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Codificarea informației binare

 In sistemele digitale informaţia se transmite sub forma unor cuvinte binare 
care sunt o succesiune de biţi, adică o succesiune de cifre care pot lua valoarea 
“0” sau “1”. Cuvântul „bit” vine de la „BInary digiT”.

 Lungimea unui cuvânt binar este data de numarul total de biţi care compun
cuvantul. De exemplu B=”10010101” este un cuvânt binar având lungimea 8.

 Un cuvant cu lungimea de 8 biti se numeste Byte. Lungimile cuvintelor cu 
care opereaza calculatoarele ( date si adrese) sunt multipli ai unui Byte ( 
multipli de 8 biti).

 Dacă avem cuvântul binar B=”a7a6a5a4a3a2a1a0”, bitul cel mai din stânga a7

se numeşte “Cel mai semnificativ bit” notat  MSB (“Most significant bit”) iar 
bitul cel mai din dreapta a0 se numeşte “Cel mai puţin semnificativ bit” sau 
LSB (“Less significant bit”).
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Codificarea informației binare

 Cu ajutorul unui cuvânt având lungimea N se pot descrie 2N informaţii 
diferite. Aceste informaţii pot fi cantitative sau calitative. 

 Informatii cantitative: combinaţiile pe 4 biţi pot descrie 16 informaţii 
(cuvinte) diferite. Prin asocierea codului zecimal corespunzător fiecărui cuvânt 
binar, rezultă reprezentarea în binar a numerelor zecimale de la 0 la 15. Cu 
aceste numere binare se pot realiza operaţii aritmetice de adunare, scădere, 
înmulţire, împărţire, etc. Cu cât lungimea cuvintelor binare este mai mare se pot 
realiza operaţii cu numere mai mari.

 Informatii calitative: cu ajutorul cuvintelor pe 4 biti se pot descrie si 
transmite 16 nuante diferite de grei astfel ca pentru “0000” sa fie codat ALB iar 
pentru “1111” sa fie codat NEGRU. Daca se doreste codificarea culorilor, se 
vor putea transmite 16 culori diferite cu 4 biti. Este evident ca e nevoie de 
cuvinte de lungime mult mai mare pentru a transmite imagini de calitate, de 
exemplu cu 8 biti vom putea codifica 256 culori diferite.
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Codificarea informației binare

Codificarea binara a unui domeniu de nuante de gri pentru o imagine folosind (a) 1 bit 

petru doua niveluri de gri, (b) 4 biti pentru 16 niveluri de gri si (c) 8 biti pentru 256 niveluri

de gri

(b)

(a)

(c)



Circuite integrate digitale – Coduri binare si funcții logice 5

Codificarea informației binare

 Codul – stabileşte o corespondenţă univocă între elementele a două mulţimi. 
In cazul sistemelor digitale corespondenţa se face între numerele binare şi 
numerele zecimale, cuvinte binare – nivele de gri, cuvinte binare – cifre arabe 
sau caractere alfanumerice, etc.

Tabelul 1.1. Exemple de coduri  utilizate în electronica digitală

Nr zecimal

Cod 

binar de 

4 biti

Cod 

BCD

Cod 

hexage

simal

0 0000 0000 0

1 0001 0001 1

2 0010 0010 2

3 0011 0011 3

4 0100 0100 4

5 0101 0101 5

6 0110 0110 6

7 0111 0111 7

Nr zecimal

Cod 

binar de 

4 biti

Cod 

BCD

Cod 

hexage 

simal

8 1000 1000 8

9 1001 1001 9

10 1010 xxxx A

11 1011 xxxx B

12 1100 xxxx C

13 1101 xxxx D

14 1110 xxxx E

15 1111 xxxx F
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Coduri binare

 Trecerea de la baza 2 la baza 10 se face astfel: reprezentarea în baza 10 este o 
combinaţie liniară a puterilor lui 2 de la 0 la N-1 unde N este lungimea cuvântului binar, 
coeficienţii fiind chiar biţii corespunzători rangurilor de la 0 la N-1.

