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 Predslov 

 

 

 Predložený učebný text predstavuje náplň prednášok z predmetu Logické systémy pre 

študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity 

v Košiciach v študijnom programe Informatika a je podstatne prepracovaný a rozšírený oproti 

rovnomennému textu autora z roku 1992. 

 Problematika uvedeného predmetu nadväzuje na predmety Matematická logika a predpokladá 

základné znalosti o Boolovej algebre. 

 Hlavnú náplň predmetu Logické systémy predstavuje problematika návrhu štruktúry logických 

obvodov. Súčasťou predmetu je stručný prehľad o algebrách logiky, spôsoboch zápisu boolovských 

funkcií a metódach minimalizácie ich algebraického vyjadrenia, ktoré sa pri riešení praktických úloh 

návrhu logických obvodov využívajú. Patričná pozornosť je venovaná prvkom a univerzálnym modulom 

používaným na realizáciu logických obvodov. 

 Druhá časť predmetu je venovaná návrhu sekvenčných logických obvodov. V tejto časti 

sú uvedené rôzne spôsoby vstupnej reprezentácie sekvenčných logických systémov a metódy návrhu 

ich štruktúry. Pozornosť je venovaná aj problematike kódovania stavov synchrónnych a asynchrónnych 

sekvenčných obvodov s ohľadom na optimalizáciu ich štruktúry a odstránenie dôsledkov dynamickej 

nedokonalosti prvkov. 

 V záverečnej časti je stručný úvod do problematiky diagnostiky a spoľahlivosti číslicových 

systémov, ktorá tvorí náplň voliteľného predmetu v inžinierskom štúdiu. 

 Na predmet Logické systémy nadväzuje skupina predmetov, ktorá sa zaoberá návrhom 

štruktúry číslicových systémov ako napr. Architektúry číslicových počítačov, Stavba počítačov, 

Diagnostika a spoľahlivosť a ďalšie. 

 Rád by som na tomto mieste vyjadril poďakovanie recenzentom prof. Ing. Štefanovi Hudákovi, 

DrSc. a Ing. Jánovi Hudecovi za pozorné prezretie rukopisu a cenné pripomienky, ktoré prispeli 

ku skvalitneniu tohto učebného textu. Úprimné poďakovanie vyjadrujem aj manželke Margaréte a synom 

Ivanovi a Tarasovi za výdatnú pomoc pri počítačovom spracovaní textu a obrázkov. 

 

 

 

Košice, január 2014 Autor 
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Úvod 

 

 Súčasná etapa rozvoja je charakterizovaná zavádzaním moderných výpočtových a 

informačných prostriedkov vo všetkých sférach nášho života. Základ týchto prostriedkov predstavujú 

logické systémy, ktoré spracovávajú diskrétne (najčastejšie dvojhodnotové) signály. 

 Počiatky teórie logických systémov sú kladené do roku 1938, kedy boli publikované práce 

V. I. Šestakova a C. E. Shannona, ktoré predstavujú základy teórie syntézy reléovo - kontaktových 

obvodov. 

 V priebehu druhej svetovej vojny bola spracovaná a v roku 1948 publikovaná teória prenosu 

informácie (C. E. Shannon [20]), ktorá podstatne urýchlila rozvoj metód syntézy automatov. Od päťde-

siatych rokov tohto storočia sa teória automatov rozvíja veľmi intenzívne. Sledujú sa nielen rýdzo 

matematické otázky abstraktných automatov, ale aj problémy ich fyzikálnej realizácie. 

Aj v Československu už v roku 1950 vo Výskumnom ústave matematických strojov v Prahe bol 

dokončený projekt prvého československého reléového počítača SAPO, v ktorom pre zabezpečenie 

aritmetickej jednotky proti poruchám bol použitý systém trojmodulárnej redundancie. 

 Od tej doby bol vyvinutý celý súbor nových prvkov, ktoré svojou miniaturizáciou umožňujú 

stavbu aj zložitých systémov v prijateľných rozmeroch a s únosnou spotrebou energie. Principiálnym 

obmedzením je však spôsob návrhu obvodov zodpovedajúcich zložitejším funkciám. Nové možnosti na 

prekonanie týchto obmedzení prináša posledný vývoj technológie výroby polovodičových súčiastok 

veľkej integrácie, ktoré si vyžadujú aj automatizáciu návrhu systémov. 

 Vývoj prvkovej základne sa uberá dvoma smermi. Prvý smer je orientovaný na univerzálne 

stavebnicové moduly, prepojením ktorých dostávame štandardizované štruktúry systémov. Pre tento 

smer ťažisko návrhu pripadá na výrobcu, ktorý poskytuje používateľovi katalógové údaje o možnom 

zapojení jednotlivých modulov na doskách plošných spojov. Druhý smer je orientovaný na zákaznícke 

a polozákaznícke obvody. V tomto prípade poskytuje výrobca používateľom široké možnosti roz-

miestňovania a prepojovania základných logických prvkov na čipe integrovaného obvodu. Takýmto 

spôsobom možno podstatne zvýšiť hustotu integrácie a v rámci jedného integrovaného obvodu realizo-

vať zložité logické systémy. Aj keď požiadavky na minimalizáciu algebraického vyjadrenia funkcií 

navrhovaného systému, vďaka lacnej technológii realizácie integrovaných obvodov, nie sú také prísne 

ako boli pri realizácii logických systémov na báze diskrétnych prvkov, bez použitia metód minimalizácie 

sa nezaobídeme. Minimalizáciu vykonávame nielen za účelom znižovania zložitosti navrhovaných 

systémov ale aj z dôvodov znižovania spotreby energie a množstva uvoľňovaného tepla, ktoré 

v mnohých prípadoch hrajú dôležitú úlohu. 

 Ďalším kritériom zohľadňovaným pri návrhu je oneskorenie signálov v obvode. Snaha po 

znižovaní oneskorenia pre zvyšovanie rýchlosti spracovania informácie nesmie viesť k nesprávnej 

funkcii obvodu. Preto je veľmi dôležité poznať vplyv oneskorenia signálov v obvode na jeho funkciu. 

 V nasledujúcich kapitolách sú uvedené základné teoretické vedomosti a praktické poznatky, 

ktoré sa pri riešení problematiky návrhu logických systémov používajú. 
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1.   L O G I C K É   S Y S T É M Y 

1. 1.  DEFINÍCIA LOGICKÉHO SYSTÉMU 

  Samotné definície systému môžeme rozdeliť na dve základné skupiny. V prvej skupine je 

systém definovaný na základe jeho funkcie, t.j. funkčnej závislosti medzi jeho veličinami. V druhej 

skupine je systém definovaný na základe jeho štruktúry, t.j. vzájomných väzieb medzi komponentmi 

systému. V týchto prípadoch funkciu systému môžeme odvodiť z funkcie komponentov systému a 

vzájomných väzieb medzi nimi. Existujú systémy, ktorých štruktúra je nepoznaná, niekedy dokonca 

nepoznateľná, preto definíciu systému na základe jeho funkcie môžeme považovať za všeobecnejšiu.  

Aj klasifikácie systémov sa vykonávajú z rozličných hľadísk. Prvú skupinu hľadísk charakterizujú 

praktické oblasti, do ktorých definované systémy patria. Druhú skupinu hľadísk predstavujú vlastnosti 

systémov vyplývajúce zo samotnej definície systému. Klasifikácia na základe týchto hľadísk je 

dôležitejšia, lebo určuje spôsoby resp. metódy riešenia úloh, ktoré sa systémov týkajú. 

Podľa štandardných jazykových slovníkov systémom nazývame združenie objektov spojených 

určitými formami interakcie alebo vzájomnej závislosti. Pri definícii systému, ktorý korešponduje 

s určitým reálnym objektom, abstrahujeme od jeho konkrétnej podstaty a zvýrazňujeme jeho 

informačné, relačné a štrukturálne aspekty [16]. Predmetom štúdia v teórii systémov nie sú napríklad 

fyzikálne objekty, chemické procesy alebo sociálne javy, ale formálna závislosť medzi ich 

pozorovanými vlastnosťami alebo atribútmi [17]. Pojem systému je všeobecným abstraktným odrazom 

vzájomných vzťahov medzi objektmi, javmi a faktormi reálneho sveta [22]. Systém je časťou reálneho 

sveta s vymedzeným rozložením v priestore a čase, pričom silnejšie vzájomné vzťahy existujú medzi 

časťami vo vnútri systému, než medzi časťami vo vnútri a mimo systému[25]. Systém je súbor 

premenných, ktoré vykazujú funkčné vzťahy v čase, kde súčasný stav daných premenných je závislý 

na vlastnom minulom stave ako aj na ďalších premenných. 

Ako už bolo uvedené, systém môžeme definovať nielen na základe jeho vonkajších prejavov 

zohľadňujúcich vzájomné vzťahy medzi veličinami systému, ale aj na základe jeho vnútornej štruktúry. 

Systém S je definovaný ako usporiadaná dvojica S = (E, C), kde E je množina príslušných 

komponentov a C je množina vzájomných prepojení resp. komunikácií medzi komponentmi 

systému [12]. 

Zhrnutím, zovšeobecnením a doplnením vyššie uvedených charakteristických znakov môžeme 

vytvoriť všeobecnú definíciu systému. 

Systém definujeme ako vymedzený objekt, pre ktorý sú určené veličiny, ich rozlišovacie 

úrovne a vzájomné vzťahy (relácie). Zvyšnú časť mimo vymedzeného objektu označujeme ako 

okolie systému.  

Veličiny definované v systéme môžeme rozdeliť na závislé a nezávisle (od systému). 

Nezávislé veličiny systému predstavujú vstupy do systému z jeho okolia. Závislé veličiny systému 



Logické systémy  

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 8 

 

predstavujú výstupy zo systému do jeho okolia. V systéme môžeme určiť aj vnútorné veličiny, ktoré 

nemôžeme pozorovať mimo systému priamo, len prostredníctvom ich vplyvu na výstupné veličiny 

systému. Vnútorné veličiny predstavujú závislé veličiny systému a charakterizujú jeho vnútorný stav, 

ktorý spolu so vstupnými veličinami vplýva na výstupné veličiny systému. 

Rozlišovacie úrovne predstavujú podstatný atribút definície systému, lebo rozličné rozlišovacie 

úrovne umožňujú pozorovateľovi zistiť odlišné vlastnosti skúmaných objektov a rozdielne vzájomne 

vzťahy medzi ich veličinami. Rozlišovacie úrovne môžu byť dane povahou veličín alebo spôsobom ich 

vyhodnocovania v systéme. Niektoré veličiny (napr. vzdialenosť, hmotnosť, teplota, tlak, čas, ...) môžu 

nadobúdať ľubovoľnú hodnotu z určitého spojitého intervalu, iné (napr. pravdivosť výrokov, písmená 

abecedy, počet výrobkov, tóny v hudobnej stupnici, deň v týždni, chemické prvky, ...) iba vymedzené 

hodnoty z diskrétnej množiny. V niektorých systémoch aj veličiny, ktoré podľa svojej povahy môžu 

nadobúdať ľubovoľnú hodnotu z určitého spojitého intervalu, môžu byť vyhodnocované v systéme tak, 

že im budú priradzované iba vymedzené hodnoty z diskrétnej množiny. Je zrejmé, že určenie 

rozličných rozlišovacích úrovní vedie na určenie rozličných systémov. Napr. dvojhodnotová 

rozlišovacia úroveň definuje pre objekty so spojite sa meniacimi veličinami diskrétne systémy. 

Vzájomné vzťahy medzi veličinami predstavujú snáď najpodstatnejší atribút v definícii 

systému, ktorý určuje závislosti medzi veličinami systému. Vzájomné vzťahy medzi veličinami vplývajú 

na určenie systému v celom rozsahu jeho definície, t. j. na vymedzenie objektu, určenie sledovaných 

veličín aj ich rozlišovacích úrovní. Nevhodným vymedzením objektu resp. jeho veličín (napr. 

vynechaním niektorej vstupnej veličiny) znemožníme vyjadrenie vzájomných vzťahov medzi veličinami 

systému a teda znemožníme určenie samotného systému. 

 Systém, ktorého veličiny nadobúdajú konečný počet diskrétnych hodnôt sa nazýva diskrétny 

systém. Pri vyjadrení časových priebehov jednotlivých veličín dochádza k určitej idealizácii. Spojité 

priebehy veličín diskrétneho systému sa v časových okamihoch ich zmeny hodnôt považujú za 

nespojité. Budeme predpokladať, že funkcie veličín v bodoch nespojitosti sú spojité sprava. Zmeny 

hodnôt veličín diskrétneho systému sa uskutočňujú len v určitých časových okamihoch, medzi ktorými 

existujú časové intervaly s nemeniacimi sa hodnotami týchto veličín, preto spojite meniaci sa čas 

môžeme nahradiť diskrétnym. Definujeme ho ako postupnosť bodov na časovej osi, s ktorých sa mení 

hociktorá vstupná alebo stavová premenná. Intervaly medzi týmito bodmi označujeme ako takty. 

Existujú systémy, v ktorých diskrétny čas je určovaný zmenou osobitnej premennej. Systémy, ktorých 

veličiny nadobúdajú iba dve diskrétne hodnoty, označujeme ako logické systémy. 

Logický systém pracuje v určitom prostredí, s ktorým sa vzájomne ovplyvňujú. Toto prostredie tvorí 

okolie systému, s ktorým je systém spojený prostredníctvom vstupných a výstupných kanálov systému 

(Obr.1.1). Okolie logického systému tvoria iné systémy, ktoré prostredníctvom vstupných kanálov 

pôsobia na uvažovaný systém a na ktoré daný systém pôsobí prostredníctvom svojich výstupných 

kanálov. Vstupnými kanálmi sa privádzajú informácie z okolia do systému a výstupnými kanálmi sa 

informácie okoliu odovzdávajú. Nositeľmi informácií sú signály, ktoré sú reprezentované hodnotou 

niektorej fyzikálnej veličiny - elektrického napätia, prúdu, vodivosti, tlaku vzduchu mechanickej sily a pod. 
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 Vstupné kanály, vstupné veličiny resp. 

vstupné signály sa vo všeobecnosti nazývajú 

vstupy systému a výstupné kanály, ich veličiny 

resp. signály výstupy systému. Napr. v obvode 

pre automatické plnenie zásobníka (Obr.1.2) je 

vymedzený riadiaci systém RS, ktorý na základe 

vstupných veličín x1, x2, nesúcich signály zo 

snímačov hladiny SH1, SH2, generuje výstupnú 

veličinu y, nesúcu signál na otváranie resp. 

zatváranie napúšťacieho ventilu NV. Okolie 

riadiaceho systému predstavuje zásobník Z so 

snímačmi hladiny SH1, SH2 a napúšťacím 

ventilom NV. Vyprázdňovanie zásobníka sa 

uskutočňuje ručne pomocou vypúšťacieho 

ventilu VV. 

 Každý snímač hladiny SHi, i=1, 2 môže rozlišovať len dve úrovne hladiny. Týmto dvom úrovniam 

sa môžu priradiť hodnoty veličín xi napr. takto. Ak h > Hi, potom xi = 1. V opačnom prípade xi = 0. 

Na výstupnej veličine y z hľadiska riadenia sa rozlišujú iba dve charakteristické hodnoty. Jednej z týchto 

hodnôt odpovedá otvorenie napúšťacieho 

ventilu NV (môže sa jej priradiť hodnota y = 1) a 

druhej odpovedá uzavretie NV (y = 0). 

Dvojhodnotové signály vyjadrujú pravdivosť 

resp. nepravdivosť určitého výroku (napr. 

hladina h > H1; napúšťací ventil je otvorený a 

pod.), preto sa im v súlade s konvenciami 

matematickej logiky priraďujú hodnoty 1 resp. 0. 

Pre každý výrok sa dá formulovať výrok opačný 

(inverzný), preto aj priradenie hodnôt im 

zodpovedajúcich veličín môže byť opačné. 

 Aby riadiaci systém pre automatické 

plnenie zásobníka bol definovaný ako systém, je 

ešte potrebné určiť vzájomné vzťahy medzi 

veličinami x1, x2 a y. Veličiny x1, x2 vstupujú do 

riadiaceho systému z okolia a preto tvoria 

nezávislé veličiny (premenné) systému. Veličina 

y predstavuje výstup riadiaceho systému a je 

závislá od hodnôt vstupných veličín x1, x2 a 

preto je závislou premennou systému. 

 

 

Obr.1.1 Spojenie logického systému 

s okolím 

 

 

 Obr.1.2 Obvod automatického 
plnenia zásobníka 
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Obr.1.3 Priebehy veličín automatického 

plnenia zásobníka 

 

 

Podľa požiadaviek riadenia, 

ak je zásobník prázdny, t.j. 

ak x1 = 0 a x2 = 0, potom 

má byť NV otvorený (y = 1) 

a zásobník sa plní (Obr.1.3). 

Aj keď hladina h v 

zásobníku stúpne nad 

hodnotu H1, ale neprekročí 

hodnotu H2, t.j. ak x1 = 1 a 

x2 = 0, NV zostáva otvorený 

(y = 1) a pokračuje sa v 

plnení zásobníka. Ak však 

hladina v zásobníku stúpne 

nad hodnotu H2, t.j. ak 

x1 = 1 a x2 = 1, potom sa 

NV uzavrie (y = 0) a plnenie 

zásobníka sa ukončí. Ak 

však hladina v zásobníku, v dôsledku vyprázdňovania zásobníka ručne ovládaným vypúšťacím ventilom 

VV, poklesne pod úroveň H2, t.j. ak x1 = 1 a x2 = 0, NV zostáva zatvorený, až kým hladina nepoklesne 

pod úroveň H1. V reálnych systémoch zmena výstupu nenastáva okamžite po zmene vstupu, ale 

s určitým oneskorením, ktoré teraz neuvažujeme.  

Z požiadaviek riadenia teda vyplýva, že ak hladina je medzi úrovňou H1 a H2, má byť NV raz otvorený 

(ak predtým bola hladina pod H1) a druhýkrát zatvorený (ak predtým bola hladina H2). To znamená, že 

riadiaci systém musí mať schopnosť rozlíšiť uvedené situácie, t.j. musí mať schopnosť pamätať si, že 

naposledy bola hladina pod H1, resp. nad H2. K tomu slúžia pamäťové prvky systému, ktorých výstupy 

predstavujú vnútorné premenné systému. Situácia, pri ktorej by platilo x1 = 0 a x2 = 1 nemôže nastať (s 

výnimkou porúch snímačov SH1, SH2), pretože hladina nemôže byť súčasne pod H1 a nad H2. Pre 

uvedenú situáciu hodnota výstupu y nemusí byť určená. Takto slovne vyjadrené vzťahy medzi veličinami 

systému sú uvedené v Tab.1.1.  

 Tab.1.1.  Vyjadrenie vzťahov medzi veličinami riadiaceho systému 
 pre automatické plnenie zásobníka 

      x1  x2     y   Poznámky 

      0   0      1    otvorenie NV, ak zásobník je prázdny 

      0   1     -   nie je možné, aby hladina h bola súčasne pod H1 a nad H2 

      1   0    0,1   hodnota veličiny  y  závisí od toho, aká hladina v zásobníku bola 
predtým 

      1   1     0   uzavretie NV, ak zásobník je plný 
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1. 2.  ZÁKLADNÉ POJMY A ÚLOHY PRI PRÁCI S LOGICKÝMI 

SYSTÉMAMI 

 V danom časovom intervale nadobúdajú vstupné resp. výstupné veličiny určité hodnoty. 

Kombinácia hodnôt vstupných (výstupných) veličín sa nazýva vstupným (výstupným) vektorom, 

niekedy tiež stavom na vstupe (výstupe) resp. vstupným (výstupným)  stavom. Ak počet vstupných 

veličín je n, potom maximálny počet rôznych vektorov na vstupe diskrétneho systému je  

 N = zn
 (1.1) 

kde z je počet diskrétnych hodnôt, ktoré môžu nadobúdať vstupné veličiny. Ak napr. logický systém má 

dve dvojhodnotové vstupné veličiny, potom počet všetkých navzájom rôznych vektorov na vstupe je 

22 = 4. Sú to tieto kombinácie vstupných signálov: 00, 01, 10, 11. 

 Každému vektoru na vstupe resp. výstupe logického systému sa môže priradiť určitý symbol. 

Množina navzájom rôznych symbolov, zodpovedajúcich jednotlivým vektorom na vstupe (výstupe) 

logického systému, sa niekedy nazýva i vstupná (výstupná) abeceda. Tak napr. štyrom rôznym 

vektorom na vstupe logického systému z predchádzajúceho príkladu sa môžu priradiť štyri indexované 

písmená (napr. X0, X1, X2, X3). Tieto symboly môžu nahradzovať zápis vektorov, vyjadrených 

kombináciou hodnôt veličín. 

Vzťahy medzi vstupnými a výstupnými veličinami (vektormi) logického systému sú 

determinované samotným systémom. Tieto vzťahy sú sprostredkovávané veličinami vo vnútornej 

štruktúre systému, ktoré sú nazývané vnútorné veličiny. Vnútorné veličiny nadobúdajú tiež konečný 

počet hodnôt. Kombinácia hodnôt vnútorných veličín predstavuje vnútorný stav systému. V ďalšom sa 

budú rozoberať iba také logické systémy, ktorých všetky veličiny sú dvojhodnotové. 

Dôležitým hľadiskom pre klasifikáciu systémov sú časové závislostí veličín charakterizujúcich 

systém. Systém je statický, ak hodnota jeho výstupu v ľubovoľnom čase t závisí výhradne na 

súčasnej hodnote vstupu, t.j. ak hodnota x(t) zostáva konštantná počas určitej periódy, potom aj 

hodnota y(t) zostáva konštantná. Systém je dynamický, ak hodnota jeho výstupu závisí nielen na 

súčasnej hodnote vstupu ale aj na predchádzajúcich hodnotách vstupu systému. Údaje o 

predchádzajúcich hodnotách, ktoré sú potrebné pre určenie súčasných i budúcich hodnôt výstupu sú 

obyčajne reprezentované stavovým vektorom systému, ktorý má schopnosť uchovávať a pamätať si 

určitú históriu systému. V prípade logických systémov statickému systému zodpovedá kombinačný a 

dynamickému systému sekvenčný logický systém. 

Systém je stacionárny (invariantný v čase), ak jeho štruktúrne parametre a definičné relácie 

sa v čase nemenia (ich chovanie, pri danom vstupe X nezávisí na časovom intervale, v ktorom sa 

realizuje). Opakom stacionárnych sú nestacionárne systémy. 
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V závislosti od toho, kedy môže dochádzať k zmenám veličín systému, resp. kedy tieto zmeny 

môžu byť akceptované, rozlišujeme systémy asynchrónne a synchrónne. Ak zmeny veličín systému sa 

môžu uskutočňovať a byť akceptované v ľubovoľnom čase, potom takéto systémy označujeme ako 

asynchrónne. V prípade, že zmeny veličín systému môžu byť akceptované iba v presne 

vymedzených časových okamihoch, určovaných špeciálnymi synchronizačnými signálmi, potom 

takéto systémy označujeme ako synchrónne. 

Pre obidva druhy logických systémov (synchrónnych a asynchrónnych) je teda príznačné, že v 

jednotlivých taktoch je určitý vektor na vstupe, určitý vnútorný stav a určitý vektor na výstupe. Vo 

všeobecnosti, pri diskrétnom čase nás nezaujíma vzťah k reálnemu času, ale iba ta skutočnosť, že 

činnosť automatu v (diskrétnom) čase t predchádza činnosť automatu v (diskrétnom) čase t + 1 a 

nasleduje po činnosti automatu v (diskrétnom) čase t−1 . Označme X(t) - hodnotu vstupu v konečnom 

automate A v čase t, Y(t) - hodnotu výstupu v konečnom automate A v čase t , a S(t) – hodnotu stavu 

v konečnom automate A v čase t. Pre lepšiu predstavu zobrazíme si Huffmanov model automatu 

(Obr.1.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obr.1.4 Huffmanov model automatu   

Je potrebné uviesť niekoľko poznámok k práve definovaným hodnotám: zatiaľ čo X(t) a Y(t) sú 

definované v časovom bode t, hodnota S(t) je definovaná v otvorenom intervale (t, t + 1) a nie je 

definovaná v časových bodoch t a t + 1. Činnosť konečného automatu sa skladá z krokov. Krok sa 

definuje v jednotlivých bodoch diskrétnej časovej osi a pre bod t to bude definovane takto: Automat A, 

ktorý sa nachádza v stave S’(t−1) a na vstupe ma hodnotu X(t), prejde do stavu S’(t)  a na výstupe 

vydá hodnotu Y(t) [10].  
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Dôležitou vlastnosťou automatu je jeho schopnosť pamätať si hodnotu stavu S(t) po dobu jedného 

taktu. Pamäťová časť na svojom výstupe S si pamätá hodnotu svojho vstupu S’ v predchádzajúcom 

takte, teda (S(t) = S’(t−1)). 

Činnosť konečného automatu môžeme vyjadriť prostredníctvom prechodovej funkcie  a výstupnej 

funkcie λ, ktoré sú dané vzťahmi 

S’(t) = (X(t), S’(t-1)) (1.2) 

Y(t) =  λ (X(t), S’(t-1)) (1.3) 

 
alebo vzťahmi 
 

 S (t+1) =   (X(t), S(t)  (1.4) 

 Y(t) = λ (X(t), S(t))  (1.5) 

 
V tomto predmete v ďalšom budeme vychádzať z vyjadrení (1.4)  a (1.5). 

Množina vnútorných stavov S obsahuje prvky 

 S = {S1, S2, ..., SR},  R  2r (1.6) 

kde r je počet vnútorných (pamäťových) premenných p1, p2, ..., pr. 

 Podobne množina vstupov X obsahuje prvky  

 {X1, X2, ..., XN}, N  2n (1.7) 

kde n je počet vstupných premenných x1, x2, ..., xn. 

 Množina výstupov Y obsahuje prvky  

 Y = {Y1, Y2, ..., YM}, M  2m (1.8) 

kde m je počet výstupných signálov y1, y2, ..., ym. 

 Niekedy namiesto označenia vstupných resp. výstupných signálov pomocou písmen xi resp. yj 

sa používajú písmená ai resp. zj alebo ľubovoľné písmená malej abecedy (a, b, c, d, ...). Musí sa však 

potom jednoznačne určiť, ktoré písmená označujú vstupné a ktoré výstupné veličiny systému. Na 

základe (1.4)  a (1.5) sa môže vytvoriť usporiadaná pätica A = (X, S, Y, δ, λ), ktorá sa nazýva konečný 

automat. Uvedená pätica predstavuje abstraktný model logického systému. Štúdiom končených 

automatov sa zaoberá osobitná matematická disciplína - teória končených automatov. Niektoré aspekty 

tejto teórie sú uvedené v kap. 7. 

 Vzťahy (1.4)  a (1.5) je možné rozpísať podľa jednotlivých zložiek vektorov reprezentujúcich 

stavy, vstupy a výstupy systému 

 pi(t + 1) = δi[p1(t), ..., pr(t), x1 (t), ... xn(t)],  i = 1, 2, ..., r                 (1.9) 

 yj(t) = λj[p1(t), ..., pr(t), x1 (t), ..., xn(t)],  j = 1, 2, ..., m      (1.10) 

vzťahy (1.9) resp. (1.10) sa nazývajú štruktúrne vnútorné resp. výstupné funkcie systému.  
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 V logických systémoch vo všeobecnosti výstupný vektor v danom okamihu nie je jednoznačne 

učený okamžitým vektorom na vstupe obvodu, ale je závislý od sekvencie (postupnosti) vektorov na 

vstupe v predchádzajúcich taktoch, preto sa tieto systémy nazývajú sekvenčné logické systémy. To 

znamená, že sekvenčný logický systém obsahuje podsystémy, ktoré sú schopné pamätať si informáciu z 

predchádzajúcich taktov. Táto informácia je vyjadrená vnútorným stavom systému, ktorý je 

reprezentovaný určitou kombináciou hodnôt vnútorných premenných. Hodnoty vnútorných premenných 

sú uchované v pamäťovej časti obvodu.  

 Špeciálnym prípadom logických systémov sú kombinačné logické systémy, ktoré v svojej 

štruktúre neobsahujú žiadne pamäťové časti. V kombinačných logických systémoch každému 

vstupnému vektoru Xi z konečnej množiny navzájom rôznych vektorov X = {X1, X2, ..., XN} prislúcha 

určitý výstupný vektor Yj z konečnej množiny navzájom rôznych vektorov Y = {Y1, Y2, ... YM}, bez ohľadu 

na to, aké vektory boli na vstupe systému v minulosti. Pre tieto systémy platí, že hodnoty výstupných 

premenných yq, (q = 1, 2, ...m) v takte t sú vždy jednoznačne určené kombináciou hodnôt vstupných 

premenných xk, (k = 1, 2, ..., n) v tom istom takte a nezávisia od hodnôt premenných xk v 

predchádzajúcich taktoch. Závislosť medzi vstupnými a výstupnými vektormi kombinačného logického 

systému je daná výstupnou funkciou 

 Y(t) = σ[X(t)]  (1.11) 

kde  X(t) je vstupný vektor systému v takte t 

 Y(t) - výstupný vektor systému v takte t 

 σ - zobrazenie X  Y 

predstavuje výstupnú funkciu systému, niekedy nazývanú jednoducho funkciou kombinačného 

systému. 

 Funkciu kombinačného systému treba chápať ako sústavu vzťahov udávajúcich hodnoty 

jednotlivých veličín v závislosti od kombinácie hodnôt vstupných veličín. Výstupnú funkciu kombinačného 

logického systému často vyjadrujeme v zložkovom tvare  

 yj(t) = fj[x1(t), x2(t), ..., xn(t)], j = 1, 2, ..., m    (1.12) 

 Sústava vzťahov (1.12) predstavuje systém štruktúrnych funkcií kombinačného logického 

systému. 

 Treba poznamenať, že štruktúrne funkcie logického systému sa technickými prostriedkami 

nemôžu realizovať presne, lebo zmeny signálov na vstupoch logických prvkov sa neprejavujú zmenami 

ich výstupov okamžite, ale iba s určitým oneskorením. Toto oneskorenie nemá pre kombinačné systémy 

funkčný význam, preto sa v uvedených systémoch neuvažuje. Naopak oneskorenie prvkov má 

podstatný význam pre realizáciu pamäťovej schopnosti sekvenčných obvodov, preto sa v nich musí 

uvažovať.  

Medzi základné úlohy pri práci so systémami patri analýza resp. identifikácia systému, ktorá 

spočíva v určení funkcie systému, pričom pri analýze systému vychádzame zo štruktúry a pri 
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identifikácii z chovania sa systému. Pritom pod funkciou systému rozumieme súhrn všetkých vzťahov 

medzi časovými postupnosťami vstupných signálov a im zodpovedajúcich výstupných signálov. 

Funkcia systému sa môže popísať prostredníctvom vzťahov (1.4) a (1.5) resp. (1.9) a (1.10). 

Opačnú úlohu predstavuje syntéza systému, pri ktorej pre zadanú funkciu systému 

zostavujeme jeho štruktúru. Pri syntéze obyčajne býva zadaná množina komponentov, z ktorých 

štruktúru systému zostavujeme. Na rozdiel od analýzy, ktorá je vždy jednoznačná, býva syntéza 

viacznačná, preto v jej procese uplatňujeme ďalšie kritéria. Požiadavky kritérií bývajú často 

protichodné, preto ich splnenie si vyžaduje optimalizáciu procesu syntézy. Úlohy analýzy a syntézy sa 

môžu týkať toho istého systému, alebo systémov, ktoré komunikujú navzájom. Cieľom komunikácie 

obyčajne býva riadenie jedného systému iným, preto aktuálnou sa stáva syntéza riadiaceho systému, 

ktorý zabezpečuje požadovanú kvalitu riadenia.  

Štruktúrnou syntézou sa rozumie určenie vnútornej štruktúry logického systému, ktorý má 

predpísané chovanie a obsahuje len podsystémy zadaného typu. 

Ak je riešenie syntézy možné, potom je vždy viacznačné. Preto sú obvykle predpísané aj ďalšie 

podmienky, ktoré má štruktúra spájať, ako napr. požiadavka na minimálne materiálové náklady 

technickej realizácie systému, požiadavky na spoľahlivosť a pod. 

V úlohách analýzy a syntézy logického systému sa dajú vyčleniť dve relatívne samostatné časti. V 

jednej z nich je pozornosť venovaná abstraktnému popisu funkcie systému a v druhej štruktúre systému, 

ktorý má byť technicky realizovaný určitým obvodom pozostávajúcim z určitých prvkov a vzájomných 

väzieb medzi nimi. Ak chceme zdôrazniť, že väčšia pozornosť je venovaná problematike štruktúry 

obvodu vyznačujeme to zmenou názvu logické systémy na logické obvody. 

