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A&mP 12 

AUTOMATE SECVENŢIALE FINITE 

3.4 Sinteza automatelor secvenţiale finite 
 

3.4.1 Principii de proiectare 

 O primă etapă a proiectării automatelor secvenţiale finite constă în codificarea stărilor de 

tranziţie. Modul în care se face această codificare devine foarte important pentru o 

implementare concretă a acestora. Codificarea va trebui să ţină cont de structura de 

semiautomat, de modul în care este descrisă funcţia de tranziţie a stărilor. Principial, modul în 

care se face codificarea mulţimii Q nu va afecta funcţionarea automatului, în schimb cu 

siguranţă de ea va depinde complexitatea acestuia.  

 În funcţie de modul în care e definit automatul se va face codificarea mulţimilor X şi Y, 

care definesc spaţiul intrărilor şi, respectiv, al ieşirilor. 

 O bună codificare a stărilor automatului va avea efecte concrete în minimizarea 

structurii fizice a circuitelor numerice utilizate. Scăderea complexităţii unui automat 

urmăreşte două obiective: scăderea complexităţii blocului registru şi scăderea complexităţii 

CLC-ului asociat. Scăderea complexităţii blocului registru presupune o codificare a stărilor 

pe cât mai puţini biţi care să conducă la alegerea unui registru cu cât mai puţini bistabili de 

memorie. Scăderea complexităţii CLC-ului asociat presupune o codificare adecvată în planul 

evoluţiei stărilor făcută după reguli care să conducă la funcţii de tranziţie cu cât mai puţini 

termeni şi cu cât mai puţine variabile. O regulă generală de codificare a stărilor nu există, nu 

putem concepe un algoritm simplu, cu caracter de generalizare, care să conducă la o 

codificare a stărilor asociată unei implementări minimale. Izomorfismul din spaţiul stărilor ne 

permite să alegem un tip de codificare adaptat funcţionării la condiţiile ce ii sunt impuse. 

 Să considerăm semiautomatul reprezentat de organigrama din figura 7.11. Vom 

considera două două codificări în spaţiul stărilor.  

Pentru prima codificare alegem: 

     q0 = 00, q1 = 01 şi q2 = 10  

pentru care obţinem funcţiile de tranziţie: 

    1101 QcQcQQ ++=+ , 010 QQcQ =+  (7.8) 

Pentru a doua codificare alegem:  q0 = 11, q1 = 00 şi q2 = 10  

pentru care obţinem funcţiile de tranziţie: 01 QcQ +=+ , 010 QcQQ =+  (7.9) 
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 Se constată că a doua soluţie aleasă este mai 

convenabilă; funcţia de tranziţie +

1Q  este necesitând în 

acest caz un singur circuit SAU cu două intrări faţă de 

prima situaţie în care pe lângă un circuit SAU cu 3 intrări 

se mai adaugă un inversor şi două circuite ŞI.        

 

 

 

3.4.2 Principiul dependenţei reduse 

Principiul dependenţei reduse presupune codificarea stărilor în funcţie de una din variabilele 

de intrare, astfel încât stările care urmează unei stări date să aibă unul din biţi dependenţi 

de aceasta variabilă. De obicei se recomandă a se alege poziţia variabilei sa fie pe bitul cel 

mai puţin semnificativ. 

  În fragmentul de organigramă prezentat în figura 7.12a este făcută codificarea pe 

baza principiului dependenţei reduse faţă de a doua condiţie, variabila de intrare . Stările 

condiţionate de această variabilă, codificate q2 = 010 pentru  = 0 şi q3 = 011 pentru  = 1, 

se scriu simplu q2,3 = 01. 

 În fragmentul de organigramă prezentat în figura 7.12b este realizată o codificare 

redusă faţă de prima condiţie, variabila de intrare .  

 Pentru  = 0 s-a ales codificarea stării q1 = 101, adică 11. 

 Pentru  = 1, când  = 0, s-a ales acelaşi tip de codificare pentru starea q2=11 =111.   
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 Pentru  = 1 şi când  = 1 s-a ales codificarea stării q3 = 10  = 100.  