Exemplul 1.1. Codul binar B2=”01011110” se scrie în baza 10: 

 Trecerea din baza 10 în baza 2 se face prin împărţiri repetate cu 2 şi scrierea 
resturilor obţinute în ordinea inversă a obţinerii lor.

Exemplul 1.2. Codul zecimal 94 obţinut anterior se transpune în baza 2 după cum 
urmează: Se împarte 94 la 2 se obţine câtul 47 şi restul 0. Acest “0” va fi bitul cel mai 
puţin semnificativ, a0. Se împarte apoi 47 la 2, se obţine câtul 23 şi restul 1 (a1). Se 
împarte 23 la 2 şi avem câtul 11 şi restul 1(a2). Impărţind 11 la 2 se obţine câtul 5 şi 
restul 1(a3), şi împărţind din nou 5 la 2 avem câtul 2 şi restul 1(a4). Impărţind 2 la 2 se 
obţine câtul 1 şi restul 0(a5). Impărţind 1 la 2 se obţine restul 1(a6). Cuvântul are 
lungimea de 7 biţi B(2)=(1011110), care se poate scrie pe 8 biţi fără a-i schimba 
valoarea, prin adăugarea unui 0 pe poziţia MSB: B(2)=(01011110).

7 6 5 4 3 2 1

10

0

B = 0 2 +1 2 + 0 2 +1 2 +1 2 +1 2 +1 2

+0× 2 = 64 +16 + 8 + 4 + 2 = 94

× × × × × × ×







1

0
10 2

n

i

i

ibD
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Coduri binare

 In sistemele digitale semnalele generate de componentele circuitelor pot avea 
una din două stări distincte: adevărat sau fals, prezent sau absent, conducţie sau 
blocare,  (starea ON sau OFF), circuitul poate fi alimentat sau nu, etc. 

 Aceste stări pot fi simbolizate prin „0” sau „1”.

 Informaţia digitală “0” sau “1” este conţinută  de obicei în valoarea 
potenţialului semnalului electric într-un punct. Dacă potenţialul electric are 
valoarea ridicată “HIGH”, de obicei egală cu tensiunea  de alimentare, 
informaţia corespunzătoare este “1”. Dacă potenţialul electric are valoarea 
joasă “LOW”, de obicei egală cu potenţialul bornei de masă sau 0 V, 
informaţia corespunzătoare este “0”.

 Această reprezentare se numeşte logică pozitivă şi este utilizată în marea 
majoritate a cazurilor.
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Semnale si circuite digitale

 In figura 1.1. este dat un exemplu simplu de circuit care lucrează cu semnale 
digitale. Un bec este alimentat de la o sursa de tensiune continuă prin 
intermediul unui comutator. Dacă acest comutator este în stare deschisă 
(blocat), în starea OFF, tensiunea pe bec este 0V iar informaţia transmisă este 
“0” sau “LOW”. Dacă comutatorul este închis, în starea ON, tensiunea pe bec 
este cea dată de sursă, valoarea “HIGH”, iar informaţia transmisă este “1”.

 Pentru a descrie funcţionarea sistemelor logice care operează cu astfel de 
semnale de tip “TOT” sau “NIMIC”, se folosesc regulile algebrei booleene care 
operează cu variabile de acest fel.

Exemplu de funcţionare a unui circuit digital

K

 
VL

VDC
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Functii logice

 Functiile logice ( binare) opereaza pe o multime de doua elemente:

M = {0,1} 

De aici rezulta o serie de proprietati specifice date in primul rand de faptul ca cele doua
elemente sunt inverse unul altuia

 Operaţiile algebrei booleene sunt intersectia si reuniunea. 

Operaţia multiplicativă ŞI (intersectie) este notată cu punct (), (acesta poate chiar lipsi). 