Pri riešení úloh analýzy a syntézy predpokladáme správnu funkciu jeho komponentov. V 

prípade, že dochádza ku vzniku porúch v systéme, vzniká úloha diagnostiky systému, ktorá spočíva 

v detekcii a lokalizácii porúch v systéme. Vznik porúch musíme zohľadňovať aj pri syntéze 

systémov, aby sme zabezpečili ich ľahkú diagnostikovateľnosť, resp. správnu alebo aspoň bezpečnú 

funkciu systémov, čo vedie na návrh ľahko testovateľných systémov, systémov odolných voči 

poruchám a systémov s predpísanými parametrami spoľahlivosti. 
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2. BOOLOVSKÉ FUNKCIE 

 Pre popis činnosti logických systémov resp. pre zápis ich štruktúrnych funkcií sa používajú 

logické funkcie, ktorých argumenty i funkčné hodnoty nadobúdajú konečný počet hodnôt. V praktických 

aplikáciách sa najčastejšie používajú dvojhodnotové logické funkcie, ktoré sa podľa anglického 

matematika XIX. storočia (George Boole) nazývajú Boolovskými funkciami  (skrátene B-funkcie). 

 Oblasť definície B-funkcie n premenných x1, x2, ..., xn je množina 2n navzájom rôznych n-tíc 

hodnôt týchto premenných. Tak napr. pre B-funkciu 3 premenných f(x1, x2, x3) oblasťou definície je 

množina ôsmich trojíc {000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111}. Tieto trojice sa môžu chápať ako 

súradnice bodov v trojrozmernom priestore (vo všeobecnosti ako súradnice bodov v n-rozmernom 

priestore). Preto niekedy v oblasti definície B-funkcie sa hovorí ako o diskrétnej oblasti, pozostávajúcej z 

konečného počtu bodov, ktoré reprezentujú n-tice diskrétnych hodnôt nezávisle premenných veličín. 

Hodnota B-funkcie nemusí byť vždy jednoznačne určená vo všetkých bodoch z oblasti definície. V takom 

prípade sa hovorí, že funkcia je neúplne určená. V opačnom prípade, ak hodnota B-funkcie je 

jednoznačne určená vo všetkých bodoch z oblasti definície, hovorí sa, že B-funkcia je úplne určená. 

 Každá n-tica hodnôt nezávisle premenných B-funkcií predstavuje binárne číslo, ktoré sa 

nazýva stavovým indexom bodu z oblasti definície. Stavový index môže byť vyjadrený aj jeho 

dekadickým ekvivalentom. 

2. 1.  SPÔSOBY ZÁPISU B-FUNKCIÍ 

 B-funkcie sa môžu zapisovať do tabuliek, v ktorých sú uvedené všetky n-tice hodnôt nezávisle 

premenných a im zodpovedajúce binárne hodnoty B-funkcie. Ako príklad je uvedený zápis úplne určenej 

B-funkcie dvoch premenných (Tab.2.1) a neúplne určenej B-funkcie troch premenných (Tab.2.2). 

 

Tab.2.1 Úplne určená funkcia             Tab.2.2 Neúplne určená funkcia  
            dvoch premenných                      troch premenných 

  Index 

 bodu 

x1 x2 f1(x1, x2) Index 

bodu 

x1  x2  x3 f2(x1, x2, x3) 

0 

1 

2 

3 

0  0 

0  1 

1  0 

1  1 

0 

1 

1 

0 

1 

2 

4 

5 

7 

0   0   1 

0   1   0 

1   0   0 

1   0   1 

1   1   1 

1 

1 

1 

0 

1 

 

Z Tab.2.2 je zrejmé, že hodnota B-funkcie f2(x1, x2, x3) v bodoch 0, 3 a 6 nie je určená. 
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 Množinu bodov tvoriacich oblasť definície možno rozdeliť podľa toho, akú hodnotu v nich zadaná 

B-funkcia nadobúda. Úplne určená B-funkcia delí množinu bodov z oblasti definície na dve podmnožiny. 

V bodoch prvej podmnožiny, označenej F0, B-funkcia nadobúda hodnotu 0 a v bodoch druhej 

podmnožiny, označenej F1, hodnotu 1. Neúplne určená B-funkcia delí množinu bodov z oblasti definície 

na tri podmnožiny: F0, F1 a FX. FX je podmnožina tých bodov z oblasti definície, v ktorých hodnota B-

funkcie nie je určená. 

 Pre zápis úplne určenej B-funkcie, ak je známa jej oblasť definície (stačí poznať počet nezávisle 

premenných B-funkcie) postačuje uviesť jednu z podmnožín F0, F1. 

 Pre zápis neúplne určenej B-funkcie je potrebné uviesť dve z podmnožín F0, F1, FX. Aby bol zápis 

o najjednoduchší, zapisujú sa tie podmnožiny, ktoré obsahujú menej bodov. Platí pritom dohoda, že 

body z množiny F0 sa zapisujú do hranatých [F0], z množiny F1 do zložených {F1} a z množiny FX do 

obyčajných (FX) zátvoriek. Podľa uvedeného môžu sa funkcie z Tab.2.1a Tab.2.2 zapísať takto: 

 f1(x1, x2) = [0, 3]  (2.1) 

 f1(x1, x2) = {1, 2} (2.2) 

 f2(x1, x2, x3) = [5 (0, 3, 6)] (2.3) 

 f2(x1, x2, x3) = {1, 2, 4, 7 (0, 3, 6)} (2.4) 

 f2(x1, x2, x3) = {1, 2, 4, 7 [5]} (2.5) 

 Pre funkciu f1(x1, x2) sú zápisy (2.1) a (2.2)rovnako výhodné, avšak pre funkciu f2(x1, x2, x3) 

najvýhodnejší je zápis (2.3). v uvedenom zápise B-funkcií je vždy nutné uvádzať poradie premenných 

(x1, x2, ..., xn) v n-ticiach. Pri určovaní čísla n-tice najvyšší rád bude zodpovedať prvej premennej zľava. 

 Zápis B-funkcií prostredníctvom množín F0, F1 resp. FX je veľmi jednoduchý. Jeho nevýhodou 

však je, že neumožňuje bezprostredné určenie algebraického vyjadrenia B-funkcií resp. jeho 

minimalizáciu. 

 Pre neveľký počet premenných veľmi prehľadné a výhodné pre ďalšiu prácu s B-funkciami sú 

grafické spôsoby zápisu B-funkcií. 

 Ak n-tice hodnôt nezávisle premenných xi B-funkcie f(x1, x2, ..., xn), sa budú považovať za 

súradnice vrcholov n-rozmernej 

kocky, potom zadaná B-funkcia 

sa môže jednoducho zapísať 

tak, že každému vrcholu kocky 

sa pripíše jemu zodpovedajúca 

hodnota B-funkcie. Súradnice 

vrcholov sú jednoznačne dané 

vyznačením súradných osí 

(každá os zodpovedá jednej 

nezávisle premennej a dĺžka 

strany kocky je rovná 1), preto 

k ich vrcholom sa nemusia 

písať. 

 

 

Obr.2.1 Zápis B-funkcií vo vrcholoch 
 n-rozmernej kocky 
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 Zápis B-funkcie vo vrcholoch n-rozmernej kocky umožňuje vyznačiť možné prechody medzi 

jednotlivými vrcholmi a určiť susedné body v oblasti definície, ktorých súradnice sa líšia v hodnote jednej 

premennej. Pre n = 1 resp. n = 2 transformuje sa kocka na úsečku s dvoma koncovými bodmi resp. na 

štvorec so štyrmi vrcholmi. Pre n > 3 je znázornenie n-rozmernej 

kocky v rovine málo prehľadné a preto sa prakticky nepoužíva.  

 Na Obr.2.1 sú vo vrcholoch n-rozmernej kocky zapísané 

funkcie z Tab.2.1 resp. Tab.2.2. Pomlčkami sú označené tie vrcholy, 

v ktorých hodnota B-funkcie nie je určená. 

 Ďalší spôsob grafického zápisu B-funkcií predstavujú 

Vennove diagramy. Definičná oblasť B-funkcie je znázornená 

rovinným útvarom, pričom každej premennej v tomto útvare sú 

priradené dve oblasti. V jednej oblasti premenná nadobúda hodnotu 

1, obyčajne je to oblasť vo vnútri kontúry, v druhej hodnotu 0. Vo 

Vennovom diagrame B-funkcií n-premenných sa každá kontúra 

zakresľuje tak, aby prekrývala všetky už existujúce podoblasti. 

 Hodnota B-funkcie vo Vennovom diagrame sa vyznačí tak, že oblasti, v ktorých B-funkcia 

nadobúda hodnotu 1, sa vyšrafujú. Na Obr.2.2 je pomocou Vennovho diagramu zapísaná funkcia 

f  =  {2, 4, 5}, 

 Vennove diagramy tvoria východisko pre mapy, ktoré predstavujú vhodný prostriedok na zápis B-

funkcií. Každému bodu z oblasti definície B-funkcie zodpovedá v mape jeden štvorček. Počet štvorčekov 

mapy pre zápis B-funkcie n premenných je 2n. Pre n párne predstavuje mapa štvorec a pre n nepárne 

obdĺžnik. Priradenie n-tíc hodnôt premenných B-funkcie jednotlivým štvorčekom môže byť rôzne. 

Uvedené priradenie sa nazýva aj kódovaním mapy. V praxi najširšie uplatnenie dosiahlo kódovanie 

pomocou cyklického (Grayovho) kódu. Charakteristickou vlastnosťou cyklického kódu je, že dve po 

sebe nasledujúce hodnoty sa líšia iba v hodnote jedného rádu. V mape to znamená, že každé dva 

 

 
Obr.2.2 Zápis B-funkcií pomocou 

Vennovho diagramu 

 

Obr.2.3 Dekadické číslovanie štvorčekov v K-mape 

 



Boolovské funkcie 

                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 19 

susedné riadky resp. stĺpce sa od seba líšia iba v hodnote jednej premennej. Takto kódované mapy sa 

nazývajú Karnaughovymi mapami (Obr.2.3). Pretože hodnoty premenných v danom riadku resp. stĺpci 

sú konštantné, nemusia sa vypisovať do každého štvorčeka, ale stačí ich vyznačiť na okraji mapy. Do 

vnútra jednotlivých štvorčekov sa zapisuje hodnota B-funkcie, ktorú pre im prislúchajúce n-tice hodnôt 

nezávisle premenných funkcia nadobúda. 

 Pri zápise neúplne určených B-funkcií do 

štvorčekov, v ktorých hodnota B-funkcie nie je určená, sa 

nepíše nič (niekedy sa píše pomlčka resp. písmeno "X"). 

Miesto binárneho označenia hodnôt nezávisle 

premenných v stĺpcoch a riadkoch mapy sa často používa 

grafické znázornenie pomocou úsečiek.  

Pri grafickom znázornení hodnôt nezávisle premenných 

sa kreslí úsečka nad tými stĺpcami, resp. vedľa tých 

riadkov, v ktorých príslušná premenná nadobúda 

hodnotu 1.   

 Mapa funkcie piatich premenných je založená na 

predstave hranola, ktorého dolnú základňu tvorí mapa 

funkcie štyroch premenných x1, x2, x4, x5 pri konštantnej 

hodnote ďalšej premennej x3 = 0 a hornú základňu tvorí 

opäť mapa funkcie štyroch premenných, avšak pri 

inverznej hodnote premennej x3 = 1 (Obr.2.4). 

 Ak horná a dolná základňa sa zobrazí v rovine, pričom horná základňa sa zobrazí obrátene, 

 

 
Obr.2.4 Hranol pre zobrazenie mapy 

B-funkcie piatich premenných 

 

Obr.2.5 Dekadické číslovanie štvorčekov K-mapy piatich premenných 
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vznikne mapa pre zobrazenie B-funkcie piatich premenných. Dekadické číslovanie štvorčekov mapy je 

znázornené na Obr.2.5.  

 Podobne sa môže urobiť konštrukcia Karnaughovej mapy pre zápis B-funkcie šiestich resp. 

viacerých premenných. 

 V niektorých publikáciách sa stretávame s odlišným kódovaním premenných na obvode mapy, to 

má za následok zmenu priradenia stavových indexov jednotlivým štvorčekom mapy. 

 Pre minimalizáciu vyjadrenia B-funkcií priamo z Karnaughovych máp sa využíva pojem 

susednosti štvorčekov v mape. Dva štvorčeky mapy sa nazývajú susednými, ak im prislúchajúce 

n-tice binárnych hodnôt premenných (x1, x2, ..., xn) sa líšia v hodnote práve jednej premennej. Tak 

napríklad v mape troch premenných, štvorčeky s dekadickými ekvivalentmi 3 a 7 (Obr.2.6a) sú susedné, 

lebo im prislúchajúce trojice premenných (x1, x2, x3) - (011 a 111) sa líšia len v hodnote premennej x1. 

 Je zrejmé, že ku každej n-tici 

existuje práve n susedných n-tíc, to 

znamená, že ku každému 

štvorčeku mapy možno nájsť n s 

ním susedných štvorčekov. Termín 

"susednosť" pochádza z predstavy 

definičnej oblasti B-funkcie v tvare 

vrcholov n-rozmernej kocky. Každý 

vrchol takejto kocky má práve n 

vrcholov, ktoré sú s ním "susedné", 

t.j. sú s ním spojené hranou. 

Názorne to vidieť v prípade 

trojrozmernej kocky (Obr.2.6b). 

 V mape pre n = 2, 3, 4 susedné štvorčeky majú spoločnú jednu stranu. Mapa sa pritom dá 

predstaviť ako valec, v ktorom sa stotožní 

ľavý a pravý, resp. horný a dolný okraj 

mapy. V prípade, že počet premenných 

n > 4, sa geometrická susednosť prejavuje 

iba vtedy, ak Karnaughova mapa je 

zostavená v tvare hranola. Pre susedné 

štvorčeky však vždy platí, že ležia v tom 

istom stĺpci resp. v tom istom riadku. 

Príklady susedných štvorčekov v mape 

piatich premenných sú na Obr.2.7. Susedné 

n-tice prislúchajúce štvorčeku Gi resp. Zi sa 

líšia od n-tíc a prislúchajúcej štvorčeku G 

resp. Z v hodnote premennej xi.  

 

 
 

 Obr.2.6 Zobrazenie susedných n-tíc 
  a) susednými štvorčekmi v K-mape 
 b) susednými vrcholmi v kocke 

 

  

Obr.2.7 Vyznačenie susedných štvorčekov 
v Karnaughovej mape piatich premenných 
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2. 2.   BOOLOVSKÉ FUNKCIE n PREMENNÝCH 

 V teórii B-funkcií osobitný význam majú B-funkcie jednej a dvoch premenných. Pre jednu 

premennú sa môžu definovať iba štyri rôzne B-funkcie (Tab. 2.3). Funkcie f0 a f1 sú konštantné, funkcia 

f2 opakuje hodnotu premennej x a funkcia f3 invertuje hodnotu premennej x. 

Pre dve premenné je možné definovať celkom šestnásť B-funkcií 

(Tab.2.4). Funkcie f0 a f1 sú konštantné, funkcie f2 až f5 sú funkciami jednej 

premennej a resp. b. Funkcia f6 predstavuje logický súčin premenných a a b 

a nadobúda hodnotu 1 práve vtedy, keď premenná a a premenná b nadobúdajú 

hodnotu 1. Z uvedeného dôvodu sa táto funkcia tiež nazýva ako funkcia „A“ 

(anglicky „AND“). Funkcia f7 predstavuje logický súčet premenných a a b 

a nadobúda hodnotu 1 práve vtedy, keď premenná a alebo premenná b alebo 

obidve premenné nadobúdajú hodnotu 1. Z uvedeného dôvodu sa táto funkcia tiež nazýva ako funkcia 

„ALEBO“ (anglicky „OR“). Funkcia f8 predstavuje inverziu logického súčinu („NAND“) a funkcia f9 - 

inverziu logického súčtu („NOR“). Funkcia f10 predstavuje rovnoznačnosť a funkcia f11 - 

nerovnoznačnosť ( exclusive or „XOR“). Funkcie f12 resp. f13 predstavujú priamu resp. spätnú 

implikáciu a funkcie f14 resp. f15 predstavujú priamu resp. spätnú zábranu.  

 

Tab.2.4 B-funkcie 2 premenných 

 

a 

 

b 

f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 f14 f15 

0 1 a a b b a.b a+b a|b a↓b ab ab a→b b→a a  →  b b  →   a 

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

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

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

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

 

 Z definovaných B-funkcií dvoch premenných sa dá vybrať určitý súbor B-funkcií, pomocou 

ktorého sa môže realizovať ľubovoľná B-funkcia. Takýto súbor sa nazýva úplným súborom B-

funkcií. Úplný súbor, z ktorého sa nedá vynechať žiadna B-funkcia, aby pritom ostal naďalej úplným 

súborom, sa nazýva iredundantným (nenadbytočným) úplným súborom B-funkcií. 

 Ľubovoľnú B-funkciu je možné vyjadriť prostredníctvom funkcií AND, OR a NOT. Uvedené tri 

funkcie tvoria úplný súbor B-funkcií. Tento súbor nie je však iredundantným úplným súborom B-

funkcií, pretože na základe De Morganovych pravidiel je možné z neho vylúčiť buď logický súčin alebo 

logický súčet. Iredundantným je teda súbor funkcií OR, NOT ako aj súbor funkcií AND, NOT. 

Uvedené dvojice funkcií je možné realizovať jedinou funkciou NOR resp. NAND, ktoré sami o sebe 

predstavujú úplný súbor B-funkcií. Okrem uvedených úplných súborov B-funkcií je možné vytvoriť aj 

mnohé ďalšie. 

Tab. 2.3  B-funkcie 
1 premennej 

a 
f0 f1 f2 f3 

0 1 a a 

0 0 1 0 1 

1 0 1 1 0 
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 Počet rôznych B-funkcií, ktoré sa môžu definovať pre n nezávisle premenných je rovný 22n. 

S rastom počtu nezávisle premenných počet funkcií, ktoré sa dajú na danej oblasti definície určiť, veľmi 

rýchlo narastá. Spomedzi B-funkcií s väčším počtom nezávisle premenných majú osobitný význam 

symetrické, prahové a majoritné funkcie. 

 Hovorí sa, že dve B-funkcie, ktoré majú spoločnú oblasť definície (majú rovnaké nezávislé 

premenné), sú si navzájom rovné, ak sú rovné hodnoty týchto B-funkcií pre každú n-ticu hodnôt z ich 

oblasti definície. Uvedená skutočnosť sa ľahko preverí pomocou tabuľkového zápisu funkcií. 

 V schémach logických obvodov sa nekreslí vnútorné zapojenie logických členov, ale nahradzuje 

sa ich značkami. V súčasnosti sa značky logických členov kreslia v tvare obdĺžnikov, do ktorých 

vpisujeme symbol realizovanej funkcie a prípadne ďalšie údaje [20]. Príklady niektorých značiek sú 

uvedené na Obr.2.8a. Krúžkom označený vstup resp. výstup značí jeho invertovanie. Pre často sa 

vyskytujúce logické funkcie sa niekedy ešte používajú staršie značky, ktoré sú uvedené na Obr.2.8b. 

Tieto značky sa používajú aj v súčasnosti v niektorej, najmä americkej, literatúre. Ich výhodou je to, že 

svojím tvarom názorne vyjadrujú funkciu logického člena, čím zvyšujú prehľadnosť schém. 

 

 

 

 
 

Obr.2.8 Príklady niektorých značiek logických členov 
a) podľa normy STN IEC 60617-12; b) staršie značky 
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3. A L G E B R Y   L O G I K Y 

 Pre každý úplný súbor logických funkcií je možné vytvoriť príslušnú algebru logiky. Algebrou 

logiky sa nazýva množina logických premenných, nad ktorými je definovaný určitý konečný počet 

operácií. V praxi sa najviac uplatnila Boolova algebra, Peirceova algebra a Shefferova algebra. 

3. 1.   BOOLOVA ALGEBRA 

 Boolova algebra (B-algebra) je taká množina B, ktorá obsahuje nezávisle premenné a, b, c, ... 

s dvoma diskrétnymi hodnotami 0 a 1, v ktorej sú definované operácie logického súčtu, súčinu 

a inverzie tak, že platí nasledovný súbor axióm (Ak vo výrazoch nebudú vyznačené zátvorky, potom 

ako prvá sa vykonáva operácia inverzie, potom operácia logického súčinu a nakoniec operácia 

logického súčtu. Zátvorky sa požívajú na zmenu priority operácií.): 

1. Neutrálnosť konštanty: Existujú prvky 0, 1  B, že pre ľubovoľnú premennú a  B platí: 

 a + 0 = a (3.1)  

 a  . 1 = a  (3.2) 

2. Vylúčenie tretieho: Pre každý prvok a  B existuje jemu zodpovedajúci negovaný prvok  taký, že 

platí:  

 a +a = 1  (3.3) 

 a  . a = 0  (3.4) 

3. Komutatívnosť: Pre každé dva prvky a, b  B platí: 

 a + b = b + a (3.5) 

 a . b = b . a  (3.6) 

4. Distributívnosť: Pre každé tri prvky a, b, c  B platí: 

 a + b . c = ( a + b ) . ( a + c ) (3.7) 

 a . ( b + c ) = a . b + a . c (3.8)  

Uvedené axiómy B-algebry boli prvýkrát navrhnuté Huntignonom [11], ktorý dokázal ich nerozpornosť. 

 Z axióm vyplýva, že v Boolovej algebre platí princíp duality, ktorý možno vyjadriť takto: 

Ak v algebre platí tvrdenie (axióma, veta) x, tak platí aj duálne tvrdenie xd, ktoré vznikne z x zámenou 

operácií +, . a prvkov 0, 1 podľa schémy: +  .; . +; 0  1; 1  0. Keď vychádzame z princípu duality, 

pri dôkazoch tvrdení vynechávame dôkazy platnosti duálnych tvrdení. 

 Z uvedených axióm sa môžu odvodiť ďalšie pravidlá a vlastnosti, ktoré umožňujú upravovať 

a zjednodušovať zložitejšie výrazy Boolovej algebry. Patria medzi ne tzv. pravidlá agresívnosti 

konštanty 

 a  . 0 = 0 (3.9) 

 a + 1 = 1 (3.10) 

v ktorých výrazy nadobúdajú konštantnú hodnotu bez ohľadu na to, akú hodnotu nadobúda premenná a.  
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 Pre každé tri prvky a, b, c  B platia asociatívne pravidlá: 

 a + (b + c) = (a + b) + c (3.11) 

 a . (b . c) = (a . b) . c (3.12) 

 V dôsledku asociatívnosti je možné vynechať zátvorky vo výrazoch obsahujúcich postupnosť 

operácií " + " alebo postupnosť operácií " . ". Pre zjednodušenie zápisu je možné tam, kde to nenaruší 

jednoznačnosť, vynechať symbol " . ". 

 Pomocou axióm B-algebry sa dá dokázať platnosť ďalších pravidiel, ktoré majú spoločný názov - 

pravidlá pohltenia (absorpcie). 

 a + a  = a  (3.13) 

 a . a   = a  (3.14) 

 a + a b = a (3.15) 

 a . (a + b) = a  (3.16) 

Pravidlá (3.13)a (3.14) sa tiež nazývajú zákonom idempotentnosti. 

 K pravidlám pohltenia sa môžu zaradiť ďalšie pravidlá, ktoré špecifikujeme ako pravidlá 

pohltenia inverzie: 

 a + a b = a + b (3.17) 

 a . (a + b) = a . b  (3.18) 

 Pri zjednodušovaní vyjadrenia Boolovských funkcií sa často používajú pravidlá spojovania: 

 a . b + a . b = a  (3.19) 

 (a + b) . (a +b ) = a (3.20) 

Veľmi dôležitými pravidlami pre zámenu logického súčtu za súčin a naopak sú De Morganove pravidlá 

o vytvorení inverzie: 

 b.aba   (3.21) 

 bab.a   (3.22) 

De Morganove pravidlá sa môžu rozšíriť aj na funkcie o n premenných. Platí: 

 n21n21
a.....a.aa...aa   (3.23) 

  n21n21
a...aa...a.aa   (3.24) 

K pravidlám o vytvorení inverzie patrí aj pravidlo dvojnásobnej inverzie 

 aa                      (3.25) 

 De Morganove pravidlá sú špecifickým prípadom všeobecnejšieho Shannonovho pravidla, 

ktoré je definované vzťahom 

 ) , . ),x ..., ,x ,x(f(  .) , ),x ..., ,x ,(f(x
n21n21

       (3.26) 

Vzťah (3.26) znamená, že inverziu ľubovoľnej B-funkcie získame z vyjadrenia danej B-funkcie, v ktorom 

všetky premenné sa invertujú a vzájomne sa zamenia znaky logického súčtu a súčinu.  

 Uvedené axiómy a pravidlá sa využívajú pri úpravách a zjednodušovaní algebraického 

vyjadrenia B-funkcií. 
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3. 2.  PEIRCEOVA ALGEBRA 

 Na rozdiel od B-algebry, v ktorej boli definované tri funkcie, Peirceova algebra (P-algebra) 

používa iba jedinú funkciu - inverziu logického súčtu, pomocou ktorej z konštánt 0 a 1 a premenných 

sa zostavujú výrazy. Zátvorkami vo výrazoch je vyznačený postup pri vykonávaní operácií. Príkladom 

výrazu v P-algebre je vyjadrenie 

  c]} )b ( )[(a b) a{(f  (3.27) 

Každý výraz v P-algebre predstavuje určitú B-funkciu. Tak napr. vyjadrenie (3.27) je zápisom funkcie 

f(a, b, c) = { 0, 1, 6}. Prevod z P-algebry do B-algebry sa vykonáva na základe vzťahu   

 baba            (3.28) 

ktorý je vyjadrením Peirceovej operácie v B-algebre. Inverzia nad výrazom sa odstráni na základe 

de Morganovho pravidla. Inverzia premennej v P-algebre sa vyjadruje vzťahom 

 aaaaa)a(           (3.29) 

Prevod výrazu z B-algebry do P-algebry sa vykonáva na základe vzťahov 

          )ba(baba                                        (3.30) 

         )b()a()ba(b.ab.a                                             (3.31)        

        )a(aaaaa             (3.32) 

Na základe  (3.28) prevedieme výraz (3.27) do B-algebry 

  }]c)b()a[()ba{(d] )c([ c]})(b )a([)b a{(f  

   
c.b.ab.a]c)b()a[()ba( 

   

 Vyjadrenie B-funkcie 

 c . b . a.dcb. d . c b . af              (3.33)  

sa prevedie do P-algebry na základe vzťahov (3.30), (3.31) a (3.32) takto 

 ]}c b[a]dcb [d] c[] b a{[ c} . b . a.dcb. d . c b . a{ f

 

    ]})c(b[a)]d(c)[(b d] )c([ ])(b )a{[(    (3.34) 

Prevod z B-algebry do P-algebry sa môže vykonávať aj tak, že na základe pravidla o dvojnásobnej 

inverzii a de Morganoveho pravidla vyjadrenie v B-algebre sa upraví tak, aby sa v tom vyskytovala iba 

operácia inverzie logického súčtu, ktorá sa potom nahradí Peirceovou operáciou.  

Pre funkciu (3.33)dostaneme 
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 c} . b . a.dcb. d . c b . a{}c . b . a.dcb. d . c b . a{ f   

 ]}c ba[]dcb []d c[] b a{[}c . b . a.dcb. d . c b . a{    

 ]})c(b[a)]d(c)[(b d] )c([ ])(b )a{[(    (3.35) 

 Je možné odvodiť niektoré pravidlá, ktoré umožňujú úpravu vyjadrenia B-funkcií v P-algebre. V 

praxi sa však častejšie robia úpravy vyjadrenia v B-algebre, ktoré sa potom prevedú spať do P-algebry.  

3. 3.  SHEFFEROVA ALGEBRA 

 Shefferova algebra  (S-algebra) používa tiež len jedinú funkciu - inverziu logického súčinu, 

pomocou ktorej sa z konštánt 0, 1 a z dvojhodnotových premenných zostavujú výrazy. Príkladom výrazu 

v S-algebre je vyjadrenie funkcie 

 |)](c|[b||)}(b|)]|c(|){[(a  f    (3.36) 

Vyjadrenie funkcie v S-algebre sa môže previesť na vyjadrenie v B-algebre prostredníctvom vzťahu  

 b.ab|a   (3.37) 

Napr. vyjadrenie funkcie (3.36) v B-algebre dostaneme týmto postupom 

  ]cb.|b}|]c.a{[]c|[b|}b|]c|a{[f  

    ]c[b..}b.]c.a[{c][b.|}b.]c.a[{  

  ]c[b..}b.]c.a[{c][b.|}b.]c.a[{  

   cb.bc)(acb}bc].{[a   (3.38) 

Pri prevode výrazu z S-algebry do B-algebry sa okrem vzťahu (3.37) používalo pravidlo o dvojnásobnej 

inverzii a de Morganove pravidlá. 

 Opačný prevod z B-algebry do S-algebry sa vykonáva na základe vzťahov 

 |)(b||)(ab.ababa    (3.39) 

 |b)|(ab|ab.ab.a   (3.40) 

 |)(aa|aa.aa   (3.41) 

 Prevod z B-algebry do S-algebry sa môže vykonať tiež tak, že na základe pravidla o 

dvojnásobnej inverzii a de Morganovho pravidla sa upraví vyjadrenie funkcie v B-algebre do tvaru, v 

ktorom sa vyskytuje iba operácia inverzie logického súčinu a táto operácia sa nahradí Shefferovou 

operáciou. 

 Pre úpravu výrazov v S-algebre sa obyčajne využíva prevod do B-algebry. 
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 Vyjadrenie funkcie v S-algebre sa môže získať aj z vyjadrenia v P-algebre na základe vzťahu 

 a  b = [(a )  (b )]  (3.42) 

a naopak, vyjadrenie funkcie v P-algebre z vyjadrenia v S-algebre sa môže získať na základe vzťahu 

 a  b = [(a )  (b )] (3.43) 

 Pomocou (3.42) a (3.43) sa dajú odvodiť všeobecné pravidlá pre prepis výrazov P-algebry 

do S-algebry a naopak. 

 Ľubovoľné vyjadrenie funkcie f v P-algebre sa prepíše na vyjadrenie funkcie f v S-algebre takto: 

 1. na všetky premenné, ktoré sa vyskytujú vo vyjadrení funkcie f v P-algebre aplikujeme 

Shefferovu operáciu (namiesto premennej xi sa píše (xi), resp. namiesto (xi) sa píše xi; 

 2. všetky Peirceove operácie sa nahradia Shefferovými; 

 3. na celý výraz aplikujeme Shefferovu operáciu (t.j. invertuje sa celý výraz). 

 Ľubovoľné vyjadrenie B-funkcie f v S-algebre sa prevedie na vyjadrenie funkcie f 

v P-algebre takto: 

 1. na všetky premenné vo vyjadrení funkcie f sa aplikuje Shefferova operácia;  

 2. všetky Shefferove operácie sa nahradia Peirceovými operáciami; 

 3. na celý výraz sa aplikuje Peirceova operácia (je invertovaný celý výraz). 

 Význam P-algebry a S-algebry spočíva predovšetkým v tom, že pre vyjadrenie ľubovoľnej 

B-funkcie sa v nich využíva jediná operácia. Pri realizácii takého vyjadrenia logický obvod pozostáva z 

jedného typu logických členov kým v B-algebre sa vyžadujú tri typy logických členov (logický súčet, 

logický súčin a inverzia). 

 Okrem uvedených algebier môžu mať praktický význam i niektoré ďalšie algebry. 

 Známa je Žegalkinova algebra (skrátene Z-algebra), ktorá je definovaná [8] ako množina Z, 

obsahujúca dva navzájom rôzne význačné prvky 0 a 1 a ďalšie prvky a, b, c... ako aj funkcie 

nerovnoznačnosť, logický súčin a jednotková funkcia. 

 V Žegalkinovej algebre má osobitné postavenie výraz 

 T0  T1  T2  ...  Tm, m0 (3.44) 

kde  To je konštanta 0 alebo 1 a  

 Ti pre i1 sú termy xi1.xi2 ... xik, pričom xij sú premenné, 1kn.  

Uvedený výraz možno nazvať normálnou formou Z-algebry. 

 Táto normálna forma vychádza z Reedovho - Müllerovho rozkladu, podľa ktorého pre každú 

B-funkciu f platí: 

f(x1, x2, ..., xn) = a0  a1x1  a2x2 ... anxn  an+1x1x2  an+2x1x3  ...  avx1x2 ... xn (3.45) 

kde ai = 0 alebo 1, 0  i  v, v = 2n - 1. 

 Uvedený rozklad možno získať z DNF s disjunktívnym pokrytím tvaru 

 f = T1 + T2 + ...+ Tk (3.46) 

ktorá sa vyznačuje takou vlastnosťou, že každý bod definičného oboru funkcie f s hodnotou 1 je pokrytý 

práve jedným termom Ti. 
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4. ALGEBRAICKÉ VYJADRENIE B-FUNKCIÍ 

 Spôsoby zápisu B-funkcií uvedené v kapitole 2. 1. nevyjadrujú možnosti ich realizácie. Prechodom 

medzi uvedenými formami zápisu B-funkcií a ich technickou realizáciou je algebraické vyjadrenie 

B-funkcií. Algebraické vyjadrenie B-funkcie predstavuje výraz, ktorý sa skladá z logických premenných, 

prípadne konštánt a symbolov logických operácií. Úloha určenia algebraického výrazu, ktorý zodpovedá 

zadanej B-funkcii, nie je jednoznačná. Existuje mnoho výrazov, ktoré vyjadrujú tú istú B-funkciu.  

