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Lucrarea de laborator nr. 1 
 

Porti logice1 
 
 
OBIECTIVE: 
1. Familiarizarea cu principiul de lucru si functiile programului (soft-ului) Electronics Workbench 5.02. 
2. Studiul principiului de functionare si a destinatiei portilor logice 
 
ASPECTE TEORETICE SI INDICATII DE ACTIVITATE: 
Poarta logica este un circuit logic la care valorile semnalelor de iesire, în orice moment de timp, depind numai de 
valorile lor de la intrare în acelasi moment de timp. 
 
Se cunoaste, ca ca baza matematica pentru dispozitivele numerice de calcul serveste sistemul binar de numarare, care 
utilizeaza numai doua cifre – 0 si 1. Optiunea pentru alegerea sistemului binar de numarare a fost dictat de cerintele 
tehnice (cât posibil de simplu) de realizare a celor mai complexe probleme utilizând un singur element de baza – 
comutatorul (cheia), care are doua pozitii comutat sau deconectat. Daca vom admite prima stare a comutatorului ca 
unitate (logica), atunci a doua va fi zero (logic). Combinatiile posibile sunt reprezentate în figurile 1.1, 1.2 si 1.3. 
 
În figura 1.1 sunt prezentate cheile 1 si 0, comandate corespunzator de tastele 1 si 0, precum si de dispozitivele 
suplimentare: acumulatorul de 5V cu rezistenta interioara de 100 Ω, bec de incandescenta de 6V cu puterea 30 mW, 
care permite “vizualizarea” starii comutatorului: daca becul este aprins (fig. 1.1, a) – comutatorul este în pozitia 1, iar 
daca este deconectat – în pozitia 0 (fig. 1.1, b). 

Studentii vor proiecta circuitele din figura 1.1 si vor simula functionarea lor. 
 
Exista si o alta pozitionare a comutatoarelor în raport cu dispozitivele suplimentare, prezentata în figura 1.2. În aceste 
scheme indicatoarele de nul (zero) si unitate sunt plasate invers raportate la fig. 1.1. La actionarea tastei 1 indicatorul va 
fixa starea 0 (fig.1.2, a) si invers (fig. 1.2, b). Rezulta ca schemele din fig. 1.2, functie de semnalul de iesire, sunt 
inverse schemelor din fig. 1.1 – de aici si denumirea lor: invertoare. 

 
Studentii vor proiecta circuitele din figura 1.2 si vor simula functionarea lor. 
 
Deoarece, sistemele numerice contin o multime de comutatoare (numai un microprocesor contine câteva milioane) si 
ele nu pot transmite informatia de la unul la altul despre starea sa conectând/deconectând “becul”, atunci pentru 
schimbul reciproc de informatie sunt utilizate semnale electrice – tensiunea. În aceste cazuri, ca regula, comutatoarele 
se utilizeaza în regim de invertoare (vezi figura 1.3). 
 

                                                             
1 În lucrare se utilizeaza termenii: circuit logic, poarta logica si poarta TTL – care (aici) au acelasi sens. 
2 Softul Electronisc Workbench este destinat pentru modelarea si simularea functionarii circuitelor electrice si electronic e. 

 a) b) 
Figura 1.1. Imitatoare electromecanice a unitatii (a) si zeroului (b) logic. 

 a) b) 
Figura 1.2. Imitatoare electromecanice a unitatii (a) si zeroului (b) logic conectate în regim de invertoare. 
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În figura 1.3 rezistorul de 490 Ω simuleaza  rezistenta interioara a sarcinii comutatorului, rezistorul de 10 Ω - rezistenta 
comutatorului electronic în pozitie comutata, rezistenta de 500 Ω - rezistenta comutatorului electronic în pozitie 
deconectat continând si sarcina exterioara. Din fig. 1.3 se observa ca existenta la iesire a zeroului logic (1 inversat) 
induce o tensiune de 100 mV (în realitate poate fi putin mai mare), iar prezenta unitatii logice (0 inversat) – tensiunea 
de 2,549 V. Comutatoarele electronice se proiecteaza astfel încât combinatiile parametrilor sai de intrare / iesire sa 
permita detectarea (deosebirea) semnalelor logice de 1 si 0. 
 
