
 
Automate si microprogramare – note de curs 05                                                                                              Eugenie Posdărăscu 
 
 

 - 5 - 
 

 

A&mP 05 

SISTEME NUMERICE DE ORDINUL 2 

(CLS de ord. 2 - AUTOMATE ELEMENTARE) 

 

2.1 Noţiuni generale privind CLS de ordinul 2 
 

2.1.1. Structura generală a unui CLS de ordinul 2  

➢ CLC - responsabile cu prelucrarea informaţiei numerice  

➢ CLS1- responsabile cu funcţia de memorare  

Introducerea unei noi bucle de reacţie pe traiectul dintre ieşire şi 

intrare a unui CLS de ordinul 1 ce e precedat de un CLC face ca noua 

structură să devină un sistem digital de ordinul 2 (vezi figura 6.1). 

Noua structură are o autonomie sporită, înglobând atât funcţia de 

prelucrare cât şi pe cea de memorare. Dacă CLS de ordinul 1 aveau 

o autonomie parţială, comportamentul noii structuri poate fi total 

independent în raport cu intrarea. Din acest motiv aceste structuri au 

căpătat denumirea de automate finite.  

 

2.1.2. Problematici în automatele finite 

Automatele finite ca circuitele logice secvenţiale de ordinul 2 pot fi reprezentate de orice 

structură de tip CLC cu două bucle de reacţie care prin transformări logice elementare pot 

pune în evidenţă o zonă a circuitelor de memorare şi una a circuitelor de prelucrare, creînd 

astfel posibilitatea segregării funcţionale. Zona circuitelor de memorare fiind separată de cea 

de prelucrare face ca proiectarea acestor subsisteme să să fie realizată independent şi mult 

mai uşor.  

Automatele finite pot fi: 

- asincrone, dacă comutarea automatului este nesincronizată, fiind la discreţia 

variabilelor de intrare; 

- sincrone, dacă comutarea automatului are loc sincronizat, numai la anumite 

momente, date de fronturile active ale unui semnal de ceas.   

Figura 6.1 
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Dacă structura circuitului secvenţial de ordinul 1 ar fi perfect transparentă atunci orice 

modificare a ieşirii va fi resimţită pe bucla automatului determinând o nouă modificare a stării 

sale. Aceasta înseamnă că cea de-a doua buclă se închide continuu generând un 

comportament a cărui dependenţă în timp depinde doar de întârzierile asociate acestei 

bucle. Se impune deci ca zona de memorie a automatului să fie formată din circuite bistabile 

de tip master – slave ce comută la comanda unui ceas. 

Utilizarea în cadrul automatelor finite a bazelor de timp şi 

a celulelor de memorie de tip master – slave face ca 

tranziţiile dintr-o stare în alta, oferite pe ieşiri, să fie mai 

uşor de controlat, să se poată face numai pe frontul activ 

al ceasului, iar între două fronturi de ceas acestea să fie 

memorate. Fiecarei perioade de ceas îi va fi asociată o 

singură stare a automatului.  

Noua structură de automat sincron (fig. 6.2) conţine un 

CLC ca element de prelucrare şi un registru ca element de 

memorare. Astfel că datorită segregării funcţionale şi a 

sincronizării automatului prin introducerea unui semnal de 

ceas se obţine o structură controlabilă atât ca funcţionare 

cât şi ca proiectare şi realizare.  

Circuitele basculante bistabile au fost tratate în capitolul anterior ca circuite secvenţiale de 

ordinul 1. Aceste circuite prezentau o autonomie parţială în sensul că nu puteam avea un 

comportament independent pe ieşire la modificarea variabilelor de intrare. Circuitele 

basculante bistabile de ordinul 2 se deosebesc de primele prin faptul că evoluţia lor pe ieşire 

se manifestă şi în cazuri în care variabilele de intrare nu îşi modifică valoarea. Modificarea 

evoluţiei stării acestora putând avea loc doar la orice comutare a ceasului. 

Printre cele mai simple automate bistabile sunt CBB de tip T şi CBB de tip JK.  

Din punct de vedere funcţional CLS de ordinul 2 (automatele finite) îşi găsesc utilitatea în:  

- sisteme de comandă şi control; 

- sisteme de prelucrare secvenţială; 

- sisteme de generare a şirurilor de simboluri. 

Cele mai simple structuri logice secvenţiale de ordinul 2 le vom numi automate finite 

elementare . Cele mai întâlnite astfel de automate sunt: bistabilul T, bistabilul JK, bistabilul 

D, circuitele de numărare, registrele de deplasare cu reacţie, divizoarele programabile, 

memoriile FIFO, memoriile LIFO. 

Figura 6.2 
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2.2 Tipuri de automate bistabile 
 

2.2.1 Automatul bistabil tip T 

Bistabilul de tip T este cel mai simplu automat finit ce 

foloseşte ca circuit de memorare un bistabil D care 

aduce la ieşirea sa nenegată Q informaţia de pe 

intrarea de date D cu o întârziere de un tact de ceas iar ca 

CLC se foloseşte o poartă XOR (fig. 6.3a). Simbolul 

acestui bistabil este prezentată în fig. 6.3b. 