 Základom rôznych foriem vyjadrenia B-funkcií sú normálne formy algebraických výrazov. Odvodíme 

najprv normálne formy B-algebry a pomocou nich odvodíme normálne formy v Peirceovej a Shefferovej 

algebre. 

4. 1.  NORMÁLNE FORMY ALGEBRAICKÝCH VÝRAZOV B-

ALGEBRY 

 V B-algebre sú známe dva druhy normálnych foriem - disjunktívna normálna forma a konjunktívna 

normálna forma. Disjunktívnou normálnou formou  (DNF) sa nazýva výraz pozostávajúci z logického 

súčtu navzájom rôznych elementárnych súčinov. Elementárnym súčinom sa nazýva výraz 

pozostávajúci z logického súčinu ľubovoľného počtu premenných, ktoré sa v ňom vyskytujú buď priamo 

alebo invertovane pričom každá premenná v tomto výraze sa vyskytuje maximálne jedenkrát. Príkladom 

vyjadrenia B-funkcie v tvare normálnej disjunktívnej formy je výraz 

 443321
xxxxxxf   (4.1) 

kde 43321 xxxxx  resp. 4
x  predstavujú jednotlivé elementárne súčiny. Elementárny súčin sa nazýva 

úplným elementárnym súčinom B-funkcie f(x1, x2, ..., xn), ak sa v ňom každá nezávisle premenná xi 

(i = 1, 2, ..., n) vyskytuje práve raz a to buď priamo alebo invertovane. Výraz 
4321

xxxx je úplným 

elementárnym súčinom B-funkcie f(x1, x2, x3, x4) avšak výraz 
4211

xxxx  nie je elementárnym súčinom 

uvedenej funkcie, pretože premenná x1 sa v ňom vyskytuje dvakrát - raz priamo a druhýkrát invertovane. 

Počet premenných v elementárnom súčine sa nazýva rád r elementárneho súčinu. Rád úplného 

elementárneho súčinu je rovný počtu premenných B-funkcie (r  n). 

 Analogicky sa môže definovať konjunktívna normálna forma (KNF) ako súčin navzájom rôznych 

elementárnych súčtov. Príkladom vyjadrenia B-funkcie v tvare konjunktívnej normálnej formy je výraz 

 332121 ).xxxx).(x(xf   (4.2) 

 Počet premenných v elementárnom súčte sa nazýva rád r elementárneho súčtu.. 

Disjunktívna (konjunktívna) normálna forma, ktorá pozostáva len z navzájom rôznych úplných 

elementárnych súčinov (súčtov) sa nazýva úplnou DNF  (KNF).  
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 Pojem normálnej formy môžeme vyjadriť všeobecne pre rôzne algebry. Normálnou formou typu 

g1/g2 nazývame výraz v tvare 

 T1 g2 T2 g2 ... g2 Tm (4.3) 

kde T1, T2, ... Tm, m  1 sú navzájom rôzne termy typu 

 12|11|1
gx

~
gx

~
T   ... 1k,x

~
g

k|1
  

kde ij
x
~ , j = 1, 2, ..., k sú navzájom rôzne premenné xij resp. ijx ,  ..., , , , .g,g

21
 . 

4. 1. 1.  Rozklad B-funkcie na súčet implikantov a súčin implicentov  

 Ako bolo uvedené v kapitole 2. 1. , každá B-funkcia delí svoju oblasť definície na podmnožiny F0, F1 

a FX. Zjednotením množín F0 a FX resp. F1 a FX dostaneme množinu F0X resp. F1X. Definujeme dva 

dôležité pojmy, s ktorými sa budeme stretáva pri vyjadrení B-funkcie v tvare DNF resp. KNF. 

 Na množne boolovských funkcií možno definovať čiastočné usporiadanie s reláciou "", pričom 

g  f  g + f = f.  

 Ak g  f, hovoríme, že g je implikantom funkcie f. Implikant možno definovať aj iným spôsobom. 

Funkcia g(x1, x2, ..., xn) sa nazýva implikantom funkcie f(x1, x2, ..., xn), ak množina G1 tých bodov, v 

ktorých funkcia g nadobúda hodnotu 1 je časťou množiny F1X 

 G1  F1X 

 Ak f  h, hovoríme, že h je implicentom f. Inač povedané funkcia h(x1, x2, ..., xn) sa nazýva 

implicentom funkcie f(x1, x2, ..., xn), ak množina H0 tých bodov, v ktorých funkcia h nadobúda hodnotu 0, 

je časťou množiny F0X 

 H0  F0X  

 Príklad implikantu a implicentu B-funkcie f(x1, x2, x3, x4) je uvedený na Obr.4.1. 

 Funkcia f delí oblasť definície na množiny F0 = {0, 2, 5, 8, 9, 11}, F1 = {1, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14} a FX 

= {4, 15}. Zjednotením množín F0 a FX resp. F1 a FX dostávame množinu FOX = {0, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 15} 

resp. F1X = {1, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15}. 

 
 

 
 Obr.4.1 Znázornenie implikantu a implicentu B-funkcie 

a) zadaná B-funkcia; b) implikant; c) implicent 
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 Pre množinu G1 = {3, 6, 7, 10, 15} tých bodov, v ktorých funkcia g nadobúda hodnotu 1 platí 

G1  F1X, preto funkcia g(x1, x2, x3, x4) je implikantom funkcie f(x1, x2, x3, x4). Podobne pre množinu 

H0 = {0, 2, 8, 9, 10} tých bodov, v ktorých funkcia h nadobúda hodnotu 0 platí H0  F0X, preto je funkcia 

h(x1, x2, x3, x4) implicentom funkcie f(x1, x2, x3, x4). V tých bodoch z oblasti definície, pre ktoré platí 

f=g=1 (f=h=0) implikant (implicent) pokrýva funkciu f. V bodoch, v ktorých funkcia f nie je učená a g = 

1 (h = 0) implikant (implicent) dourčuje funkciu f na hodnotu 1 (0).  

Pre danú B-funkciu existuje vo všeobecnosti niekoľko navzájom rôznych implikantov resp. implicentov. 

Množina implikantov (implicentov) jednej B-funkcie sa nazýva súborom implikantov (implicentov) . 

 Súbor S implikantov (implicentov) funkcie f sa nazýva úplným súborom implikantov  

(implicentov) funkcie f, ak každý bod z množiny F1 (F0) je pokrytý aspoň jedným implikantom 

(implicentom) z daného súboru S. Úplný súbor implikantov (implicentov) pokrýva teda všetky body z 

množiny F1 (F0), t.j. platí  

 
1i

S

1
GF  , 
















oj

S

o
HF

I

  (4.4)  

 Každá B-funkcia sa môže vyjadriť ako logický súčet implikantov (súčin implicentov), ktoré 

predstavujú úplný súbor S (S') implikantov (implicentov).  

 f(x1, x2, ..., xn) = 
S

V  gi(x1, x2, ..., xn), gi  S (4.5) 

  f(x1, x2, ..., xn) = 
S

hj(x1, x2, ..., xn), hj  S' (4.6) 

 

 Obr.4.2 Rozklad B-funkcie na súčin implikantov (a) a na súčin implicentov (b) 

f=(x1, x2, x3) 

f=(x1, x2, x3) 

g1=(x1, x2, x3) g2=(x1, x2, x3) 

h1=(x1, x2, x3) h2=(x1, x2, x3) 
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  Pre neúplne určené B-funkcie vzťah (4.5) nevyjadruje totožnosť, pretože B-funkcia na pravej strane 

rovnosti môže dourčovať funkciu f v bodoch z množiny FX. V tomto prípade sa hovorí, že B-funkcia na 

pravej strane je ekvivalentná funkcii na ľavej strane. 

 Vyjadrenie B-funkcií podľa vzťahu (4.5) sa nazýva rozklad B-funkcie na súčet implikantov resp. súčin 

implicentov. 

 Príklad rozkladu B-funkcie f(x1, x2, x3) na súčet implikantov a súčin implicentov je symbolický 

znázornený na Obr.4.2. 

 Ak sa má získať vyjadrenie B-funkcie v tvare DNF (KNF), potom sa musí urobiť rozklad na také 

implikanty (implicenty), ktoré sa dajú vyjadriť v tvare elementárneho súčinu (súčtu). 

4. 1. 2.  Úplná DNF a KNF B-funkcie  

 Urobme rozklad funkcie f na funkcie gj(x1, x2, ..., xn), ktoré nadobúdajú jednotkovú hodnotu iba v 

jednom bode. Označme hodnoty premenných x1, x2, ..., xn v uvedenom bode n-ticou (1, 2, ..., n).   

 Pre daný implikant i (i = 1, 2, ..., n) predstavuje konkrétnu hodnotu 0 resp. 1. Napr. pre implikant g2 

z Obr.4.3 1 = 0, 2 = 1, 3 = 0. Funkcia gj nadobúda teda hodnotu 1 práve vtedy, ak xi = i súčasne pre 

všetky i = 1, 2, ..., n. Súčasné splnenie dvoch resp. viacerých výrokov vyjadruje funkcia logického 

súčinu, preto pre vyjadrenie funkcie gj platí 

 (gj  1) = (x1  1j ).(x2  2j). ... .(xn  nj) (4.7) 

 V jednotlivých zátvorkách výrazu (4.7) sú výrazy typu (xi  0) resp. (xj  1), pre ktoré podľa Tab.4.1 

platí (xi  0) =xi, resp. (xi  1) = xi, preto tento výraz predstavuje úplný elementárny súčin. 

 Tab.4.1 Vyjadrenie rovnoznačnosti premennej s konštantou 

xi  0  xi  0  xi  1  xi  1 

 0 

 1 

 0 

 0 

 1 

 0 

 0 

 1 

 1 

 1 

 0 

 1 

 

 Obr.4.3 Rozklad B-funkcie na súčet implikantov s jednou jednotkovou hodnotou 

g1=(x1, x2, x3) g2=(x1, x2, x3) 

g3=(x1, x2, x3) g4=(x1, x2, x3) 

f=(x1, x2, x3) 
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  Pre vyjadrenie implikantov z Obr.4.3 dostaneme 

 g1 = (x1  0) . (x2  0) . (x3  0) = 
321

xxx   

 g2 = (x1  0) . (x2  1) . (x3  0) = 
321

xxx    

 g3 = (x1  1) . (x2  0) . (x3  1) = 
321

xxx  

 g4 = (x1  1) . (x2  1) . (x3  1) = 
321

xxx  

 B-funkcia f(x1, x2, x3) z Obr.4.3 je rovná logickému súčtu implikantov a teda platí 

 321321321321321 xxxxxxxxxxxx)x,x,x(f   (4.8) 

 Výraz (4.8) pozostáva zo súčtu úplných elementárnych súčinov a predstavuje úplnú DNF zadanej 

B-funkcie. Všeobecné vyjadrenie úplnej DNF B-funkcie f(x1, x2, ..., xn) je 

 f(x1, x2, ..., xn) = 
k

1j

V


  gj(x1, x2, ..., xn) = 

k

1j

V


 


n

1i

(xi  σij) (4.9) 

kde gj sú implikanty B-funkcií f(x1, x2, ..., xn), ktoré pokrývajú len jeden bod funkcie f s hodnotou 1 

 k - počet bodov množiny F1 

 σij - hodnota premennej xi v bode, v ktorom implikant gj nadobúda hodnotu 1. 

 Hore uvedený rozklad vyjadruje funkciu, ktorej hodnoty sú určené vo všetkých bodoch z oblasti 

definície. Takýto rozklad dourčuje neúplne určenú B-funkciu vo všetkých bodoch z množiny FX 

na hodnotu 0. Je možné urobiť rozklad, ktorý dourčuje niektoré resp. všetky body z množiny FX na 

hodnotu 1. 

 Úplná DNF B-funkcie sa môže určovať priamo aj z iných foriem zápisu zadanej B-funkcie. V Tab.4.2  

je uvedený zápis B-funkcie troch premenných a vyjadrenie jednotlivých implikantov podľa hodnôt 

premenných v bodoch, v ktorých funkcia nadobúda hodnotu 1. 

 Tab.4.2 Určenie úplnej DNF z tabuľky B-funkcie 

1 2 3 x1  1 x2  2  x3  3 )xxf(x
321

 )xxg(x
321

 

0 0 0 
1x  2x  3x  

0 - 

0 0 1 
1x  2x  3

x  1 
321

xxx  

0 1 0 
1x  2

x  3x  
1 

321 xxx  

0 1 1 
1x  2

x  
3

x  0 - 

1 0 0 
1
x  2x  3x  

1 
321

xxx  

1 0 1 
1
x  2x  3

x  0 - 

1 1 0 
1
x  

2
x  3x  

0 - 

1 1 1 
1
x  

2
x  

3
x  1 

321
xxx  

 

Úplná DNF B-funkcie f(x1, x2, x3) z Tab.4.2 je potom nasledovná  

 f(x1, x2, x3) = 321 xxx + 321 xxx  +
3

xxx
21 + 

321
xxx  (4.10) 
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 Zvoľme teraz implicenty hj(x1, x2, ..., xn) (j = 1, 2, ..., m) B-funkcie f(x1, x2, ..., xn) tak, aby každý 

pokrýval jeden bod funkcie f, v ktorom f = 0 a v ostatných bodoch mal hodnotu 1. Počet m takto 

určených implicentov je rovný počtu bodov, v ktorých funkcia f nadobúda hodnotu 0. Takto definovaný 

rozklad B-funkcie na súčin implicentov je jednoznačný. 

 Príklad popísaného rozkladu pre B-funkciu f(x1, x2, ..., xn) je uvedený na Obr.4.4. 

 Označme hodnoty premenných v bode, v ktorom implicent hj nadobúda hodnotu 0, n-ticou 

(1, 2, ..., n). Napríklad implicent h2(x1, x2, x3) z Obr.4.4 nadobúda hodnotu 0 práve vtedy, ak (x1  1), 

(x2  1) a (x3  0) súčasne. Preto platí (h2  0) = (x1  1) . (x2  1) . (x3  0) odkiaľ dostávame 

 2h  = 321
xxx  (4.11) 

 Aplikovaním inverzie na (4.11) dostaneme   

  
332122 xxxxxxhh

21
  (4.12) 

Pre implicent h1 dostaneme 

 
321

xxx1)(x1)(x1)(x)x,x,(xh
3213211

  (4.13) 

 B-funkcia f(x1, x2, x3) z  je rovná súčinu implicentov a teda platí 

 )xxx).(xxx()x,x,f(x
32121 3321

  (4.14) 

 Výraz (4.14) pozostáva zo súčinu úplných elementárnych súčtov a predstavuje úplnú KNF zadanej 

B-funkcie. Všeobecné vyjadrenie úplnej KNF B-funkcie f(x1, x2, ..., xn) je 

f(x1, x2, ..., xn) = 


m

1j

n21j
 )x ..., ,x ,(xh  = 



m

1j

V
n

1i

)(x
iji

  (4.15) 

kde  hj sú implicenty B-funkcie f(x1, x2, ..., xn), ktoré nadobúdajú hodnotu 0 len v jednom bode 

z množiny F0 a v ostatných bodoch z oblasti definície nadobúdajú hodnotu 1 

  m -  počet bodov množiny F0 

  ij - hodnota premennej xi v bode, v ktorom implicent hj nadobúda hodnotu 0. 

 Pre neúplne určenú B-funkciu je možné urobiť rozklad na súčin implicentov, ktoré dourčujú niektoré 

resp. všetky body z množiny FX na hodnotu 0. 

 

 

Obr.4.4 Rozklad B-funkcie na súčin implicentov s jednou nulovou hodnotou 
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4. 1. 3.  Skrátená DNF a KNF B-funkcie 

 Vyjadrenie úplne určenej B-funkcie v tvare úplnej DNF (KNF) je jednoznačné a môže sa získať pre 

každú B-funkciu f(x1, x2, ..., xn). Aplikáciou pravidiel B-algebry sa môže úplná DNF (KNF) upraviť. 

Aplikáciou pravidla spojovania 

 yyxxy   (4.16) 

resp. 

 yy)x(.y)(x   (4.17) 

kde  x je premenná a 

  y - elementárny súčin, ktorý neobsahuje premennú x, 

môže sa dvojica elementárnych súčinov (súčtov) nahradiť jedným súčinom (súčtom). Ak uvedené 

pravidlo sa aplikuje na všetky možné dvojice elementárnych súčinov (súčtov) úplnej DNF (KNF) získa sa 

skrátená DNF (KNF). 

 V úplnej DNF (4.8) aplikujeme pravidlo spojovania (4.16) na prvú a druhú dvojicu úplných 

elementárnych súčinov 

 
31321321

xxxxxxxx   (4.18) 

 
31321321 xxxxxxxx   (4.19) 

Dosadením (4.18) a (4.19) do (4.8) dostaneme  

  3131
xxxxf   (4.20) 

ďalšie aplikovanie pravidla spojovania v (4.8) ani (4.19) nie je možné, preto (4.20) predstavuje skrátenú 

DNF zadanej B-funkcie. 

 Podobne sa aplikuje pravidlo spojovania (4.17) na všetky možné dvojice v úplnej KNF, aby sa 

získala skrátená KNF. 

 Definujeme skrátenú DNF 

(KNF) pomocou tzv. prostých 

implikantov (implicentov). 

 Prostý implikant  B-funkcie f 

je implikant g, vyjadrený v tvare 

elementárneho súčinu rádu r, 

ktorého žiadna vlastná časť 

(elementárny súčin rádu r' < r, 

získaný z g vynechaním jednej 

resp. viacerých premenných) nie 

je implikantom funkcie f. 

 Pre funkciu f z Obr.4.5 je elementárny súčin dc a prostým implikantom, lebo žiadna jeho vlastná 

časť d c , a d, c a  (Obr.4.5a) nie je implikantom funkcie f (obsahuje aspoň jeden bod z množiny F0). 

 

 

 

 Obr.4.5 Určovanie prostých implikantov v Karnaughovej mape 
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Naproti tomu elementárny súčin c b a nie je prostým implikantom, lebo jeho vlastná časť ba , b c resp. 

ca  je implikantom funkcie f (Obr.4.5b).  

 Prostými implikantami funkcie f sú teda elementárne súčiny dc a , dc b , ba , c a , b c a b d. Ich 

logický súčet predstavuje skrátenú DNF funkcie f zadanej mapou na Obr.4.5. 

 d bc b c ab adc bd c af   (4.21) 

 Skrátená DNF B-funkcie f je vyjadrená logickým súčtom všetkých implikantov. 

 Prostý implicent B-funkcie f je implicent h, vyjadrený v tvare elementárneho súčtu rádu r, ktorého 

žiadna vlastná časť (elementárny súčet rádu r' < r, získaný z h vynechaním jednej resp. viacerých 

premenných) nie je implicentom funkcie f. 

 V mape na Obr.4.6a je 

vyznačený prostý implicent 

)dc(a   ktorého, žiadna 

vlastná časť c)(a  , )d(a  , 

)d(c   nie je implicentom 

zadanej B-funkcie. Elementárny 

súčet c)b(a   však nie je 

prostým implicentom (Obr.4.6b), 

lebo jeho vlastná časť )b(a   je 

implicentom zadanej B-funkcie. Prostými implicentami funkcie f sú teda implicenty )b(a  , )dc(a  , 

d)c(a  a ( )dcba  . Ich logický súčin predstavuje skrátenú KNF funkcie f zadanej mapou na 

Obr.4.6. 

 d)cbad).(c).(adcb).(a(af   (4.22) 

 Skrátená KNF B-funkcie f je daná logickým súčinom všetkých prostých implicentov.  

4. 1. 4.  Iredundantná DNF a KNF B-funkcie 

 V niektorých prípadoch v skrátenej DNF (KNF) sa môže vynechať niektorý resp. niektoré implikanty 

(implicenty) a hodnota funkcie sa nezmení. Taká situácia vznikne v tom prípade, ak vynechaním 

implikantu (implicentu) zostanú pokryté všetky body z množiny F1 (F0). Pre funkciu f(a, b, c, d) zadanú 

mapou (Obr.4.7) je skrátená DNF v tvare 

c b ad c ad c bd bd ab af          (4.23) 

hodnota funkcie sa nezmení, ak v skrátenej DNF (4.23) sa vynechá druhý, štvrtý a šiesty elementárny 

súčin. Funkcia f je potom vyjadrená nasledovne 

 d c ad bb af         (4.24) 

 

 Obr.4.6 Určovanie prostých implicentov v Karnaughovej mape 
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Podobne v skrátenej KNF B-funkcie zadanej mapou (Obr.4.7) 

 d)cc).(bba).(dbad).(cad).(b(af   (4.25) 

sa môžu vynechať posledné dva elementárne súčty a hodnota funkcie sa nezmení. Funkcia f sa môže 

teda vyjadriť v tvare 

 )dbad).(cad).(b(af   (4.26) 

 Vo vyjadrení (4.24) resp. (4.26) sa nemôže 

vynechať žiadny implikant resp. implicent, aby pritom 

zostali pokryté všetky body z množiny F1 resp. F0, t.j., 

aby sa hodnota funkcie nezmenila. Takéto vyjadrenia 

sa nazývajú iredundantnými. 

 Iredundantná DNF (KNF) danej B-funkcie f 

predstavuje logický súčet (súčin) prostých implikantov 

(implicentov) funkcie f, ktoré tvoria úplný súbor 

implikantov (implicentov) funkcie f a pritom žiadna 

vlastná časť tohto systému už netvorí úplný systém. 

 Treba poznamenať, že na rozdiel od úplných a 

skrátených normálnych foriem, ktoré pre každú 

B-funkciu sú vždy jediné, iredundantné DNF resp. KNF 

môžu byť viaceré. 

 Zistenie, že dva rozdielne algebraické výrazy vyjadrujú tu istú funkciu vykonávame prostredníctvom 

prevodu do úplnej DNF. 

4. 2.   NORMÁLNE FORMY ALGEBRAICKÝCH VÝRAZOV 

PEIRCEOVEJ A SHEFFEROVEJ ALGEBRY 

 Normálne formy algebraických výrazov v Peirceovej a Shefferovej algebre sa odvodia z normálnych 

foriem B-algebry. 

 Nech je daná normálna konjunktívna forma B-funkcie 

 f = h1 . h2 ... hn  (4.27) 

 Aplikovaním na (4.27) pravidlá o dvojnásobnej inverzii a de Morganovho pravidla sa získa vyjadrenie    

 p2 h ... hh  f
1

   (4.28) 

 Pravá strana (4.28) sa nahradí Peirceovou funkciou p premenných 

 f = u1  u2  ...  up (4.29) 

kde ii
hu  , i = 1, 2, ..., p.  (4.30) 

 Implicenty hi sú vyjadrené v tvare elementárnych súčtov premenných 

 hi = ni2i1i
x
~

.....x
~

x
~

  (4.31) 

 

Obr.4.7 Karnaughova mapa 
zadanej B-funkcie 
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kde 
ji

x
~

 vyjadruje, že premenná xi vystupuje v implicente hj buď priamo alebo s inverziou, resp. 

v prípade neúplného elementárneho súčtu nadobúda hodnotu 0 a vo vyjadrení implicentu nevystupuje 

vôbec. 

 Podľa (4.31) a (4.28) 

 ni2i1ini2i1iii
x
~

...x
~

x
~

x
~

...x
~

x
~

 hu   (4.32) 

preto vyjadrenie funkcie f v Peirceovej algebre bude v tvare 

 )x
~

...x
~

x
~

(...)x
~

...x
~

x
~

()x
~

...x
~

x
~

(f
np2p1pn22212n12111

   (4.33) 

Ak premenná 
j i

xx
~

ji
  potom ju vyjadríme tiež v P-algebre 

 )x(xxx
jijijiji   (4.34) 

Kvôli jednoduchosti zápisu sa bude často inverzia premennej i v P-algebre označovať pruhom nad jej 

symbolom. 

 Vyjadrenie B-funkcie f v P-algebre tvaru (4.33) sa nazýva prvá Peirceova normálna forma (1. PNF 

alebo NF /). 

 Prvá Peirceova normálna forma sa dá získať aj z DNF funkcie f . Nech  

 
q21

g...ggf    (4.35) 

 Vyjadrenie funkcie f sa získa invertovaním (4.35)  

 
q21

g...ggf    (4.36) 

čo predstavuje Peirceovu funkciu q premenných 

 q21
g...ggf   (4.37) 

Jednotlivé implikanty gi funkcie f sú vyjadrené elementárnym súčinom typu 

 ni2i1ii
x
~

.......x
~

.x
~

g   (4.38) 

kde ji
x
~  značí že premenná xj v implikante gi vystupuje priamo alebo invertovane, resp. nevystupuje 

vôbec. 

 Implikanty gi prevedieme do P-algebry aplikovaním pravidla o dvojnásobnej inverzii a de 

Morganovho pravidla 

  ni2i1ini2i1ii
x
~

....x
~

x
~

x
~

.......x
~

.x
~

g   (4.39) 

Výraz (4.39) predstavuje vyjadrenie Peirceovej funkcie 

 ni2i1ii
x
~

...x
~

x
~

g   (4.40) 

v ktorom symbol jix
~

znamená, že premenná xj nadobúda opačnú hodnotu, ako mala vo vyjadrení 

implikantu gi v B-algebre. 
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  Z uvedeného postupu vyplýva, že ľubovoľnú KNF funkcie f alebo DNF funkcief možno "priamo 

prepísať" na 1. PNF. Výhodne je pritom vychádzať z KNF funkcie f, v ktorej sa operácie logického súčtu 

a súčinu nahradia Peirceovými operáciami (šípkami). V prípade, že implicent hi pozostáva iba z jednej 

premennej 
ji

x
~

, potom výraz (4.33) je v tvare  

 )x
~

(  x
~

  h u
jijii i
 , (4.41) 

čo znamená, že premenná v tomto implicente sa invertuje. Napríklad KNF B-funkcie 

  4321
x).x  x  x).(x  (x  f

12
   (4.42) 

vyjadríme priamo v 1. PNF takto 

 4321 x)x  x  x()x  (x  f
12

   (4.43) 

O správnosti prevodu sa presvedčíme aplikáciou dvojnásobnej inverzie a de Morganovho pravidla v 

(4.42). 

 43214321
x)x  x  x()x  (x x).x  x  x).(x  (x  f

1212
  (4.44) 

 Vo výraze (4.44) sa uplatňujú len inverzie logického súčtu, ktoré zapíšeme pomocou Peirceovej 

operácie 

 
4321

x)x  x  x()x  (x  f
12

  (4.45) 

Vyjadrenie (4.45) je totožné s (4.43). 

 B-funkcia sa môže vyjadriť v P-algebre aj vtedy, ak sa vychádza z DNF funkcie f. Ak sa DNF 

B-funkcie  

 f = g1 + g2 + ... + gr (4.46) 

dvakrát invertuje, potom vznikne   

  )g  ...  g  g ( g  ...  g  g  f
r21r21

 (4.47) 

kde šípka za zátvorkou znamená inverziu výrazu v zátvorke, ktorá sa v P-algebre realizuje aplikáciou 

Peirceovej operácie na celý výraz. Implikanty g i  sú v tvare elementárnych súčinov. Ak sa na nich 

aplikuje pravidlo o dvojnásobnej inverzii a de Morganove pravidlo, potom vznikne 

 ni2i1ini2i1ii
x
~

....x
~

x
~

x
~

.......x
~

.x
~

g   (4.48) 

Pravá strana (4.48) predstavuje Peirceovu funkciu 

 ni2i1ii
x
~

...x
~

x
~

g    (4.49) 

Dosadením (4.49) do (4.47)sa získa vyjadrenie funkcie f v P-algebre v tvare 

 )]x
~

...x
~

x
~

(...)x
~

...x
~

x
~

()x
~

...x
~

x
~

[(f nr2r1rn22212n1211   (4.50) 

 Vyjadrenie B-funkcie v P-algebre tvaru (4.50) sa nazýva druhá Peirceova normálna 

forma (2. PNF). 
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 DNF B-funkcie sa môže priamo prepísať do 2. PNF tak, že sa uzavrú jednotlivé elementárne súčty 

do zátvoriek a nahradia sa všetky operácie logického súčtu a súčinu Peirceovými operáciami, všetky 

premenné jednotlivých implikantov gi (s výnimkou implikantov pozostávajúcich z jednej premennej) 

sa invertujú, t.j. ak premenná vystupovala v DNF priamo, bude v 2. PNF vystupovať invertovane 

a naopak, invertovaná premenná z DNF bude v 2. PNF vystupovať priamo a nad celým výrazom sa 

bude aplikovať Peircova operácia. Napr. DNF B-funkcie 

 4314221 xxx  xx  xx f   (4.51) 

po prepise do 2. PNF bude v tvare 

  )]xxx ( )x(x  )xx[( f
4314221

 (4.52) 

 Analogicky sa odvodí vyjadrenie B-funkcie v Shefferovej algebre. Nech je daná DNF B-funkcie f 

v tvare 

 
s21

g  ...  g  g  f   (4.53) 

Ak sa na (4.53) aplikuje dvojnásobná inverzia a de Morganove pravidlo, potom vzniká 

 
s21s21s21

g|...|g|gg . ... . g . g g  ...  g  g  f    (4.54) 

Pravá strana (4.54) predstavuje Shefferovu funkciu s premenných 

 f = S(u1, u2, ..., us) = u1  u2  ...  us; kde ui= i
g  (4.55) 

Jednotlivé implikanty gi sú vyjadrené v tvare elementárnych súčinov 

 ni2i1ii
x
~

.......x
~

.x
~

g   (4.56) 

a preto inverzia 
i

g  predstavuje Shefferovu funkciu 

 
ni2i1ini2i1ii

x
~

|.....|x
~

|x
~

x
~

.......x
~

.x
~

g   (4.57) 

Dosadením (4.57) do (4.55) dostaneme vyjadrenie B-funkcie v S-algebre 

 )x
~

|...|x
~

|x
~

(|...|)x
~

|...|x
~

|x
~

(|)x
~

|...|x
~

|x
~

(f
ns2s1sn22212n12111

 ) (4.58) 

ktoré sa nazýva prvá Shefferova normálna forma  (1. SNF) alebo NF /.  

 Prvá Shefferova normálna forma sa môže získať priamo z DNF B-funkcie f, v ktorej sa uzavrú všetky 

elementárne súčiny do zátvoriek, nahradí sa každá operácia logického súčtu a súčinu Shefferovou 

operáciou a implikanty pozostávajúce z jednej premennej sa invertujú. Napr. DNF B-funkcie 

 4312
x  xx  xxx  f

31
  (4.59) 

vyjadríme priamo v 1. SNF takto 

 
4312

x |) x|x (|) x|x|x ( f
31

  (4.60) 

Ak B-funkcia je vyjadrená v KNF 

 f = h1 . h2 . ... . hp (4.61) 

potom po aplikovaní dvojnásobnej inverzie vzniká 

 |]h| ... | h|h[.h ... . h.h  f
p21p21

     (4.62)  
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Implicenty hi sú vyjadrené v tvare elementárnych súčtov (4.31), ktoré analogicky ako implikanty pri 

prevode do 1. SNF sa dajú vyjadriť v S-algebre 

 ni2i1ini2i1ini2i1ii
x
~

|...|x
~

|x
~

x
~

.....x
~

.x
~

x
~

...x
~

x
~

h          (4.63)            (4.64) 

Ak sa dosadí (4.64) do (4.62) , získa sa 

 |)]x
~

|...|x
~

|x
~

(|...|)x
~

|...|x
~

|x
~

(|)x
~

|...|x
~

|1x
~

[(f np2p1pn22212n1211     (4.65) 

 Vyjadrenie (4.65) sa nazýva druhá Shefferova normálna forma  (2. SNF). Pri priamom prepise 

z KNF do 2. SNF sa nahradí každá operácia logického súčtu a súčinu Shefferovou operáciou, všetky 

premenné jednotlivých implicentov hi (s výnimkou implicentov pozostávajúcich z jednej premennej) sa 

invertujú. Napr. KNF B-funkcie 

 )x  x  x).(x  ).(xx  (x  f 4314221
                 (4.66) 

sa prepíše do 2. SNF takto 

 |)]x | x | (x|)x | x(|)x | x( [ f
4314221  (4.67) 

 Vytváranie jednotlivých normálnych foriem Peirceovej a Shefferovej algebry sa môže stručne zhrnúť 

takto: 

 1. PNF vzniká z KNF; premenné neinvertujeme s výnimkou elementárnych súčtov rádu r = 1; 

 2. PNF vzniká z DNF; premenné invertujeme s výnimkou elementárnych súčinov rádu r = 1;   

 1. SNF vzniká z DNF; premenné neinvertujeme s výnimkou elementárnych súčinov rádu r = 1; 

 2. SNF vzniká z KNF; premenné invertujeme s výnimkou elementárnych súčtov rádu r = 1; 

 Z uvedeného vyplýva, že 1. PNF svojím tvarom zodpovedá 2. SNF (obidve sú odvodené z KNF) 

a naopak 2. PNF zodpovedá 1. SNF. 

