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A&mP 08 

SISTEME NUMERICE DE ORDINUL 2 

(CLS de ord. 2 - AUTOMATE ELEMENTARE) 

 

2.4 Automate elementare cu registre şi numărătoare 

2.4.4 Registre de deplasare cu reacţie 

 Registrele de deplasare cu reacţie (fig. 6.23) sunt automate formate dintr-un registru 

de deplasare şi un circuit logic combinaţional care aflat pe calea de reacţie este responsabil 

cu realizarea unei funcţii logice de stare ce se 

aplică pe intrarea serială şi care e dependentă 

de stările curente ale registrului: 

 ),...,,( 021 QQQfy nn −−=  (6.9) 

 Rezultatul acestei operaţii se înscrie în 

prima celulă de memorie a registrului sincron cu 

tactul semnalului de ceas. Funcţiile de stare ale 

fiecărei celule de memorie din registrul de 

deplasare vor fi definite de: 

)()( 11 −−= kjkj tQtQ  şi  

 )),(()( 10 xtqfytQ kk −== , unde 0121 ,...,, QQQQq nn −−=  

 După natura funcţiei logice de stare vom deosebi mai multe tipuri de registre de 

deplasare cu reacţie: 

- registrul de deplasare în inel(Johnson); 

- numărătorul tip bandă (Moebius); 

- generatorul de secvenţe binare. 

Registrul de deplasare în inel (Johnson)  

Funcţia logică de stare ce caracterizează acest automat este: 1−= nQy . Aceasta înseamnă 

că prin reacţie, la fiecare impuls de ceas, se înscrie în prima celulă conţinutul ultimei celule. 

Iniţial registrul serie-paralel este încărcat paralel printr-o comandă de încărcare aplicată pe 

intrarea de LOAD pe durata unui impuls de ceas. Evoluţia stărilor registrului va fi o permutare 

circulară ce depinde de starea iniţială. 

Figura 6.23 
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 O problemă care poate să apară 

la acest circuit e faptul că dacă din 

întâmplare se ajunge într-o stare 

nedorită, evoluţia lui se schimbă fără nici 

o posibilitate de a reveni la ciclul iniţial. 

Soluţia ar fi ca după fiecare ciclu parcurs 

sa se facă o nouă încărcare a registrului 

sau, pe baza tabelului de adevăr implicit, 

să se gasească CLC-ul care să readucă 

pe durata unui ciclu starea iniţială.  

Un exemplu de registru de deplasare în inel (Johnson) foarte des utilizat în practică 

este dat de circuitul cu starea iniţială 01...00)0( =q . În figura 6.24 este prezentat un registru 

de deplasare în inel pe 4 biţi. Acesta va avea următoarele stări de evoluţie: 0001, 0010, 

0100, 1000, 0001, etc. 

Numărătorul tip bandă (Moebius)  

 Numărătorul Moebius este un 

registru de deplasare cu reacţie la care 

funcţia logică de stare este: 
1−= nQy . 

Aceasta înseamnă că prin reacţie, la fiecare 

impuls de ceas, se înscrie în prima celulă 

conţinutul negat al ultimei celule. Cel mai 

frecvent numărător este cel la care starea 

iniţială este 00...00)0( =q .  

În figura 6.25 este prezentat un numărător Moebius pe 4 biţi caracterizat de evoluţia: 

0000, 0001, 0011, 0111, 1111, 1110, 1100, 1000, 0000, etc. 

Generatoare de secvenţă binară   

 Un generator de secvenţă reprezintă un registru de deplasare cu reacţie capabil să 

genereze o succesiune de biţi 0 sau 1 cu o structură dată. Dacă această succesiune se 

repetă după un anumit număr de biţi vom spune ca avem de a face cu un generator de 

secvenţe deterministe cu lungime finită altfel generatorul de secvenţe este aleator cu lungime 

infinit. 

Figura 6.24 
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 Caracteristic secvenţelor binare aleatoare este faptul că probabilitatea ca la un 

moment tk în succesiunea de biţi să apară 0 este egală cu probabilitatea ca în secvenţă să 

apară 1.  

 Secvenţele deterministe de o anumită lungime L pot fi generate de un registru de 

deplasare cu reacţie cu n celule de memorie pentru care : 12 − nL . Dacă structura 

secvenţei este impusă, nu întotdeuna va fi posibilă generarea acesteia cu un număr minim 

de celule binare. Totuşi se poate configura CLC-ul astfel ca registrul să treaca într-o ordine 

oarecare printr-un număr maxim de stări nenule ( 12 −n
 stări ). Printre funcţiile de stare 

logice capabile să genereze secvenţe deterministe de lungime maximă prezentăm: 

10 QQy = , 
21 QQy = , 1−= jj QQy , 210 QQQy = , etc. Secvenţele aleatoare 

deterministe de lungime maximă se mai numesc şi secvenţe pseudoaleatoare (SPA), ele 

având proprietăţi asemănătoare cu cele ale secvenţelor aleatoare fără a avea dezavantajul 

de a nu fi repetabile. Pentru un utilizator care foloseşte porţiuni mult mai mici decât lungimea 

acesteia, secvenţa utilizată apare ca fiind aleatoare. 

