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Seminar 1 
 
 
 
 
 
 

Formalizarea matematică a sistemelor de 
automatizare discretă 

1.1 Noțiuni introductive  
Automatizarea discretă a unui proces industrial presupune tratarea comportării acestuia la 

momente discrete de timp, numărului de momente discrete de timp la care are loc investigația 
corespunzându-i un număr finit de stări ale procesului. La fiecare schimbare a stării, variabila 
discretă timp își modifică valoarea prin adăugarea unei unități, măsura variabilei timp fiind folosită 
pentru ordonarea mulțimii stărilor. Această modalitate de tratare nu presupune neapărat 
desfășurarea discretă a procesului, ci doar faptul că interesează din evoluția variabilei timp 
continuu crescătoare numai momentele la care au loc schimbări de stare în proces. 

Pentru formalizarea matematică a unor astfel de sisteme se face apel la modele abstracte, 
în scopul schematizării până la nivelul unei structuri simbolice a succesiunii evenimentelor ce au 
loc în dispozitivele reale de automatizare a proceselor industriale. Prin abstractizare, problema se 
poate limita la tratarea matematică a trei mulțimi finite: cea a intrărilor (stimuli din exterior) – 
finită, cea a stărilor (finită sau cu repetare după o perioadă finită), și cea a ieșirilor (comenzi către 
proces). Aceste mulțimi sunt structurate, modelele lor conducând la structuri algebrice bazate 
esențial pe algebra logică binară a lui Boole. Dispozitivele de automatizare discretă se încadrează 
astfel într-o clasă a dispozitivelor de prelucrare a informației, de studierea cărora se ocupă o 
disciplină numită teoria algebrică a automatelor finite sau teoria algebrică a schemelor (circuitelor) 
logice. 

Teoria automatelor finite poate aborda automatul din punct de vedere informațional, prin 
observații asupra mulțimii intrărilor și a ieșirilor, fără a se cunoaște modul de realizare al 
corespondenței intrare-ieșire (“black-box”); pe baza tratării informaționale se pot echivala 
automate cu comportări exterioare identice, sau se poate minimiza numărul de stări ale 
automatului. Automatul poate fi studiat însă și din punct de vedere structural, prin care, plecându-
se de la anumite premise să se impună realizarea unui automat echivalent cu un automat dat. 

În cele ce urmează, pentru a se marca deosebirea dintre automatele finite și sistemele 
automate continue și pentru a se preciza utilizarea funcțiilor booleene, se va folosi frecvent, pentru 
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automat finit, termenul de schemă logică (circuit logic), fără ca prin aceasta să se micșoreze 
generalitatea problemei. 

Domeniul sistemelor digitale: 
- un sistem digital este adesea proiectat pentru a satisface două sarcini corelate: (i) să 

controleze aparate; (ii) să realizeze calcule; 
- un sistem digital poate realiza unele calcule și, pe baza rezultatelor obținute, să ia 

anumite decizii de comandă. 

1.2 Semnale logice  
Este important de precizat/menționat că semnalele de intrare și de ieșire ale unui sistem 

digital/schemă logică/circuit logic au două valori și că se vor folosi două tensiuni, căte una pentru 
fiecare valoare. Sistemul digital poate folosi, de exemplu, 5 volți și 0 volți pentru a se reprezenta 
cele două valori. În loc să ne referim la tensiuni specifice, se preferă să ne referim la semnale logice 
cu două valori. Sistemul digital va fi proiectat cu componente care pot accepta și care generează 
semnale logice cu două valori. Cele două valori corespund stărilor DESCHIS și ÎNCHIS (ON și OFF). 
Uneori sunt folosiți termenii de ADEVĂRAT și FALS (TRUE și FALSE). ADEVĂRAT corespunde lui 
DESCHIS iar FALS corespunde lui ÎNCHIS. Uzual, în proiectarea logică sunt folosite valorile 
numerice 1 și 0, în locul lui ADEVĂRAT și FALS; 1 corespunde lui ADEVĂRAT și 0 corespunde lui 
FALS. 

Tab. 1.1 Semnale logice. 

