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 Scopul  lucrării constă în a face analiza şi sinteza unor funcţii logice, de a studia 

diversele modalităţi de reprezentare a acestora, precum şi tehnicile de minimizare Veitch - 

Karnaugh. Vor fi studiate urmatoarele reprezentări: FD – forma disjunctivă, FCD – forma 

canonică dijunctivă, FC – forma conjunctivă, FCD – forma canonică disjunctivă, FMD – 

forma minimizată disjunctivă, FMC – forma minimizată conjunctivă.  

 

Cuprins 

 

 

 

 

Definirea unei funcţii logice 

O funcţie booleană f ataşată unui circuit logic combinaţional descrie modul în care 

este făcută atribuirea valorilor logice 0 sau 1 unei variabile dependente (de ieşire) la 

combinaţiile 0 sau 1 ale unor variabilele logice independente (de intrare) x1, x2, ..., xn. O 

asemenea funcţie logică de n variabile  1: SSf n →  reprezintă o aplicaţie care face ca 

fiecărui punct din spaţiul intrărilor să îi corespundă o valoare logică 0 sau 1 din 
1S . O astfel 

de dependenţă se va exprima din punct de vedere matematic: 

   y = f(x1, x2, ..., xn)     (2.1) 

Dacă mărimile de intrare sunt cuprinse într-un vector boolean nSX  , care 

defineşte o combinaţia binară, atunci forma matematică a acestei dependenţe va fi: 

   y = f(X)      (2.2) 

Circuitul logic poate fi de o complexitate mai mare şi, atunci, este descris pe ieşire 

de mai multe variabile dependente exprimate prin funcţiile: yk = fk(X), k = 1,2,..., m. Cele m 

valori de la ieşire formează o secvenţă mSY   , cu Y = (y1, y2, ..., ym). Rezultă că pentru un 

circuit CLC cu n intrări şi m ieşiri i se poate asocia o funcţie mn SSF →:  de tipul F = (f1, f2, 

..., fm).  Aceasta reprezintă o aplicaţie care face ca pentru orice secvenţă nSX   din 

spaţiul logic al intrărilor să îi corespundă o secvenţă mSY   în spaţiul logic al ieşirilor. O 

astfel de dependenţă se va exprima din punct de vedere matematic: 

    Y = F(X)                (2.3) 

 O funcţie care are definite valorile mărimilor de ieşire pentru toate combinaţiile 

posibile ale mărimilor de intrare se numeşte funcţie logică complet definită (specificată). 

Altfel, dacă pentru cel puţin o combinaţie logică la intrare nu este specificată valoarea 

logică a ieşirii, atunci vom avea o funcţie logică incomplet definită (specificată). 

 Funcţiile booleene au foarte multe forme de reprezentare, care de cele mai multe 

ori se pot transforma fără pierderea informaţiei.  

 

I. Scopul lucrării 

II. Noţiuni teoretice 
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CLC 

x f(x) 

Funcţii logice de o singură variabilă 

Este cazul funcţiilor 
11: SSf →  definite de relaţia y = f(x) ce caracterizează 

sistemele cu o intrare şi o ieşire (fig.2.1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1      Tabelul 2.1 

 

În tabela 2.1 sunt prezentate valorile posibile ale ieşirii pentru cele două valori 

posibile ale intrării. Din tabel rezultă că putem avea 4 funcţii de transfer: 
1

3

1

2

1

1

1

0 ,,, ffff .  

Funcţii logice de două variabile 

Este cazul funcţiilor 
12: SSf →  

definite de relaţia y = f(x0, x1) ce 

caracterizează sistemele cu două intrări şi o 

ieşire (fig.2.2).  

Figura 2.2 

 

În tabelul 2.2 sunt prezentate cele 16 funcţii logice posibile care corespund 

sistemelor cu două intrări şi o ieşire.  