 

 

2.5 Circuite de memorie ca CLS de ordinul 2 

2.5.1 Memoria FIFO (first input-first output) 

Memoria FIFO (first input – first output) are la bază principiul „primul intrat, primul ieşit”. Ea 

este o memorie structurată ca un şir de date cu acces secvenţial la ambele capete (fig. 

6.26a), la un capăt se scrie iar la celălalt se citeşte informaţia. Memoria FIFO face parte din 

categoria sistemelor de ordinul 1 dar poate fi implementată şi mai eficient cu numărătoare şi 

registre de ordinul 2. Ea este foarte des utilizată ca memorie tampon între două procese (fig. 

6.26b).  
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 Procesul 1 trimite informaţii Din şi comenzi de scriere W a acestora către memoria FIFO 

atât timp cît semnalul primit de la aceasta FULL arată că memoria nu e plină şi, deci, există 

spaţiu de memorie disponibil. La rândul lui cel de-al doilea proces poate primi informaţii din 

memoria FIFO în urma unei cereri de citire R făcute acesteia atât timp cât semnalul primit 

de la aceasta EMPTY arată că memoria nu e goală. Citirea informaţiei din memorie se face 

în aceişi ordine cu scrierea acesteia. Comanda de citire este distructivă deoarece informaţia 

o dată citită din memorie, ea dispare, lăsând loc pentru o altă informaţie spre a fi citită. Toate 

operaţiile sunt sincronizate de un ceas CK. 

Implementarea memoriei FIFO este făcută sub 

forma unei reţele circulare de celule de memorie iar 

parcurgerea şi adresarea acestei reţele este făcută cu 

ajutorul a două numărătoare (pointeri) de scriere WP şi 

de citire RP (figura 6.27). Este de dorit ca cei doi pointeri 

să nu se depăşească. Pointerul RP trebuie să fie înăintea 

pointerului WP, cel mult pot fi pe aceiaşi poziţie în cazul 

în care memoria este golită sau plină în funcţie de 

pointerul care a fost incrementat ultimul. 

2.5.2 Memoria stivă LIFO (last input - first output) 

Memoria stivă LIFO (fig.6.28) reprezintă 

un automat finit care se bazează pe 

principiul „ultimul intrat, primul ieşit”. 

Memoria permite stocarea unui şir de date 

ce sunt citite sau scrise de la acelaţi port, 

mod de funcţionare ce i-a sugerat 

denumirea. Citirea informaţiei din 

memorie se face în ordine inversă scrierii 

acesteia. Comanda de scriere este numită 

PUSH, pentru că şirul de informaţii este 

impins în memorie pentru a face loc, la suprafaţă, unei noi informaţii. Comanda de citire este 

numită POP, pentru că este extrasă informaţia din vârful stivei. În lipsa celor două comenz i 

conţinutul memoriei se conservă prin comanda NOOP. La scriere şi la citire memoria se 

comportă asemeni registrului de deplasare serie stînga-dreapta. La scriere conţinutul 

memoriei se deplasează spre stânga, facând loc primei locaţii Q0 pentru a primi o informaţie. 

La citire, informaţia din vârful stivei Q0 este scoasă afară şi tot conţinutul memoriei se 

Figura 6.27 
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deplasează spre dreapta. Deci, informaţia de la scriere sau de la citire va fi formată din biţii 

cei mai puţin semnificativi. 

Structura codificată a comenzilor este: 

- dacă C1C0 = 00, atunci C = POP; 

- dacă C1C0 = 01, atunci C = PUSH; 

- dacă C1C0 = 10, atunci C = NOOP; 

- dacă C1C0 = 11, atunci C = RESET. 

 

Comanda C1C0 = 11, unde C = RESET, poate fi folosită pentru resetarea întregului 

conţinut al memoriei LIFO. 

O variantă posibilă de memorie 

LIFO, realizată ca sistem de ordinul 2, 

este prezentată în figura 6.29. Structura 

are în compunere un numărător 

reversibil şi o memorie RAM. Şirul de 

informaţii sunt stocate în memorie la 

adrese succesive oferite de numărător. 

Starea numărătorului va fi pointerul de 

PUSH sau POP. Avantajul acestei 

implementări constă în capacitatea mare 

de stocare a memoriei.  
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