Situația de control Tensiunea logică Comutatorul Valoarea logică 
Sub nivel 0 V ÎNCHIS (OFF) FALS             0 

Peste nivel 5 V DESCHIS (ON) ADEVĂRAT 1 

1.3 Reprezentarea în logică pozitivă și negativă 
Tensiunile reale folosite în sistemele digitale sunt în mod tipic 0 V și 5 V, dar pot fi mai mici, 

mai ales pentru porțile interne ale componentelor complexe cum ar fi microprocesoarele. Date 
fiind două tensiuni, să zicem 0 V și 5 V, trebuie să decidem care tensiune va fi folosită pentru a se 
reprezenta o anume valoare logică. De exemplu, putem folosi 5 Vpentru a reprezenta 1 logic și 0 V 
pentru a reprezenta 0 logic. Orice decizie am lua cu privire la tensiuni, aceleași tensiuni se vor folosi 
în întregul sistem. De obicei, se alege tensiunea mai mare pentru a reprezenta pe 1 logic și 
tensiunea mai mică pentru a reprezenta pe 0 logic. Numim această reprezentare în logică pozitivă. 
O alternativă este folosirea tensiunii mai mari pentru a reprezenta pe 0 logic și tensiunii mici 
pentru a reprezenta pe 1 logic, ceea ce este cunoscut ca reprezentare în logică negativă. Este 
posibilă utilizarea ambelor reprezentări logice, pozitivă și negativă, într-un singur sistem logic 
(folosindu-se în continuare numai două tensiuni). Folosirea ambelor reprezentări în același sistem 
este cunoscută ca reprezentare în logică mixtă. În acest caz este necesară o notație specială 
pentru a numi semnalele logice. 

1.4 Aplicații de control  
Exemplul 1 
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Schema procesului de automatizat și a structurii de comandă sunt prezentate în figura 1.1. 
Sarcina structurii de comandă este aceea de a păstra materialul din recipient între nivelurile 

L1 și L2. Materialul este prelevat din recipient la anumite intervale. Structura de comandă digitală 
controlează o valvă de scurgere care realizează alimentarea recipientului cu material. Sunt utilizați 
doi senzori, unul pentru a se detecta momentul când este atins nivelul L1 de materialul din 
recipient, și celălalt pentru a se detecta atingerea nivelului L2 de către același material. Fiecare 
senzor generează un semnal atunci când substanța din recipient a depășit nivelul stabilit pentru 
senzor. Acest semnal va fi în mod tipic o tensiune, să spunem 5 V, pentru a indica faptul că 
materialul a depășit senzorul și probabil/posibil 0 V pentru a indica faptul că materialul nu a 
depășit senzorul. Ca atare, semnalele de intrare au două valori, una pentru a indica prezența 
semnalului și celălalt pentru a indica absența materialului. Valva de control a debitului va fi, de 
asemenea, controlată de un semnal cu două stări, DESCHIS (ON), respectiv ÎNCHIS (OFF). Valva de 
control a debitului va fi deschisă atunci când materialul se află sub nivelul L1 și menținută în 
această stare până la atingerea nivelului L2, moment în care valva va fi închisă. În același mod, 
valva este menținută închisă până la scăderea nivelului materialului la valoarea L1.  

 
Fig. 1.1 Controlul fluxului de material dintr-un recipient. 

Sistemul digital trebuie să genereze un semnal care implementează acest “algoritm”. 
Semnalul are două valori, una pentru starea DESCHIS (ON) și una pentru starea ÎNCHIS (OFF). Sunt 
sesizate două niveluri în sistem, astfel încât intrarea materialului să fie permisă în recipient pe o 
durată rezonabilă. 

Observație: fixarea unui singur nivel de referință pentru menținerea căruia valva va fi 
deschisă când nivelul materialului scade sub acesta și închidă când nivelul materialului crește 
peste acesta va crea o situație în care valva va fi în mod continuu comutată închis-deschis. 

Exemplul 2 
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O bandă de montaj alimentează 3 puncte de lucru  ,  ,   (v. fig. 1.2). La terminarea operației 
tehnologice de la un post, muncitorul semnalizează prin apăsarea pe un buton: sunt 3 butoane  , 
 ,  . Când 2 muncitori apasă pe butoane, se aprinde un bec notat cu  . Atunci când toate cele 3 
butoane sunt apăsate, motorul de antrenare a benzii   pornește, iar becul   rămâne aprins. 
Când/Dacă unul dintre butoane este eliberat, banda se oprește și becul se stinge. Se presupune că 
cele 3 butoane comută cvasiinstantaneu.  

 
Fig. 1.2 Schema procesului tehnologic. 

Modelul matematic al procesului de automatizare este următorul: 

    (     )     (     )   (1.1) 

Exemplul 3 
Sumatorul binar elementar/complet/pentru un rang (v. fig. 1.3). Este un circuit logic 

(combinațional) cu:  
- 3 intrări (cifrele de la rangul   ale celor două numere,      ; transportul de la rangul 

precedent     ); 
- 2 ieșiri (suma de la rangul  ,   ; transportul către rangul următor,   ).  

 
Fig. 1.3 Schema-bloc a sumatorului binar complet pentru un rang. 