 Pri realizácii B-funkcií vyjadrených v 2. PNF resp. v 2. SNF sa získa trojstupňový obvod, t.j. obvod, 

ktorý má v sérii zapojené tri logické členy. 

 Jednoduchšia realizácia i vyjadrenie B-funkcie sa môže získať, ak je funkcia vyjadrená v niektorej 

z tzv. zmiešaných foriem. Zmiešanými normálnymi formami sa nazývajú také formy výrazov, do ktorých 

vstupujú operácie z viac než jednej algebry. Napr. 2. PNF, ktorá vychádza z DNF B-funkcie, sa môže 

nahradiť zmiešanou formou typu NF/+ tak, že jednotlivé implikanty gi vyjadríme podľa (4.48) a (4.49).  

 Funkcia (4.51) v NF/+ bude vyjadrená výrazom 

 )]xxx ( )x(x  )xx[( f
421 3142

            (4.68) 

 Analogicky sa môže 2. SNF nahradiť vyjadrením v tvare NF / . , ktorá sa získa z KNF B-funkcie f, 

ak jednotlivé implicenty hi budú vyjadrené v S-algebre a vzťah medzi nimi sa realizuje pomocou 

logického súčinu. Podľa toho funkcia (4.66) bude v NF /. vyjadrená výrazom  

 )x | x | ).(xx | x).(x | x(  f
412 3421

  (4.69) 

 Ďalšie dve zmiešané normálne formy - NF . / resp. NF +/ sa môžu získať priamo z DNF resp. 

z KNF funkcie. 



Minimalizácia vyjadrenia B-funkcií 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 41 

5. MINIMALIZÁCIA VYJADRENIA B-FUNKCIÍ 

5. 1.   KRITÉRIA MINIMALIZÁCIE 

 Pri technickej realizácii B-funkcií, ktoré predstavujú abstraktný model určitého logického obvodu, 

sa snažíme o to, aby realizácia bola čo najjednoduchšia. Kritériom zložitosti môže slúžiť koeficient C 

úmerný cene realizovaného obvodu. Ak na realizáciu obvodu potrebujeme t typov prvkov (odpory, 

kondenzátory, diódy, tranzistory, integrované obvody a pod.), potom koeficient C sa môže vyjadriť 

vo forme sumy 

 pc = C ii

t

1=i

.   (5.1) 

kde    Ci je koeficient úmerný cene i-tého typu prvku, 

  pi - počet prvkov i-tého typu, potrebných na realizáciu obvodu. 

 Vo väčšine prípadov cena určitého typu prvku je podstatne väčšia ako cena ostatných typov, 

preto koeficient C sa môže nahradiť počtom pm prvkov s najvyššou cenou. 

 C = pm (5.2) 

 Tak napr. pri realizácii logického obvodu vo forme kontaktového dvojpólu, cenu obvodu určuje 

počet kontaktov, rovný počtu písmen v algebraickom vyjadrení B-funkcií, ktorá realizovaný obvod 

popisuje. Vo vyjadrení v tvare normálnej formy počet písmen a teda aj počet kontaktov potrebných 

na realizáciu daného výrazu je rovný 

 r = C j

q

1=j

k    (5.3) 

kde   q je počet elementárnych súčinov v DNF resp. súčtov v KNF, 

 rj - rád j-tého elementárneho súčinu resp. súčtu. 

 V prípade realizácie logického obvodu technikou DL (TTL) cena obvodu je prakticky úmerná 

počtu diód (tranzistorov), potrebných na jeho realizáciu. Ak realizovaný logický obvod je daný 

algebraickým vyjadrením B-funkcie, ktoré obsahuje q logických operácií s rj premennými (j = 1, 2, ..., q), 

potom počet diód (vstupov) je daný vzťahom 

 r = C j

q

1=j

D   (5.4)  

Koeficient CD zodpovedá celkovému súčtu vstupov všetkých logických členov v obvode, ktorý danú 

B-funkciu realizuje. 

 Pri vyjadrení B-funkcie tvaru DNF (KNF) je počet diód 

 r + q = C j

'q

1=j

D   (5.5) 
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kde       q je počet všetkých elementárnych súčinov (súčtov), 

 q‘ - počet všetkých elementárnych súčinov (súčtov) rádu rj>1, 

 rj - rád j-tého elementárneho súčinu (súčtu).  

Predpokladá sa pritom, že rj > 1 pre j = 1, 2, ..., q‘. V opačnom prípade počet vstupov (diód) sa zmenší o 

počet jednorádových elementárnych súčinov (súčtov).  

V prípade realizácie obvodu skupinou B-funkcií je 

 r + p = C
j

q

1=j

D 


 (5.6) 

kde q' je počet navzájom rôznych elementárnych súčinov (súčtov) rádu rj >1. 

 Ak logický obvod sa realizuje napr. technikou DTL, cena obvodu je prakticky úmerná počtu 

tranzistorov, ktorý je rovný počtu operácií v algebraickom vyjadrení B-funkcie, resp. počtu logických 

členov v obvode, ktorý dané vyjadrenie realizuje.  

 V prípade vyjadrenia B-funkcie v tvare DNF (KNF) počet tranzistorov je 

 CT = q‘ + 1 (5.7)  

kde q“ je počet elementárnych súčinov (súčtov) rádu rj >1. 

 Pre prípad realizácie obvodu, popísaného skupinou k B-funkcií je 

 CT = q r  + k  (5.8)  

kde q r  je počet navzájom rôznych elementárnych súčinov (súčtov). 

 Ak sa realizuje logický obvod technikou integrovaných obvodov, musia sa najskôr jednotlivé 

logické členy zaradiť do puzdier integrovaných obvodov a potom určiť počet puzdier, potrebný 

na realizáciu celého obvodu. Pre približné vyjadrenie minimálneho počtu integrovaných obvodov 

v obvode môžeme použiť kritérium (5.4) resp. (5.5), ktoré zodpovedajú minimálnemu počtu vstupov 

všetkých členov. Uvedené minimalizačné kritéria nie sú navzájom absolútne nezávislé. V mnohých 

prípadoch, ak minimalizujeme algebraické vyjadrenie podľa jedného kritéria, znamená to súčasné 

zníženie hodnoty ostatných kritérií. 

 Minimálnym vyjadrením B-funkcie je vyjadrenie s najmenšou hodnotou zadaného kritéria 

minimalizácie. Ak množina, z ktorej vyberáme minimálne vyjadrenie, je daná vyjadreniami v tvare 

normálnych foriem B-funkcie, potom sa hovorí o minimálnej normálnej forme. V teoretických úvahách 

pri určovaní minimálnej NF sa obyčajne používa kritérium (5.3), vedúce na vyjadrenie s minimálnym 

počtom písmen. 

 V súčasnosti nie je známy prakticky použiteľný algoritmus pre určovanie minimálneho vyjadrenia 

B-funkcie. Preto sa obmedzíme na určovanie minimálnych normálnych foriem B-funkcií, ktoré prípadne 

sa môžu ešte ďalej upravovať a zjednodušovať. Z určovania normálnych foriem B-funkcií vyplýva, že 

minimálne formy sú z množiny iredundantných normálnych foriem. Iredundantné normálne formy sa 

najčastejšie určujú zo skrátených normálnych foriem, preto v ďalšom budú uvedené niektoré metódy 

určovania skrátených a iredundantných normálnych foriem. Vyjadrenie v tvare KNF sa môže získať 

invertovaním DNF funkcie, preto sa budeme zaoberať hlavne metódami pre určovanie DNF.  
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5. 2.  BLAKEOVA METÓDA URČOVANIA SKRÁTENEJ DNF 

Podstata Blakeovej metódy spočíva v aplikovaní pravidla zovšeobecneného spojovania 

 x . g 1 + x . g 2 = x . g 1 + x . g 2 + g 1 . g 2 (5.9) 

a pravidla pohltenia 

 g1 + g1 . g2 = g1   (5.10) 

kde x je premenná, g1, g2 - elementárne súčiny. 

 Vychádzame pritom z ľubovoľnej DNF, v ktorej sa uplatňujú (5.9) a (5.10) dovtedy, 

kým vznikajú nové členy typu g1 . g2, ktoré sa v DNF ešte nevyskytujú. 

 Blake dokázal, že ak v ľubovoľnej DNF funkcie f, sa na základe (5.9) nahradia všetky dvojice 

typu x . g1 + x . g2 súčtom x . g1 + x . g2 + g1 . g2 a aplikuje sa (5.10) na všetky možné dvojice, získa sa 

skrátená DNF funkcie f. 

 Napríklad pre DNF B-funkcie 

 f = x3 x4 + x2 x3x 4 + x1x 2x 3  (5.11) 

sa môže aplikovať (5.9) na dvojice x3 x4 + x2 x3x 4, x3 x4 + x1x 2x 3, v dôsledku čoho sa výraz rozšíri o 

členy x2 x3 a x1x 2 x4 

 f = x3 x4 + x2 x3x 4 + x1x 2x 3 + x2 x3 + x1x 2 x4  (5.12) 

Aplikovaním pravidla (5.10) výraz x2x3 pohltí člen x2 x3x 4 

 f = x3x4 + x1x 2x 3 + x2x3 + x1x 2x4 (5.13) 

Výraz (5.13) je možné ďalej rozšíriť aplikovaním (5.9) na novovzniknutú dvojicu x2 x3 + x1x 2 x4. Vznikne 

nový člen x1x3x4, ktorý je však pohltený členom x3x4. Ďalšie aplikovanie (5.9) a (5.10) na (5.13) nemá 

zmysel (nevznikajú žiadne nové členy), preto výraz (5.13) predstavuje skrátenú DNF zadanej B-funkcie. 

 Výhoda tejto metódy spočíva v tom, že umožňuje vychádzať z ľubovoľnej DNF. Pri väčšom 

počte premenných a zložitejších výrazoch stáva sa uvedená metóda dosť obtiažnou. 

5. 3.  NELSONOVA METÓDA URČOVANIA SKRÁTENEJ DNF 

 Ak je B-funkcia zadaná v tvare ľubovoľnej KNF, potom podľa Nelsona skrátená DNF sa získa 

tak, že v KNF, na základe distributívneho pravidla (roznásobenie) sa odstránia všetky zátvorky 

a aplikuje sa pritom pravidlo pohltenia. Pohlcovanie sa s výhodou vykonáva už v priebehu 

roznásobovania zátvoriek, lebo zjednodušuje medzivýsledky násobenia. 

 Pre zadanú KNF B-funkcie 

 f = ( a   +  b) . (b + c) . (a  +b  +d) (5.14) 

vzájomným roznásobením jednotlivých výrazov v zátvorkách dostaneme 

 f = (a  b + b + a c + b c) . (a + b  +d) = (b +a c) . (a + b  +d ) = 

 = a b + a b c + bd + a  cd (5.15) 

Posledný výraz pre funkciu f v (5.15) predstavuje skrátenú DNF zadanej B-funkcie. 



Logické systémy 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 44 

5. 4.  URČOVANIE MINIMÁLNEJ DNF ZISSOS-DUNCANOVOU 

METÓDOU 

 Určenie minimálnej disjunktívnej normálnej formy z ľubovoľného algebraického vyjadrenia 

B-funkcie f sa vykoná aplikáciou štyroch pravidiel B-algebry [26].  

 1. pravidla pohltenia 

 x + xy = x (5.16) 

 x(x+y) = x (5.17) 

 2. zovšeobecneného pravidla spojovania 

 x y +x z = x y +x z + y z  (5.18) 

Súčiny xy, xz sa nazývajú zdrojovými súčinmi a súčin yz redundantným (voliteľným, novým) 

súčinom; 

 3. distributívneho pravidla 

 (x + y) . (x + z) = x + y z  (5.19) 

 4. modifikovaného distributívneho pravidla 

 (x + y) . (x  + z) = xz +x  y  (5.20) 

kde x, y, z sú ľubovoľné algebraické výrazy B-algebry.  

 Iredundantná DNF B-funkcie f zadanej ľubovoľným algebraickým vyjadrením sa určí v troch 

krokoch. 

 Krok 1. Roznásobenie 

 Algebraické vyjadrenie B-funkcie f, ktoré nie je v tvare DNF (zátvorková forma resp. KNF) 

sa prevedie na vyjadrenie v DNF na základe distributívneho pravidla a modifikovaného 

distributívneho pravidla, ktoré zabezpečujú roznásobenie bez generovania nadbytočných 

(redundantných) súčinov. 

 Ak sa majú vynásobiť logické súčty, v ktorých sa vyskytuje tá istá časť x, roznásobenie 

sa vykonáva podľa distributívneho pravidla (5.19). Napr. pre 

 (a + c + e) . (b + c + d + e)  (5.21) 

ak označíme x  c + e; y  a; z  b + d, dostaneme 

 (a + c + e) . (b + c + d + e) = c + e + a (b + d) = c + e + a b + a d    (5.22) 

Je zrejmé, že takým roznásobením sa eliminovali redundantné prvky, ktoré vznikajú pri obvyklom 

roznásobovaní 

 (a + c + e) . (b + c + d + e) = ab + bc + be + ac + c + ce + ad + cd + de + ae + ce + e =  

 = ab + ad + c + e (5.23) 

 Ak však sa majú vynásobiť logické súčty, v ktorých sa vyskytujú komplementárne premenné x a 

x  , potom roznásobenie sa vykonáva podľa modifikovaného distributívneho pravidla (5.19).  
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Napr. pre 

 (a + b + cd) . (a + e + f)  (5.24) 

ak zvolíme x  a; y  b + cd; z  e + f podľa modifikovaného distributívneho pravidla dostaneme 

 (a + b + cd) . (a + e + f) = a(e + f) +a (b + cd) = ae + af + a b + a cd   (5.25) 

Ak sa vyskytne výraz (x + y + u) . (x +y   + v) najprv sa aplikuje (5.19) a potom (5.20). 

Krok 2. Pohltenie 

 Nadbytočné súčiny v DNF sa eliminujú na základe pravidla pohltenia (5.16). Pre tento účel 

sa usporiadajú elementárne súčiny podľa klesajúceho rádu. Začína sa zo súčinu s najnižším rádom 

umiestneným na poslednom mieste a porovná sa so všetkými elementárnymi súčinmi vyššieho rádu, 

ktoré sú umiestnené pred ním. Elementárny súčin xy, ktorý obsahuje všetky premenné súčinu x 

je pohltený a v ďalšom vyjadrení zadanej B-funkcie f nevystupuje. Krok 2 sa aplikuje na všetky dvojice 

typu x + xy. 

 Krok 3. Redukcia 

 Predpokladajme, že elementárne súčiny sú 

usporiadané podľa klesajúceho rádu. Zoberie sa 

posledný elementárny súčin a medzi 

predchádzajúcimi sa hľadá k nemu taký, aby bolo 

možné aplikovať na nich zovšeobecnené pravidlo 

spojovania. Ak takýto súčin sa nájde, formuje sa 

redundantný súčin a preverí sa možnosť eliminácie 

zdrojových a nezdrojových súčinov. V prípade, že bol 

eliminovaný zdrojový súčin, redundantný súčin sa 

zaraďuje medzi kmeňové (základné) súčiny. 

V opačnom prípade ho v danej úrovni neuvažujeme. 

Krok 3 opakujeme pre všetky možné dvojice typu 

xy + xz, ktoré sa nachádzajú v základnej (kmeňovej) 

úrovni a pre ďalšie úrovne redundantných súčinov, 

ktoré nie sú zaradené medzi kmeňové. 

 Vývojový diagram algoritmu minimalizácie 

vyjadrenia B-funkcie je na Obr.5.1. 

Postup redukcie ukážeme na príkladoch: 

  f1 = a  c d  + a b  c +  a  bd  + b c + a  b  =  a  c d + a b   c + b c + a b + bd  =  

                                                  └─ bd    ─┘             └──   bcd   ──┘ 

                                           pohlcuje zdrojový        neuvažujeme       

                                           súčin a  bd 

    = a c d  + a b  c  +  b c + a  b + bd  =  b c + a b + bd +a c = 

                                  └─a c ─┘                             └── bc──┘ 

                pohlcuje zdrojový súčin a b  c      pohlcuje nezdrojový súčin bc     

        a nezdrojový súčin a c d 

 

    = a b +    bd    +a  c   -  redukovaný výsledok v tvare iredundantnej DNF. 

 
Obr.5.1 Vývojový diagram algoritmu 

minimalizácie 
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 f2 = ab +a c + b d + c d = a  b + a c + b d + c d = a  b + a c +b d + c d = 

                            └─ a d ─┘     └── ad─┘              └ bc ┘ 

                         neuvažujeme    neuvažujeme        neuvažujeme         

                                   

     = a b + a  c + b  d +c  d = a b + a  c + d 

                                └ a d ──┘ 

                       └── ad──┘ 

                                └ d ┘ 

                       pohltí zdrojové súčiny  b d,    c d. 

 Vyjadrenie v tvare iredundantnej DNF ešte nemusí byť minimálnou DNF. O tom svedčí obr.5.2. 

Rozklad vyznačený na Obr.5.2a vedie na IDNF 

 f = a c + ac +cd  + cd (5.26) 

ktorá nie je minimálna. Na minimálne DNF vedú rozklady vyznačené na Obr.5.2b,c. 

 f = a c + ad +cd  (5.27) 

 f =  a d   + ac + cd           (5.28) 

V prípade na Obr.5.2b, implikanty ac, cd  z  Obr.5.2a boli nahradené jedným implikantom ad, ktorý v 

súčinnosti s implikantmi a c, c d  pokrýva všetky jednotkové body. Podobne je to aj v prípade 

na Obr.5.2c, kde implikanty c  d  a a c boli nahradené implikantom a d  v súčinnosti s implikantmi ac, 

c d. Toto stanovuje základ procesu určovania minimálnej DNF, t.j. generovanie redundantného súčinu, 

ktorý zamení dva súčiny prítomné v iredundantnej DNF. 

 Za minimálnu DNF považujeme takú DNF, že žiadna iná DNF pre tú istú funkciu nemá menej 

súčinov ani menší súčet premenných vystupujúcich v týchto súčinoch. 

 Označme pomocou p2 a p3 dva implikanty, ktoré majú byť nahradené novým implikantom p23. 

Implikant p23 zrejme musí byť generovaný ako redundantný súčin z p2 a p3, ak tieto majú byť 

eliminované. Pritom vo výraze musia byť prítomné ďalšie dva súčiny p1, p4, ktoré umožňujú eliminácie. 

Schematický je to vyznačene na Obr.5.3. 

 

Obr.5.2 Tri alternatívy iredundantných DNF jednej funkcie 
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 Aby súčin p23 mohol byť generovaný 

implikantmi p2 a p3, musí niektorá premenná 

(faktor) z p2 byť prítomná v p3 vo svojej 

invertovanej podobe. Označme túto 

premennú a. Súčiny p2 a p3 musia, zrejme, 

obsahovať rozdielnu premennú, ináč by boli 

nahradené ich redundantným súčinom v 

kroku 3. Označíme tieto rozdielne premenné 

b, c (p2 = a b; p3 = a c; p23 = b c). Pretože 

p23 s p1 a p4 musia generovať p2 + p3, 

p1 = ac a p4 = ab   . 

 Z toho vyplýva podmienka pre minimalizáciu. Musí existovať skupina aspoň štyroch súčinov 

v ktorých: 

 a/ niektorá premenná, povedzme a, sa objavuje prinajmenšom dvakrát v jej priamej forme a 

prinajmenšom dvakrát v jej invertovanej forme a 

 b/ dve iné premenné, povedzme b a c, sú prítomne prinajmenšom raz v ich priamej forme 

a prinajmenšom raz v ich invertovanej forme. 

 Pre kontrolu splnenia uvedenej podmienky je 

výhodné zapísať implikanty pomocou diagramu, ktorý je 

zobrazený na Obr.5.4. Diagram pozostáva zo štyroch 

zátvoriek označených 1, 2, 3, 4. Do zátvorky 1 sa vloží 

súčin, ktorý obsahuje činiteľa a a jeden z činiteľov b,b. 

Keby uvedený súčin obsahoval ďalšie premenné, 

zapísali by sme ich vedľa zátvorky. Do zátvorky 2 

sa vloží súčin obsahujúci a  a druhý z činiteľov b, b. 

Podobne do zátvorky 3 sa vloží súčin obsahujúci a 

a jeden z činiteľov c, c  a do zátvorky 4 súčin 

obsahujúci a  a druhý z činiteľov c, c. Použitie tohto diagramu je nasledovné. Spojíme zátvorku 2 

s diagonálne protiľahlou zátvorkou 3, ak premenné mimo zátvoriek sú tie isté, alebo môžu byť upravené 

tak, aby sa rovnali. Zátvorka 1 je ďalej spájaná so zátvorkou 3, ak všetky premenné mimo zátvorky 1 sú 

prítomné vo výraze mimo zátvorky 3 (w je faktorom y). Zátvorka 2 sa spojí so zátvorkou 4 tiež iba vtedy, 

ak premenné mimo zátvorky 4 sú prítomné vo výraze mimo zátvorky 2. Ak uvedené diagonálne a 

vertikálne spojenie je možné, to znamená, že sú splnené podmienky pre zámenu 2 a 3 ich 

redundantným súčinom. 

Je možné, že budú existovať ďalšie skupiny súčinov, ktoré sa môžu spájať popísaným spôsobom. To 

predstavuje možnosť ďalšej minimalizácie riešenia. Napr. v iredundantnej DNF B-funkcie  

f  = ab +a c  + a c d +a  b d   (5.29) 

existujúce štyri súčiny sa môžu rozmiestniť do zátvoriek (Obr.5.5), lebo premenné a, a  sa vyskytujú 

každá dvakrát a premenné b, b , c, c  raz. 

 

 Obr.5.3 Schéma eliminácie implikantov 

 

 Obr.5.4 Diagram pre kontrolu splnenia  
 podmienky minimalizácie 
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 Spojíme zátvorku 2 a diagonálne 

protiľahlú zátvorku 3, pretože premenné mimo 

zátvoriek (premenné d) sú tie isté . Zátvorka 1 

je spojená so zátvorkou 3, pretože všetky 

premenné mimo zátvorky 1 sú prítomné vo 

výraze mimo zátvorky 3 (1 je prítomná v d.1). 

Podobne zátvorka 4 je spojená so zátvorkou 2. 

Preto súčiny 2 a 3 môžu byť nahradené ich 

redundantným súčinom bcd. Teda platí 

 f = ab  + b c d +ac                                   (5.30) 

 Poznamenajme, že diagonálne 

spojenie môže byť urobené aj medzi zátvorkami 1 a 4, avšak vertikálne spojenia v tomto prípade nie sú 

možné. 

 Opakovanie kroku 4 (minimalizácia) robíme iba v tom prípade, ak vo vyjadrení sa vyskytujú 

aspoň štyri implikanty. V tomto prípade výraz (5.30) obsahuje iba tri prosté implikanty, preto je už 

minimálnou DNF. 

 V niektorých prípadoch, aj keď nie sú splnené podmienky pre spájanie zátvoriek, môžu sa 

súčiny upraviť tak, aby spojenie bolo možné. Napr. pre iredundantnú DNF funkcie 

 f = a  b +a b   + a  c  d +a c  +a d  (5.31) 

ktorej štyri súčiny sú v diagrame na  Obr.5.6 nie je splnená podmienka pre spájanie zátvoriek, lebo 

výrazy mimo zátvoriek 2, 3 nie sú navzájom rovne. Avšak preto, že a (b   +  d )=  a (b d   +  d)  (pravidlo 

pohltenia inverzie), môže sa premenná d k zátvorke 2 doplniť a zátvorky pospájať. Výsledkom toho 

spojenia je náhrada implikantov acd,  a b   implikantom b  c d. Pre funkciu f potom platí 

 f = a  b +b  c  d +a c  +a d   (5.32) 

V tomto prípade sa aplikuje ešte krok 3 (redukcia) medzi bcd + ad a potom  

      f = ab +b cd +ad  +ac 

                      └a b c ┘    │ 

                         └──── a b - nepoužijeme. 

 Pretože podmienky pre zápis implikantov do 

diagramu nie sú splnené, je vyjadrenie  (5.32) 

minimálnou DNF funkcie f. 

 Je potrebné však poznamenať, že pre neúplne 

určené B-funkcie, východiskový výraz pre minimalizáciu 

dourčuje B-funkciu jednoznačne a ďalšia minimalizácia 

sa vykonáva už pre úplne určenú B-funkciu. Ak 

dourčenie funkcie nie je optimálne, výraz, ktorý 

uvedenou metódou sa získa, nemusí byť minimálnym. 

 

 Obr.5.5 Kontrola splnenia podmienky  
 minimalizácie 

 

 

 

 Obr.5.6 Kontrola splnenia podmienky  
minimalizácie pre upravené súčiny 
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 Pre tento prípad možno uvedenú metódu upraviť nasledovne. Okrem vyjadrenia B-funkcie 

f(x1, x2, ..., xn), ktoré môže byť ľubovoľne, uvedieme vyjadrenie úplne určenej funkcie fx(x1, x2, ..., xn), 

ktorá nadobúda hodnotu 1 práve v tých bodoch z oblasti definície, v ktorých funkcia f nie je určená. Určí 

sa vyjadrenie fx v tvare skrátenej DNF. Jednotlivé súčiny zo skrátenej DNF funkcie fx sa využívajú 

v procese minimalizácie v krokoch 2, 3, 4 ale redundantné súčiny vo vyjadrení funkcie f uvažujeme iba 

vtedy, ak pohlcujú rodičovský súčin funkcie f. Napr. pre funkciu f = [0, 1, 11, 12, 14, 15 (2, 4, 5)], ktorej 

algebraické vyjadrenie je dané v tvare 

 f = a [b (c +d   ) +c d] +a  b +a c  (5.33) 

sa postupuje takto. Vyjadrenie (5.33) sa upraví podľa kroku 1 a získa sa 

 f = abc + abd + ac  d +a  b +a  c (5.34) 

Funkcia fx = {2, 4, 5} a jej algebraické vyjadrenie je v tvare 

    fx =a  bc +a  b   cd  (5.35) 

Zápisom funkcie podľa (5.32) resp. (5.33) do Karnaughovej mapy sa zistí, že dourčuje zadanú funkciu v 

bodoch 2, 4, 5 na hodnotu 1. 

 Aplikácia kroku 2 na vyjadrenie (5.33) nie je možná, preto sa prejde ku kroku 3. 

 f = ab c   + abd  + ac   d +a  b +a  c;   fx = a  bc +a b   cd 

                     │        │ 

                          └─── ab c    - pohlcuje nerodičovský súčin ab c    

 f = abd  + ac   d +a  b +a  c;   fx = a  bc +a  b   cd 

            │                          │    

              └────────── b      cd  ─ neuvažujeme 

  f =  abd  + ac   d +a  b +a c;   fx = a  bc +a b   cd 

                        │       │    

                            └── bc   d - neuvažujeme      

  f = abd  + ac   d +a  b +a c;   fx = a  bc +a b   cd 

                                          │                  │    
                                          └─────── 

a b - pohlcuje nerodičovský súčin a b, ktorý okrem bodov 6, 7 

pokrytých implikantom a c, pokrýva iba nedefinované body 

 4, 5. 
 

 f = abd  + ac   d +a c;   fx = a  bc +a b  cd 

                          │                    │    

                                 └──────── bc  d - neuvažujeme 

 f = abd  + ac   d +a c;   fx = a  bc +a b  cd 

            │                                                  │    

            └───────────────────  b  cd  - neuvažujeme 

 

     f =  abd  + ac   d +a c;    (5.36) 

Vyjadrenie (5.36) je iredundantnou DNF zadanej funkcie f, a preto že obsahuje iba tri členy, je 

minimálnou DNF. 
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 Hlavnou výhodou uvedenej metódy je, že sa vyjadrenie funkcie v procese minimalizácie nikdy 

nerozrastá (neexpanduje), ale po každom úspešnom kroku iba redukuje. 

 Nevýhodou uvedenej metódy je, že pri aplikácii redukcie sa musia generovať nové súčiny 

na ďalších úrovniach, čo tento algoritmus značne komplikuje. Túto komplikáciu je možné odstrániť tak, 

že redundantné súčiny, ktoré nezaradíme do základného vyjadrenia funkcie f, umiestnime 

v redundantnej časti fr (podobne ako v časti fx) a využijeme ich pre generovanie ďalších redundantných 

súčinov na základnej úrovni. Zaradením všetkých redundantných súčinov na jednu úroveň sa však 

strácajú informácie o ich zdrojových súčinoch. Preto ak na eliminácii súčinu v základnom vyjadrení 

funkcie sa podieľa súčin z redundantného vyjadrenia zaraďujeme redundantný súčin do základného 

vyjadrenia (aj keď neeliminuje zdrojový súčin). Zámerom takého postupu je vytváranie nových 

redundantných súčinov, ktoré umožnia zjednodušiť základné vyjadrenie. 

5. 5.  MINIMALIZÁCIA VYJADRENIA B-FUNKCIE

 PROSTREDNÍCTVOM KARNAUGHOVÝCH MÁP 

 Princíp minimalizácie vyjadrenia B-funkcie pomocou Karnaughových máp spočíva v aplikovaní 

pravidla spojovania na všetky dvojice susedných elementárnych súčinov. Susednými elementárnymi 

súčinmi sa nazývajú elementárne súčiny tých istých premenných, ktoré sa líšia v hodnote práve jednej 

premennej. Napr. elementárne súčiny ab, a b sú susedné lebo, sa líšia v hodnote premennej b. Naproti 

tomu súčiny ac, a d nie sú susedné, lebo obsahujú rôzne premenné (c, d). 

 Každý elementárny súčin radu r predstavuje 

v mape tzv. pravidelnú konfiguráciu 2n-r štvorčekov. 

Pravidelnou konfiguráciou stupňa k sa nazýva 

konfigurácia 2k štvorčekov, z ktorých každý má v nej 

práve k susedov. Konfigurácia štvorčekov {4, 5, 12, 

13} (Obr.5.7) predstavuje pravidelnú konfiguráciu 2-

hého stupňa, lebo obsahuje 22 = 4 štvorčeky, a každý 

štvorček má v nej dvoch susedov (4: 5 a 12; 5: 4 a 13; 

12: 4 a 13; 13: 5 a 12). Naproti tomu konfigurácie 

{1, 2, 3} resp. {6, 10, 11, 14} nie sú pravidelnými, lebo 

prvá obsahuje 3 štvorčeky (trojka nie je celočíselnou 

mocninou dvoch) resp. štvorčeky 6, 11 majú v druhej 

konfigurácii iba po jednom "susedovi". Pravidelnou 

konfiguráciou je napr. konfigurácia {0, 8}, ktorá obsahuje 21 = 2 štvorčeky a štvorček 0 je susedný so 

štvorčekom 8. Pre mapu B-funkcie n premenných najväčšou pravidelnou konfiguráciou môže byť 

konfigurácia stupňa n, ktorá je totožná s celou mapou. Pravidelná konfigurácia stupňa n-1 obsahuje 2n-1 

štvorčekov. Dá sa dokázať, že v každej pravidelnej konfigurácii stupňa n-1 práve jedna premenná 

nadobúda konštantnú hodnotu (Obr.5.8). Pretože premenných je n a každá z nich môže nadobúdať dve 

 

  
Obr.5.7 Príklady pravidelných 
a nepravidelných konfigurácií 
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hodnoty, existuje v mape práve 2n pravidelných konfigurácií stupňa n-1. V pravidelnej konfigurácii 

stupňa k potom práve n-k premenných nadobúda konštantnú hodnotu.  

 Pri vyjadrovaní B-funkcie v tvare skrátenej DNF 

sa vytvoria všetky pravidelné konfigurácie Ki štvorčekov, 

v ktorých daná funkcia nadobúda hodnotu 1 resp. nie je 

určená a pre ktoré platí 

 Ki  Kj  i, j = 1, 2, ..., p  i  j 

kde p udáva počet týchto konfigurácií. 

 Daná B-funkcia sa rozloží na súčet 

p implikantov g1 tak, že platí 

 Ki  G1,i, 

kde G1,i je konfigurácia všetkých "jednotkových" 

štvorčekov (bodov) implikantu gi. Implikanty gi sú 

prostými implikantmi danej B-funkcie a ich logický súčet 

predstavuje skrátenú DNF. Kontúry konfigurácií Ki sa 

budú nazývať aj kontúrami prostých implikantov gi. 

 Určovanie pravidelných konfigurácií Ki ukážeme na príklade. 

