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A&mP 09 

AUTOMATE SECVENŢIALE FINITE 

 

3.1 Formalismul automatelor secvenţiale finite 

 

3.1.1 Descrierea formală a automatelor secvenţiale finite. Definiţii  

Automatele finite au fost definite ca fiind acele circuite numerice 

de ordinul 2 formate dintr-un bloc de memorie, o structură CLC de 

prelucrare şi o cale de reacţie. Calea de reacţie face ca automatul să 

fie relativ independent de intrări şi el să poată să evolueze şi în 

funcţie de starea sa internă. Ieşirea unui automat nu este 

determinată doar de semnalele aplicate pe intrare, ci este 

condiţionată şi de starea sa internă. Împreună cu intrarea, starea 

automatului este cea care determină evoluţia sa, şi duce la o 

autonomie care caracterizează sistemele numerice de ordin 2. 

Faptul că evoluţiei ieşirilor îi este asociată o evoluţie a stării sale 

interne într-un spaţiu finit de secvenţe binare, face ca un astfel de automat să fie numit 

automat secvenţial finit (ASF). 

  În descrierea formală a unui automat secvenţial apar următoarele componente: 

• X = (x0 x1 , … , xn) - mulţimea configuraţiilor binare de intrare; 

• Y = (y0 , y1 , … , ym) - mulţimea configuraţiilor binare de ieşire; 

• Q = (q0 , q1 , … , qp) - mulţimea configuraţiilor binare de stare. 

• QQX →:  - funcţia de tranziţie a stării; 

• YQX →:  - funcţia de tranziţie a ieşirii pentru automate de tip Mealy; 

• YQ →:  - funcţia de tranziţie a ieşirii pentru automate de tip Moore. 

  Funcţia   poate fi folosită în locul funcţiei   pentru că în descrierea evoluţiei stărilor 

prin funcţia   s-a ţinut cont şi de intrare.  

  Dacă automatul este descris pe ieşire de funcţia  , atunci acesta este un automat 

Mealy, iar, dacă este descris pe ieşire de funcţia de tranzitie  , atunci acesta este un 

automat Moore. Diferenţa dintre cele două automate fiind aceea că la automatul de tip Moore 
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ieşirea se deduce strict din stare, efectul intrării asupra ieşirii fiind dat numai prin intermediul 

stării. 

 Codomeniile funcţiilor de tranziţie pentru stare Q şi pentru ieş ire Y nu presupune că, 

pentru diferite elemente din X x Q, vor fi acoperite toate elementele acestor mulţimi. În 

realitate, pentru un element din X x Q sau din Q, prin aceste funcţii de tranziţie pot rezulta 

mai puţine sau multe elemente din Q sau din Y, caz în care tranziţia unui automat se numeşte 

nedeterministă. Dacă aplicaţiile  ,  ,   sunt biunivoce, atunci spunem că automatul este 

determinist. Un automatul secvenţial finit presupune obligatoriu ca mulţimile X, Q şi Y să fie 

finite. ASF-urile sunt circuite logice secvenţiale de ordinul 2 complexe ce depind de funcţii 

de tranziţie mai puţin obişnuite.  

 Un semiautomat secvenţial este descris de mulţimea X a configuraţiilor binare de 

intrare, mulţimea Q a configuraţiilor binare de stare şi de functia QQX →:  de tranziţie 

a stărilor. Acesta este o parte a unui automat secvenţial. 

 

3.1.2 Tipuri şi structuri de automate secvenţiale finite 

 În funcţie de modul în care este descrisă funcţia de tranziţie a ieşirii, automatele pot fi 

de tip Mealy sau Moore. De asemenea, automatele secvenţiale pot fi imediate dacă 

evaluarea funcţiei de tranziţie a ieşirii este făcută concomitent cu citirea intrării şi evaluarea 

funcţiei de tranziţie a stării  sau pot fi cu întârziere dacă evaluarea funcţiei de tranziţie a 

ieşirii este făcută cu un tact întârziere în raport cu citirea intrării şi evaluarea funcţiei de 

tranziţie a stării.  Astfel că vom deosebi: 

- ASF Mealy imediat – a căror ieşiri urmăresc concomitent variaţiile intrărilor (fig. 

