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ASDN 06 
 
 

FORMALISMUL ALGEBREI BOOLEENE 

 

Forme minimale de reprezentare ale funcţiilor logice. 
 
 

Simplificarea funcţiilor. Tehnici de minimizare 

Simplificarea unei funcţii logice constă în trecerea acesteia de la o forma 

canonică sau necanonică la o formă simplificată care să îi confere funcţiei atributul 

de funcţie elementară. Procedura de simplificare este de fapt o procedură de 

echivalare între o formă de reprezentare şi o formă elementară cu număr mai mic de 

termeni sau simboluri. După simplificare reprezentarea funcţiei poate avea o formă 

elementară disjunctivă sau o formă elementară conjunctivă. 

Minimizarea unei funcţii logice constă în procedura de echivalare a acesteia 

prin simplificare până la cea mai elementară formă de reprezentare cu un număr minim 

de termeni sau factori şi un număr minim de simboluri. Formele elementare rezultate 

vor fi forme minimale disjunctive (FMD) sau forme minimale conjunctive (FMC). 

 Prin comparaţie cu forma canonică disjunctivă FCD, care reprezenta o formă 

analitică maximală disjunctivă de reprezentare, forma minimală disjunctivă (FMD) 

reprezintă cea mai simplificată formă analitică de reprezentare disjunctivă. Ea va fi 

compusă dintr-un număr minim de termeni cu un număr minim de simboluri.  

 În mod asemănător o formă minimală conjunctivă reprezintă cea mai 

simplificată formă analitică de reprezentare conjunctivă compusă dintr-un număr 

minim de factori cu un număr minim de simboluri. 

Există mai multe metode de simplificare (minimizare) a unei funcţii logice. 

Dintre cele mai utilizate metode de minimizare amintim:  

- metoda analitică - care apelează la principiile booleene; 

- metoda diagramelor bidimensionale Veitch-Karnaugh. 

 

2.1.1 Metoda analitică de minimizare  

Această metodă de minimizare se aplică funcţiilor logice reprezentate prin 

forme analitice disjunctive sau conjunctive. Dintre principiile utilizate în simplificarea 

sau minimizarea funcţiilor logice amintim: idempotenţa, absorţia şi semiabsorţia, 

excluderea, elementele neutre, terţiul exclus şi contradicţia. 

În tabelul 2.17 sunt recomandate tehnicile de simplificare la care se apelează 

pentru formele disjunctive şi conjunctive. 
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Tabelul 2.17 

Principiu Forme disjunctive Forme conjunctive 

idempotenţa xxx   xxx   

absorţia xyxx   xyxx  )(  

semiabsorţia yxyxx   xyyxx  )(  

excluderea xyxxy   xyxyx  ))((  

elem. neutre xx  0 , 11x  00 x , xx 1  

complementaritate 1 xx (terţiul exclus) 0 xx  (contradicţia) 

 

Exemplul 2.8 

Fie funcţia logică 13: SSf  , dată de relaţia: 

  01202012012)( xxxxxxxxxxxXf  .  Se cere forma FMD.  

Soluţie:  

Pentru minimizarea funcţiei vom aplica principiul terţiului exclus, al 

semiabsorţiei şi al idempotenţei, dar vom folosi şi proprietăţile de distributivitate ale 

adunării faţă de înmulţire valabile în algebra booleană : 

 0102120121201220012 )()()()( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxXf

  ))(())(( 01211201221201120212 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01201212210121201221 ))(())(())(( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

Dacă se doreşte o minimizare la o formă conjunctivă, atunci rezultatul trebuie 

exprimat sub forma unor produse de sume logice, deci ca ))(()( 0102 xxxxXf  . 

 

Metoda diagramelor bidimensionale 

Folosirea diagramelor Veitch-Karnaugh constituie o modalitate poate mult mai 

convenabilă de minimizare a unei funcţii logice. Vom numi câmp logic al unei 

diagrame un grup de celule adiacente ce formează un subspaţiu al spaţiului de 

definiţie al funcţiei. Aceasta înseamnă că un câmp logic are o suprafaţă (dimensiune) 

de 
k2  celule. De obicei aceste câmpuri fiind formate din zone adiacente formează 

suprafeţe dreptunghiulare sau pătrate chiar dacă uneori aceste nu sunt întotdeuna 

alipite în planul diagramei.  