Se caută ca prin acest tip de codificare să evităm o codificare redusă după mai mulţi biţi de 

intrare. În cazul nostru se evită influenţa lui  în modul de codificare, bitul  fiind suficient. 

 

3.4.3 Principiul variaţiei minime 

Principiul variatiei minime presupune o codificare a stărilor astfel încât stările succesive să 

difere între ele printr-un numar minim de biţi, dacă se poate printr-un singur bit. O astfel de 

codificare urmăreşte codul ciclic Gray. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În fragmentul de organigramă prezentat în figura 7.13 este realizată o codificare pe 

baza principiului variaţiei minime. Starea iniţială q0 = 000 este urmată, în funcţie de cele două 

variabile de intrare, de  trei stări q1 = 001, q2 = 010 şi q1 = 100. Aceste stări nu ţin cont de 

condiţiile impuse (, ) şi diferă faţă de starea anterioară q0 printr-un singur bit. Aceasta 

înseamnă că trecerea de la o stare la alta se face printr-o variaţie minimă a biţilor de intrare 

(un bit). 

 Există situaţii când încercarea de a codifica pe baza acestui principiu nu este posibilă. 

Un exemplu în acest sens îl pot constituie organigramele care au bucle de codificare, în 

interiorul cărora se găsesc alte stări (fig. 7.14). Stările q0, q1, q3 pot fi uşor codificate pe baza 

principiului variaţiei minime, dar alegerea stării q2 este acum imposibilă; aceasta urmează 

să treacă în starea q0 de care diferă prin 2 biţi. O soluţie ar fi introducerea unei stări 

intermediare q4 dar acest lucru presupune o codificare a stărilor pe 3 biţi în loc de 2. Indiferent 

de combinaţia de cod care se încearcă, pe o bucla cu 3 stări nu se poate realiza o codificare 

cu variaţie minimă. 

Figura 7.13 
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3.4.4 Probleme de hazard apărute în urma codificării ASF 

Cele două modalităţi de codificare nu pot fi folosite împreună decât pe porţiuni distincte ale 

organigramei automatului. Aplicarea celor două principii pe porţiuni mai mari de organigramă 

care cuprind bucle şi condiţionări devine imposibilă.  

Codificarea stărilor pe baza principiul dependenţei reduse este foarte utilă pentru automatele 

cu intrări asincrone. 

În fragmentul de organigramă din figura 7.13, pentru  = 1, din starea q0 = 000  se trece în 

stările q2,3 = 0  . Dacă variabila de intrare  comută asincron faţă de ceas, atunci nici biţii 

de stare 
+

2Q  şi 
+

1Q   determinaţi de CLC-uri diferite nu vor comuta sincron unul faţă de celălalt. 

Timpii de setup ai bistabililor asociaţi celor doi biţi de stare sunt diferiţ i. Toate acestea fac să 

avem ca tranziţii oricare din configuraţiile 000, 010, 110 sau 100 pentru starea care urmează 

stării 000. Tranziţiile în 000 sau în 110 sunt din start eronate.  

Soluţia evitării acestui tip de hazard reprezintă codificarea pe baza principiului dependenţei 

reduse. Alegând în continuare variabila  ca variabilă asincronă după care se face 

codificarea şi modificând starea 100 cu 011, vom spune că tranziţia din 000 pentru  = 1 se 

va face cu siguranţă în 01 , comportament acceptabil. Deci, dacă funcţia de tranziţie a stării 

depinde în fiecare moment numai de cel mult o singură variabilă de intrare asincronă, atunci 

este asigurată evoluţia corectă a automatului în spaţiul stărilor. 

Hazardul la ieşirea unui CLC este de neevitat dacă la intrarea acestuia comută mai mult de 

o variabilă binară. În acest context se înscriu şi ieşirile automatelor imediate. Dependent de 

codificarea stărilor ieşirile y ale automatului Moore imediat pot fi caracterizate de tranziţii 

nedorite. Acest lucru poate fi evitat dacă stările sunt codificate după principiul variaţiei 

minime, în sensul că orice tranziţie presupune comutarea a cel mult unui singur bit de stare. 