Acestea sunt: 0)(2

0 =Xf  - funcţia nulă; 01

2

1 )( xxXf =  - funcţia conjuncţie, ŞI ; 

0101

2

2 )( xxxxXf =→=  - funcţia de negare a implicaţiei inverse; 1

2

3 )( xXf =  - funcţia 

identitate, DA,); 
0110

2

4 )( xxxxXf =→=  - funcţia de negare a implicaţiei directe; 

0

2

5 )( xXf =  - funcţia identitate, DA; 010101

2

6 )( xxxxxxXf +==  - funcţia de 

anticoincidenţă, XOR(x1,x0); 01

2

7 )( xxXf +=  - funcţia disjuncţie, SAU, OR(x1, x0); 

x 
1

0f  1

1f  
1

2f  
1

3f   

0 0 0 1 1 

1 0 1 0 1  

Tabelul 2.2 

x1 x0 

 
2

0f

 

 
2

1f

 

 
2

2f

 

 
2

3f

 

 
2

4f

 

 
2

5f

 

 
2

6f

 

 
2

7f

 

 
2

8f

 

 
2

9f

 

 
2

Af

 

 
2

Bf

 

 
2

Cf

 

 
2

Df

 

 
2

Ef

 

 
2

Ff

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

 

CLC 
x1 

x0 

f(x0,x1) 
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01

2

8 )( xxXf +=  - funcţia de negare a disjuncţiei, SAU NU, NOR(x1,x0); 

010101

2

9 )( xxxxxxXf +==  - funcţia de coincidenţă, NXOR(x1,x0); 0

2 )( xXfA =  - funcţia de 

negare a identităţii lui x0, NU, NOT(x0) ; 0110

2 )( xxxxXfB +=→=  - funcţia implicaţie 

directă – (x0 implică x1); 1

2 )( xXfC =  - funcţia de negare a identităţii lui x1, NU, NOT(x1); 

0101

2 )( xxxxXfD +=→=  - funcţia implicaţie inversă – (x1 implică x0); 01

2 )( xxXfE =  - 

funcţia de negare a conjuncţiei, ŞI NU, NAND(x1,x0); 1)(2 =XfF  - funcţia unu – (trimite 

ieşirea în 1 pentru orice secvenţă X); 

 

Reprezentarea funcţiilor logice 

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.  

Forma disjunctivă (FD) a unei funcţii logice 1: SSf n →  se referă la specificarea 

acesteia ca o sumă de produse 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: 

   =−

i

in pxxxf ),...,,( 110    (2.4) 

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    (2.5) 

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    (2.6) 
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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    (2.7) 

Funcţia logică complementară (negată)  

Fie 1: SSf n →  o funcţie logică descrisă de o reprezentare FCD sau FCC. Atunci 

funcţia logică complementară 1: SSf n

c →  va fi dată de relaţia: 

   )(1)()( XfXfXf c −==     (2.8) 

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.  

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.  

Tabelul 2.3 

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 2.3 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= . Alături de tabel sunt 

prezentaţi mintermenii şi maxtermenii asociaţi din care se pot extrage rapid mulţimile:  

   1)( == k

f fkI   şi  0)( == kc

f fkI      

   fkFCD IkmfR =)(  şi  c

fkFCC IkMfR =)(   
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Ultimele două mulţimi de reprezentare se vor extrage mai uşor din tabelă ca: 

   1)( == kkFCD mfR   şi  0)( == kkFCC MfR   (2.9) 

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 conforme 

relaţiei (2.17), )( i

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

imediat formele logico-analitice FCD şi FCC. 

Simplificarea unei funcţii logice constă în trecerea acesteia de la o forma 

canonică sau necanonică la o formă simplificată care să îi confere funcţiei atributul de 

funcţie elementară.  

Minimizarea unei funcţii logice constă în procedura de echivalare a acesteia prin 

simplificare până la cea mai elementară formă de reprezentare cu un număr minim de 

termeni sau factori şi un număr minim de simboluri. Formele elementare rezultate vor fi 

forme minimale disjunctive (FMD) sau forme minimale conjunctive (FMC). 

Metoda analitică de minimizare se aplică funcţiilor logice reprezentate prin forme 

analitice disjunctive sau conjunctive. Minimizarea funcţiilor logice poate fi facută prin 

procedee algebrice folosind acea parte a principiilor algebrei booleene care conduc la 

micşorarea numărului de termeni, factori sau simboluri. Dintre principiile utilizate în 

simplificarea sau minimizarea funcţiilor logice amintim: idempotenţa, absorţia şi semiabsorţia, 

excluderea, elementele neutre, terţiul exclus şi contradicţia. 