Procedura de minimizare prin diagrame V-K presupune identificarea etichetei 

subspaţiilor sau a câmpurilor din diagramă cu dimensiunea cea mai mare acoperită 

de funcţie. Vor fi identificate acele câmpuri care au acoperire prin funcţie cu 1 sau 0 

logic.  
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Să considerăm doi mintermeni 
jm , km )( fRFCD  şi să considerăm că 

celulele corespunzătoare acestora în diagrama V-K a funcţiei f sunt adiacente. În 

acest caz aceştia diferă printr-o singură variabilă. Vom putea scrie: 

  mxm j   şi mxmk   

unde m este un produs logic comun cu n-1 variabile. 

  

 

Se constată că prin aplicarea proprietăţii de distributivitate şi a principiului 

terţiului exclus cei doi mintermeni jm , km  au fuzionat în produsul logic m care are o 

variabilă mai puţin. Deci, vom spune că: 

1. Un grup de 2 celule adiacente elimină variabila neconstantă şi va forma un 

câmp logic caracterizat de variabilele comune ce vor constitui eticheta acelui câmp. 

În mod asemănător să presupunem că avem un grup de 4 celule adiacente peste 

care avem o acoperire a funcţiei (funcţia este reprezentată în aceste celule). Se 

constată că în cazul a 4 celule adiacente ce formează un câmp logic sunt eliminate 

două variabile iar numărul de mintermeni ai reprezentării FCD s-a redus cu 3. În 

acest caz, rezultă că: 

2. Un grup de 4 celule adiacente ce formează un câmp logic (avem adiacenţa 

a 2 câmpuri de câte 2 celule) conduce la eliminarea a două variabile neconstante 

peste acest câmp. Eticheta acestui grup va avea n-2 variabile ce vor constitui un 

produs logic din reprezentarea funcţiei.   

Analiza noastră se poate generaliza, în sensul că: 

3. Un grup de 
k2  celule adiacente, peste care o funcţie f are o acoperire 

constantă, ce formează un câmp logic, conduce la eliminarea celor k variabile 

neconstante de pe acea suprafaţă. Eticheta acestui grup va avea n-k variabile ce vor 

constitui un produs logic din reprezentarea funcţiei. În reprezentarea funcţiei 
k2  

mintermeni se vor contopi într-un singur produs cu n-k variabile. 

Demonstraţia afirmaţiei 3. se face imediat prin aplicarea inducţiei matematice. 

Cazurile particulare au fost demonstrate. 

Procesul de minimizare se încheie după ce: 

4. Operaţia se repetă şi la alte câmpuri logice (c j) până când toate valorile de 

acoperire cu 1 logic sunt închise în subspaţii. 

Deci: 

5. Pentru a obţine un efect de minimizare în procesul de simplificare trebuie 

ca într-o diagramă V-K să formăm cât mai puţine câmpuri logice (cj) de dimensiune 

cât mai mare peste care funcţia dată are acoperire cu 1 logic.  

    

 jm  
km   
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Forma minimă disjunctivă FMD va fi dată de suma logică a tuturor produselor 

logice )( jcp  rezultate în urma procedurii de minimizare.   

Va rezulta o expresie de forma: 

    



1

)()(
Cc

j

j

cpXf    (2.53) 

Reguli asemănătoare pot fi deduse şi pentru obţinerea formei minime 

conjunctive FMC. În acest caz în diagrama V-K se vor grupa în câmpuri logice acele 

celule care au acoperire cu 0 logic. Forma minimă conjunctivă FMC va fi dată de 

produsul logic al tuturor sumelor logice )( jcs  rezultate în urma procedurii de 

minimizare.  

Va rezulta o expresie de forma: 

    



0

)()(
Cc

j

j

csXf    (2.54) 

Exemplul 2.9 

Fie funcţiile logice 14: SSf   şi 13: SSg   reprezentate prin diagramele V-

K din tabelele 2.18a şi, respectiv, 2.18b . Să se determine formele minimizate FMD şi 

FMC ale celor două funcţii logice. 