În situaţia în care intrările comută sincron iar problema hazardului la ieşire are mai puţină 

importanţă (în sensul că poate să nu deranjeze sau automatul este cu întârziere) atunci avem 

o mai mare libertate în codificarea stărilor, care poate fi folosită în optimizarea CLC-urilor 

asociate. Se poate apela la o codificare combinată. 

 Dacă avem zone în care tranziţiile sunt preponderent condiţionate, atunci se preferă o 

codificare bazată pe principiul dependenţei reduse, pentru ca în diagramele de tranziţie să 

avem cât mai puţine apariţii ale variabilei de intrare. Dacă avem zone în care tranziţiile sunt 

necondiţionate sau foarte puţin condiţionate se preferă o codificare cu variaţie minimă, 

diagramele astfel obţinute diferă minim de diagrama de referinţă, obţinând funcţii de tranziţii 

mai simple. 
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Evident în urma operaţiei de codificare este posibil sa rămânem cu o rezervă de coduri. 

Aceasta rezervă de coduri nefolosită o vom asocia unor stări posibile în care automatul poate 

ajunge la punerea în funcţiune sau printr-o funcţionare incorectă. De aceea este necesar ca 

în etapa de proiectare să fie definită o evoluţie pentru fiecare din codurile de rezervă ale 

stărilor. Se poate alege revenirea în spaţiul stărilor utile cum ar fi, de exemplu, în starea 

iniţială, lucru care să fie făcut printr-o resetare a registrului de stare. O altă soluţie ar fi ca 

automatul să atenţioneze printr-o semnalizare în momentul în care se ajunge într-o astfel de 

stare de disfuncţionalitatei (funcţionare eronată). 

3.4.5 Limite de proiectare 

 Descrierea formală a automatelor ne permite ca pentru funcţiile de tranziţie către spaţiul 

stărilor sau al ieşirilor să putem alege diverse traiectorii care pot fi definite diferit, în limitele 

unor restricţii care privesc intrarea sau ale unor restricţii care privesc ieşirea automatului. 

 Principiul dependenţei reduse ne arată imposibilitatea realizării unui automat ale cărui 

tranziţii de la o stare la alta să fie făcute prin testarea a doua sau mai multe variabile. 

Tranziţia dintr-o stare în alta prin testarea unei variabile asincrone nu poate fi făcută corect 

decât printr-o codificare cu dependenţă redusă. Sincronizarea intrărilor asincrone cu registru 

nu este o soluţie deoarece se pot introduce în şirul sincronizat configuraţii binare ce nu există 

în secvenţa asincronă. Cuplarea la intrarea unui automat finit a mai mult de o variabilă 

asincronă se va face astfel încât să fie respectată restricţia în care nici o stare să nu evolueze 

în alta decât prin testarea a cel mult o variabilă asincronă. 

 Hazardul pe ieşire a unui automat Mealy imediat este o certitudine. Funcţiile de tranziţie 

care asigură evoluţia automatului sunt dependente de biţii de stare dar şi de cei de la intrare. 

Ieşirile unui astfel de automat sunt o consecinţă a comutării a cel puţin unui bit de intrare şi 

a unui bit de stare. CLC-ul care calculează funcţia de tranziţie a ieşirii YQX →:  suportă 

pe intrare variaţia a doi biţi. În mod asemănator nici automatul Mealy cu întârziere cu variabile 

de intrare asincrone nu poate fi realizat. Automatele Mealy au sens numai cuplate sincron 

pe intrare, fiind utile în aplicaţiile ce impun o reacţie promptă (în ciclul curent) şi rapidă (direct 

de la ieşirea unui registru). 

 Automatele Moore admit variabile de intrare asincrone, decuplarea dintre intrare şi 

ieşire fiind de această dată posibilă. Acest avantaj este obţinut prin creşterea dimensiunilor 

în spaţiul stărilor. Un automat Moore imediat cu intrări asincrone şi ieşiri fară hazard 

reprezintă, de asemenea, o imposibilitate. Intrările asincrone impun o codificare a stărilor cu 

dependenţă redusă iar eliminarea hazardului pe ieşiri impune o codificare pe baza 

principiului variaţiei minime. Soluţia unui automat cu intrări asincrone şi ieşiri fără hazard o 

constituie automatul Moore cu întârziere. Complexitate! 