        Tabelul 2.4 

Principiu Forme disjunctive Forme conjunctive 

idempotenţa xxx =+  xxx =  

absorţia xyxx =+  xyxx =+ )(  

semiabsorţia yxyxx +=+  xyyxx =+ )(  

excluderea xyxxy =+  xyxyx =++ ))((  

elem. neutre xx =+0 , 11=+x  00 =x , xx =1  

complementaritate 1=+ xx (terţiul exclus) 0= xx  (contradicţia) 

 

Folosirea diagramelor Veitch-Karnaugh constituie o modalitate poate mult mai 

convenabilă de minimizare a unei funcţii logice. Procedura de minimizare prin diagrame V-

K presupune identificarea etichetei subspaţiilor sau a câmpurilor din diagramă cu 

dimensiunea cea mai mare acoperită de funcţie. Vor fi identificate acele câmpuri care au 

acoperire prin funcţie cu 1 sau 0 logic. 

Un grup de 
k2  celule adiacente, peste care o funcţie f are o acoperire constantă, ce 

formează un câmp logic, conduce la eliminarea celor k variabile neconstante de pe acea 

suprafaţă. Eticheta acestui grup va avea n-k variabile ce vor constitui un produs logic din 

reprezentarea funcţiei. În reprezentarea funcţiei 
k2  mintermeni se vor contopi într-un 

singur produs cu n-k variabile. 
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Cuprins 

 

 

 

1. Fie funcţia 13: SSf →  dată de FD : 01201012)( xxxxxxxxXf +++= . Se cere 

FCD şi FMD ale funcţiei date prin procedee analitice. Se vor verifica 

rezultatele astfel obţinute cu cele rezultate prin utilizarea tabelelor de 

adevăr şi ale diagramelor V-K. 

2. Fie funcţia 13: SSf →  dată de FC : )()()( 012012 xxxxxxXf +++= . Se cere 

FCC şi FMC ale funcţiei date prin procedee analitice. Se vor verifica 

rezultatele astfel obţinute cu cele rezultate prin utilizarea tabelelor de 

adevăr şi ale diagramelor V-K. 

3. Să se determine formele complementare ale funcţiilor logice de la punctele 

anterioare; 

4. Fie funcţia 13: SSf →  dată de FD : 

  01010212)( xxxxxxxxXf +++=  

Utilizând tabelele de adevăr şi metoda V-K se cere: 

a) FCD şi FCC ale funcţiei logice date;  

b) FCD şi FCC ale funcţiei logice complementare 13: SSf c → .  

c) FMD şi FMC ale funcţiei logice date; 

d) Se aleg la întamplare doi mintermeni ai formei FCD. Se va verifica relaţia: 

0)()( = XmXm ji , nSX   şi fIji  , , dacă ji  ;  

e) Se alege la întamplare un mintermen ai formei FCD. Se va verifică relaţiile: 

0)( = Xfm c
, nSX  ;    

 mXfm = )( , nSX  . 

 

d) Se aleg la întamplare doi maxtermeni ai formei FCC. Se va verifica relaţia: 

1)()( =+ XMXM ji , nSX   şi fIji  , , dacă ji  ;  

e) Se alege la întamplare un maxtermen ai formei FCC. Se va verifică relaţiile: 

1)( =+ XfM c
, nSX  ;    

 0)( =+ XfM , nSX  .  

5. Fie funcţia logică 13: SSf → , dată de relaţia: 
01102)( xxxxxXf ++= . Utilizând 

reprezentarea prin tabele de adevăr să se determine formele FCD şi FCC ale 

funcţiei f.  

Cuprins 

III. Desfăşurarea lucrării 
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Referatul va conţine: schemele circuitelor logice pentru fiecare experiment în parte cu 

rezultatele experimentale, precum şi schemele şi reultatele obţinute prin simulare. Toate 
aceste rezultate se vor trece în tabele şi se vor compara cu cele teoretice.  

 

Cuprins 

 

 

 

IV. Temă de casă 