Daná je B-funkcia štyroch premenných (Obr.5.9a). Táto funkcia sa môže vyjadriť v tvare úplnej DNF 

f = abc d + ab c d + a b c d + a  b  c  d + ab c d + ab cd   (5.37) 

 

 

 
 Obr.5.8 Vyznačenie pravidelných  
 konfigurácií stupňa n-1 

 
 

 Obr.5.9 Postup určovania prostých implikantov 
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Jednotlivé elementárne súčiny sa môžu pospájať viacerými spôsobmi. Dva z nich sú vyznačené 

na Obr.5.9b resp. Obr.5.9c. 

b: f =  ab d + b c d + ab c (5.38) 

c: f =  ab d + a c d + a c d + ab c (5.39) 

Ak vo vyjadrení jednotlivých elementárnych súčinov z (5.38) sa vynechá postupne každá premenná, 

získajú sa konfigurácie, ktoré sú znázornené na Obr.5.9d,e,f. Iba konfigurácia cd získana vynechaním 

premennej b z konfigurácie b c d neobsahuje body z množiny F0, čo znamená, že cd je implikantom 

funkcie f. Pretože ani c ani d nie je implikantom funkcie f, je cd jej prostým implikantom. Implikant bcd 

nie je prostým implikantom funkcie f a je pohltený implikantom cd. Získame tak vyjadrenie v tvare MDNF 

f =  ab d + cd + ab c (5.40) 

Implikant cd sa môže tiež získať spojením susedných elementárnych súčinov a c d, a c d z (5.39).  

 Príklady minimalizácie vyjadrenia niektorých B-funkcií pomocou Karnaughových máp sú 

uvedené na Obr.5.10. Z neho vidíme, že v niektorých prípadoch existuje viac možností rozkladu 

B-funkcie na súčet prostých implikantov. Snažíme sa pritom dosiahnuť najmenší počet najväčších 

konfigurácií. Postupuje sa podľa nasledujúceho pravidla. Preberajú sa postupne všetky jednotkové 

štvorčeky a zisťuje sa, či okolo nich sa môže uzavrieť jedna alebo niekoľko kontúr. Ak existuje iba jedna 

možnosť, zakreslí sa kontúra a 

zapíše sa elementárny súčin, 

ktorý jej zodpovedá a postupuje 

sa na ďalší štvorček. V prípade 

existencie viacerých kontúr, ktoré 

sa môžu uzavrieť okolo jedného 

štvorčeka, postupuje sa na ďalší 

štvorček. Ak sme takto 

preskúmali všetky "jednotkové" 

štvorčeky, vrátime sa späť k tým 

jednotkovým štvorčekom, okolo 

ktorých nie sú uzavreté kontúry 

a dokončí sa riešenie 

s najmenším počtom čo 

najväčších kontúr. Presnejší postup výberu prostých implikantov je v kap. 5. 7.  

Podľa uvedeného pravidla sa v prípade funkcie f1 uzavreli kontúry okolo bodov 2 a 13, čím sa pokryli aj 

body 0, 8, 10 a 5. Nepokrytý je bod 4, ktorý sa dá pokryť jedným z implikantova  bc, acd. V 

prípade funkcie f2 uzavretím kontúr okolo bodov 0, 7, 26 sa pokryli všetky body s hodnotou 1, preto 

prostý implikant ce vo vyjadrení funkcie f2 nevystupuje. 

 Pri minimalizácii neúplne určených B-funkcií sa postupuje podobne ako v prípade úplne 

určených funkcií. Kontúry prostých implikantov môžu obsahovať aj štvorčeky, v ktorých zadaná funkcia 

nie je určená, nemusia však pokrývať všetky tieto štvorčeky.  Na Obr.5.11 sú uvedené príklady 

rozkladov neúplne určených funkcií, ktoré vedú na ich minimálne normálne formy. 

 
 

 Obr.5.10 Minimalizácia vyjadrenia B-funkcií 
 prostredníctvom Karnaughových máp 
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 Minimalizovať vyjadrenie B-funkcie v 

tvare KNF sa môže, ako už bolo uvedené, 

prostredníctvom DNF inverznej funkcie, ale 

aj priamo v Karnaughovej mape, v ktorej sa 

vyznačia konfigurácie najvyššieho stupňa, 

pokrývajúce štvorčeky zodpovedajúce 

množine F0x. Ak v danej konfigurácii 

premenné xi, xj, ..., xq nadobúdajú hodnotu 

qji x
~

,...x
~

,x
~ ,, kde 

i
x
~ , j = 1, 2, ..., k sú 

navzájom rôzne premenné xi resp. xi, 

potom elementárny súčet zodpovedajúci 

danej konfigurácii bude vyjadrený v tvare x
~ +... +x

~ +   x
~     qji .     

Príklad minimalizácie vyjadrenia B-funkcie prostredníctvom Karnaughovej mapy je na Obr.5.12. 

Vyjadrenie zadanej B-funkcie v KNF je dané výrazom 

 f = (a + e).(b +e).(a +b +c ).(a +b  +d + e)     (5.41) 

Ak sa má získať minimálna normálna forma, musí sa získať minimálne vyjadrenie v DNF a KNF, 

vzájomne sa porovnajú a vyberie sa z nich tá, ktorá je podľa zadaného kritéria minimálna.  

 Pre B-funkciu (Obr.5.13), ktorú minimalizujeme prostredníctvom Karnaughovej mapy, 

dostávame DNF:  

 f = a e + be + b e    (5.42) 

a KNF:  

 f = ( b + e ) (a +b +e )               (5.43) 

Porovnávaním vyjadrení v tvare DNF a KNF sa zistí, že vyjadrenie v KNF je jednoduchším a teda 

predstavuje minimálnu normálnu formu. 

 
 

 Obr.5.11 Minimalizácia vyjadrenia neúplne určených B-funkcií 

 

 Obr.5.12 Minimalizácia vyjadrenia B-funkcie 
 v tvare KNF 
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5. 6.  QUINOVA - McCLUSKEYHO METÓDA MINIMALIZÁCIE 

 Táto metóda vychádza  z úplnej DNF a slúži pre získanie skrátenej DNF danej B-funkcie. Princíp 

metódy spočíva v aplikovaní modifikovaného pravidla spojovania  

x y + x y = x y + x y + y   (5.44) 

a pravidla pohltenia 

y + x y = y  (5.45) 

  Modifikované pravidlá spojovania sa aplikujú na všetky súčty susedných elementárnych súčinov 

v DNF, ktoré sa navzájom líšia v hodnote práve jednej premennej. Tak napr. v úplnej DNF B-funkcie 

 f = x1x 2x 3 + x 1  x2x 3 + x1x 2x 3 + x1 x2 x3 + x1 x2x 3    (5.46) 

sa aplikuje modifikované pravidlo spojovania na tieto súčty dvojíc elementárnych súčinov: x1x 2x3 + 

x1 x2x3, x1x2x3 + x1x2x3, x1 x2x 3 + x1 x2x3, x1x2x3 + x1 x2x3, x1 x2 x3 + x1 x2x3, v dôsledku 

čoho sa výraz (5.46) rozšíri o členy x1x3, x2x3, x2x3, x1x3, x1 x2. Medzi novovzniknutými členmi, 

ktoré v tomto prípade pohltia všetky členy z úplnej DNF, znovu existujú dvojice, na ktoré sa môže 

aplikovať zovšeobecnený zákon spojovania. Sú to dvojice x1x3 + x1 x3, x2x3 + x2x3, ktoré rozšíria 

výraz o ten istý člen x3. Tento člen pohltí členy x1x3, x2x3, x2x3, x1x3, v dôsledku čoho vyjadrenie 

B-funkcie f bude v tvare 

    f = x1 x2 +x3  (5.47) 

 Vyjadrenie (5.47)predstavuje  skrátenú DNF B-funkcie.   

 Aby sa ľahšie určili všetky dvojice elementárnych súčinov, na ktoré sa môže aplikovať 

modifikovaný zákon spojovania, vyjadríme jednotlivé úplné elementárne súčiny v binárnom tvare tak, že 

premenná vystupujúca priamo sa nahradí jednotkou a invertovaná premenná nulou. Úplné elementárne 

súčiny funkcie (5.46) binárne vyjadríme nasledovne {000, 010, 100, 111, 110}. 

 Ďalej sa určí počet jednotiek v binárnom vyjadrení elementárneho súčinu. Rozdelia sa 

elementárne súčiny do skupín s rovnakým počtom jednotiek a tieto skupiny sa usporiadajú vzostupne 

podľa počtu jednotiek a v skupine podľa vzrastajúceho indexu (dekadického ekvivalentu). Jednotlivé 

 

 Obr.5.13 Minimalizácia vyjadrenia B-funkcie prostredníctvom K-mapy (a - DNF; b - KNF) 
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elementárne súčiny v skupinách a samotné skupiny sa zapíšu pod seba a skupiny sa oddelia od seba 

čiarou. Susedné dvojice elementárnych súčinov, ktoré sa líšia v hodnote jednej premennej hľadáme v 

susedných skupinách, ktorých počty jednotiek sa líšia o jednotku. Výhodou zavedeného usporiadania je 

to, že znižuje množinu prehľadávaných dvojíc elementárnych súčinov, ktoré sa môžu spojiť, na dve 

skupiny a robí ho prehľadným. Spojené elementárne súčiny sú pohlcované výsledkom spojovania, môžu 

však byť spájané s ďalšími. Výsledok spojenia sa zapíše do tabuľky a spojené elementárne súčiny sa 

označia "√“, pretože oni už v skrátenej DNF nemôžu vystupovať. Pre funkciu (5.46) postup určenia 

skrátenej DNF Quinovou - McCluskeyho metódou je uvedený v tab. 5.1. Konfiguráciu bodov 0,2,4,6   

získame dvakrát a to spojením dvojíc 0,2 a 4,6 a tiež 0,4 a 2,6, preto ju uvažujeme iba raz, avšak 

pohltenie vyznačíme pre všetky spojené elementárne súčiny.    

 

  Tab.5.1  Postup určovania skrátenej DNF Quinovou - McCluskeyho metódou 

   p.j.  index   a b c       p.j.  index   a b c       p.j.      index     a b c 

    0      0       0 0 0 √ 

  ---------------------- 

    1      2       0 1 0 √ 

           4       1 0 0 √ 

  ---------------------- 

    2      6       1 1 0 √ 

  ---------------------- 

    3      7       1 1 1 √ 

            ============= 

       0     0,2    0 - 0 √ 

           0,4    - 0 0 √ 

 ---------------------- 

    1     2,6    - 1 0 √ 

              4,6    1 - 0 √ 

 ---------------------- 

   2      6,7    1 1 – 

            ============= 

       0        0,2,4,6   -  - 0 

                  0,4,2,6   -  - 0  

        ================ 

 

 Skrátenú DNF predstavuje súčet tých elementárnych súčinov, ktoré neboli spájané so žiadnym 

iným a v tabuľke nie sú označené.  

 SDNF: f = c + a b (5.48) 

 Výhodou Quinovej - McCluskeyho metódy je, že je prehľadná a ľahko programovateľná 

na číslicovom počítači. Avšak pri väčšom počte premenných a najmä pri väčšom počte bodov v množine 

F1X, v dôsledku veľkého množstva medzivýsledkov, stáva sa táto metóda prácnou a pri použití počítača 

to spôsobuje zväčšenie času potrebného na výpočet a zvýšenie nárokov na rozsah pamäti. 

 Napr. už pre B-funkciu  

 f(a, b, c, d) = [0, 4, 9, 13, 14(12)]  (5.49) 

sa získa podstatne zložitejšia tabuľka (Tab.5.2). Je nutné podotknúť, že pre neúplne určenú B-funkciu sa 

spájajú všetky body z množiny F1X, t.j. body s hodnotou 1 a body, v ktorých funkcia nie je určená. 
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 Implikanty rádu n-2,  ktoré pokrývajú 22 = 4 body sa získajú dvojakým spôsobom. Napr. 

implikantad, ktorý pokrýva body 1, 3, 

5, 7 sa získa spojením implikantov 

ab d a a b d resp. ac d a a c d 

(Obr.5.14). Podobne implikanty rádu n-

k, ktoré pokrývajú 2k štvorčekov, 

vznikajú pri aplikácii QMC algoritmu k-

krát. Tieto implikanty sa na základe 

pravidla idempotentnosti nahradzujú 

jedným implikantom a ostatné v tabuľke 

sa prečiarkujú, alebo sa tam zapisujú 

iba raz. Označiť sa však musia všetky 

implikanty, ktoré sa dajú spojiť. 

 

 Tab.5.2  Určovanie skrátenej DNF funkcie (5.49) 

      p.j.  index  a b c d             p.j. index  a b c d   p.j.  index         a b c d 

   1     1    0 0 0 1 √ 

         2    0 0 1 0 √ 

         8    1 0 0 0 √ 

    ---------------------- 

   2     3    0 0 1 1 √ 

         5    0 1 0 1 √ 

         6    0 1 1 0 √ 

        10    1 0 1 0 √ 

        12    1 1 0 0 √ 

    ---------------------- 

   3     7    0 1 1 1 √ 

        11    1 0 1 1 √ 

    ---------------------- 

   4    15    1 1 1 1 √ 

  ====================== 

 

   1    1,3   0 0 - 1 √ 

        1,5   0 - 0 1 √ 

        2,3   0 0 1 - √ 

        2,6   0 - 1 0 √ 

        2,10  - 0 1 0 √ 

      8,10  1 0 - 0 

      8,12  1 - 0 0 

  ---------------------- 

   2    3,7   0 - 1 1 √ 

        3,11  - 0 1 1 √ 

        5,7   0 1 - 1 √ 

        6,7   0 1 1 - √ 

       10,11  1 0 1 - √ 

  ---------------------- 

 3      7,15  - 1 1 1 √ 

       11,15  1 - 1 1 √ 

====================== 

    1    1,3,5,7       0  -  -  1 

           2,3,6,7       0  -  1  - 

           2,3,10,11   -  0  1  - 

      ------------------------------ 

       2   3,7,11,15    -  -  1 1 

=================

= 

 Z Tab.5.2 sa vypíšu všetky neoznačené implikanty, ktorých súčet predstavuje skrátenú DNF 

danej B-funkcie. 

 dccbcadadcadbaf            (5.50)  

 

 

 
 

 Obr.5.14 Dvojaký spôsob vzniku implikantu  
 pokrývajúceho štyri štvorčeky 
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 Kontrola správnosti určenia skrátenej DNF sa urobí spätne v mape, v ktorej sa vyznačia 

jednotlivé prosté implikanty a zistí sa, či sú skutočne prosté a pokrývajú všetky body z množiny F1X 

(Obr.5.15a). 

 

 Skrátená KNF B-funkcie sa určí prostredníctvom DNF funkcie f = {0, 4, 9, 13, 14, (12)}, 

pre ktorú QMC algoritmus je uvedený v tabuľke 5.3. 

 

Tab.5.3  Určovanie skrátenej KNF B-funkcie 

   p.j.    index     a b c d        p.j.    index     a b c d 

    0        0       0 0 0 0  √ 

   ---------------------------- 

    1        4       0 1 0 0  √ 

   ---------------------------- 

    2        9       1 0 0 1  √ 

            12       1 1 0 0  √ 

   ---------------------------- 

    3      13       1 1 0 1  √ 

            14       1 1 1 0  √ 

    0       0,4      0 - 0 0 

  ---------------------------- 

    1       4,12     - 1 0 0  

  ---------------------------- 

    2       9,13     1 - 0 1  

           12,13     1 1 0 -  

           12,14     1 1 - 0  

  ---------------------------- 

 

 

 Skrátená DNF funkcief je daná v tvare 

 dbacbadcadcbdcaf   (5.51) 

Invertovaním (5.51) a aplikáciou de Morganovho pravidla sa získa skrátená KNF zadanej B-funkcie 

)dba).(cba).(dca).(dcb).(dca(f   (5.52) 

 O správnosti určenia skrátenej KNF sa znovu dá presvedčiť vyznačením jednotlivých 

implicentov v Karnaughovej mape (Obr.5.15b). 

 

 Obr.5.15 Kontrola správnosti určenia prostých implikantov (a) 
 a prostých implicentov (b) v Karnaughovej mape 
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5. 7.  URČOVANIE IREDUNDANTNÝCH NORMÁLNYCH FORIEM 

 V predchádzajúcej kapitole pri určovaní skrátenej DNF boli uvedené aj niektoré postupy 

určovania iredundantných normálnych foriem. V ďalšom bude uvedený systematický postup pre 

určovanie všetkých iredundantných resp. minimálnych foriem. Za týmto účelom sa zostaví tzv. 

mriežka prostých implikantov (MPI), v ktorej vodorovne sa vypíšu stavové indexy všetkých bodov z 

množiny F1 a zvisle všetky prosté implikanty. Body z množiny FX sa do mriežky nevpisujú! 

Priesečníky prostého implikantu s tými bodmi, ktoré daný prostý implikant pokrýva, sa označia 

krížikmi. Pre funkciu f(a, b, c, d), ktorej skrátená DNF je daná výrazom (5.51), bude mriežka prostých 

implikantov obsahovať 6 riadkov a 10 stĺpcov (Obr.5.16). Mriežku prostých implikantov môžeme 

interpretovať ako maticu pokrytia P, ktorej prvky pij = 1 práve vtedy, keď prostý implikant Ii (i = 1, 2, 

..., m) pokrýva jednotkový bod Bj (j = 1, 2, ..., k), m - počet PI, k - počet jednotkových bodov.  

 Uvedieme systematický postup vypracovaný S. R. Petrickom, pomocou ktorého sa určujú 

všetky iredundantné DNF. Z nich je potom možno vybrať tú, ktorá je podľa zadaného  kritéria 

minimálnou normálnou disjunktívnou formou. 

Označia sa všetky prosté implikanty v MPI písmenami A1, A2, A3 atď. Tieto písmená sa považujú za 

dvojhodnotové premenné, ktorých hodnota je rovná 1, ak príslušný implikant sa vyberie do systému 

prostých implikantov. V opačnom prípade je hodnota premenných A1, A2, A3, ... nulová. 

 Definujeme funkciu pokrytia Φ, ktorá nadobúda hodnotu 1 práve vtedy, ak všetky primárne 

implikanty sú pokryté aspoň jedným z vybraných prostých implikantov, teda systém vybraných 

prostých implikantov je úplným. Ak napr. v mriežke prostých implikantov prvý primárny implikant má 

krížik v priesečníku s implikantom A3, druhý v priesečníku s implikantmi A4, A5, tretí s A3, A4, A5, A6 

atď., potom funkcia pokrytia Φ bude daná v tvare 

 Φ = A3 . (A4 + A5) . (A3 + A4 + A5 + A6) ... 

Využívajúc maticu pokrytia môžeme funkciu pokrytia definovať vzťahom 

    A .  p   = iij

m

1=i

k

1j




   (5.53) 

Funkcia Φ je daná v tvare normálnej konjunktívnej formy. Ak podľa R. S. Nelsona súčty v KNF (5.53) 

sa navzájom roznásobia a potom sa aplikuje pravidlo pohltenia, získa sa skrátená DNF funkcie Φ, 

pozostávajúca z jedného resp. viacerých elementárnych súčinov. Funkcia Φ je rovná 1, ak aspoň 

jeden elementárny súčin je rovný 1. Jednotlivé elementárne súčiny skrátenej DNF predstavujú prosté 

implikanty a teda nie je možné z nich vypustiť žiadne písmeno. Preto súbor prostých implikantov, 

zodpovedajúcich písmenám jedného  elementárneho súčinu v skrátenej DNF predstavuje minimálny 

úplný  súbor prostých implikantov a ich logický súčet tvorí iredundantnú DNF funkcie f. V prípade, že 

iredundantných systémov implikantov (elementárnych súčinov v skrátenej DNF funkcie  Φ) je viac, 

zostáva už len určiť, ktorý z nich predstavuje minimálnu normálnu disjunktívnu formu. Ak za minimálnu 

DNF sa považuje vyjadrenie, na realizáciu ktorého je potrebné najmenší počet členov (kritérium (5.7), 
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potom minimálnu DNF skúmanej funkcie f predstavuje iredundantná DNF, zodpovedajúca 

elementárnemu súčinu najnižšieho rádu, ktorý sa nachádza v skrátenej DNF funkcie Φ. V prípade, že 

za minimálnu DNF sa 

považuje DNF, realizovanú s 

najmenším počtom diód (5.5), 

potom k počtu písmen 

elementárneho súčinu v 

skrátenej DNF funkcie Φ sa 

pripočíta počet písmen vo 

vyjadrení každého prostého 

implikantu, zodpovedajúceho 

danému elementárnemu 

súčinu funkcie  Φ a určí sa 

minimálna hodnota celkového 

súčtu.  

Pre mriežku prostých implikantov (Obr.5.16)  funkcia pokrytia je v tvare 

Φ  = A3.(A4 + A5).(A3 + A4 + A5 + A6).A3.A4.(A3 + A4 + A6).(A1 + A2).(A1 + A5).(A5 + A6).A6              (5.54) 

Roznásobením všetkých zátvoriek výrazu  (5.53) a aplikovaním pravidla pohltenia sa získa 

Φ = A1A3A4A6 + A2A3A4A5A6 (5.55) 

To znamená, že funkcia (5.46) má dve iredundantné DNF: 

 cdcadadbaf   (5.56) 

 cddbacdadcaf     (5.57) 

Minimálnou DNF je vyjadrenie (5.56), na realizáciu ktorého potrebujeme 4 súčinové a jeden súčtový člen 

s celkovým počtom vstupov CD = 13. V prípade bez komplementárnych vstupov sa obvod rozširuje o tri 

invertory a tri vstupy. 

 Ak nepotrebujeme poznať všetky iredundantné DNF zadanej B-funkcie a chceme nájsť len 

jednu minimálnu DNF, potom riešime mriežku prostých implikantov podľa postupu, ktorý navrhol 

Quine a algoritmicky spracoval McCluskey. Kvôli zjednodušeniu vyjadrenia algoritmu zavedieme 

pojem podstatného implikantu a pokrytia riadku riadkom resp. stĺpca stĺpcom.  

Implikant Iv je podstatný, ak v MPI existuje taký bod Bn, že pvu = 1 a piu = 0  i  v. Inak povedané, 

implikant Iv má v niektorom stĺpci samostatný krížik. 

 Riadok (stĺpec) u pokrýva riadok (stĺpec) v, označujeme Iu    Iv  (Su  Sv) , ak puj.pvj = pvj,  j 

(piu.piv = piv,  i). Inak povedané, množiná krížikov riadku (stĺpca) v je podmnožinou krížikov riadku 

(stĺpca) u. 

 Výber prostých implikantov z  mriežky  pozostáva  z nasledovných krokov. 

Krok 1: Vyberie sa každý podstatný implikant Ip, označí sa pd + pa hviezdičkami, pričom pd = 1, ak 

výberu nepredchádzal krok 2, v opačnom prípade pd = 2 a pa udáva počet aplikácií kroku 3. Preškrtnú sa 

a  c

a  c d

a  b d

a  d

b  d

c  d
 

 Obr.5.16 Mriežka prostých implikantov 
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stĺpce, v ktorých má implikant Ip krížiky. 

Ak sú všetky stĺpce preškrtnuté, je výber 

prostých implikantov pre jednu alternatívu 

IDNF ukončený, inak sa prejde ku 

kroku 2. 

 Krok 2: Vyškrtne sa každý riadok 

prislúchajúci prostému implikantu Iu rádu 

r, ktorý je pokrytý iným prostým 

implikantom rádu r1  r.  Súčasne môže-

me vyškrtnúť každý stĺpec, ktorý pokrýva 

niektorý iný stĺpec. Ak v MPI existuje 

podstatný implikant, prejdeme späť ku 

kroku 1, inak ku kroku 3. 

 Krok 3: Vyberie sa stĺpec 

s minimálnym počtom krížikov, 

zakrúžkuje sa v ňom náhodne jeden, 

ostatné sa preškrtnú a v tejto alternatíve 

neuvažujú (po ukončení výberu pre danú 

alternatívu postupne sa zakrúžkujú ďalšie 

krížiky). Prejde sa ku kroku 1. 

 Uvedená formulácia je zameraná 

na ručné určovanie IDNF. Pre potreby 

programového spracovania je vhodnejšie 

formalizované vyjadrenie algoritmu 

(Obr.5.17). 

 Na začiatku priradíme pd = 1 a 

pa = 0. Krok 1: Vyberie sa každý 

podstatný implikant Ip a priradí sa mu index pd + pa. Určia sa nové hodnoty pij podľa vzťahu pij = p

pj . pij,  i,j. Ak platí pij = 0  i,j, je výber prostých implikantov pre jednu alternatívu IDNF ukončený, inak 

sa prejde ku kroku 2. 

 Krok 2: Priradíme pd = 2. Ak  Iu  rádu r a Iv  rádu r1 také, že Iu    Iv  a r1  r, potom položíme 

puj = 0,  j. Ak stĺpce Su a Sv sú také, že Su  Sv, potom položíme piv =0,  i. Ak v MPI existuje stlpec 

s jeednym nepreškrtnutým krížikom prejdeme späť ku kroku 1, inak ku kroku 3. 

 Krok 3: Vyberieme stĺpec Sv   piv = min. Zvolíme k pkv = 1 a položíme piv = 0,  i  k. 

Priradíme pa = pa + 1. Prejdeme späť ku kroku 1. 

 Je potrebné poznamenať, že vetvenie výberu môže nastať viackrát, v dôsledku čoho riešením 

mriežky sa získa niekoľko iredundantných DNF. Tieto sa musia porovnať a podľa zadaného kritéria 

vybrať z nich jednu resp. niekoľko minimálnych DNF.    

 

  

 

Obr.5.17  Quine – Mc Cluskeyho algoritmus 
určovania IDNF 



Minimalizácia vyjadrenia B-funkcií 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 61 

 Prosté implikanty označené jednou hviezdičkou vystupujú v každej IDNF, implikanty označené 

dvoma hviezdičkami vystupujú v každej minimálnej DNF a implikanty označené viac ako dvoma 

hviezdičkami vystupujú aspoň v jednej IDNF. 

 Hore uvedený postup si ozrejmíme na príklade určenia minimálnej DNF B-funkcie 

 f(a, b, c, d)= [3, 5, 8, 9, 14 (13)] . (5.58) 

Skrátená DNF zadanej B-funkcie sa určí Quinovou - McCluskeyho metódou. 

  f = abc+b cd + bcd +a b c + ab c + a bc + b c d + a c d + a b d  + ad (5.59) 

Pre výber prostých implikantov tvoriacich minimálnu DNF sa zostaví mriežka prostých implikantov 

(Obr.5.18). 

 Podľa uvedeného postupu pri výbere prostých implikantov aplikuje sa najskôr krok 1. V mriežke 

existuje jediný stĺpec so samostatným krížikom. Je to stĺpec s dekadickým ekvivalentom 1. Implikant 

abc , ktorý má v tomto stĺpci krížik, sa označí jednou hviezdičkou a preškrtnú sa stĺpce 0, 1, v ktorých 

on má krížiky. Pretože ďalšie aplikovanie kroku 1 nie je možné, prejde sa ku kroku 2. Vyškrtne sa riadok 

implikantu a  bc, ktorý je pokrytý implikantom  bcd . Rády oboch implikantov sú rovnaké. Ďalej sa 

vyškrtne riadok implikantu a b d (pokrytý implikantmi acd resp. bcd). Postup pri výbere implikantov a po-

radie vyškrtávaných riadkov a stĺpcov je uvedené na okraji mriežky. 

 Po návrate ku kroku 1 sa vyberie teraz implikant bcd , ktorý má v stĺpci 12 samostatný nepre-

škrtnutý krížik, označí sa dvoma hviezdičkami (bol už aplikovaný krok 2) a vyškrtnú sa stĺpce 4 a 12. Ďal-

šia aplikácia kroku 1 ani kroku 2 nie je možná, preto sa prejde ku kroku 3. Vyberie sa stĺpec 2, s naj-

menším počtom nepreškrtnutých krížikov (v danom prípade stĺpcov s dvoma nepreškrtnutými krížikmi je 

niekoľko a preto sa vyberá ľubovoľný z nich). Zakrúžkuje sa v ňom krížik, prislúchajúci implikantuad  a 

zostávajúci krížik sa preškrtne. Vyškrtávanie riadkov a stĺpcov pre túto alternatívu je čiarkované. V 

ďalšom aplikovaním kroku 1 sa vyberie implikantad, označí sa troma hviezdičkami (Obr.5.19), 

prečiarknu sa stĺpce 2, 6, ktoré pokrýva. Aplikovaním kroku 2 sa vyškrtnú implikanty b cd  a a b c 

 

 
 

Obr.5.18 Mriežka prostých implikantov funkcie (5.59) 
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pokryté implikantom ab c, resp. b c d. Teraz sa vyberú implikanty ab c a b c d, ktoré majú v stĺpci 10 , 

resp. 7 samostatný neprečiarknutý krížik, označia sa znova troma hviezdičkami a prečiarknu sa stĺpce 

10, 11.  7 a 15. Tým sú všetky stĺpce prečiarknuté a označené implikanty predstavujú iredundantný 

súbor. 

 Jedna iredundantná DNF zadanej B-funkcie obsahujúca implikanty označené jednou, dvoma 

a tromi hviezdičkami je 

 f = abc+ bcd + ab c + b c d +ad.  (5.60) 

 Ďalšia iredundantná DNF sa získa, ak v stĺpci 2 sa zakrúžkuje krížik implikantu b cd  a pre 

túto alternatívu sa dorieši mriežka z Obr.5.18 do konca (vyškrtávanie riadkov a stĺpcov teraz je 

bodkočiarkované). V tomto prípade sa vyberie implikantb  cd, označí sa (Obr.5.20) štyrmi  

hviezdičkami (zakrúžkované sú už dva krížiky) a prečiarknu sa stĺpce 2, 10, vyškrtne sa implikant ab c 

pokrytý implikantom a c d (implikantad sa vyškrtnúť nemôže, lebo jeho rád je menší ako rád  

pokrývajúceho implikantua b c), vyberie sa  implikant a c d, označí sa štyrmi hviezdičkami, prečiarknu 

sa stĺpce 11, 15, vyškrtne sa pokrytý implikant b c d, vyberie sa implikanta b c, označí sa 4 

hviezdičkami a prečiarknu sa stĺpce 6, 7. Tým sú všetky stĺpce prečiarknuté a druhá alternatíva IDNF 

zadanej B -funkcie obsahujúca implikanty označené jednou, dvoma a štyrmi hviezdičkami je 

f = abc +b cd + bcd +a b c + a c d.      (5.61) 

 Vyjadrenia (5.60) a (5.61) sú iredundantými DNF. Pre realizáciu vo forme štruktúrnej schémy 

(Obr.5.20) sa vyberie vyjadrenie (5.57), ktoré je minimálnou DNF podľa všetkých uvedených kritérií. 

 
 Určovanie všetkých alternatív minimálnych DNF sa môže vykonať kombináciou QMC metódy 

riešenia MPI a Petrickovej metódy tak, že pomocou kroku 1 a 2 QMC metódy sa MPI zjednoduší a na 

zjednodušenú mriežku sa aplikuje Petrickova metóda.  

 

 
Obr.5.19 Výber prvej alternatívy IDNF 
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 Obr.5.20 Štruktúrna schéma B-funkcie (5.58) 

 

 Obr.5.21 Výber druhej alternatívy IDNF 
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5. 8.  SKUPINOVÁ MINIMALIZÁCIA  

 Algebraické vyjadrenie skupiny B-funkcií f1, f2, ... fp sa môže minimalizovať tak, že sa 

minimalizuje vyjadrenie každej funkcie fi samostatne. Aj  keď  pri  realizácii  takto minimalizovaných 

funkcií jednotlivé časti, ktoré sú rovnaké pre viaceré funkcie, sa realizujú iba raz, nemusí obvod 

ako celok byť minimálnym. Preto uvedieme postup, ktorý umožňuje určenie maximálnej spoločnej 

časti pre zadaný systém B-funkcie. Pre tento účel si definujeme pojem skupinového prostého 

implikantu, úplného súboru skupinových prostých implikantov a iredundantného súboru skupinových 

prostých implikantov. 

 Skupinovým prostým implikantom  systému B-funkcií f1,f2, ... fp sa nazýva každý prostý 

implikant funkcií 

fj = fi1 . fi2 . .... fip   pre  ik = 1, 2, ..., p;   k = 1, 2, ..., p   (5.62) 

Pri určovaní funkcií fj sa nevylučuje prípad iu = iv, uvažuje sa však len o navzájom rôznych 

funkciách fj. 

 Napríklad pre skupinu troch funkcií f1, f2, f3 sa získa týchto sedem navzájom rôznych funkcií fj 

 f1 = f1 .f1 . f1 = f1 

 f2 = f2 .f2 . f2 = f2 

 f3 = f3 .f3 . f3 = f3 

 f4 = f1 f1 . f2 = f1f2         (5.63) 

 f5 = f1 .f1 . f3 = f1f3 

 f6 = f2 .f2 . f3 = f2f3 

 f7 = f1 .f2 . f3 = f1f3f3 

 Úplným súborom skupinových prostých implikantov systému B-funkcií f1, f2, ..., fp 

sa nazýva súbor prostých implikantov gjk (gjk je k-tý prostý implikant funkcie fj), ktorých 

množiny G1
jk (množina bodov, v ktorých implikant gjk nadobúda hodnotu 1) splňujú nasledovný vzťah 

G    F 
jk

1

q

1=k

q

1=j

i

1

p

1=i

j

            (5.64) 

kde F1
i je množina bodov funkcie fi s hodnotou 1; 

    p    - počet funkcií fi; 

    q    - počet funkcií fj; 

    qj   - počet vybraných prostých implikantov funkcií fj. 

