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Lucrarea de laborator nr. 4 
 

Unitatea Aritmetico-Logica 
 
OBIECTIVE: 
1. Studiul principiului de functionare si a destinatiei Sumatoarelor. 
2. Simularea functionarii unui sumator. 
3. Studierea functiilor si simularea functionarii Unitatii Aritmetico-Logice, realizata pe baza circuitului integrat 74181. 
 
ASPECTE TEORETICE SI INDICATII DE ACTIVITATE: 
 
I. Sumatoare Aritmetice. Sumatoarele aritmetice reprezinta componenta 
de baza a Unitatii Aritmetico-Logice (ALU) a microprocesorului. Pe 
lânga operatiile aritmetice de baza ALU se mai utilizeaza la formarea 
adreselor fizice ale registrelor de memorie ale µP-lui. În programul 
Electronics Workbench sumatoarele sunt reprezentate prin doua circuite 
de baza prezentate în figura 4.1: semisumatorul (a) si sumatorul complet 
(b). Iesirile acestor circuite au urmatoarele semnificatii: A, B – intrari de 
date, ∑ - rezultatul sumei, C0 – transfer spre iesire, Ci – transfer la 
intrare. 
 
Studentii, utilizând Convertorul Logic vor determina tabelul de adevar pentru sumatoarele prezentate în figura 4.1, iar 
rezultatele se vor înscrie în tabelele 4.1 si 4.2. 
 
Pentru a obtine valorile de la iesirile ∑ si C0 ale sumatorului, aceste borne se vor conecta consecutiv la borna OUT a 
Convertorului Logic iar rezultatele se vor înscrie în tabel. 

 
Un sumator, ce va avea la intrare cuvinte formate din mai multi biti, se realizeaza pe baza unui semisumator si a n – 
sumatoare. Ca exemplu, în figura 4.2., este prezentat un sumator destinat operarii cu cifre (A, B) formate din trei biti. La 
intrarile A0, A1, A2 si B0,  B1, B2 se conecteaza primul si al doilea operand, iar la iesirile S0, S1, S2 – obtinem 
rezultatele sumei. 
 
Studentii vor modela sumatorul din figura 4.2 si, obtinând valorile lui A si B de la profesor, vor completa tabelul 4.3.  
 
Simularea functionarii sumatorului poate fi realizata utilizând Generatorul de 
Cuvinte – pentru generarea de intrari si indicatoarele în forma de beculete – la iesire. 

 
 

Figura 4.1. Reprezentarea schematica a 
semisumatorului (a) si sumatorului (b). 

Tabelul 4.1. Tabelul de adevar al  
semisumatorului. 
 

A B ∑ C0 

0 0   
0 1   
1 0   
1 1   

 

Tabelul 4.2. Tabelul de adevar al sumatorului. 
Ci A B ∑ C0 

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

 

Figura 4.2 . Sumator a doua 
cuvinte a câte trei biti fiecare. 

Tabelul 4.3. Functionarea sumatorului din figura 4.2. 
A B S0 S1 S2 

A0 A1 A2 B0 B1 B2 S0 C0 S1 C0 S2 C0 
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II. Unitatea Aritmetico-Logica (ALU). În biblioteca programului Electronics Workbench exista un singur circuit 
integrat – 74181, care îndeplineste functiile ALU pentru date formate din patru biti. Integratul 74181, prezentat în figura 
4.3, asigura 32 de regimuri de functionare a ALU (32 de operatii) în functie de starea semnalelor de comanda  S0, S1, 
S2, S3 si M. 
 
Circuitul din figura 4.3 permite simularea a tuturor celor 32 de regimuri de functionare ale unitatii aritmetico-logice 
74181. Regimurile posibile sunt setate prin intermediul comutatoarelor 0, 1, 2, 3 – pentru alimentarea cu semnalul logic 
“0” (legarea la masa) sau “1” (+5V) a intrarilor de comanda S0, S1, S2, S3. În pozitia M=0, ALU îndeplineste 16 
operatii aritmetice (16 combinatii ale semnalelor S0…S3) luând în calcul transferul general de la intrare (Cn=1) sau 
neglijând transferul general (Cn=0). La conectarea comutatorului M în pozitia 1, se vor îndeplini alte 16 operatii – 
setate de comutatoarele 0, 1, 2, 3 – în acest caz starea lui Cn nu modifica operatia îndeplinita de ALU. 