Principiul de funcţionare constă în faptul că la 

fiecare impuls de ceas, pentru T = 0, se realizează 

memorarea stării anterioare, deci Q+ = Q sau Qn+1 = Qn, 

iar pentru T = 1 se comută în starea complementară stării 

anterioare, adică QQ =+
 sau nn QQ =+1 . 

Tabela de adevăr corespunzătoare funcţionării 

bistabilului T este prezentată în tabelul 6.1. 

Se realizează funcţia: 

  QTDQ ==+
 (6.1) 

 

 

Exemplul 6.1 

Să se implementeze un divizor cu 2 a frecvenţei unui ceas cu ajutorul unui bistabil T. 

Soluţie:  

Dacă se conectează intrarea T la 1 logic, 

atunci la fiecare front activ de ceas vom 

avea QQ =+
. Aceasta înseamnă că pe o 

perioadă a ceasului vom avea 1 logic iar pe 

alta 0 logic, şi aşa mai departe, realizând 

astfel, la ieşirea negată sau nenegată a 

bistabilului, un semnal cu o perioadă dublă, 

deci cu o frecvenţă pe jumătate. Formele 

de undă ce rezultă din această 

implementare sunt prezentate în figura 6.4. 

 

 T Q Q+ 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 Tabelul 6.1 
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Figura 6.5 
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2.2.2 Automatul bistabil de tip JK 

Bistabilul RS de tip master – slave avea un comportament imprevizibil în cazul în care R = 

S = 1. Se doreşte obţinerea unei structuri asemănătoare cu cea a bistabilului RS master – 

slave dar care să aibă un comportament determinant în toate cele 4 configuraţii binare de 

intrare. Acest lucru poate fi realizat cu ajutorul noii structuri de tip automat (fig. 6.5). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de funcţionare a 

automatului bistabil de tip JK este 

redată în tabelul 6.2. Funcţiile care 

definesc bistabilul JK: 

          QKQJQ +=+
 

          QKQJQ +=+
    (6.2) 

 În figura 6.6 sunt prezentate 

formele de undă corespunzătoare 

funcţionării acestui bistabil. 

 

 

 

 

 

J K Q+ funcţie 

0 0 Q  memorare 

0 1 0 resetare 

1 0 1 setare 

1 1 Q  comutare 

 Tabelul 6.2 

Figura 6.6 
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 Comutările se fac pe frontul negativ al ceasului. Ca şi în cazul bistabililor de tip RS 

master-slave, şi la bistabili de tip JK trebuie să se ţină seama că pentru comutările corecte 

este necesar ca intrările J şi K să fie stabile în jurul frontului activ al tactului iar timpii de set-

up tSU şi, respectiv de hold tH să fie de valori cât mai mici. În paralel cu evoluţia ieşirii există 

şi o evoluţie a spaţiului stărilor ceea ce constituie principala caracteristică a sistemelor logice 

secvenţiale. 

  

Exemplul 6.2 

 Pornind de la funcţionarea bistabilului JK, să se implementeze un bistabil de tip T. 

 Soluţie: 

 Din tabelul 6.2 se constată că în cazul în care 

variabilele de intrare J şi K iau aceiaşi valoare, deci 

aceste intrări sunt legate împreună, automatul devine un 

bistabil T sincron. În acest caz vom avea funcţiile: 

  QTQTQTQ =+=+
 

  QTQTQTQ =+=+
        (6.3) 

 

2.2.3 Automatul bistabil de tip D 

 Structura din figura 6.8 reprezintă o 

structură de bistabil de tip D realizată ca sistem de 

ordinul 2. Introducerea unei bucle suplimentare a 

condus la optimizarea bistabilului D de ordinul 1. Prin 

comparaţie cu structura de bistabil de ordinul 1, 

noua structură este o structură simplificată cu mai 

puţine porţi logice şi care are o viteză sporită de 

comutare ceea ce o face să fie impusă în 

implementări industriale.   

 Automatul bistabil de tip D comută pe 

frontul pozitiv al ceasului. Dacă CK = 0, atunci 

ieşirile Q1 şi Q2 ale primelor 2 latch-uri sunt forţate în 

1, indiferent de valoarea aplicată pe intrarea de 

date D. În această situaţie cel de-al treilea latch va 

memora situaţia anterioară. Dacă ceasul comută din 

0 în 1 şi D = 1, ieşirea Q1 rămâne nemodificată în 1 

iar Q2 comută în 0, comandat de starea latch-ului 

anterior şi duce ieşire Q în 1. Dacă D = 0, pe 

frontul pozitiv al ceasului, Q1 = 0 şi Q2 îşi 

pastrează starea. Ieşirea negată a celui de-al 

treilea latch trece în 1 ceea ce face ca ieşirea Q = 0.  

În ambele cazuri automatul a comutat conform intrării D. 
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