 Vzťah (5.64) znamená, že úplný súbor skupinových implikantov pokrýva všetky body, v 

ktorých funkcie fi nadobúdajú hodnotu 1. 

 Iredundantným systémom skupinových prostých implikantov sa nazýva úplný súbor 

skupinových prostých implikantov, z ktorého sa nemôže vynechať žiaden implikant, aby pritom súbor 

zostal úplným. 
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 Z uvedených definícií priamo vyplýva spôsob určenia úplného súboru skupinových prostých 

implikantov, ktorý sa ozrejmí na príklade systému troch B-funkcií zadaných Karnaughovými mapami 

(Obr.5.22). 

 Skupinové prosté implikanty sa určia ako prosté implikanty funkcií fj, ktoré sú zapísané 

v mapách (Obr.5.22). Prosté implikanty sa určia priamo v mapách.  

Získa sa takto nasledovný súbor skupinových prostých implikantov, pri ktorom sa vyznačuje 

príslušnosť jednotlivých implikantov k zadaným funkciám fi resp. fj. Skupinové prosté implikanty, ktoré 

sú implikantmi viacerých funkcií fj sa uvádzajú iba raz. 

 f7 = f1 . f2 . f3 :a  bc  d ,  a  bcd ,  ab   cd 

 f6 = f2 . f3      :  acd ,  abd 

 f5 = f1 . f3      : a  b  d 

 f4 = f1 . f2      :a   bc ,   bc d            (5.65) 

 f3 = f3           :  ab 

 f2 = f2           :ab   c , b   cd 

 f1 = f1           : a   cd ,  a   bd 

Obr.5.22 Karnaughove mapy systému troch B-funkcií 

Obr.5.23 Karnaughove mapy pre určenie skupinových prostých implikantov 
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Uvedieme ďalší postup určovania skupinových prostých implikantov, ktorý aplikuje Quinov-

McCluskeyho algoritmus určovania prostých implikantov na skupinu B-funkcií. 

  Pri tomto spôsobe zo zadaných p výstupných funkcií fi(x1, x2, ..., xn) sa zostaví jedna tzv. 

"skupinová" funkcia 

 fs(x1, x2 ..., xn) =
p

1=i

fi(x1, x2, ..., xn)        (5.66) 

a jej zodpovedajúca hodnotiaca funkcia 

 fh(x1, x2, ..., xn) =
p

=1i

fi(x1, x2, ..., xn) . 2p-i        (5.67)  

kde fs(x1, x2, ..., xn) je boolovska funkcia premenných x1, x2, ..., xn nadobúdajúca hodnotu 0 v tých 

bodoch z oblasti definície, v ktorých všetky funkcie fi nadobúdajú hodnotu 0, a v ostatných bodoch 

nadobúdajú hodnotu 1; 

   fh(x1, x2, ..., xn) - logická funkcia (nie boolovská), ktorá má rovnakú oblasť definície ako 

funkcia fs. Táto funkcia určuje, ktorá z funkcií fi v danom bode z oblasti definície nadobúda hodnotu 1 

(neurčené hodnoty funkcií sa dourčujú na hodnotu 1). 

 Ak napr. p=4, n=5 a funkcia fh v bode 13 nadobúda hodnotu 5 vyjadríme binárne 

(5)d = (0101)b, to znamená, že funkcia f1, f3 nadobúda v tomto bode hodnotu 0, f2, f4 hodnotu 1. 

 Skupinové prosté implikanty systému B-funkcií f1, f2, ..., fp sa získajú upraveným 

Quine-McCluskeyho algoritmom. Podľa upraveného algoritmu spájať sa môžu dva susedné 

implikanty I1, I2 funkcie fs, ak im zodpovedajúce hodnoty h1, h2 hodnotiacej funkcie fh splňujú 

podmienku 

   LAND (h1, h2) ≠0          (5.68) 

kde LAND (h1, h2) predstavuje logický súčin rádov binárne vyjadrených hodnôt h1, h2. Podmienka 

(5.68) znamená, že implikanty I1, I2 patria tej istej funkcii aspoň jeden krát. Ak pritom  

LAND (h1, h2) = h1          (5.69) 
resp. 

LAND (h1, h2) = h2         (5.70) 
potom implikant I1 resp. implikant I2 

nemôže byt skupinovým prostým 

implikantom (je spojený s iným 

implikantom vo všetkých funkciách, 

ktorých je implikantom) a preto sa 

označí a do systému skupinových 

prostých implikantov sa nevyberá. 

 Spájanie implikantov sa 

vykonáva dovtedy, kým existuje aspoň 

jedna dvojica, ktorá spĺňa podmienky 

pre spájanie. Všetky tie implikanty Ip, 

pre ktoré platí 

LAND (hp, hi) ≠ hp, p ≠ i (5.71) 

 

 Obr.5.24 Zápis skupinovej a hodnotiacej funkcie  
 do Karnaughovej mapy 
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pre každý implikant I i  susedný s implikantom Ip, sú skupinovými prostými implikantmi. Upravený 

Quinov-Mc Cluskeyho algoritmus ozrejmime na príklade systému B-funkcií f1, f2, f3 (Obr.5.22). Podľa 

vzťahov (5.66) a  (5.67)  sa určí skupinová funkcia fs a hodnotiaca funkcia fh, ktoré sú zapísané 

v Karnaughových mapách (Obr.5.24). 

 Pre ďalší postup sa jednotlivé úplné elementárne súčiny funkcie fs vyjadria v binárnom tvare, 

rozdelia sa do skupín s rovnakým počtom jednotiek a skupiny sa usporiadajú vzostupne. Ku každému 

binárnemu vyjadrenému elementárnemu súčinu funkcie fs sa priradí jemu zodpovedajúca hodnota fh. 

Dostávame nasledovnú tabuľku.  

 

Tab.5.4  Quine – McCluskeyho algoritmus určovania SDNF. 

p .j. index 
premenné 

 a b c d 

fh    

f1  f2  f3     

1 2 

4 

8 

0 0 1 0 

0 1 0 0 

1 0 0 0 

0 1 0 √ 

1 1 0 √ 

0 1 1 √ 

2 3 

5 

9 

10 

12 

0 0 1 1 

0 1 0 1 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

0 1 0 √ 

1 1 1    

0 0 1 √ 

1 1 1    

1 1 1    

3 7 

11 

14 

0 1 1 1 

1 0 1 1 

1 1 1 0 

1 0 1 √ 

0 0 1 √ 

1 0 0 √ 

1 2,3 

2,10 

4,5 

4,12 

8,9 

8,10 

8,12 

0 0 1 - 

- 0 1 0 

0 1 0 - 

- 1 0 0 

1 0 0 - 

1 0 - 0 

1 - 0 0 

0 1 0    

0 1 0    

1 1 0    

1 1 0    

0 0 1√ 

0 1 1   

0 1 1   

2 5,7 

9,11 

10,11 

10,14 

12,14 

0 1 - 1 

1 0 - 1 

1 0 1 - 

1 - 1 0 

1 1 - 0 

1 0 1    

0 0 1√ 

0 0 1√ 

1 0 0   

1 0 0   

1 8,9,10,11 1 0 - - 0 0 1   
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 V tabuľke sa hľadajú susedné implikanty I1, I2, ktorých binárne vyjadrenie sa líši v hodnote 

jednej premennej. Takou dvojicou je napr. dvojica bodov 4, 5. Tieto body spoločne patria funkcii f1 a 

f2, preto v týchto funkciách sa môžu spájať. Pre funkciu f3 sa body spájať nemôžu, lebo funkcia f3 má 

v bode 4 nulovú hodnotu. Výsledkom spojenia je implikant a  bc,    ktorý je implikantom funkcií f1 a f2. 

Pretože bod 4 je implikantom tých istých funkcií f1 a f2 a nie implikantom funkcie f3, elementárny súčin, 

zodpovedajúci tomuto bodu, nebude skupinovým prostým implikantom a preto sa označí "√". 

Novovzniknutý implikant sa zapíše do tabuľky spolu s jemu prislúchajúcou hodnotou hodnotiacej 

funkcie. Analogicky sa spájajú ďalšie implikanty. Nedá sa pritom spojiť dvojica susedných bodov 3, 7, 

lebo patria rôznym funkciám (bod 3 - funkcii f2 a bod 7 funkcii f1 a f3). Ak už ďalšie spájanie 

implikantov nie je možné, potom neoznačené implikanty predstavujú súbor skupinových prostých 

implikantov, ktorý je totožný zo súborom (5.65). 

 Z uvedeného súboru sa vyberie iredundantný systém skupinových prostých implikantov. Pre 

tento účel sa zostavuje mriežka skupinových prostých implikantov, v ktorej sa vodorovne zapisujú 

body množín Fi
1 (jednotkové body funkcie fi) pre každú funkciu fi osobitne a zvisle sa zapisujú všetky 

skupinové prosté implikanty s vyznačením príslušnosti k funkciám fi. Krížikmi sa označia priesečníky 

tých primárnych implikantov (stĺpcov), ktoré príslušný skupinový prostý implikant (zapísaný v riadku) 

pokrýva. Krížikmi sa označujú priesečníky primárnych implikantov iba tých funkcií, ktorým skupinový 

prostý implikant prislúcha. Pre súbor skupinových prostých implikantov (5.65) sa získa mriežka 

skupinových prostých implikantov, ktorá je uvedená na Obr.5.25. 

 

 Obr.5.25 Mriežka skupinových prostých implikantov 
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Pri riešení mriežky skupinových prostých implikantov sa postupovalo podľa rovnakého návodu ako pri 

riešení mriežky prostých implikantov jednej funkcie. Poradie vyškrtávaných riadkov a stĺpcov pri 

určovaní 1. a 2. systému je uvedené na okraji mriežky na Obr.5.25. Celkovo sme dostali päť 

iredundantných systémov skupinových prostých implikantov: 

1. systém: a b d,  ab,ab c,a  bc,  abd,   a  cd,  a  bcd  

2. systém: a  b d,  ab,ab  c,a  bc,  abd,  a  cd,  acd,  bcd   

3. systém: a  b d,  ab,ab  c,a  bc,  a  bd,  acd, ab  cd 

4. systém: a  b d,  ab,ab  c,a  bc,  a  bd,  acd,   a  cd,  abd 

5. systém: a  b d,  ab,ab  c,a  bc,  a  bd,  acd,  a  cd,b  cd 

 Minimálnymi (podľa kritérií uvedených v kap. 5. 1. ) iredundantnými systémami skupinových 

prostých implikantov sú systémy 1. a 3. V ďalšom uvedieme vyjadrenie jednotlivých funkcií fi formou 

súčtu implikantov (z 1. iredundantného systému), ktoré sú implikantami danej funkcie. 

 f1 = a bcd +a b d +a bc + a cd 

 f2 = a bcd + abd +a bc +ab c         (5.70) 

 f3 = a bcd + abd +a b d + ab 

Vo vyjadrení funkcie f3 sa môže vynechať implikant abd pohlcovaný implikantom ab. V zložitejších 

prípadoch pre každú funkciu fi sa určuje iredundantné vyjadrenie pomocou samostatnej mriežky 

vybraných skupinových prostých implikantov. V štruktúrnej schéme rovnaké implikanty sa realizujú iba 

raz (Obr.5.27). 

 Keby sa minimalizovalo vyjadrenie každej funkcie  fi osobitne, získali by sa nasledovné 

minimálne DNF (Obr.5.26). 

 f1 = a b d +  a cd  + bcd  

 f2 =a bc + acd +ab c  + abd (5.72) 

 f3 = a b d + acd + ab 

Na realizáciu systému B-funkcií (5.72), ak člen a b d resp. acd (podčiarknuté jednoduchou resp. 

dvojitou čiarou) spoločné funkciám f1, f3 resp. f2, f3 sa realizujú iba raz, je potrebné 10 členov) s 

celkovým počtom vstupov všetkých členov 33 (Obr.5.28).  

 

 Obr.5.26 Minimálne vyjadrenie jednotlivých B-funkcií 
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Jednoduchším je preto vyjadrenie z iredundantného systému skupinových prostých implikantov, na 

realizáciu ktorého je potrebné iba 10 logických členov (7 súčinových a 3 súčtové) s celkovým počtom 

vstupov 32. 

 Skupinové prosté implicenty B-funkcií fi sa môžu určiť invertovaním skupinových prostých 

implikantov inverzných funkcií fi, ktoré sa získajú analogickým postupom. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Obr.5.27 Štruktúrna schéma skupiny B-funkcií 

mimimalizovaných spoločne 

 

 

Obr.5.28 Štruktúrna schéma skupiny B-funkcií 
minimalizovaných jednotlivo 
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5. 9.  HEURISTICKÉ PRÍSTUPY K MINIMALIZÁCII B FUNKCIÍ 

V prípade B-funkcií veľkého počtu premenných sú deterministické metódy pre časovú resp. pamäťovú 

náročnosť nepoužiteľné. V takomto prípade sa používajú heuristické metódy. 

 

5. 9. 1.  Algoritmus ESPRESSO 

Jedným z najznámejších heuristických algoritmov je algoritmus nazvaný ESPRESSO [3], [14], ktorý 

bol vyvinutý v spolupráci spoločnosti IBM a univerzity v Berkeley v 80-tých rokoch minulého storočia. 

Ako každý heuristický algoritmus aj ESPRESSO nemusí nájsť najlepšie možné riešenie, ale aspoň 

dobré resp. vyhovujúce. Algoritmus ESPRESSO je určený pre počítačové spracovanie, a preto nie je 

príliš vhodný pre manuálnu minimalizáciu. 

  

Východiskom pre algoritmus ESPRESSO je  určité pokrytie množiny F1 funkcie f úplným súborom  

implikantov, ktoré nemusia byť prosté. Algoritmus minimalizácie vyjadrenia B-funkcie pracuje v troch 

základných krokoch: 

1. Prvým krokom je expanzia Implikantov, ktorá z implikantov získaných v predchádzajúcom 

kroku vytvára prosté implikanty. Vo vyjadrení implikantov sa postupne skúma premenná za 

premennou, či je možné ju vynechať bez toho, aby sa pokryli body z množiny F0 funkcie f. 

V závislosti od poradia skúmaných premenných môžeme získať rozličné súbory prostých 

implikantov. Poradie skúmaných premenných sa určuje heuristicky.  

2. V kroku iredundancia zo získaného súboru vyberieme iredundantný súbor PI, ktorý nemusí 

byť minimálny. Postup je podobný riešeniu mriežky PI. Ak nájdené vyjadrenie funkcie f je 

lepšie než predchádzajúce, tak sa uloží. 

3. Ak získané vyjadrenie nie je uspokojivé, vynechávaním jednotlivých premenných sa 

vykonáva redukcia implikantov, aby sa získal iný úplný súbor  implikantov a  pokračuje sa 

opäť krokom 1.  

Proces minimalizácie sa môže zefektívniť, ak zo súboru implikantov sa vyčlenia podstatné PI a bude 

sa hľadať pokrytie len pre tie body, ktoré nie sú pokryté podstatnými PI. 

Pochopenie jednotlivých krokov algoritmu ESPRESSO uľahčuje nasledujúci príklad minimalizácie 

funkcie f(a,b,c,d) = [0,4,8,15 (2,5)]. 

Ak za východiskové zoberieme vyjadrenie (5.72), ktoré je znázornené na Obr.5. 29a, na jeho realizáciu 

potrebujeme obvod s celkovým počtom vstupov 21. 

f = a  b c  +c d + a  c  +  cd + ab  c           (5.73) 

 

http://ruzin.fei.tuke.sk:8777/sko/sk/teoriaHEURISTIC/indexpojmov.html#prosty_implik
http://ruzin.fei.tuke.sk:8777/sko/sk/teoriaHEURISTIC/indexpojmov.html#prosty_implik
http://bukovec.fei.tuke.sk:8777/sko/sk/teoriaHEURISTIC/indexpojmov.html#implikant
http://bukovec.fei.tuke.sk:8777/sko/sk/teoriaHEURISTIC/indexpojmov.html#prosty_implik
http://ruzin.fei.tuke.sk:8777/sko/sk/teoriaHEURISTIC/indexpojmov.html#prosty_implik
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Podľa kroku 1 môžeme vynechaním premennej  a v implikante ab  c  rozšíriť ho na prostý 

implikant b  c,  čím vznikne vyjadrenie v IDNF (5.74) znázornené na Obr.5. 29b, na realizáciu ktorého 

potrebujeme obvod s celkovým počtom vstupov 20. Vyjadrenie (5.74) je jednoduchšie než (5.72), 

preto ho uložíme. 

f = a  b c  +c d + a  c  +  cd + b  c        (5.74) 

 

  

 

Redukciou implikantu a  b c ,  ktorá vznikne  pridaním premennejd  a následnou expanziou, ktorá 

vznikne vynechaním premennejc ,  získame nové vyjadrenie (5.75) znázornené na Obr.5.30a,b.   

f = a  bc d    +c d + a  c  +  cd + b  c  =  a  bd    +c d + a  c  +  cd + b  c       (5.75) 

 

 

 

V kroku iredundancia z vyjadrenia (5.75) sa vynechá redundantný súčin cd  a získame IDNF (5.76) 

znázornenú na Obr.5.31, na realizáciu ktorej potrebujeme obvod s celkovým počtom vstupov 17. 

Vyjadrenie (5.76) je jednoduchšie než (5.74), preto ho uložíme. 

f = a  b d    +c d + a  c  + b  c            (5.76) 

 

 

Obr.5. 29 Rozklad funkcie na súčet implikantov podľa vyjadrenia  (5.72) – a) 

resp. vyjadrenia  (5.74) – b) 

 

Obr.5. 30 Rozklad funkcie na súčet implikantov podľa vyjadrenia    (5.75) 
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Výber implikantov a výber premenných pre vykonanie 

expanzie resp. redukcie nie je jednoznačný a preskúmať 

všetky možnosti môže byť časovo veľmi náročné, preto sa 

uplatňujú rozličné stratégie náhodného výberu. 

V našom príklade ďalším postupom získať jednoduchšie 

vyjadrenie sa nepodarilo, preto výsledkom minimalizácie je 

vyjadrenie (5.76), ktoré predstavuje minimálnu disjunktívnu 

normálnu formu zadanej funkcie. Jej zodpovedajúce 

konfigurácie prostých implikantov sú na Obr.5.31. 

 

 

5. 9. 2.  Algoritmus BOOM 

 

Algoritmus BOOM [5] obsahuje podobné kroky ako ESPRESSO, avšak samotný postup sa čiastočne 

líši. Algoritmus BOOM môžeme rozdeliť do dvoch základných fáz.  

Prvá fáza zaisťuje vytvorenie  úplného súboru prostých implikantov  jednej výstupnej funkcie. Prebieha 

v dvoch na seba nadväzujúcich krokoch.  

 Prvým krokom je hľadanie pokrytia, ktoré generuje  implikanty potrebné k pokrytiu množiny 

F1 príslušnej funkcie.  

 Druhým krokom je expanzia Implikantov, ktorá z implikantov získaných v predchádzajúcom 

kroku vytvára prosté implikanty. 

V prípade minimalizácie vyjadrenia funkcií obvodu s väčším počtom výstupných funkcií,  prvá fáza sa 

použije pre každú výstupnú funkciu. 

V druhej fáze sa vykonáva redukcia Implikantov,  prostredníctvom ktorej z predchádzajúcich 

výsledkov sa vytvoria skupinové implikanty a následne  sa rieši problém pokrytia skupiny B-funkcií. K 

vytvoreniu požadovaného výstupu však nemusia byť niektoré implikanty nevyhnutné (sú nutné pre iné 

výstupy). Tieto implikanty môžu byť redundantné vo výslednom riešení a môžeme ich z riešenia 

vylúčiť. Toto sa deje na konci minimalizácie riešením problému pokrytia nezávisle pre každú výstupnú 

funkciu v kroku výstupná redukcia.  

Hľadanie pokrytia 

 

Podstata kroku hľadanie pokrytia spočíva vo výbere najvhodnejšej premennej, ktorá by mohla 

byť pridaná k  vytváranému elementárnemu súčinu. Zvyšovaním počtu premenných sa redukuje n-

rozmerná kocka. Premenné pridávame dovtedy, kým sa z daného elementárneho súčinu nevytvorí 

implikant, čo nastáva v okamihu, keď prienik vytváranej kocky s množinou   F0 je . Algoritmus sa pri 

 
 

Obr.5.31 Minimálna DNF 
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hľadaní zároveň snaží, aby vygenerovaný implikant pokryl čo najväčší počet bodov z množiny F1. Pre 

formálne vyjadrenie uvedenej podmienky sa zavedie označenie  {0,1} kj, n; ..., 2, 1,  ip
j

ik
 , 

ktoré udáva počet bodov prieniku vytváranej kocky s množinou Fk, v ktorých premenná xi  nadobúda 

hodnotu „j“ (xi = j).  

Z uvedeného dôvodu začíname vždy od najfrekventovanejšej premennej v  množine  F1  

zvolenej výstupnej funkcie,  t.j. od premennej ,x
~ j

i
 ( ,xx

~
i

0

i
  a ,xx

~
i

1

i
 pre i = 1, 2, ..., n),  pre ktorú 

platí, že ,ui,pp
j

1u

j

1i
 pre i, u = 1, 2, ..., n. Ak takých premenných je viac, vyberáme tú, ktorej 

výskyt v množine F0 je minimálny. Aby prienik vytváranej kocky s množinou F0 bol minimálny volíme 

premennú ,x
~ j

u
 pre ktorú platí, že ,ui,pp

j

ki

j

ku
  pre i, u = 1, 2, ..., n, k, j{0, 1}. Zvolená 

premenná tvorí kocku s rozmerom n-1. V prípade, že 0p
j

ku
 , vytváraná kocka nepokrýva žiaden 

bod s hodnotou “0” a teda zodpovedá implikantu zadanej funkcie. Pokiaľ to ale tak nie je, celý proces 

sa opakuje s ďalšou najfrekventovanejšou premennou v poradí. Proces tvorby implikantu končí, ak 

prienik vytváranej kocky s množinou   F0 je .    

Po vygenerovaní implikantu odstránime všetky body z množiny F1, ktoré už sú pokryté. Vznikne tak 

redukovaná množina F1 a celý postup sa opakuje, pokiaľ sa nezíska úplný súbor implikantov 

pokrývajúci celú množinu F1 minimalizovanej funkcie. 

Príklad:  

Majme definovanú B-funkciu s 10 premennými x0, ..., x9 zadanú v Tab.5.5. V prvom kroku 

z pravdivostnej tabuľky sa vyberú všetky kombinácie vstupných premenných, pri ktorých výstup 

nadobúda hodnotu “1”. Následne v stĺpcoch vybratých riadkov, ktoré sú v Tab.5.5 zvýraznené, sa 

spočítajú výskyty hodnôt “1” a ”0”, ich počet sa zapíše do tabuľky. 

 

Tab.5.5  Pravdivostná tabuľka zadanej funkcie 

Dt x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 f 

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

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

2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

3 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

4 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 

5 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 

6 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

7 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

8 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 

9 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 

http://bukovec.fei.tuke.sk:8777/sko/sk/teoriaHEURISTIC/indexpojmov.html#implikant
http://bukovec.fei.tuke.sk:8777/sko/sk/teoriaHEURISTIC/indexpojmov.html#implikant
http://bukovec.fei.tuke.sk:8777/sko/sk/teoriaHEURISTIC/indexpojmov.html#implikant
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Tab.5.6  Výskyty hodnôt “0“ resp. “1“ pre jednotlivé premenné v množine F1 

 X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

0 3 4 3 5 3 2 2 4 4 4 

1 3 2 3 1 3 4 4 2 2 2 

 

Tab.5.7  Výskyty hodnôt “0“ resp. “1“ pre jednotlivé premenné v množine F0 

 X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

0 2 2 1 1 4 1 1 2 3 3 

1 2 2 3 3 0 3 3 2 1 1 

 

Z Tab.5.6 sa vyberie premenná s najväčším počtom hodnôt “1“ resp. “0“ v množine F1. 

a s minimálnym počtom hodnôt “1“ resp. “0“ v množine F0. V našom prípade sa jedná o premennú x3. 

Táto premenná pokrýva aj nulové hodnoty, preto musí byť pridaná ďalšia premenná. Tým, že bola 

vybratá premennáx3 z ďalšieho kroku sa z vybraných riadkov vylúčia všetky kombinácie premenných, 

ktoré majú na pozícii  x3 opačnú hodnotu (riadky číslo 3, 4, 5, 7 v Tab.5.5). 

 

Tab.5.8  Redukovaná pravdivostná tabuľka zadanej funkcie pre x3. 

Dt x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 f 

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

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

2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

8 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 

9 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 

6 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

 

V nasledujúcom kroku podľa Tab.5.9 je niekoľko premenných s najfrekventovanejším výskytom (x1, 

x5, x6, x7). V takomto prípade zo štyroch možných premenných sa vyberie tá, ktorá ma najmenší 

výskyt v množine F0. Okrem premennej x5, ktorá sa vyskytuje aj v množine F0 a teda súčin x3 x5  nie je 

implikantom funkcie f, ostatné premenné sa v množine F0 nevyskytujú, a s premennoux3  vytvárajú 

implikanty x1x3,x3 x6,x3x7. Z nich sa zvolí jeden, napr. x1x3, ktorý sa uloží a pokračuje sa ďalej 

vo vyhľadávaní. 

Tab.5.9 Výskyty hodnôt 0 a 1 jednotlivých premenných v množine F1 pre x3 

 X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

0 3 4 3 - 2 1 1 4 3 3 

1 2 1 2 - 3 4 4 1 2 2 
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Tab.5.10  Výskyty hodnôt 0 a 1 jednotlivých premenných v množine F0 pre x3 

 X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 

1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

 

Ďalší postup je podobný ako v predchádzajúcom prípade s tým rozdielom, že v tomto kroku sa už 

neuvažuje o bodoch, ktoré už boli v predošlom kroku pokryté. 

Tab.5.11  Redukovaná pravdivostná tabuľka zadanej funkcie po výbere implikantu x1x3. 

Dt x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 f 

5 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 

9 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 

3 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

4 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 

6 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

7 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

 

Tab.5.12  Výskyty hodnôt 0 a 1 jednotlivých premenných v redukovanej množine F1 

 X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 

1 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 

 

Tab.5.13  Výskyty hodnôt 0 a 1 jednotlivých premenných v množine F0 

 X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

0 2 2 1 1 0 1 1 2 3 3 

1 2 2 3 3 4 3 3 2 1 1 

 

Nájsť implikant, ktorý by pokryl zvyšné 2 body z množiny F1 sa v tomto prípade nepodarilo, preto bol 

vybratý implikant x4,  ktorý pokrýva bod 9 z množiny F1 a nepokrýva žiaden bod z množiny F0. 

 

Tab.5.14   Redukovaná pravdivostná tabuľka zadanej funkcie po výbere implikantov x1x3 a x4. 

Dt x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 f 

5 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 

3 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

4 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 

6 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

7 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
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Tab.5.15  Výskyty hodnôt 0 a 1 jednotlivých premenných v redukovanej množine F1 

 X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 

 

Tab.5.16  Výskyty hodnôt 0 a 1 jednotlivých premenných v množine F0 

 X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

0 2 2 1 1 4 1 1 2 3 3 

1 2 2 3 3 0 3 3 2 1 1 

Keďže v redukovanej množine F1 je už len 1 bod, do implikantu vyberáme premenné, ktoré majú 

minimálny výskyt v množine F0. Sú to premenné x5,x6. Z nich vytvorený implikant x5x6 nepokrýva 

žiaden bod z množiny F0. Získané implikanty x1x3 (pokrýva body 0,1,2,8), x4 (pokrýva body 1, 8, 9), 

ax5x6 (pokrýva body 0,5), tvoria úplný systém implikantov. V našom prípade expanzia implikantov 

sa neuplatní, lebo nájdený úplný systém implikantov obsahuje iba prosté implikanty.  

Redukcia implikantov, 

Aby sa mohol získať iný úplný systém prostých implikantov, ktorý môže byť jednoduchší, najskôr sa 

vykoná redukcia a potom expanzia implikantov. 

 Pridaním premennej x6 sa implikant x1x3 redukuje na x1x3 x6, ktorý pokrýva body 1,2,8 (bod 0 je 

pokrytý implikantomx5x6).  

 

Expanzia implikantov. 

Expanzia implikantov sa vykonáva podobne ako v algoritme ESPRESSO. Odoberanie premenných je 

postupné a po každej expanzii sa realizuje kontrola, či nový elementárny súčin nepretína množinu 

“F0“ danej funkcie. Kontrola prebieha jednoduchým porovnávaním daného súčinu so všetkými 

súčinmi z množiny “F0“. 

O expanziu implikantov sa v algoritme BOOM starajú tri metódy líšiace sa zložitosťou a kvalitou 

získaných výsledkov. 

 Postupné odoberanie premenných v (Sequential IE) – odoberá postupne jednu premennú po 

druhej zo všetkých elementárnych súčinov. 

 Viacnásobné postupné odoberanie premenných  (Multiple Sequential IE) – skúša všetky 

možnosti postupného odoberania premenných zakaždým s inou štartovacou pozíciou. 

 Kombinované odoberanie premenných (Exhaustive IE) – skúša rôzne kombinácie 

premenných. 

Z predchádzajúceho teda vyplýva, že expanziou jedného implikantu môže vzniknúť niekoľko 

rozdielnych prostých implikantov. 
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V zvolenom príklade vynechaním premennejx1 implikant x1x3 x6 expanduje na x3 x6, ktorý 

v množine F1 pokrýva body 1,2,8,9 a nepokrýva žiaden bod z množiny F0.  

 

Iredundancia 

Implikant x4 sa stáva redundantným, lebo ním pokryte body sú pokryte implikantmi x3 x6  a x5 x6, 

ktoré tvoria úplný systém implikantov.  

Konečný výraz pokrývajúci všetky body z množiny F1  bude mať teda tvar  

f  = x3 x6  + x5 x6   

Pre skupinu funkcii sa môže použiť iný postup. Na začiatku sa vytvoria skupiny bodov patriace tým 

istým funkciám tak, aby boli pokryté všetky body. Pre vytvorené skupiny bodov sa určia implikanty, 

ktoré ich pokrývajú. Pri výbere premenných na vytvorenie implikantu sa postupuje podobne ako pri 

hľadaní pokrytia jednej funkcie, ale sa musí zabezpečiť, aby nedošlo k prekrytiu so žiadnym nulovým 

bodom funkcií, pre ktoré sa implikant vytvára. 

Takto získané implikanty už predstavujú platné riešenie. Avšak tieto výsledky je možné ďalej 

zjednodušiť redukciou počtu premenných. Algoritmus tejto úpravy je založený na expanzii implikantov, 

pri ktorej sa heuristicky vyberajú vynechávané premenné. Zvolená metóda sa stará o vyváženú 

expanziu všetkých termov (odstraňovanie premenných sa vykonáva v náhodnom poradí). Ak 

expandovaný  implikant nepokrýva žiadnu “0” môžeme ho zaradiť do výsledného riešenia, v opačnom 

prípade odstránenú premennú vrátime späť. Tento postup opakujeme dovtedy, kým takto nie sú 

vyskúšané všetky premenné. 
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6. KOMBINAČNÉ LOGICKÉ OBVODY 

6. 1.  TYPY VÄZIEB V ŠTRUKTÚRE OBVODU 

 Ako už bolo uvedené, štruktúru kombinačného obvodu tvoria logické členy a vzájomné väzby 

medzi nimi. Väzby medzi členmi v štruktúre kombinačného obvodu sa uskutočňujú v uzloch. Uzlom sa 

nazýva spojenie dvoch resp. viacerých kanálov. Rozoznávame dva základné typy uzlov: 

1. Uzol, do ktorého vstupuje iba jeden kanál, a z ktorého vystupuje jeden resp. niekoľko kanálov sa 

nazýva uzol 1. typu. Jemu  zodpovedajúce väzby sa nazývajú pravidelnými väzbami (Obr.6.1 a,b,c). 

Pre uzol 1. typu všetky signály v kanáloch, ktoré vstupujú a vystupujú z uzla sú totožné 

   y  x   resp.  y  x1  x2  x3   (6.1) 

2. Uzol, do ktorého vstupuje viac než jeden kanál, a z ktorého vystupuje jeden resp. niekoľko kanálov, 

pričom v uzle vzniká tzv. prirodzený logický súčet (v zápornej logike je to súčin) signálov privádzaných 

do uzla (Obr.6.1 d,e), sa nazýva uzlom 2. typu. Pre uzly na Obr.6.1 d,e v kladnej logike platí 

 x  y1 + y2 + y3 x1  x2  x3  y1 + y2 + y3     (6.2) 

Väzby zodpovedajúce uzlom 2. typu sa nazývajú podmienečne pravidelnými väzbami. 

 

 Obr.6.1 Kreslenie uzlov 1. typu (a, b, c) a 2. typu (d, e) 
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 Pravidelné väzby sa môžu spravidla uskutočniť pri všetkých typoch logických členov, ktoré sa v 

praxi vyskytujú. Podmienečne pravidelné väzby sú prípustné iba pre niektoré typy logických členov 

(napr. pre obvody s otvoreným kolektorom). Pri analýze obvodu je možné podmienečne pravidelné 

väzby v uzle 2. typu (Obr.6.2 a) nahradiť pravidelnými väzbami s fiktívnym členom (Obr.6.2 b), ktorý 

realizuje príslušnú funkciu 2. typu. 