 
Valorile semnalelor A si B sunt generate de Generatorul de Cuvinte (în cod binar) si sunt prezentate (pentru 
comoditate) în cod hexazecimal de Afisajele cu 4 segmente. La iesirile F0, F1, F2, F3 rezultatul operatiei este prezentat 
de acelasi tip de afisaj. 
 
Pe lânga pinii amintiti de intrari (A0…A3, B0…B3) si iesiri (F0…F3), circuitul 74181 mai are si alti pini, destinati 
pentru: VCC – alimentarea +5V, GND – legarea la masa, M – schimba operatiile îndeplinite de ALU, CN – se ia sau nu 
în consideratie transferul de la intrare, CN+4 – indica transferul de la iesire, P – confirmarea transferului, A=B – 
comparator operanzi. 
 
Modificând valorile de la intrarile semnalelor de comanda, pot fi modelate majoritatea functiilor ALU utilizate în 
microprocesoare. În tabelul 4.4 sunt indicate functiile circuitului 74181, în functie de semnalele de comanda (S0…S3) 
si pozitia comutatoarelor M si C. 
 
 
 

 
 

Figura 4.3. Unitatea Aritmetico-Logica realizata pe circuitul integrat 74181. 
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Tabelul 4.4. Functiile circuitului 74181. 

S3, S2, S1, S0 M=0, C=0 M=0, C=1 M=1, C – nu conteaza 

0 0 0 0 A+1 A A’ 

0 0 0 1 (A+B)+1  [OR- fara transfer] A+B     [OR] (A+B)’    [OR] 

0 0 1 0  (A+B’)+1 A+B’ A’⋅B 

0 0 1 1  0  1 0 

0 1 0 0  (A+A⋅B’)+1 A+A⋅B’ (A⋅B)’ 

0 1 0 1 ((A+B)+A⋅B)+1 (A+B)+A⋅B B’ 

0 1 1 0 A-B A-B-1 A⋅B’+A’⋅B 

0 1 1 1  A⋅B’ A⋅B’-1 A⋅B’ 

1 0 0 0 A+A⋅B+1 A+A⋅B A’+B 

1 0 0 1 A+B+1  [ADD- cu transfer] A+B   [ADD- cu transfer] (A+B)’   [cu transfer general] 

1 0 1 0 ((A+B’)+A⋅B)+1 (A+B’)+A⋅B B 

1 0 1 1 A⋅B A⋅B-1 A⋅B   [AND] 

1 1 0 0 A+A+1 A+A 1 

1 1 0 1 (A+B)+A+1 (A+B)+A A+B’ 

1 1 1 0 (A+B’)+A+1 (A+B’)+A A+B 

1 1 1 1 A A-1 A 
 
Nota: 0 – valoarea minima (0000), 1 – valoarea maxima (1111). 
 
Studentii vor simula functionarea circuitului din figura 4.3, pentru toate variantele posibile ale semnalelor de comanda, 
iar pentru variantele indicate de profesor vor verifica justetea calculelor efectuate de ALU. Rezultatele simularilor si 
calculelor se vor înscrie în tabelul 4.5. 
 
Tabelul 4.5. Rezultatele simularii si verificarea operatiilor efectuate de schema ALU (circuitul 74181). 

A=__________  B=___________  

F M C S3, S2, S1, S0 cod hexazecimal cod binar Verificare 

      
      
      
      
      
      
      

 
 
Nota: Deoarece datele de intrare si rezultatele calculelor sunt prezentate de 
Afisaje în cod hexazecimal (cod alfa-numeric), pe lânga cifrele 0…9 se mai 
utilizeaza si literele A, B, C, D, E si F care se reprezinta astfel:  
 
 
SARCINI INDIVIDUALE SI ÎNTREBARI RECAPITULATIVE:  
1. Prin ce se deosebeste un sumator de un semisumator. 
2. Realizati circuitul echivalent al sumatorului si semisumatorului. 
3. În cazul ALU, care este diferenta dintre operatiile (codul de intrare) 0001 si 1001 ? 