Studentii vor proiecta circuitele din figura 1.3 si vor simula functionarea lor. 

 
Cele mai utilizate porti TTL (Tranzistor Tranzistor Logic) sunt portile logice prezentate în figura 1.43: NOT, AND, OR, 
NAND, NOR, XOR si XNOR4. 
 
În tabelul 1.1 sunt prezentate operatiile logice efectuate de 
portile TTL cu doua intrari, unde A si B sunt intrarile, iar 
Y – iesirea. 
 
Tabelul 1.1. 
AND Y=A⋅B NOR BAY +=  
OR Y=A+B XOR BAY ⊕=  

NAND BAY ⋅=  XNOR BAY ⊗=  
 
Studentii vor cerceta valorile semnalului de iesire a portilor logice functie de semnalele sale de intrare. Pentru fiecare 
circuit se va completa tabelul de adevar (tabelul 1.2). 
 
Tabelul 1.2. 

Intrari Iesiri 
A B AND NAND OR NOR XOR XNOR 
0 0       
0 1       
1 0       
1 1       

 
Pentru a studia (determinarea tabelului de adevar sau a functiei de transfer) orice poarta logica, precum si oricare alt 
circuit, putem utiliza: 
1. Convertorul Logic (Logic Converter) – vezi figura 1.5  
2. Generatorul de Semnal Logic (Word Generator) în combinatie cu un Indicator de semnal (Red Probe)– vezi 

figura 1.6 
 

                                                             
3 În unele standarde circuitele enumerate au simboluri diferite de cele prezentate în figura 1.4, dar, în ultimii zece ani, tot mai des 
sunt utilizate simbolurile utilizate de Electronisc Workbench (implicit în lucrare). 
4 Mai multi specialisti folosesc traducerea în limba româna a denumirilor portilor logice: NOT – NU, AND – SI, NAND – SI-NU, 
OR – SAU, NOR – SAU-NU, XOR – SAU exclusiv, XNOR – SAU-NU exclusiv. 

Figura 1.3. Imitatoate 
electromecanice a “1” (a) si “0” 

logic în regim de invertor cu 
indicarea tensiunii de iesire. 

 a) b) 

 a) b) c) d) 

Figura 1.4. Reprezentari grafice a portilor logice. 
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Orice poarta logica poate avea o reprezentare alternativa echivalenta, de exemplu functia de transfer a unui circuit 

NAND va fi: BABAY +=⋅= , iar reprezentarea grafica este prezentata în figura 1.7. Pentru reprezentarile 
alternative a portilor TTL se utilizeaza teorema De Morgan: 
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Studentii vor proiecta circuite logice alternative pentru portile logice: AND, OR  si NOR. – determinând functiile lor de 
transfer. 
 
 
SARCINI SI ÎNTREBARI RECAPITULATIVE: 
1. Se vor obtine deprinderi practice în modelari ale circuitelor 

logice, utilizând programul Electronics Workbench. 
2. Se cunoaste, ca ca unitatea de masura a informatiei serveste 

bitul, ce valori poate avea aceasta unitate? 
3. Se vor proiecta si simula toate circuitele prezente în lucrare. 
4. Se va completa tabelul de adevar (tabelul 1.2) si determina 

functia de transfer pentru toate portile logice disponibile în 
program. 

5. Pentru portile logice, indicate în lucrare, se va gasita câte o 
reprezentare alternativa – utilizând teorema De Morgan. 

6. Aceleasi reprezentari alternative se vor obtine utilizând Convertorul Logic. 
7. În Raportul la lucrare, se vor reprezenta si simbolurile portilor logice prezente în standardele (IEC s.a.) neutilizate 

de programul Electronics Workbench. 

 

Figura 1.7. Reprezentare alternativa a portii 
logice NAND. 

Figura 1.6. Studiul portii NOR prin intermediul Generatorului 
de Semnal Logic. 

Figura 1.5. Studiul portii XOR prin intermediul 
Convertorului Logic. 