7.2a); 

),()( jik qxty = , cu )(txx ii =  şi )(tqq jj =   (7.1) 

- ASF Mealy cu întârziere – a căror ieşiri urmăresc cu întârziere de un tact variaţiile 

intrărilor (fig. 7.2b); 

),()1( jik qxty =+ , cu )(txx ii =  şi )(tqq jj =   (7.2) 

- ASF Moore imediat -  a căror ieşiri urmăresc cu întârziere de un tact variaţiile 

intrărilor (fig. 7.3a); 

)()( jk qty = , cu )(tqq jj =  şi )(tyy kk =    (7.3) 

- ASF Moore cu întârziere - a căror ieşiri urmăresc cu întârziere de două tacturi 

variaţiile intrărilor (fig. 7.3b); 

)()1( jk qty =+ , cu )(tqq jj =      (7.4) 
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Din punct de vedere formal, semiautomatul este caracterizat de mulţimea 

configuraţiilor binare de intrare X, mulţimea configuraţiilor binare de stare Q şi funcţia de 

tranziţie a stărilor QQX →: . Funcţia de tranziţie a stărilor sale este aceiaşi indiferent 

de tipul automatului, fiind dată de relaţia: 

),()1( jik qxtq =+ , cu )(txx ii =  şi )(tqq jj =   (7.5) 

 

Structura unui semiautomat este simplă, fiind format doar din acea parte de 

automat (CLC + REGISTRU) care conţine evaluarea secvenţelor de stare, şi nu conţine 

partea de structură pentru evaluarea ieşirilor. Din punct de vedere fizic o asemenea structură 
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nu poate fi posibilă, fiind lipsit de sens să vorbim de un circuit cu intrări şi fără ieşiri. Se 

admite soluţia pentru o structură fizică de semiautomat că mulţimea configuraţiilor binare de 

ieşire se confundă cu cea a configuraţiilor binare pentru stare, deci Y = Q.   

3.1.3 Etape ale proiectării ASF 

Proiectarea unui ASF porneşte de la identificarea problemei, a destinaţiei pe care 

urmează să o aibă automatul. Pe tot parcursul proiectării unui automat se va ţine cont de 

specificaţiile oferite. Astfel că un automat ASF se poate dezvolta ca un automat bazat numai 

pe memorare şi prelucrare ce funcţionează în urma unui algoritm simplu, ca un circuit de 

comandă, ca un circuit de control sau orice altă combinaţie a acestor funcţiuni. 

Etapele proiectării unui ASF se bazează pe următorii paşi: 

1. Identificarea problemei - este nevoie a se ştii care este destinaţia ASF–ului, care 

sunt specificaţiile tehnice ce trebuie să le îndeplinească, care e rolul lui, deci funcţia sa de 

bază în sistemul electronic din care va face parte. 

 2. Analiza specificaţiilor cerute - în urma acestor analize, circuitul se transformă într-o 

structură cu un număr n de semnale de intrare ce corespund condiţiilor impuse pe care le 

vom nota cu x0, x1, x2, …, xn-1, şi cu un număr m de semnale de ieşire ce corespund 

rezultatelor, cerinţelor specificate, pe care le vom nota cu y1, y2, …, ym. Aceste rezultate sunt 

generate  în mod independent unele de altele şi au rolul de a fi semnale de comandă sau de 

control pentru alte circuite aflate în proces.  

 3. Descompunerea setului de specificaţii funcţionale în stări logice ale ASF şi  

determinarea stărilor logice funcţionale: q0, q1, q2, … , qp-1 . 

 4. Realizarea organigramei ASF care să corespundă funcţional unui algoritm logic al 

funcţionării circuitului fizic. 

 5. Implementarea ASM 

  a) codificarea stărilor logice corespunzătoare funcţionării ASF; 

b) determinarea diagramelor de tranziţie ale variabilelor de stare şi ale 

variabilelor de ieşire; 

c) determinarea funcţiilor de tranziţie de stare   şi de ieşire   sau  ; 

e) implementarea funcţiilor de tranziţie de stare   şi de ieşire   sau  . 

 6. Analiza funcţionării (corecte) se va urmării funcţionarea ASF în cazul limită date de 

curse critice sau hazard al semnalelor de ieşire. Rezultatul funcţionării va fi validat prin 

implementarea la nivel fizic, real. 

 Organigramele de tip imediat şi cele cu întârziere sunt identice ceea ce conduce la un 

mod de proiectare similar. În final, la implementare, automatele cu întârziere mai au 

adaugate în plus un registru pentru ieşire . 