Operaţia aditivă SAU (reuniune) este notată cu semnul (+). Operaţia NU este notată cu 
bară deasupra variabilei sau expresiei logice (-)

 Operaţiile algebrei booleene au atât proprietăţi generale, valabile pentru orice 
algebră, cât şi proprietăţi specifice acestei algebre. 
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Functii logice

Proprietăţi generale ale operatiilor boolene

Comutativitate: se poate schimba ordinea termenilor in acelasi tip de operatie

Asociativitate: se poate schimba ordinea efectuarii aceluiasi tip de operatie

Distributivitate: se poate schimba ordinea efectuarii operatiilor diferite ( mai intai
SAU si apoi SI, respectiv invers)

abba  abba 

cbacba  )()( cbacba  )()(

acabcba  )( bcaccba  )(
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Functii logice

Proprietati specifice ale operatiilor boolene.

Acestea se bazeaza pe faptul ca cele doua elemente pe care opereaza algebra logica sunt inverse 
unul altuia: .true. (.T.) este inversul lui .false. (.F.), respectiv ‘1’ este inversul lui ‘0’

Identitatea: 0 este element neutru pentru operatia SAU iar 1 este element neutru
pentru operatia SI

Anihilarea: 1 aplicat intr-o operatie SAU da rezultatul 1 indiferent de ceilalti
termeni iar 0 aplicat intr-o operatie SI da rezultatul 0  indiferent de ceilalti termeni

Complementarea: operatia cu ambele elemente simetrice atat pentru SI cat si
pentru SAU da ca rezultat complementul elementului neutru

Teorema dublei negatii

Teorema idempotentei: aplicarea repetata a operatiilor SI si SAU aceluiasi termen
nu schimba valoarea rezultata, indiferent de numarul de repetitii

aaaa  ... aaaa  ...

aa 

aa  0 aa 1

11a 00 a

1 aa 0aa
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Functii logice

Algebra logica prezinta si alte cateva proprietati specifice

Absorbtia ajuta la simplificarea anumitor expresii logice prin eliminarea unor termeni

 Exemple de demonstratie absorbtiei

Exemplul 1.  ( absorbtia termenului simplu )

Rezolvare.

Exemplul 2. (absorbtia termenului negat)

Rezolvare.

abaa  babaa 

{ aababaa
dist




1)1(
1

abaa 

babaa 

{ { baaabababaabababaa
dist




)()1(
11
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Functii logice

Algebra logica prezinta si alte cateva proprietati specifice

 Formulele lui De Morgan permit transformarea expresiilor logice din suma in produs si

invers

Exemplu de demonstrare a primei relatii de Morgan

Se cunosc axiomele pentru termenul (a+b) si inversul acestuia:

Presupunand formula De Morgan ca fiind adevarata, prima relatie de mai sus se poate scrie

Aplicand succesiv comutativitatea si absorbtia dovedim relatia de mai sus :

La fel, se rescrie ecuatia a doua:

Aplicarea distributivitatii, complementarii si anihilarii duce la: 

Care dovedeste ca termenul ���� este intr-adevar complementul lui (a+b), dovedind astfel formula 
lui De Morgan.

baba  baba 

baba 

{ { 00000)()(
00




abbbabaababa
dist

0)()(  baba

{ 11)()(
1




abbabbaababa
abscomm

1)()(  baba

1)()(  baba 0)()(  baba
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Functii logice

 Exemple de utilizare a proprietăţilor algebrei boolene.

Demonstraţi relaţiile următoare:

Exemplul 3

Soluţie

Exemplul 4

Soluţie

babaa  )(

{ bababaaabaa
dist




0)(
0

cacbbacbacbacbacba 

     

{ {

cacbba

ccabbbacaabc

cbacbacbacbacbacba

cbacbacbacba
idemp











)()()(
111

321
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Functii logice

Exemplu. Funcția votului majoritar de 3 variabile

 Formularea problemei: un juriu format din trei membri da verdictul final ‘DA’ (admis)  daca cel
putin 2 membri dau votul ‘DA’

 Se asociaza valoarea logica ‘1’ cu ‘DA’ iar ‘0’ cu ‘NU’

 Circuitul electronic va accepta la intrare 3 variabile logice a,b si c, asociate celor 3 membri si va
furniza la iesire o functie de aceste intrari, functie notata cu f

