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Lucrarea de laborator nr. 2 
 

Circuite Logice Combinationale 
 
 
OBIECTIVE: 
1. Însusirea principiilor de proiectare a functiilor logice. 
2. Familiarizarea cu metodele de simplificare a functiilor logice 
 
ASPECTE TEORETICE SI INDICATII DE ACTIVITATE: 
Pe lânga circuitele logice “clasice”: bistabile, registre, codificatoare, decodificatoare, multiplexoare, numaratoare etc., o 
categorie aparte, utilizate tot mai des în sinteza unor parti componente de logica combinationala si / sau secventiala (din 
cadrul sistemelor digitale) o reprezinta circuitele logice programabile. Aceste circuite contin combinatii de porti logice 
(AND si OR), inversoare (NOT), circuite tri-state si bistabile. Ele pot fi programate pentru a implementa functii logice 
specificate. Uzual, circuitele logice programabile sunt circuite cu o singura utilizare (se pot programa o singura data), 
exista mai nou si circuite reprogramabile, utile în fazele de proiectare si testare a schemelor implementate. Gama de 
tipuri de asemenea circuite este destul de larga; uzual, sunt fabricate în tehnologia CMOS bipolar. 
 
În continuare se va prezenta un exemplu de proiectare si studiu a unui circuit logic combinational în baza caruia, 
studentii, vor efectua propriile cercetari / experimentari. 
 
1. Studentii vor obtine o functie logica (de la profesor) care va urma sa fie cercetata. 
 
 f (A, B, C, D) = A’B’C + ABC + ABC’D’ + (A’ + C + D’)' 
 
2. Conform functiei logice primite se va proiecta circuitul corespunzator, utilizând portile logice necesare. 
 

 
3. Circuitul realizat, se va modela în programul Electronics Workbench. Utilizând blocul Logic Convertor, pentru 

functia proiectata, se va determina tabelul de adevar (vezi tabelul de mai sus) care, ulterior, se va verifica prin 
calcule manuale. 

 
4. În continuare se va purcede la minimizarea functiei logice. Pentru minimizare se va utiliza una (cea mai potrivita) 

din metodele cunoscute de minimizare a functiilor logice: analitica, Veitch-Karnaugh  si Quine-McCluskey (vezi 
conspectul de la prelegeri). 

 
În exemplul dat functia va fi minimizata prin metoda Veitch-Karnaugh. În baza Tabelului de Adevar completam 
diagrama Karnaugh: 
 

Tabelul de adevar 
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5. În baza diagramei Karnaugh se va determina functia logica simplificata: 
 

f (A, B, C, D) = A’B’C + AB + A C’D 
 
 
 
6. În baza functiei simplificate se va proiecta circuitul logic combinational si se va compara cu precedentul. 
 

DC/BA 00 01 11 10 

00 0 0 1 0 

01 1 0 1 0 

11 1 0 1 0 

10 0 1 1 0 
 