    

 Tabelele 2.18    

 

 

 

 

  b) 13: SSg   

   a) 14: SSf   

 

Soluţie: 

Determinarea FMD 

Pe diagrama V-K a funcţiei f se identifică 3 câmpuri logice c1, c2 şi c3 de 

suprafaţă maximă cu acoperire de 1 logic.  Pe suprafaţa câmpului c1 (8 celule) 

singura variabilă constantă este 1x  luată negat (cu 0) pentru eticheta acestui 

câmp. Acest câmp va fi caracterizat de produsul logic  11)( xcp f  . În acest 

câmp sunt eliminate variabilele neconstante 0x , 2x  şi 3x . Asemănător pentru 

câmpul c2 sunt eliminate cele două variabile neconstante 1x  şi 2x . Rezultă 

     xx 01
 

 

xx 23
 

 

00 

 

01 

 

11 

 

10 

00 1 1 1 1 

01 1 1 1 0 

11 1 1 0 0 

10 1 1 0 1 

     xx 01
 

x2
 

 

00 

 

01 

 

11 

 

10 

0 1 0 0 1 

1 1 1 0 1 
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produsul logic 
032 )( xxcp f  . Al treilea cîmp logic e format din 4 celule adiacente 

aflate în colţurile diagramei. Şi în acest caz vor fi eliminate 2 variabile 

neconstante rezultând produsul logic 023 )( xxcp f  . 

    Tabelele 2.19  

a) 14: SSf       b) 13: SSg    

  

 

 

 

  

 

  

        02 )( xcpg   

11)( xcp f             121)( xxcpg      

 032 )( xxcp f    023 )( xxcp f       

     

Reprezentarea FMD a funcţiei va fi dată de suma celor trei produse 

logice: 

   02031
1

)()( xxxxxcpXf
Cc

jf

j

 


 

Pe diagrama V-K a funcţiei g se identifică 2 câmpuri logice c1 şi c2 de 

suprafaţă maximă cu acoperire de 1 logic.  Câmpul c1 este reprezentat de 2 

celule ceea ce înseamnă că acesta va elimina o variabilă ( 0x ). Produsul care 

etichetează acest câmp este 121)( xxcpg  . În mod asemănător pentru câmpul c2 

sunt eliminate cele două variabile neconstante 1x  şi 2x . Rezultă produsul logic 

02 )( xcpg  . Reprezentarea FMD a funcţiei va fi dată de suma celor două 

produse logice: 

   012
1

)()( xxxcpXg
Cc

jg

j

 


 

Determinarea FMC 

Pe diagramele V-K a funcţiilor f şi g sunt identificate 2 câmpuri logice c1 şi 

c2 de suprafaţă maximă cu acoperire de 0 logic. Logica după care sunt extrase 

     xx 01
 

 

xx 23
 

 

00 

 

01 

 

11 

 

10 

00 1 1 1 1 

01 1 1 1 0 

11 1 1 0 0 

10 1 1 0 1 

     xx 01
 

x2
 

 

00 

 

01 

 

11 

 

10 

0 1 0 0 1 

1 1 1 0 1 
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sumele logice date de variabilele constante peste acele câmpuri logice este 

aceeaşi cu cea prezentată la formarea maxtermenilor. Conform formulei (2.60) 

rezultă pentru FMC reprezentările: 

  ))(()()( 012013
0

xxxxxxcsXf
Cc

j

j

 


 

  ))(()()( 0102
0

xxxxcsXg
Cc

jg

j

 


  

 

Tabelele 2.20    

  

 

 

 

 

a) 14: SSf         b) 13: SSg      

   

0122 )( xxxcs f   0131)( xxxcs f   021)( xxcsg       012)( xxcsg   

             

        

 

     xx 01
 

 

xx 23
 

 

00 

 

01 

 

11 

 

10 

00 1 1 1 1 

01 1 1 1 0 

11 1 1 0 0 

10 1 1 0 1 

     xx 01
 

x2
 

 

00 

 

01 

 

11 

 

10 

0 1 0 0 1 

1 1 1 0 1 