 Tabelul de adevar care descrie functia f cuprinde o parte ( in stanga) cu toate combinatiile
posibile de 3 variabile, scrise in ordinea de numarare, iar in dreapta valotile pe care le ia functia
pentru toate cele 8 combinatii posibile

a b c f

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

0
0
0
1
0
1
1
1
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Functii logice

 Pornind de la tabelul de adevar se scrie expresia logica a functiei astfel: f ia valoarea ‘1’ daca
1=‘0’, b=‘1’ si c=‘1’ sau 1=‘1’, b=‘0’ si c=‘1’  sau 1=‘1’, b=‘1’ si c=‘0’  sau 1=‘1’, b=‘1’ si c=‘1’ 

Propozitia logica de mai sus se traduce in expresia logica:

 Produsele care contin toate variabilele, simple sau negate, luate o singura data, se numesc
termeni canonici si se noteaza cu P

Prin folosirea proprietatilor algebrei boolene, forma de mai sus se simplifica astfel

 Daca folosim simplificarea de mai sus, mai putem aduna doi termeni redundanti si

Sa cream 3 perechi de produse care permit fiecare reducerea unei variabile

In final se ajunge la expresia simplificata

a b c f

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

0
0
0
1
0
1
1
1

3 5 6 7( , , )f a b c abc ab c abc abc P P P P       

DeM

f ab bc ac ab bc ac     

babaccbacbacba  1)(

cacbbaccbabbcaaacb

cbacbacbacbacbacbacbaf





)()()(

),,(



Circuite integrate digitale – Coduri binare si funcții logice

Functii logice

 Formele canonice sunt exprimate cu ajutorul operatorilor fundamentali şi al 
termenilor canonici. Fiecare termen canonic conţine produse sau sume cuprinzând 
toate variabilele logice ale funcţiei, negate sau nu.

a) Termenii canonici P (produs) sunt exprimaţi prin produse de variabile. Fiecare 
termen P ia valoarea 1 pentru o singură combinaţie a variabilelor, pentru toate 
celelalte combinaţii el având valoarea 0. În termenul P corespunzător unei anumite 
combinaţii, variabilele care au valoarea 0 sunt negate.

De exemplu, pentru o funcţie de 4 variabile a, b, c si d, P5 corespunde combinaţiei 
(0101) , adică a=0, b=1, c=0, d=1 şi este egal cu  P5 =

b) Termenii canonici S (sumă) sunt exprimaţi prin sume de variabile. Fiecare termen S 
ia valoarea 0 pentru o singură combinaţie a variabilelor, pentru toate celelalte 
combinaţii el având valoarea 1. In termenul S corespunzător unei anumite 
combinaţii a variabilelor apar negate variabilele având valoarea 1.

De exemplu, pentru funcţia de 4 variabile din exemplul precedent,
S5 = 

dcba

a b c d+ + +
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Functii logice

 Ţinând cont de expresia şi semnificaţia termenilor canonici se pot deduce 
proprietăţile:

Termenii canonici P şi S sunt complementari: i = 1 … 2n-1

Suma tuturor termenilor P este 1 şi produsul tuturor termenilor S este 0:

ii SP  ii PS 

Termenii canonici pentru o funcţie de 3 variabile.;       

1P
12

0i
i

n






0S
12

1i
i

n






a b c Termeni P Termeni S  

0 0 0

0 0 1

0 1 0

0 1 1

1 0 0

1 0 1

1 1 0

1 1 1

cbaP0 

cbaP1 

cbaP2 

bcaP3 

cbaP4 

cbaP5 

cabP6 

abcP7 

cbaS0 

cbaS1 

cbaS2 

cbaS3 

cbaS4 

cbaS5 

cbaS6 

cbaS7 
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Forma minimă ↔ forma canonică

 Trecerea de la forma minimizata la forma canonica

 Se da funcția:

 Cum se ajunge la forma canonică ? 

f ab bc 

{ { {
7 6 2

2 6 7

( ) ( )

P P P

f ab bc ab c c a a bc

abc abc abc abc abc abc abc

P P P

      

       

  

1

1

a a

a a

 

 

Elemente neutre: 


