
Sammanfattning

Föreläsning 9 - Digitalteknik

I boken: avsnitt 5.1-5.1.2 (kap 4.1-4.4 i Hemert)

Minimala Booleska funktioner

Syftet med föreläsningen är att förstå vad en minimal funktion är givet en viss form av realisering,

samt att påbörja studium av metoder för minimering.

De�nition. Låt F vara en mängd av kuber och låt V (F) vara motsvarande noder. Då säger vi

att kuberna i F täcker funktionen f om och endast om

f−1(1) ⊆ V (F) ⊆ f−1(1) ∪ f−1(−).

Kubfunktionen cC(x) för en kub i en täckning av f , dvs

V (C) ⊆ f−1(1) ∪ f−1(−)

kallas för en implikator till f .

De�nition (5.1). Låt I vara en mängd implikatorer som täcker funktionen f . Om antalet

implikanter är minimalt över alla möjliga täckningar av f , så säger vi att I är en minimal

täckning.

Givet en funktion f , så är vårt mål att hitta en minimal täckning. Notera att i vår formulering så

har varje implikator samma kostnad. Vi kan tänka oss andra formuleringar av minimeringsprob-

lemet, där vi associerar en kostnad med varje implikator. Kostnaden kan vara antalet variabler

som används i implikatorn.

De�nition. En primimplikator är en implikator som inte helt täcks av en annan (större) imp-

likator. En täckning som bara innehåller primimplikatorer kallas primtäckning.

En väsentlig primimplikator täcker en minterm (etta) som inte täcks av någon annan primimp-

likator.

Faktum: En primtäckning måste innehålla de väsentliga primimplikatorerna.

Theorem (5.2). En minimal täckning av en ofullständigt speci�cerad funktion f fås genom att

hitta en minimal täckning till f−1(1) med primimplikatorerna till f−1(1) ∪ f−1(−).

• Finn alla primimplikatorer till f−1(1) ∪ f−1(−)

• Använd en delmängd av dem för att hitta en minimal täckning av f−1(1)



Minimering - metod 1: Iterativ konsensus (bra när funktionen är given i algebraisk form med få

termer)

För varje par av termer (inklusive nya)

• expandera med konsensus-termen,

ab ∨ a′c = ab ∨ a′c ∨ bc

• förenkla med absorbering,

a ∨ ab = a

En kodning är en avbildning av ett antal element (tex 0-9) till binära vektorer. I en Gray-kod

har alla intilliggande element samma bitmönster utom i en position. I en NBCD-kod avbildas

0-9 som 0000, 0001, 0010, . . ..

Minimering - metod 2: Karnaugh-diagram

En funktionstabell i matrisform som har max två variabler per dimension och där insignalkom-

binationerna är listade som en Gray-kod. Det ger en gra�sk representation av Bn. För 2, 3 och

4 variabler ser Karnaugh-diagrammen ut som nedan. För �er variabler används �era diagram.
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I ett Karnaugh-diagram är en implikant ett (cykliskt) rektangulärt block som täcker 2k ettor.

Minimering med Karnaugh-diagram:

• Hitta alla rektangulära block med 2k 1or eller − som inte är helt inneslutet i annan sådant

block. Dessa representerar primimplikatorer.

• Hitta de väsentliga primimplikatorerna. Dessa måste �nnas med i den minimala täckningen.

• Finn det minimala antalet av de övriga primimplikatorerna som behövs för att täcka funk-

tionen. (Mer om detta på nästa föreläsning)

Samma metod som ovan kan användas för minimering av funktioner som ska anges i konjunktiv

form med skillnaden att man istället letar block av nollor.