Modelul matematic al procesului este următorul: 

     (          )      (          )   (1.2) 

Exemplul 4 
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Un ascensor pentru materiale transportă mase/greutăți (!) între 100-800 kg (v. fig. 1.4). 
Sesizarea masei încărcăturii ascensorului se face prin închiderea a trei contacte         fixate sub 
podeaua cabinei. Prin resoarte se asigură ca ordinea de închidere la creșterea greutății să fie       
 . Se cere să se determine funcția de comandă a urcării ascensorului, știind că acesta poate urca 
dacă este gol (        – deschise) sau cu greutăți între 100-800 kg (     – închise,   - deschis). 
Dacă greutatea este   100 kg, dar   0 (  – închis,     - deschise), sau peste 800 kg (       – 
închise), ascensorul nu poate urca.  

 
Fig. 1.4 Schema ascensorului de materiale. 

Se constată că fizic   sau   nu se pot închide dacă   nu a fost închis. În acest fel, combinațiile 
 ̅ ̅ ,  ̅  ̅,  ̅  ,   ̅  sunt imposibil de realizat, deci indiferente. 

Modelul matematic al procesului de automatizare este următorul: 

   (     )   (1.3) 

Exemplul 5 
Se consideră un dispozitiv ca acela care este prezentat schematizat în figura 1.5. 
  și    sunt două motoare alimentate prin intermediul a două relee notate cu aceleași litere. 

Când motorul   este alimentat, căruciorul    se deplasează de la dreapta către stânga, în timp ce, 
când motorul   este alimentat, căruciorul se deplasează de la stânga spre dreapta.   și   sunt 
limitatoare de cap de cursă.  

 
Fig. 1.5 Schema-bloc funcțională a dispozitivului de transport. 
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Se dorește să se construiască o mașină secvențială/automat secvențial astfel încât, dacă se 
apasă pe butonul de pornire  , atunci când căruciorul este oprit în punctul/ capătul  , acesta să 
părăsească  , să ajungă în   și să revină în  , unde să se oprească. În timp ce căruciorul este în 
mișcare/deplasare, se interzice apăsarea din nou a butonului de pornire  .  

Modelul matematic al procesului este următorul: 

    (     )     (     )   (1.4) 

Exemplul 6 
Să se proiecteze un circuit /automat secvențial asociat dispozitivului din figura 1.6 și a cărui 

funcționare (caiet de sarcini) trebuie să fie următoarea: 
- la pornire, platoul P este în punctul A (          toate motoarele sunt oprite);  
- se apasă pe butonul D, acesta determinând deplasarea platoului urmând ciclul ACDA; la 

întoarcerea în punctul A platoul trebuie să se oprească, în plus, în timpul deplasării CDA, o 
lampă L, situată pe platoul P (simbilizând, de exemplu, executarea unei operații pe un 
utilaj) trebuie să se aprindă.  

 
Fig. 1.6 Schema-bloc funcțională a dispozitivului de transport. 

Modelul matematic al procesului de automatizare este următorul: 

     (             )      (             )  
      (             )        (             )  
    (        )  

(1.5) 

Exemplul 7 
Se consideră dispozitivul din figura 1.7, în care se pun în evidență următoarele componente: 
-   ,    sunt două motoare alimentate prin intermediul unor relee notate cu aceleași 

litere; când motorul    este alimentat, căruciorul C se deplasează de la dreapta către 
stânga, în timp ce, când motorul    este alimentat, căruciorul se deplasează de la 
stânga către dreapta; 
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-    și    sunt două limitatoare de cap de cursă; 
-   și   sunt două butoane. 
Se cere realizarea unui automat secvențial care să respecte următorul caiet de sarcini: 
- dacă se apasă pe butonul de pornire  , atunci când căruciorul C este oprit în punctul   , 

căruciorul părăsește   , ajunge în punctul    și revine în   , unde se oprește; 
- dacă se apasă pe butonul de pornire  , atunci când căruciorul se deplasează între    și    

(de la    către   ), căruciorul C, la sfârșitul ciclului       , va efectua un nou ciclu identic 
(fără a se acționa butonul  ); în schimb, în absența acțiunii pe butonul  , sau dacă 
aceasta are loc în timpul traseului/drumului      , ciclul inițial nu se repetă (se 
oprește în   , la sfârșitul ciclului); 

- orice acțiune asupra lui   în timpul parcursului este fără influență; butonul   permite deci 
pornirea ciclului și acțiunea asupra lui   (în intervalul       permite să îl repete, de tot 
atâtea ori cât se dorește).  

 
Fig. 1.7 Schema-bloc funcțională a dispozitivului de transport. 

