se poate 

face prin sinteză complexă (sau implementare indirectă) dacă forma funcţiei logice trebuie 
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dedusă sau prelucrată până la o formă de implementare. Pentru aceasta din urmă este 

necesar să parcurgem cel puţin trei etape: 

- etapa de definire a funcţiei (sau a funcţiilor); 

- etapa de minimizare (şi de compunere a formei de implementare) a 

funcţiei; 

- etapa de implementare (sau de desenare) a circuitului logic. 

  La sinteza simplă, fiind dată funcţia logică definită de o relaţie logico -analitică, se 

trece direct la implementarea ei respectând ordinea operaţiilor logice ce o definesc. La 

sinteza complexă funcţia logică nu este obligatoriu precizată de o relaţie logico -analitică, 

de aceea, mai întâi, este extrasă o astfel de relaţie prin una din formele canonice FCD sau 

FCC, apoi se minimizează forma funcţiei şi se stabileşte forma de implementare, după care 

se trece la implementarea circuitului logic. Dintre cele mai utilizate variante de 

implementare ale unei funcţii logice utilizate de sinteza complexă menţionăm:  

- implementarea disjunctivă (NOT-AND-OR); 

- implementarea conjunctivă (NOT-OR-AND); 

- implementarea dual disjunctivă (NAND); 

- implementarea dual conjunctivă (NOR). 

Implementarea disjunctivă constă în determinarea unui circuit logic descris de o 

funcţie logică exprimată printr-o formă de implementare dată de FMD. Implementarea 

conjunctivă constă în determinarea circuitului logic echivalent descris de o funcţie logică 

exprimată printr-o formă de implementare dată de FMC.  

Un exemplu de implementare este dat de funcţia 13: SSf  , definită prin expresia 

012210 ),,( xxxxxxf  . Sinteza simplă este exemplificată printr-o implementare directă 

prezentată în fig. 3.3, ca o operaţie inversă analizei. Sinteza complexă este făcută prin 

parcurgerea celor trei etape astfel că: implementarea disjunctivă rezultă în figura 3.7 iar 

cea disjunctivă în figura 3.8. Figurile 3.5, 3.6, 3.9 şi 3.10 sunt prezentate circuitele logice 

rezultate pentru alte forme de implementare.  

 

 

 

 