6. 2.  KOMBINAČNÉ OBVODY S NORMÁLNOU ŠTRUKTÚROU 

 Ak výstupný kanál určitého člena  je  priamo  resp. prostredníctvom iných členov spojený 

so vstupným kanálom člena, hovorí sa, že také spojenie vytvára slučku (Obr.6.3). Ak v uvedenej slučke 

existuje aspoň jeden aktívny logický člen, ktorý regeneruje úroveň logického signálu, hovorí sa, 

že slučka je aktívna.  

 Kombinačným obvodom s normálnou 

štruktúrou sa nazýva logický obvod zostavený z logických 

členov, prepojených v uzloch 1. typu, v štruktúre ktorého sa 

nevyskytuje žiadna aktívna slučka. Existencia aktívnej 

slučky v štruktúre obvodu  dáva mu možnosť vytvárania 

rôznych kombinácií hodnôt výstupných signálov pri danej 

kombinácií hodnôt vstupných signálov. Toto je príznačné 

pre sekvenčné obvody, ktorým bude venovaná ďalšia 

kapitola. 

 Štruktúra kombinačných obvodov sa  zobrazuje  

pomocou štruktúrnych schém. Štruktúrnou schémou 

logického obvodu sa nazýva grafický zápis štruktúry 

obvodu, v ktorom sú vyznačené jednotlivé členy a 

vzájomné väzby medzi nimi. 

 

  

Obr.6.2  Náhrada uzla 2. typu (a) fiktívnym členom (b) 

 

 

 

 Obr.6.3  Príklady vytvorenia slučky 
 (a - jedným členom; b -dvoma členmi; 
 c - kaskádou viacerých členov) 
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 V kombinačných obvodoch postupuje signál zo vstupného kanálu na výstupný cez logické členy 

zapojené v sérii. Maximálny počet logických členov obvodu zapojených v sérii sa nazýva stupeň 

obvodu. Vyjadrenie B-funkcie v tvare DNF (KNF) sa realizuje vo všeobecnosti trojstupňovým obvodom 

(Obr.6.4a). V prípade, že máme k dispozícii komplementárne (priame aj invertované) vstupné signály, 

môže sa obvod realizovať ako dvojstupňový (Obr.6.4b).  

 Ak vyjadrenie v tvare DNF resp. KNF ďalej upravujeme (aplikujeme distributívne pravidlá - 

vyberáme určité premenné resp. výrazy pred zátvorku), vo všeobecnosti dostávame vyjadrenie, ktoré 

vedie na viacstupňový obvod. Tak napr. ak v DNF B-funkcie 

 f = abc +abe  + b   c   e + cd   e     (6.3) 

na základe distributívneho pravidla z prvých dvoch členov sa vyberie pred zátvorkuab  a z ďalších 

dvoch c e sa získa vyjadrenie, ktoré vedie na trojstupňový obvod s komplementárnymi vstupnými 

signálmi (Obr.6.5) 

 f =ab (c  +e )  +  c  e (  b  +d ) (6.4) 

 

 Obr.6.4 Štruktúrne schémy kombinačných obvodov (a - trojstupňového;  
 b - dvojstupňového s komplementárnymi vstupmi) 

 

 Obr.6.5 Štruktúrne schémy kombinačných obvodov 
 (a - dvojstupňového; b - trojstupňového) 
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6. 2. 1.  Analýza kombinačných obvodov s normálnou štruktúrou 

 Analýzou kombinačného obvodu rozumieme určenie výstupnej resp. výstupných funkcií, ktoré 

zadaný obvod realizuje. Výsledok analýzy sa udáva najčastejšie tabuľkou resp. mapou, niekedy tiež 

uvedením účelu, pre ktorý obvod slúži (napr. dekodér, porovnávací obvod a pod.). 

 Prvým krokom analýzy je zostavenie štruktúrnej schémy, ktorá sa získa z konkrétneho zapojenia 

zadaného obvodu. Zo štruktúrnej schémy, ktorá predstavuje grafický model štruktúry sa určí algebraický 

model štruktúry. Algebraickým  modelom sa rozumie algebraické vyjadrenie systému funkcií vnútornej 

štruktúry. Funkciami vnútornej štruktúry nazývame vzťahy medzi vstupnými a výstupnými signálmi 

jednotlivých členov štruktúry (funkcie popisujúce činnosť logických členov) a vzťahy (6.1) resp. (6.2) 

medzi signálmi vstupujúcimi do jednotlivých uzlov štruktúry a signálmi vystupujúcimi z týchto uzlov. 

Z týchto funkcií vylúčime všetky vnútorné signály a získame algebraické vyjadrenie výstupných funkcií. 

 Postup pri analýze kombinačného obvodu ozrejmíme na príklade obvodu s viacerými výstupmi, 

v ktorom je potrebné preveriť, či kombinačný obvod zostavený z členov "NOR", ktorého štruktúrna 

schéma je na Obr.6.6, vykonáva funkciu porovnávacieho obvodu (komparátora) pre dve dvojkové 

dvojmiestne čísla A = (a1, a2), B = (b1, b2), ktorý má tieto stavy na výstupe. 

 1. Ak A = B, potom z1 = z2 = 0 

 2. Ak A > B, potom z1 = 1; z2 = 0  (6.5) 

 3. Ak A < B, potom z1 = 0; z2 = 1 

 Dvojkové čísla  A, B sa zobrazujú 

pomocou dvoch dvojhodnotových 

signálov a1, a2 resp. b1, b2, ktoré 

predstavujú vstupne signály obvodu. 

Signál a1 resp. b1 zobrazuje 1. rád čísla, 

signál a2 resp. b2 nultý rád čísla. Napr. 

dvojici a1=1, a2=0 zodpovedá dvojkové číslo 

A=10, ktorého dekadický ekvivalent je 2. 

 Kombinačný obvod má teda 

vykonávať nasledujúcu kombinačnú 

funkciu. Každému stavu na vstupe, 

v ktorom sa zobrazuje určitá dvojica čísel A, 

B má obvod priradiť jeden z troch stavov na 

výstupe podľa (6.5). 

 Systém štruktúrnych funkcií je nasledovný 

 p1 = a1 b 1, p2 = a 2  b2, p3 = a2 b 2 

 p4 =a 1  b1, p5 = p2  p4, p6 = p1  p3    (6.6) 

 z1 = p1  p5, z2 = p4  p6 

Postupným dosadením za vnútorné premenné pi získa sa algebraické vyjadrenie výstupných funkcií 

z1 = (a1 b 1)  (p2  p4) = (a1 b1)  [(a 2  b2)  (a 1  b1)]  

z2 = (a1  b1)  (p1  p3) = (a1  b1)  [(a1 b1)  (a2 b 2)] (6.7) 

 

 

 Obr.6.6  Štruktúrna schéma analyzovaného obvodu 



Kombinačné logické obvody 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 83 

 

Výrazy (6.7), zodpovedajúce zadanej štruktúre, prevedieme do B-algebry a vyjadríme v DNF  

 = ]ba + ba).[b + a( = ])b + a( + )b + a([ + )b + a( = z 1122111122111  

 ba + b  b a + baa = 11212221  

 = ]ba + ba).[b + a( = ])b + a( + )b + a([ + )b + a( = z 2211112211112  

  bba + b a  a + ba = 21222111   (6.8) 

 

Zápisy výstupných funkcií z1 a z2 

v mapách sú na Obr.6.7. 

Porovnaním hodnôt čísel A, B 

pre všetky možné kombinácie 

zistíme, že funkcia z1 = 1 práve v 

prípade, ak A > B0, z2 = 1 práve 

vtedy, ak B > A, a teda 

z1 = z2 = 0 práve vtedy, ak 

A = B. Môžeme teda povedať, 

že kombinačný obvod so 

štruktúrou podľa Obr.6.6 vytvára 

požadovanú kombinačnú funkciu 

komparátora. 

6. 2. 2.  Syntéza kombinačných obvodov s normálnou štruktúrou 

 Úloha syntézy kombinačného obvodu s normálnou štruktúrou je opakom jeho analýzy. 

Pre zadanú funkciu (činnosť) obvodu a zadaný súbor typov logických členov je potrebné nájsť 

kombinačný obvod s normálnou štruktúrou, ktorý túto funkciu (činnosť) realizuje, a ktorý pritom 

obsahuje len členy z daného súboru. 

 Úloha syntézy je viacznačná. Zaujímať nás preto bude také riešenie, ktoré je z určitého hľadiska 

optimálne. Hlavným kritériom optimálnosti je minimum nákladov na jeho realizáciu. Niektoré kritéria 

minimalizácie boli uvedené v časti 5. 1. Ďalším kritériom optimálnosti môže slúžiť minimum oneskorenia 

obvodu (maximálne oneskorenie, s ktorým sa prejaví určitá  zmena na vstupe obvodu zmenou 

na výstupe). Medzi kritéria optimálnosti sa môže zaradiť aj minimum pravdepodobnosti nesprávnej 

činnosti obvodu, minimum spotreby elektrickej energie v obvode a pod. 

 Určenie minimálneho obvodu podľa niektorého zo zadaných kritérií minimalizácie je riešiteľné  

len  v  niektorých špeciálnych prípadoch. Obvykle sa treba uspokojiť s riešením, pri ktorom je veľká 

pravdepodobnosť, že je blízke k minimálnemu. 

 Uspokojivo možno problém minimalizácie riešiť pri dvojstupňových obvodoch 

s komplementárnymi vstupmi resp. pri trojstupňových obvodoch bez komplementárnych vstupov, ktoré 

 
 

 Obr.6.7 Zápis výstupných funkcií analyzovaného obvodu  
 v Karnaughových mapách 
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zodpovedajú normálnym formám uvedeným v kapitole 5. Avšak aj v tomto prípade s narastajúcim 

počtom premenných môže prácnosť neúmerne narásť a riešenie je praktický nemožné, resp. náklady na 

minimalizáciu ďaleko prevýšia úsporu na nákladoch  pri realizácií obvodu. 

 Nie vždy však je možné obvod realizovať ako dvoj- resp. trojstupňový. Pri vyjadrovaní B-funkcie 

v tvare NF uvažujeme logické funkcie s neobmedzeným počtom nezávisle premenných. V praxi však 

počet vstupných kanálov logických členov je vždy obmedzený, čo vedie k tomu, že obvod sa musí 

realizovať ako viacstupňový. V tomto prípade sa zvyšuje oneskorenie obvodu. Obmedzeným je aj zisk 

logických členov, preto pri viacnásobnom vetvení výstupného signálu z jedného logického člena sa musí 

k nemu paralelne zapojiť ďalší rovnaký člen resp. signál viesť cez ďalší aktívny logický člen (zosilňovač). 

 Pri syntéze kombinačných obvodov s normálnou štruktúrou zachovávame nasledovný postup. 

 Podľa zadanej činnosti, ktorú má obvod realizovať, definujú sa vstupné a výstupné signály 

(ich počet a kódovanie) a zapíše sa funkcia obvodu podľa niektorého spôsobu uvedeného v kapitole 2. 

1. Pre danú funkciu podľa zadaného resp. zvoleného kritéria sa určí algebraické vyjadrenie v tvare 

minimálnej normálnej formy, ktoré sa môže ešte upraviť za účelom minimalizácie resp. kvôli splneniu 

obmedzení, ktoré sú na obvod kladené. Pre výsledné algebraické vyjadrenie výstupnej resp. výstupných 

funkcií obvodu nakreslíme štruktúrnu schému, podľa ktorej obvod realizujeme. 

 Uvedený postup si ozrejmíme pri syntéze dvojstupňového obvodu s komplementárnymi vstupmi 

s minimálnym počtom diód, ktorý realizuje funkciu z = f(a, b, c, d, e) zadanú Karnaughovou mapou 

Obr.6.9. Obvod sa má zostaviť s logických členov "AND", "OR". Riešením tejto úlohy môže byť len 

obvod zodpovedajúci minimálnej DNF alebo minimálnej KNF. Za minimálnu normálnu formu v tomto 

prípade sa považuje NF s najmenšou hodnotou CD zadanou (5.4)Určením skrátenej DNF QMC metódou 

resp. priamo z mapy a riešením mriežky prostých implikantov sa získajú dve rovnocenné iredundantné 

DNF. Jednou z nich je DNF 

 f = b  d + de  + c d  + a   b d   e   (6.9) 

pre ktorú 

14 = 4) + 2 + 2 + (2 + 4 = r  + 4 = r  + p = C j

4

1=j

j

p

1=j

D   

 

 Obr.6.9Rozklad B-funkcie na  
 úplný systém implikantov 

Obr.6.8 Rozklad B-funkcie na 
úplný systém implicentov 
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Táto DNF zodpovedá rozkladu množiny „ F1“ danej funkcie f, ktorý je vyznačený kontúrami na Obr.6.9.  

 Analogicky sa získa vyjadrenie v tvare KNF. Existujú tri rovnocenné iredundantné KNF, 

z ktorých sa vyberie vyjadrenie 

 f = (b  +d  +e ) . (  b  +c  + d ) . (c  +  d  +  e) . (a   +c  +  d)  (6.10) 

pre ktoré 

 CD = 4 + (3 + 3 + 3 + 3) = 16  

 Rozklad množiny FOX, ktorý vedie na 

vyjadrenie (6.10) je vyznačený kontúrami na Obr.6.8. 

 Porovnaním vyjadrení (6.9), (6.10) funkcie f 

sa zistí, že minimálnym podľa zadaného kritéria 

je vyjadrenie v tvare DNF, ktoré predstavuje riešenie 

zadanej úlohy. Štruktúrna schéma, zodpovedajúca 

tomuto riešeniu za predpokladu, že sú k dispozícii 

komplementárne vstupy je na Obr.6.10. 

 V prípade, že stupeň obvodu nie je 

obmedzený, minimálna DNF resp. KNF sa upravuje. 

Ak v (6.9) z prvých dvoch členov sa vyberie pred 

zátvorku premenná d a z ďalších dvoch členov 

premennád, získa sa vyjadrenie v tvare 

 f =  d (b  +e ) +d  (c  +a  b  e) (6.11) 

pre ktoré podľa (5.4) 

13 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 = p = C i

6

1=j

D 
 

Úpravou KNF (6.10), v ktorej z posledných troch zátvoriek sa vyberie c + d, sa získa vyjadrenie 

 f = (b  +d  +e ). (c  +  d  +a  b  e)        (6.12) 

pre ktoré  11 = 2 + 3 + 3 + 3 = p = C i

4

1=j

D 
 

Minimálnym je preto vyjadrenie (6.12). Jemu zodpovedajúca štruktúrna schéma je na Obr.6.11. 

 Ako vyplýva z predchádzajúceho príkladu, 

dvojstupňový obvod nepredstavuje vždy minimálnu 

realizáciu B-funkcie. Niekedy tiež technické 

obmedzenia (obmedzený počet vstupov resp. 

zaťažiteľnosť členov nedovoľuje realizovať obvod  

ako dvojstupňový. Vybratie spoločného faktora c + d 

z  troch zátvoriek výrazu (6.10) nielenže prispelo k 

minimalizácii vyjadrenia zadanej funkcie, ale aj znížili 

maximálny počet vstupov jedného logického člena a 

tiež znížilo  zaťaženie signálovc  a d. Preto určovaniu 

 
 

 Obr.6.10 Štruktúrna schéma 
dvojstupňového kombinačného 

obvodu 

 

 
 

Obr.6.11 Štruktúrna schéma minimálneho 
obvodu 
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vhodných faktorov, ktorých výber pred zátvorky napomáha splniť požiadavky syntézy, je venovaná 

značná pozornosť. 

 Naznačený postup je v literatúre [4] uvádzaný pod názvom faktorizácia. S určitými úpravami 

je možné ho aplikovať ako pri realizácii jednej B-funkcie, tak i pri realizácii systému B-funkcií. 

 Druhý spôsob určovania viacstupňovej realizácie B-funkcií spočíva na aplikácii metód 

rozkladu [6]. 

  Sortiment dostupných logických prvkov realizujúcich operácie P-algebry ale najmä S-algebry je 

podstatne širší než pre realizáciu operácií B-algebry, preto pre praktickú realizáciu obvodu sa vyjadrenie 

v B-algebre používa zriedka. Výnimku tvoria zákaznícke resp. polozákaznícke obvody, v ktorých 

sortiment používaných modulov môže byť veľmi široký. V našom prípade minimalizované vyjadrenie 

B-algebry prevedieme do S-algebry. V prípade dvojstupňového obvodu vyjadrenie (6.9) môžeme priamo 

prepísať do 1. SNF 

 

 f = (b d)  (d e )  (c d )  (a  b d e)        (6.13) 

Na realizáciu vyjadrenia (Obr.6.12) potrebujeme 1 IO MH7420 a 1 IO MH7400, pričom jeden  

dvojvstupový člen NAND zostane nevyužitý. 

 

 

 Obr.6.12 Štruktúrna schéma obvodu zostaveného z členov typu NAND 
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6. 3.  HRADLOVÉ OBVODY 

 Kombinačné obvody, ktorých vnútornú štruktúru  tvoria logické členy osobitného typu - hradlá a 

vzájomné väzby medzi nimi sa nazývajú hradlové obvody. 

 Hradlo je logický člen s jedným výstupným signálom a n + 1 vstupnými signálmi, ktorý realizuje 

logickú funkciu 

 y = h . f (x1, x2, ..., xn)   (6.14) 

kde f je ľubovoľná B-funkcia premenných x1, x2, ..., xn, ktoré majú význam riadiacich signálov. 

    Vstupy x1, x2, ..., xn sa niekedy nazývajú tiež hradiacimi signálmi; 

    h  -   hlavný (hradený) vstup hradla; 

    y  -   výstup hradla. 

 Funkcia f(x1, x2, ..., xn) sa nazýva priechodnosť hradla. Ak priechodnosť hradla f(x1, x2, ..., xn) 

nadobúda hodnotu 1, potom výstupný signál hradla je rovný vstupnému signálu h. V tomto prípade sa 

hovorí, že hradlo je priechodné. V opačnom prípade, ak priechodnosť hradla nadobúda hodnotu 0, 

výstupný signál hradla je rovný 0 a hovoríme, že hradlo je nepriechodné.. 

 Praktickými príkladmi hradiel sú 

kontaktové  dvojpóly. Riadiace vstupné signály 

tu zodpovedajú akciám na kontakty. Na Obr.6.13 

je uvedený príklad kontaktového dvojpólu, ktorý 

má tri riadiace vstupné signály x1, x2, x3. 

Uvažujme, že signál 1 na vstupnom kanále h je 

reprezentovaný nenulovým napätím a signál 0 

nulovým napätím. Je zrejmé, že v tomto prípade 

sa môže zameniť hlavný vstup a výstup hradla a priechodnosť hradla  bude nezmenená. Teda platí 

 

 y = h . f(x1, x2, x3)   (6.15) 

a 

 h = y . f(x1, x2, x3)   (6.16) 

Hradlá, pre ktoré platia vzťahy (6.14) a (6.15) sa nazývajú symetrické.. V prípade, že pre hradlo platí 

(6.14)  a neplatí (6.15) hradlo sa nazýva 

nesymetrické.  

Schéma nesymetrického hradla, 

zostaveného z dvoch tranzistorov, ktoré 

pracujú v spínacom režime je na 

Obr.6.14. Hradlo má dva riadiace 

vstupy (bázy tranzistorov). Prúdy báz 

predstavujú riadiace signály x1, x2 

potenciálového typu. Riadiaci signál xi 

 

 Obr.6.13 Hradlo realizované  
 kontaktovým dvojpólom 

 

 Obr.6.14 Príklad nesymetrického hradla 
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(i = 1, 2) s hodnotou 1 je reprezentovaný prúdom bázy, pri ktorom je tranzistor "otvorený" (zopnutý). 

Riadiaci signál xi s hodnotou 0 zodpovedá prúdu bázy, pri ktorom je tranzistor "zatvorený" (rozopnutý). 

Vstupný signál h je reprezentovaný kladným napätím U na póle 1, ktoré dodáva zdroj signálu. Výstupný 

signál y je reprezentovaný veľkosťou prúdu i, ktorý tečie z pólu 2 do záťaže, prípadne veľkosťou napätia 

uy na výstupnom póle (na záťaži). 

 Pri danom obvode vždy možno nájsť také hodnoty riadiacich signálov, pri ktorých výstupný 

signál y má hodnotu 1 práve vtedy, ak h = 1. V tomto prípade sú obidva tranzistory otvorené. Pretože 

obidva tranzistory sú otvorené len vtedy, ak na obidvoch riadiacich vstupoch sú signály s hodnotou 1, 

možno v danom prípade vyjadriť 

 y = h . x1x2    (6.17) 

Ide teda o hradlo s priechodnosťou 

 f = x1 . x2  (6.15) 

 Priechodnosť v danom prípade  zodpovedá  elektrickej 

vodivosti dvojpólu. V jednom stave vodivosti (f = 1) sa 

nachádza dvojpól, ak sú obidva tranzistory otvorené. Do 

druhého stavu vodivosti (f = 0) sa dvojpól dostáva, ak sa jeden 

alebo obidva tranzistory zatvoria. 

 V praxi sa často používa termín hradlo pre označenie 

ľubovoľného logického člena (napr. súčtové hradlo, hradlo 

NAND a pod.), čo nebýva správne. Niektoré logické členy sa 

môžu použiť vo funkcii hradiel, ak v množine jeho vstupov sa 

vyčlení hlavný vstup h a odlíši sa od riadiacich vstupov xi. 

Tak napr. z trojvstupového súčinového člena (Obr.6.15) vznikne hradlo s priechodnosťou f(x1, 

x2) = x1.x2, lebo pre jeho výstup platí y = h . x1x2. Signál na hradenom vstupe h je obyčajne rovný 1, 

preto sa zvykne vynechávať. 

Na Obr.6.16 sú  uvedené  značky  symetrického  a nesymetrického hradla. 

 Priechodnosť hradla f(x1, x2, ..., xn)  sa  

popíše algebraickým výrazom, ktorý sa pripisuje 

ku jeho značke, alebo do nej. Keď sú riadiace 

signály hradla vstupnými signálmi 

kombinačného obvodu, v štruktúre ktorého sa 

hradlo nachádza, potom sa označenie riadiacich 

vstupov obvykle vynecháva. 

 Najjednoduchším hradlom je hradlo s jedným  riadiacim vstupom x. Priechodnosť takého hradla 

je funkciou  jednej premennej a je buď  f(x) = x   alebo   f(x) = x.  

V ďalšom, kvôli jednoduchosti, budeme tieto hradlá nazývať hradlo " x " resp. hradlo "x ". Hradlo s 

jedným riadiacim vstupom sa nazýva spínačom. Spínačom môžu byť rôzne kontaktové i bezkontaktové 

prvky, ako sú kontakty s mechanickými akciami (tlačidlá), kontakty elektromagnetických relé,  tranzistory 

pracujúce v spínacom režime, tyristory a pod. 

 

 Obr.6.15 Použitie súčinového  
 člena vo funkcii hradla 

 

 Obr.6.16 Značky symetrického (a) 
 a nesymetrického (b) hradla 
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 Hradlový obvod má vo všeobecnosti k hlavných vstupov h1, h2, ..., hk, n riadiacich vstupov 

x1, x2, ..., xn a m výstupov y1, y2, ..., ym. Takýto obvod sa nazýva hradlovým (k,m) - pólom (Obr.6.17).  

 Vzťahy medzi vstupnými signálmi h1, h2, ..., hk a výstupnými signálmi y1, y2, ..., ym pre hradlový 

(k,m) - pól môžu sa vyjadriť v tvare 

 y1 = h1f11 + h2f21 + ... + hkfk1 

 y2 = h1f12 + h2f22 + ... + hkfk2         (6.16) 

 .....................................................  

 ym = h1f1m + h2f2m + ... + hkfkm 

Okrem vstupných a výstupných pólov (uzlov), má 

hradlový obvod vo všeobecnosti aj ďalšie uzly. Uzlom 

sa nazýva spojenie dvoch resp. viacerých hlavných 

kanálov hradiel (obyčajne sa to v schéme označuje 

bodkou). 

 Signálovou cestou z uzla i do uzla j sa 

nazýva reťazec za sebou radených hradiel medzi 

uzlami i a j, ktorého prvým členom je hradlo pripojené 

svojím vstupom do uzla i, druhým členom je hradlo 

spojené svojím vstupom s výstupom 1. člena atď., až 

nakoniec posledným členom je hradlo pripojené svojím 

výstupom do uzla j. Medzi signálové cesty nezahrňujeme reťazce, ktoré obsahujú niektorý uzol viackrát 

(reťazce s uzavretými slučkami). 

 Vetvou sa nazýva signálová cesta z uzla i do uzla j, ktorá neprechádza cez žiadny iný uzol. Dva 

uzly sú susedné, ak sú spojené aspoň jednou vetvou. 

 Priechodnosťou signálovej cesty C z uzla i do uzla j sa nazýva B-funkcia 

 fC
ij = g1 . g2 . ... . gk  (6.18) 

kde gi (i = 1, 2, ..., k) sú priechodnosti jednotlivých hradiel v signálovej ceste C z uzla i do uzla j, 

    k - počet hradiel v signálovej ceste C. 

 Ak z uzla i do uzla j vedie r signálových ciest, potom 

 fij = f1
ij + f2

ij + ... + fr
ij   (6.19) 

nazveme priechodnosťou štruktúry (štruktúrnou priechodnosťou) medzi uzlami i a j. 

 Vo všeobecnosti výstupné funkcie hradlového (k,m) pólu, udávajúce závislosti medzi 

vstupnými signálmi h1, h2, ..., hk, riadiacimi signálmi x1, x2, ..., xn a výstupnými signálmi y1, y2, ..., ym 

budú v tvare 

 y1 = h1f1(k+1) + h2f2(k+1) + ... + hkfk(k+1) 

 y2 = h1f1(k+2) + h2f2(k+2) + ... + hkfk(k+2)   (6.20) 

 ......................................................................... 

 ym = h1f1(k+m) + h2f2(k+m) + ... + hkfk(k+m) 

 

 Obr.6.17 Bloková schéma 
  hradlového (k,m)-pólu 
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 Podľa tvaru štruktúry hradlové obvody sa 

delia na sériovo-paralelné a mostíkové. 

Hradlový obvod sa nazýva sériovo-paralelný, 

ak  pri prechode zo vstupných pólov 

do výstupných pólov sa prechádza každou vetvou 

vždy iba v jednom smere. Príkladom 

sériovo-paralelného hradlového obvodu je obvod na Obr.6.18. 

 Ľahko sa možno presvedčiť, že v jednotlivých vetvách, cez ktoré zo vstupných pólov 1 a 2 

do výstupných pólov 3, 4 a 5 sa prechádza viackrát, sú všetky prechody orientované v jednom smere. 

 Mostíkovým hradlovým obvodom sa nazýva hradlový obvod, v ktorom pri prechode 

zo vstupných do výstupných pólov sa prechádza aspoň jednou vetvou v obidvoch smeroch. Takéto 

vetvy sa nazývajú priečne. Ak priečnu vetvu tvorí symetrické hradlo, potom toto hradlo sa môže využívať 

pre obojsmerný prenos signálov.  

 Príkladom mostíkového 

hradlového obvodu je obvod na Obr.6.19. 

Pri prechode zo vstupného pólu 1 do 

výstupných pólov 2 a 3 cez hradlá c aa 

sa prechádza v obidvoch smeroch, teda 

hradlá  c aa  sú zapojené v priečnych 

vetvách a obvod je mostíkový. 

 Analýzou hradlového obvodu sa rozumie určenie  systému výstupných funkcií obvodu. 

Pre zadaný hradlový obvod postačí určiť štruktúrne priechodnosti hradlového obvodu, z ktorých 

podľa (6.16) sa určia jeho výstupné funkcie. 

 Syntézou hradlového obvodu nazývame určenie štruktúry hradlového (k,m) - pólu, ktorého 

štruktúrne priechodnosti fij (i = 1, 2, ..., k; j = 1, 2, ..., m) sú totožné (resp. ekvivalentné) so zadanými 

B-funkciami f1, f2, ..., fN (N = k.m). 

 Pri syntéze je obyčajne zadaný súbor typov hradiel, z ktorých štruktúra obvodu má byť 

zostavená. Najčastejšie to sú hradlá s jedným riadiacim vstupom s priechodnosťami xi axi, ktoré 

predstavujú úplný súbor typov hradiel. 

 Úloha syntézy, podobne ako pri kombinačných obvodoch s normálnou štruktúrou, nemá 

jednoznačné riešenie, preto sa hľadá optimálne riešenie. Za optimálne riešenie sa bude považovať 

obvod s najmenšou cenou (minimálny obvod). Ak sa obvod zostavuje z hradiel (kontaktov) s rovnakou 

cenou, optimálnym bude obvod s najmenším počtom hradiel (kontaktov). Ak pri syntéze hradlového 

obvodu používame i prepínacie kontakty, potom za minimálny obvod budeme považovať obvod 

s minimálnym počtom tzv. "pier" (spínací resp. rozpínací kontakt sa skladá z dvoch pier a prepínací, 

ktorý nahradzuje dvojicu spínacieho a rozpínacieho kontaktu z troch pier). 

 Pri syntéze hradlových obvodov sa môže postupovať rovnako, ako pri syntéze kombinačných 

obvodov s normálnou štruktúrou. Pre zadaný systém B-funkcií (pri syntéze dvojpólu pre jednu funkciu) 

 

 Obr.6.18 Sériovo-paralelný hradlový obvod 

 

 Obr.6.19 Mostíkový hradlový obvod 
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určí sa minimálne algebraické vyjadrenie, podľa ktorého sa zostavuje štruktúra hradlového obvodu. 

 Minimálnym vyjadrením funkcií hradlového obvodu 

budeme považovať vyjadrenie s minimálnym počtom 

písmen (pri hradlách s jedným riadiacim vstupom počet 

písmen zodpovedá počtu hradiel). Ak v minimálnej 

normálnej forme (minimálna DNF resp. KNF) sa vyskytuje q 

navzájom rôznych písmen a nájdeme vyjadrenie funkcie 

hradlového obvodu, ktoré obsahuje práve q všetkých 

písmen, potom takéto vyjadrenie je absolútne minimálnym. 

(V minimálnej normálnej forme sa nemôže vynechať žiadna 

premenná ani elementárny súčin resp. súčet, môžu sa však 

v nej aplikovať distributívne pravidlá a získavať vyjadrenie v 

tzv. zátvorkovej forme). To však neznamená, že obvod s 

počtom hradiel q s danou štruktúrnou priechodnosťou 

existuje. 

 Treba poznamenať, že rôzne minimálne formy tejže neúplne určenej B-funkcie f zodpovedajú vo 

všeobecnosti rôznym ekvivalentným funkciám (neurčené body môžu byť dourčované rôzne). V tomto 

prípade sa môžu v jednotlivých minimálnych normálnych formách vyskytovať rôzne počty navzájom 

rôznych písmen, hoci celkové počty písmen vo všetkých minimálnych normálnych formách sú rovnaké. 

Nech štruktúrna priechodnosť hradlového obvodu je daná funkciou vyjadrenou v mape (Obr.6.20). 

Určíme všetky minimálne normálne formy tejto funkcie. Sú to štyri minimálne DNF a jedna minimálna 

KNF 

 f = a c + a bd +abc  (6.21) 

 f = a c + b cd +abc   (6.22) 

 f = a c + b cd +acd  (6.23) 

 f = a c + a bd +acd (6.24) 

 f = (a + c) . (a +d ) . (a + b +c) (6.25) 

  Vyjadrenia (6.21) a (6.22) obsahujú po 7 a vyjadrenia (6.23), (6.24) a (6.25) po 6 navzájom 

rôznych písmen. Úpravou posledného vyjadrenia sa získa absolútne minimálny výraz (čo do počtu 

hradiel) 

 f = (a + c) . [a +d. (b +c]),     (6.26) 

ktorý obsahuje práve 6 písmen (každé písmeno sa v tomto výraze vyskytuje iba raz). Toto vyjadrenie sa 

ďalej nedá zjednodušiť, preto ho realizujeme jemu zodpovedajúcou štruktúrnou schémou hradlového 

obvodu (Obr.6.21). 

 V mnohých prípadoch však, zostavením štruktúry hradlového obvodu podľa minimálnej 

zátvorkovej formy danej funkcie syntéza nekončí, ale premiestňovaním a zlučovaním hradiel v 

dovolených medziach sa pokračuje v zjednodušovaní navrhnutej štruktúry. 