Modelul matematic al procesului de automatizare este următorul: 

     (         )      (         )  (1.6) 

Exemplul 8 
Se cere proiectarea instalației de automatizare pentru un discriminator de sens (v. fig. 1.8 – 

prima figură). Caietul de sarcini este următorul: 
- se cere să se realizeze un automat secvențial pentru determinarea sensului de rotație al 

unui arbore/ax prin intermediul unei variabile logice  , care să ia valoarea 0 dacă arborele 
se rotește în sensul acelor unui ceasornic și valoarea 1, când se rotește în sens opus. 
Patru sectoare izolate între ele, sunt asociate alternativ cu constantele logice 0 și 1, în 
timp ce două perii/contacte (a căror dispunere în spațiu este inferioară celor mai mici arce 
ale sectoarelor), reprezintă, de fapt, intrările    și    ale discriminatorului de sens. 

În cea de a doua figură, este reprezentată diagrama de semnal a automatului secvențial 
sincron.  
Modelul matematic al procesului automatizat este următorul: 

     (     )  (1.7) 
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Fig. 1.8 Schema-bloc funcțională a discriminatorului de sens, respectiv  

diagrama de semnal. 

Exemplul 9 
Barierele pentru trecerea de nivel sunt situate pe o linie de cale ferată simplă, conform 

schemei din figura 1.9. Se presupune că două contacte    și    sunt dispuse/plasate pe calea 
ferată, de o parte și de cealaltă a barierelor și se admite că fiecare vagon al trenului acționează 
aceste contacte: acestea sunt deci închise pe toată perioda cât trece trenul, oricare ar fi lungimea 
sa. 

Se cere să se proiecteze un sistem/automat secvențial a cărui ieșire   comandă coborârea 
barierelor.  

Modelul matematic al procesului de automatizare este următorul: 

   (     )  (1.8) 
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Fig. 1.9 Schema-bloc funcțională a instalației de automatizare pentru o trecere de nivel 

 peste o cale ferată. 

1.4 Axiomele, teoremele și proprietățile algebrei booleene. Exerciții 

Exercițiul 1 

   ̅       

Rezolvare: 
   ̅   (   ̅)   ̅       ̅   ̅      (   ̅)   (   ̅)       

Exercițiul 2 

   ̅ ̅     ̅  

Rezolvare: 
   ̅ ̅   (   ̅)   ̅ ̅       ̅   ̅ ̅    ̅   (   ̅)   ̅(   ̅)     ̅  

Exercițiul 3 

        ̅       ̅  

Rezolvare: 
        ̅    ( ̅   )       ̅     ̅            ̅

   ̅(   )    (   )       ̅  

Exercițiul 4 

(   )(   )        

Rezolvare: 
(   )(   )                               

Exercițiul 5 

   [(  ̅   )   ]  

Rezolvare: 
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 ̅   [(  ̅   )   ]̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ̅  (  ̅   )   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ̅    ̅   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   ̅   ̅    ̅   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   ̅

  ̅    ̅̅̅ ̅   ̅   ̅   ̅  ( ̅   ) ̅ ̅  

Exercițiul 6 

       ̅̅̅ ̅̅ ̅̅   ̅  ̅̅ ̅̅ ̅̅   

Rezolvare: 
      ̅   ̅   
   ̅̅̅ ̅̅ ̅̅    ̅̅   ̅ ̅

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
     ̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅   ̅ ̅̅̅̅̅  ( ̅   ̅)(   )    ̅    ̅   ̅    ̅

    ̅   ̅   
 ̅  ̅̅ ̅̅ ̅̅   ̅ ̅   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   ̅ ̅    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   ̅ ̅̅̅̅̅     ̅̅ ̅  (   )( ̅   ̅)      ̅   ̅   

unde: 

  ̅   ̅      ̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  
    ̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅   ̅ ̅̅̅̅̅  ( ̅   ̅)(   )     

Exercițiul 7 

     ̅  
Rezolvare: 
       ̅   ̅         ̅     ̅        
       
Rezolvare: 
       ̅   ̅         ̅     ̅        
Exercițiul 8 

   ̅     
Rezolvare: 
   ̅̅   ̅   ̅       ̅   ̅     ̅     
       
Rezolvare: 
    ̅   ̅       
         ̅  ̅  
Rezolvare: 
      ̅   ̅   
      ̅   ̅    ̅   ̅   
 ̅  ̅   ̅ ̅̅   ̅̅ ̅   ̅    ̅  

Exercițiul 9 

(   )    (   )  (   )  

Rezolvare: 
(   )      ̅   ̅     
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(   )  (   )  (   )(   )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  (   )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ (   )  (   ) ̅ ̅   ̅ ̅(   )

   ̅ ̅   ̅  ̅   ̅  ̅   ̅  ̅    ̅ ̅   ̅  ̅  
Exercițiul 10 

 (   )         

Rezolvare: 
 (   )   (  ̅   ̅ )     ̅    ̅   
          ̅̅ ̅    ̅̅ ̅     ( ̅   ̅)    ( ̅   ̅)    ̅     ̅    ̅    ̅ 

    ̅    ̅   

Observație: deci există egalitate ! 
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