 Používajú sa pritom najmä tieto úpravy: 

 1. premiestňovanie hradiel tak, aby vstupy resp. výstupy rovnakých hradiel vytvárali spoločný 

uzol; 

 

 Obr.6.20 Mapa štruktúrnej priechodnosti 
 hradlového obvodu  
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 2. premiestňovanie hradiel tak, aby 

vstupy resp. výstupy komplementárnych 

hradiel vytvárali spoločný uzol (táto úprava má 

význam pre kontaktové obvody, v ktorých 

dvojice komplementárnych hradiel sa realizujú 

jedným prepínacím kontaktom); 

 3. zlúčenie dvoch rovnakých hradiel 

za cenu vytvorenia novej signálovej cesty, 

ktorej priechodnosť je nulová (v dôsledku 

nulovej hodnoty algebraického výrazu 

priechodnosti signálovej cesty resp. v dôsledku zaradenia nesymetrického hradla) alebo algebraický 

výraz jej priechodnosti je už obsiahnutý v iných signálových cestách; 

 4. zaradenie niektorého hradla do priečnej vetvy (vytvorenie mostíkového obvodu). 

 Možnosti jednotlivých úprav si ukážeme na príklade hradlového dvojpólu s priechodnosťou 

f = {1, 3, 7, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23}, ktorej minimálna DNF je v tvare 

 f = ab c +a c d e +bc e  (6.27) 

 Vo výraze (6.27) sa písmená b, c, e vyskytujú dvakrát. Pred zátvorky môžeme však vybrať iba jedno 

písmeno. Nech to bude napr. písmeno e. Dostaneme zátvorkovú formu, ktorá obsahuje 9 písmen  

 f = ab c + e(a  c d +bc)  (6.28) 

 

 Obr.6.21 Štruktúrna schéma hradlového obvodu 

 

 Obr.6.22 Postup zjednodušovania hradlového obvodu 
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Sériovo-paralelný hradlový obvod, zodpovedajúci výrazu (6.28) je na Obr.6.22a. Pretože počet písmen 

nie je rovný počtu navzájom rôznych písmen, pokúsime sa aplikovať niektoré z uvedených úprav, tak 

napr. premiestnime hradlo c vo vetve acd na koniec vetvy (Obr.6.22b). Zistí sa, či je možné hradlá c vo 

vetvách ab c a a d c zlúčiť a nahradiť jedným (na Obr.6.22b je spojenie vyznačené čiarkovane). 

Realizáciou naznačeného spojenia vznikne nová signálová cesta ab dabc.. Jej priechodnosť v 

dôsledku súčinu a . a  je nulová, preto štruktúrna priechodnosť dvojpólu sa nezmení. Dostali sme tak 

mostíkový obvod: s desiatimi hradlami (Obr.6.22c). Podobná úprava sa mohla previesť premiestnením 

hradiel  vo vetvách ab c a bc. Zlúčiť však obidve dvojice hradiel sa v tomto prípade nepodarilo. Pri 

realizácii obvodu pomocou kontaktov sa premiestnia hradlá a aa tak, aby mali jeden spoločný uzol 

(Obr.6.22d). Potom sa môžu realizovať jedným prepínacím kontaktom rovnako ako dvojica hradiel c, c 

(Obr.6.22e). 

 Syntéza hradlových obvodov sa môže vykonávať aj bez určovania algebraického vyjadrenia 

funkcie štruktúrnej priechodnosti podľa 

metódy, ktorú vypracoval A. Š. Bloch [2]. 

 Syntéza hradlového (1-m)-pólu 

zadaného prechodnosťami f01, f02, ..., f0m sa 

môže previesť na syntézu hradlového 

dvojpólu s prechodnosťou 

f0f = f01y1 + f02y2 + ... + f0mym (6.27) 

podľa Obr.6.23. 

 

6. 4.  SYNTÉZA LOGICKÝCH OBVODOV Z MODULOV 

 Rozvoj metód syntézy logických obvodov je úzko spojený s rozvojom technológie. Pri zavedení 

hromadnej výroby cena vyrábaného modulu a tým aj cena celého logického obvodu rýchlo klesá, preto 

konštruktéri opúšťajú náročné minimalizačné a optimalizačné metódy a smerujú k metódam, ktoré 

sa vyznačujú prehľadnosťou a rýchlosťou návrhu i za cenu určitej nadbytočnosti pri realizácií obvodu. 

 Pri výrobe integrovaných obvodov existujú dve odlišné tendencie. Prvá je venovaná výrobe 

veľkých sérií univerzálnych obvodov zaručujúcich ekonomickú efektívnosť a druhá výrobe špeciálnych 

zákazníckych obvodov poskytujúcich maximálne dosiahnuteľné technické parametre. Výroba 

špeciálnych zákazníckych obvodov v dôsledku nákladov na návrh je ekonomicky efektívna až pri určitom 

minimálnom počte kusov. Použitím systémov automatizovaného návrhu (CAD - Computer Aided 

Design) sa náklady na návrh zákazníckych obvodov znižujú a ich výroba je ekonomicky výhodná už pri 

sériách o stovkách kusov puzdier. 

 V oblasti teórie B-funkcií, ako aj jej praktického uplatňovania, sa objavujú snahy o univerzálne 

vyjadrenie a realizáciu ľubovoľných B-funkcií n premenných. 

 Univerzálnou funkciou n premenných x1, x2, ..., xn sa nazýva Boolova funkcia U(u1, u2, ..., uv), 

pre ktorú platí 

 

 Obr.6.23 Úprava hradlového (1,m)-pólu  

 na hradlový dvojpól 
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 U(u1, u2, ..., uv) = fj(x1, x2, ..., xn) j  <1, 22n> (6.29) 

kde ui  {0, 1, x1, x2, ..., xn, g1, g2, ..., gs}, pričom 

    gk je funkciou premenných x1, x2, ..., xn  k  {1,2,...,s}  

 Univerzálnu funkciu je možno vyjadriť v kanonickom tvare 

xxxa = )x ... ,x ,xf( i
n

i
2

i
1i

1-2

0=i

n21
n21

n

 ...    (6.30) 

kde ai  {0, 1}, i1 i2 ... in tvoria binárne vyjadrenie čísla i a x0
j =x j a x1

j = xj pre j = 1, 2, ..., n. 

 Realizovať univerzálnu funkciu podľa vyjadrenia v kanonickom tvare je možné prostredníctvom 

multiplexora. Multiplexorom sa nazýva kombinačný logický obvod s 2n údajovými vstupmi 

d0, d1, ..., d2n-1, n riadiacimi vstupmi c1, c2, ..., cn a jedným výstupom f, pre ktorý platí, 

že f = di, 0  i  2n-1, práve vtedy, ak číslo c1 c2 ... cn je binárnym vyjadrením čísla i (cj  {0, 1} pre 1  j  

n). Ak na jednotlivé riadiace vstupy cj sa privedú hodnoty nezávisle premenných xj pre j = 1, 2, ..., n a na 

údajové vstupy di sa privedú hodnoty funkcie )x...xx(f
in

n

2i

2

1i

1
, pričom 

in

n

2i

2

1i

1
x...xx  má rovnaký význam 

ako v (6.30), potom multiplexor realizuje zapojenie ľubovoľnej B-funkcie n premenných v tvare UDNF 

(Obr.6.24). Vstup S slúži k hradeniu vstupnej a vzorkovaniu výstupnej informácie.  

 

 Obr.6.24 Štruktúrna schéma multiplexora 
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 Nevýhodou realizácie univerzálnej B-funkcie pomocou multiplexorov je veľký počet (n + 2n) 

vstupov obvodu, ktorý obmedzuje jeho širšie použitie. 

 Celkový počet vstupov obvodu realizujúceho univerzálnu B-funkciu prostredníctvom multiplexora 

sa môže znížiť takmer o polovicu, ak sa realizovaná B-funkcia f(x1, x2, ..., xn) na základe Shannonovho 

pravidla postupne rozloží podľa n - 1 premenných, čím vznikne vyjadrenie v tvare 

)x,i,...,i,i(f.x...xx)x,...,x,x(f
n1n21

in

1n

2i

2

1i

1

1-2

0=i

n21

1n





   (6.14) 

kde )x,i,...,i,i(f
n1n21 

 sú reziduálne funkcie, ktoré nadobúdajú hodnoty z množiny {0, 1,xi, xi}. 

 Ďalšie možnosti zvyšovania počtu premenných realizovaných B-funkcií spočívajú v použití 

viacerých multiplexorov, z ktorých každý realizuje B-funkciu menšieho počtu premenných pri 

konštantných hodnotách ostatných premenných a výsledná funkcia je daná ich zjednotením (ak sú 

navzájom disjunktné) resp. multiplexovaním v ďalšej kaskáde. 

Napr. funkciu štyroch premenných f(x1, x2, x3, x4) = {2, 4, 5, 7, 11, 12 (6, 15)} môžeme realizovať 

zjednotením výstupov dvoch multiplexorov s dvoma riadiacimi (adresovými) vstupmi x1, x2 (pre jeden je 

x4 = 0 a pre druhý x4 = 1). Hodnoty údajových vstupov pre jednotlivé adresy určíme z pravdivostnej 

tabuľky (Tab.6.1). 

  

 Tab.6.1  Tabuľka pre rozklad B-funkcie štyroch premenných realizovanej  

     dvoma multiplexormi s dvoma riadiacimi vstupmi 

Index adresa adr. vstupy vstup   x4 =  0     x4 =  1 

  i    a   x1    x2   x3 f(i) f(a) f(i) f(a) 

 0  1 

 2  3 

 4  5 

 6  7 

 8  9 

10 11 

12 13 

14 15 

   0 

    

   1 

 

   2 

 

   3 

  0     0 

  0     0 

  0     1 

  0     1 

  1     0 

  1     0 

  1     1 

  1     1 

  0 

  1 

  0 

  1 

  0 

  1 

  0 

  1 

  0 

  1 

  1 

  x 

  0 

  0 

  1 

  0 

 x3 

 

  1 

 

  0 

 

 x 3 

  0 

  0 

  1 

  1 

  0 

  1 

  0 

  x 

  0 

 

  1 

 

 x3 

 

  0 

 

 

Schéma realizácie zadanej B-funkcie je na Obr.6.25. 
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 Pri realizácii 

B-funkcií je možné využiť 

demultiplexory resp. 

dekodéry, ktoré každej 

vstupnej kombinácii priraďujú 

určitú hodnotu (buď "0" resp. 

"1") len na jednom výstupe. 

Zapojením príslušných 

výstupov na súčtový člen (je 

realizovaný ako inverzia 

súčinu invertovaných 

vstupov) sa môže realizovať 

požadovaná B-funkcia 

n-premenných. Príklad 

realizácie funkcií f1, f2, f3 z 

Obr.5.22 je na Obr.6.26. 

 Aj realizácia B-funkcií 

pomocou demultiplexorov 

vyžaduje veľký počet vývodov IO. 

Uvedenú nevýhodu nemá 

realizácia univerzálnej B-funkcie 

na báze pamäti typu ROM, pri 

ktorej na jednotlivé adresné 

vodiče ai sa privádzajú hodnoty 

nezávisle premenných xi, i = 1, 2, 

..., n. Na jednotlivých adresách Ai 

zodpovedajúcich kombináciám 

hodnôt premenných 
in

n

2i

2

1i

1
x...xx  

je uložená hodnota funkcie 

f( )x...xx
in

n

2i

2

1i

1
. Je to realizované 

tak, že súčinové členy, pre ktoré 

f=1 sú pripojené na výstupný 

súčtový člen. 

  Použitie pamäti typu ROM je zvlášť výhodné pre realizáciu skupiny p B-funkcií tých istých 

premenných, kedy na jednej adresovej bunke s kapacitou k-bitov (k – súčtových členov) sú uložené 

hodnoty všetkých p funkcií (p  k). 

 

 Obr.6.25 Realizácia B-funkcie štyroch premenných  
 dvoma multiplexormi s dvoma riadiacimi vstupmi 

 

 
 Obr.6.26 Realizácia systému B-funkcií  
 prostredníctvom demultiplexorov  
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 Použitie pamäti typu ROM pre realizáciu ľubovoľnej B-funkcie sa začalo uplatňovať vďaka 

rýchlemu rozvoju technológie výroby 

pamäťových integrovaných obvodov, 

čím sa výrazne zmenšovali jej rozmery 

a klesala jej cena. Ešte výraznejšie 

uplatnenie pamäti ROM pre realizáciu 

B-funkcií sa začalo presadzovať vtedy, 

keď programovanie  pamäti použitím 

"zákazníckych" masiek vo výrobe bolo 

nahradené  jednoduchou možnosťou 

programovania používateľom. Princíp 

poistkovo-programovateľnej logiky 

pamäti typu PROM je uvedený na 

Obr.6.27. 

 V prípade, že potrebujeme realizovať väčší počet funkcií než je počet výstupov PROM zapojíme 

paralelne na tie isté adresné vstupy dva resp. viac obvodov (Obr.6.28.). 

  V prípade, že potrebujeme realizovať funkcie n premenných a počet adresných vstupov PROM 

je k, pričom k < n, použijeme 2n-k obvodov zapojených prostredníctvom dekodéra s n-k vstupmi podľa 

Obr.6.30. 

 

 Vyššie uvedené obvody tejto kategórie sú charakteristické vnútornou štruktúrou podľa obrázku 

Obr.6.30. Okrem súčinových a súčtových matíc často obsahujú aj pamäťové prvky, ktoré sa využívajú 

pre syntézu sekvenčných logických obvodov. Obvody tejto kategórie nazývame jednoduchými 

programovateľnými logickými obvodmi - Simple Programmable Logic Device (SPLD). 

 Každá vodorovná čiara v programovateľnej matici AND predstavuje vždy jeden súčinový člen. 

Na vstupy každého člena je možné pripojiť "ľubovoľnú" kombináciu vstupných signálov, spätných väzieb 

a ich negácii. Počet vstupov každého súčinového člena je však obmedzený.  

 

 

 Obr.6.27 Štruktúra pamäti PROM 

 

 Obr.6.28. Zapojenie PROM pre zväčšenie počtu 
  výstupných funkcií 

 

  

Obr.6.29. Zapojenie PROM pre zväčšenie 
  počtu adresných vstupov 
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 Zapojenie jedného súčinového člena je 

znázornené na Obr.6.31.  Vlnovky na Obr.6.31 

predstavujú programovateľné spínače. Ich 

realizácia závisí na výrobnej technológii obvodu. 

Napríklad u bipolárnych obvodov sa jednalo o 

akúsi poistku, ktorá sa pri programovaní 

obvodu "prepáli" prúdovým impulzom. 

Nevýhodou integrovaných obvodov s poistkovo 

programovateľnou logikou je, že majú pomerne 

nízku hustotu integrácie, pretože tavné poistky 

a obvody prístupu k ním zaberajú značnú časť 

 

 Obr.6.31 Súčinový LČ 

 

Obr.6.32 Programovateľné prepínače EPROM 

 

Obr.6.30 Vnútorná štruktúra SPLD typu PAL 
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plochy čipu. V technológii CMOS sú prepínače využívané podobne ako u pamätí PROM, EPROM 

Obr.6.32) alebo EEPROM. Zložitejšie obvody kategórie FPGA mávajú často spínače riadené statickou 

pamäťou RAM. 

 Do kategórie SPLD je možné zaradiť obvody nasledujúcich typov : 

 PAL - obvody typu PAL (Programmable Array Logic) majú štruktúru podľa  Obr.6.30 a Obr.6.31. 

Niektoré staršie typy nemali napríklad výstupné registre, takže boli vhodné skôr pre kombinačnú logiku. 

Zástupcovia tejto kategórie sú obvody PAL, GAL a PALCE. 

 PLA - obvody typu PLA  (Programmable Logic Array) majú všeobecnejšiu štruktúru než PAL. 

Majú totiž programovateľnú nielen maticu logických súčinov, ale i nasledujúcu maticu logických súčtov. 

Obvody SPLD majú veľmi obmedzené prostriedky, takže umožňujú realizovať len jednoduchšie funkcie. 

Preto výrobcovia začali združovať viacero takýchto obvodov na jednom čipe spolu s nutnými 

prostriedkami pre prepojenie. Obvody tejto kategórie  nazývame komplexnými programovateľnými 

logickými obvodmi - Complex Programmable Logic Device (CPLD). Typická štruktúra obvodu CPLD je 

znázornená na Obr.6.33. CPLD od rôznych výrobcov sa obvykle líši vo vyhotovení blokov vlastnej 

programovateľnej logiky i keď väčšinou vychádza z klasickej štruktúry PAL. 

 Podstatne vyššiu hustotu integrácie je možné dosiahnuť v hradlových poliach, obsahujúcich 

značný počet systematicky usporiadaných hradiel, prepojenie ktorých sa uskutočňuje na základe 

požiadaviek používateľa. 

  Základný kryštál hradlového poľa obsahujúci maticu hradiel, vstupno-výstupných prevodníkov, 

prípadne ďalšie prvky je vyrábaný až do určitej úrovne hromadne nezávisle od výslednej funkcie obvodu 

pomocou tzv. štandardných operácií. Pre tento základný kryštál navrhne používateľ prepojenie 

jednotlivých buniek tak, aby obvod realizoval ním požadované funkcie. 

 Pre výrobu základného kryštálu sa používajú rozličné technológie, ako napr. ECL, TTL, STTL, 

LSTTL, I2L, NMOS, CMOS. Každá z použitých technológií je charakterizovaná svojim vlastným súborom 

 

 

Obr.6.33 Štruktúra obvodu CPLD 
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predností a nedostatkov. Najpoužívanejšou technológiou sa stáva CMOS [15], ktorá je charakterizovaná 

malým príkonom, malým oneskorením a vysokým stupňom integrácie. Druhou najpoužívanejšou 

technológiou je technológia STTL. 

 Fyzická realizácia logickej schémy navrhovaného obvodu sa môže uskutočňovať tak, 

že sa používajú len základné bunky obsahujúce prvky NAND alebo je možné používať štandardné 

zapojenia často používaných modulov, ako sú rozličné typy preklápacích obvodov a pod., ktoré sú v 

knižnici modulov. 

 Najvšeobecnejšiu štruktúru z programovateľných obvodov majú programovateľné hradlové polia 

(Field Programmable Gate Arrays – FPGA), ktoré obsahujú najviac logiky. Súčasné najväčšie obvody 

FPGA obsahujú milióny ekvivalentných hradiel (typické dvojvstupové hradlo NAND). Typická štruktúra 

obvodu FPGA je na Obr.6.34. 

 

 

 

Obr.6.34 Štruktúra obvodu FPGA 
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Bloky označené IOB (Input/Output Block) predstavujú vstupno-výstupné obvody pre každý v-v 

pin FPGA. Tieto bloky obvykle obsahujú register, budič, multiplexor a ochranné obvody. Bloky LB (Logic 

Block) predstavujú samotné programovateľné logické bloky. Všetky bloky môžu byť rôzne prepojené 

globálnou prepojovacou maticou. Najpoužívanejšia štruktúra konfigurovateľného logického bloku je 

znázornená na Obr.6.35. 

 

FPGA obvykle umožňujú prepojiť niektoré signály logických blokov priamo so susedným i bez 

nutnosti využívať globálnu prepojovaciu maticu. Takéto spoje majú omnoho menšie oneskorenie a 

umožňujú tak realizovať napríklad rýchle obvody šírenia prenosu, čo je nevyhnutné pre sčítačky alebo 

násobičky. Okrem blokov znázornených na Obr.6.34 integrujú výrobcovia do FPGA ďalšie prvky. 

Väčšina moderných FPGA obsahuje obvody pre obnovenie charakteristík hodinového signálu, 

prípadne pre násobenie alebo delenie jeho frekvencie. 

 Použitie hradlových polí sa stáva efektívnym, len pri použití prostriedkov automatizovaného 

návrhu, ktorý značne urýchľuje a zefektívňuje implementáciu hradlového poľa pre realizáciu zadaných 

funkcií. Proces automatizovaného návrhu pozostáva z dvoch etáp, ktoré na seba tesne nadväzujú. Prvá 

etapa určuje rozmiestnenie jednotlivých častí logickej schémy na ploche cípu a druhá určuje vzájomné 

prepojenie jednotlivých prvkov hradlového poľa. Ak sa pre zvolené rozmiestnenie logickej schémy 

nepodarí nájsť vhodné prepojenie, proces rozmiestnenia sa opakuje, čím vzniká iteračný proces návrhu. 

 Hlavnou výhodou použitia hradlových polí je skrátenie doby návrhu a realizácie systému, 

zvýšenie jeho kompaktnosti a spoľahlivosti, zníženie príkonu a pri strednom počte (rádovo 1000 až 

100000 kusov) aj zníženie nákladov na realizáciu. 

 

 

Obr.6.35 Štruktúra logického bloku 



Logické systémy 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 102 

 

 Pre popis zložitejších logických systémov sa využívajú špeciálne jazyky označované ako HDL 

(Hardware Description Language). Najznámejším je jazyk VHDL, ktorý umožňuje špecifikovať systém na 

základe jeho štruktúry alebo popisu jeho chovania. V prípade špecifikácie systému na základe štruktúry 

sa  zadávajú  jeho prvky a vzájomné väzby medzi nimi. V prípade špecifikácie systému na základe jeho 

chovania môžeme zadávať funkciu systému  prostredníctvom súbežných príkazov, ktoré sa vykonávajú 

paralelne akonáhle sa zmenia vstupné údaje. Chovanie systému môžeme vyjadriť aj prostredníctvom 

algoritmu, v ktorom  jazyk VHDL dovoľuje používať súbežné aj sekvenčné príkazy. 

 Stručnú predstavu o jazyku VHDL demonštrujeme na príklade systému na generovanie výstrahy 

v automobiloch, ak pri zapnutom zapaľovaní nie sú zavreté dvere alebo nie sú zapnuté bezpečnostné 

pásy. Štruktúra obvodu pre signalizáciu otvorených dverí a nezapnutých pásov je uvedená na Obr.6.36. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr.6.36 Štruktúrna reprezentácia obvodu  pre signalizáciu otvorených dverí a nezapnutých pásov  

 

Základným komponentom VHDL jazyka je entita. V deklarácii entity sa špecifikujú jej vstupy a výstupy. 

Funkciu entity špecifikuje telo architektúry.  Pre jednu entitu  môžu existovať viaceré architektúry.  

Uvedieme príklad entity pre signalizáciu otvorených dverí a nezapnutých pásov s dvoma architektúrami.  

 

entity  VYSTRAHA is 

 port (DVERE, ZAPAL, BEZP_PASY: in std_logic; 

   VYSTRAHA: out std_logic); 

 end  VYSTRAHA; 

 

architecture CHOVANIE of VYSTRAHA is 

begin 

VYSTRAHA <= (not DVERE and ZAPAL) or  

           (not BEZP_PASY and ZAPAL); 

 end chovanie;  

 

 1 

 1 

 & 

 

& 

 1 

DVERE 

ZAPAL 

BEZP_PASY 

VYSTRAHA 
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architecture STRUCTURA of VYSTRAHA is 

  -- Declarations 

component AND2 

   port (in1, in2: in std_logic; 

         out1: out std_logic); 

  end component; 

  component OR2 

   port (in1, in2: in std_logic; 

         out1: out std_logic); 

  end component; 

  component NOT1 

   port (in1: in std_logic; 

         out1: out std_logic); 

  end component; 

  -- declaracia signalov použitých na prepojenie LČ  

signal DVERE_NIE, BEZP_PASY_NIE, B1, B2: std_logic; 

 begin  

  -- Component instantiations statements 

U0: NOT1 port map (DVERE, DVERE_NIE); 

  U1: NOT1 port map (BEZP_PASY, BEZP_PASY_NIE); 

  U2: AND2 port map (ZAPAL, DVERE_NIE, B1); 

U3: AND2 port map (ZAPAL, BEZP_PASY_NIE, B2); 

U4: OR2  port map (B1, B2, VYSTRAHA); 

  end STRUCTURA; 

 

 V praxi sa často využíva aj jazyk Verilog, ktorý má podobné vlastností ako VHDL, umožňuje 

však zjednodušený zápis. 

 V súčasnosti existujú programové systémy, ktoré umožňujú automatizovaný návrh číslicových 

systémov. Vstupom takýchto systémov môžu byť popisy systémov v niektorom z jazykov HDL, niekedy 

aj schéma obvodu alebo dokonca iba graf prechodov a výstupov systému. Známe sú firemné (Altera, 

Xilinx,...) návrhové prostriedky, ktoré sú orientované na vlastné prvky. Návrhové prostriedky firmy Mentor 

Graphics umožňujú automatizovaný návrh číslicových systémov pre širokú škálu prvkov rôznych firiem. 
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7. MATEMATICKÝ MODEL ČINNOSTI SEKVENČNÉHO 

OBVODU 

Na rozdiel od kombinačných logických obvodov, výstupy sekvenčného logického obvodu nie sú 

jednoznačne určené kombináciou hodnôt na vstupe, ale sú závislé od sekvencie (poradia), v akom tieto 

kombinácie prichádzali na vstup obvodu. Z toho pochádza aj názov sekvenčných obvodov. Často 

sa stretávame aj s iným pomenovaním obvodov hore uvedeného typu. Používajú sa napr. termíny 

konečný automat, sekvenčný automat, sekvenčný stroj. Termín konečný automat: však budeme 

používať vo význame matematického modelu, ktorým sa popisuje chovanie sekvenčného obvodu. 

Sekvenčný obvod sa bude používať najmä vo význame technickej realizácie automatu. 

Konečný automat A je usporiadaná pätica 

     A = (X, S, Y, δ, λ,) (7.1) 

kde    X je konečná neprázdna množina symbolov X1, X2, ..., XN, ktorej prvky sa nazývajú vstupmi 

automatu (pretože sa budeme zaoberať iba konečnými automatmi, budeme ich skrátene nazývať 

jednoducho automaty). Symboly X1, X2, ..., Xn tvoria vstupnú abecedu automatu. 

 S -  konečná neprázdna množina symbolov S1, S2, ..., SR, ktorej prvky sa nazývajú vnútorné 

stavy automatu; 

 Y -  konečná neprázdna množina symbolov Y1, Y2, ..., YM, ktorej prvky sa nazývajú výstupmi 

automatu a tvoria výstupnú abecedu automatu. 

 δ  - prechodová (vnútorná) funkcia automatu - zobrazenie δ: S x X  S (S x X značí kartézsky 

súčin dvoch množín S a X, t.j. množinu usporiadaných dvojíc (Si, Xj) pre Si  S, Xj  X ) 

 λ  - výstupná funkcia automatu - zobrazenie  : S x X  Y (prípadne  λ': S  Y) 

Pre jednoznačné zadanie činnosti automatu je potrebné zadať tzv. počiatočný stav, v ktorom sa 

automat nachádza na začiatku jeho činnosti. Pri technickej realizácii automatov sa počiatočný stav  

zvyčajne nastavuje osobitnými nastavovacími vstupmi pamäťových prvkov obvodu. 

Pretože pojem vstup resp. výstup sa používa aj na označenie vstupného resp. výstupného kanálu 

obvodu, budú sa zjednodušené termíny používať len vtedy, ak to v kontexte nepovedie k 

nedorozumeniam. 

Automat, ktorého výstupná funkcia λ má definičnú oblasť S x X, a teda každej dvojici (Si, Xj) 

priraďuje určitý výstupný stav Yk, sa nazýva automat typu Mealy. Automat, ktorého výstupná funkcia je 

definovaná na množine S, t.j. každému vnútornému stavu Si  S priraďuje určitý výstupný stav Yj 

sa nazýva automat typu Moore. 

Hore definovaný automat sa bude interpretovať ako model sekvenčného obvodu. Množiny X, S, Y 

budú množinami vstupov, vnútorných stavov resp. výstupov sekvenčného obvodu. Stav δ(Si, Xj) resp. 

výstup λ(Si, Xj) bude predstavovať nasledujúci stav, do ktorého obvod prejde, resp. výstup, ktorý bude 

obvod generovať, ak sa nachádza v stave Si a na vstupe pôsobí Xj. Pri automate typu Moore výstup 

bude pochopiteľne závisieť od vnútorného stavu automatu. 
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     Pri zavedenom diskrétnom čase t bude sa činnosť obvodu chápať takto: 

     S(t + 1) = δ[S(t), X(t)] (7.2) 

     Y(t) = λ[S(t), X(t)], (7.3) 

prípadne pre automat typu Moore  

     Y(t) = λ[S(t)] (7.3a) 

kde S(t + 1)  S, S(t)  S, X(t)  X, Y(t)  Y, pričom S(t), X(t), Y(t) predstavujú vnútorný stav , vstup 

resp. výstup  obvodu v čase (takte)  t a S(t + 1) je nasledujúci vnútorný stav [14]. 

 Kvôli jednoduchosti budeme najprv predpokladať, že diskrétny čas je taktovaný 

synchronizačnými impulzmi. Odlišnosti v činnosti asynchrónnych systémov budú uvedené neskôr. 

     Ako príklad automatu možno uviesť automat typu Mealy A = (X, S, Y, δ, λ), kde X, S, Y sú 

nasledujúce množiny symbolov: X = {00, 01, 10, 11}, S = {0, 1, 2}, Y = {0, 1} a funkcie δ a λ sú zadané 

tabuľkami Tab.7.1a, Tab.7.1b. Tabuľka Tab.7.1a sa nazýva tabuľka prechodov (prechodová tabuľka) a 

tabuľka Tab.7.1b sa nazýva tabuľka výstupov. Počiatočným stavom je stav 0 z množiny S. 

 Tab.7.1a Tabuľka prechodov            Tab.7.1bTabuľka výstupov 

   X(t) 

  S(t) 

  00   01   11   10    X(t) 

S(t) 

  00   01   11   10 

   0 

   1 

   2 

  0 

  1 

  2 

  0 

   00 

  0 

  0 

  0 

  0 

  1 

  2 

  2 

   0 

   1 

   2 

  0 

  0 

  0 

  0 

   11 

  0 

   1 

   0 

   0 

  0 

  0 

  0 

 

 V Tab.7.1a je zapísaná prechodová funkcia δ a v Tab.7.1b výstupná funkcia λ automatu A typu 

Mealy. Riadkom tabuľky sú priradené vnútorné stavy z množiny S a stĺpcom vstupy z množiny X 

automatu A. Vnútorný stav δ (Si, Xj) resp. výstup λ (Si, Xj), ktoré funkcie δ resp. λ priraďujú dvojici 

vnútorného stavu a výstupu, sa nájdu v časti prechodovej resp. výstupnej tabuľky v priesečníku riadku, 

prislúchajúceho stavu Si a stĺpca, prislúchajúceho vstupu Xj. Tak napr. δ(1, 01) = 0 a λ(1, 01) = 1 

(vTab.7.1a,b sú zvýraznené). 

 Pre daný počiatočný stav a pre danú postupnosť vstupov možno odvodiť postupnosť výstupov, 

ktorú bude obvod produkovať. Postupnosť vstupov resp. výstupov sa tiež nazýva vstupné resp. 

výstupné slovo. Počet symbolov v slove určuje 

dĺžku slova. Tak napr. pri danom počiatočnom 

stave 0 a vstupnom slove 00 10 01 11 00 

automat A prechádza postupne stavmi 0, 

δ(0, 00) = 0, δ(0, 10) = 1, δ(1, 01) = 0, δ(0, 11) = 

0 a pritom generuje výstupy λ(0, 00) = 0, λ(0, 10) 

= 0, λ(1, 01) = 1, λ(0, 11) = 1, λ(0, 00) = 0 teda 

generuje výstupné slovo 0 0 1 1 0. Spôsob 

zostrojenia výstupného slova dobre vidieť z 

diagramu na Obr.7.1. 

 

 Obr.7.1 Odozva automatu A na vstupné slovo 
  00 10 01 11 00 
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     Pri neveľkom počte stavov a výstupov môže 

byť niekedy výhodné zapísať automat vo forme 

orientovaného grafu, ktorý sa nazýva graf 

prechodov a výstupov. Vrcholy grafu sú 

priradené jednotlivým stavom automatu. 

Orientované spojnice medzi vrcholmi (hrany) 

značia prechody medzi stavmi. Z vrcholu Si do 

vrcholu Sj vedie spojnica práve vtedy, ak existuje 

vstup Xk taký, že δ(Si, Xk) = Sj, t.j. ak existuje 

prechod z Si do Sj. V prípade automatu typu 

Mealy sa hranám priraďujú dvojice vstup - výstup, 

vyznačené v grafe ako Xk/Ym takto: orientovanej 

hrane z Si do Sj sa priradí dvojica Xk/Ym práve 

vtedy, ak λ(Si, Xk) = Ym. Príklad grafu prechodov 

predstavuje graf prechodov (Obr.7.2) automatu A 

zadaného tabuľkami Tab.7.1a, Tab.7.1b.  

     Ako príklad automatu typu Moore možno uviesť automat A' = (X, S, Y, δ', λ'), ktorý je zadaný 

tabuľkou prechodov a výstupov (Tab.7.2). 

 Tab.7.2 Tabuľka prechodov a výstupov automatu typu Moore 

       X(t)   S(t)     00     01     11     10     Y(t) 

    A 

    B 

    1 

    2 

     A 

     A 

     1 

     2 

     A 

     A 

     B 

     A 

     B 

     B 

     A 

     A 

     1 

     1 

     2 

     2 

     0 

     1 

     0 

     0 

 

 Prechodová funkcia automatu typu Moore je zapísaná v tabuľke rovnakým spôsobom, ako pri 

automate typu Mealy. Tabuľka výstupov sa v danom prípade redukuje na jeden stĺpec - každému 

vnútornému stavu je priradený určitý výstup. Tak napr. λ'(B) = 1; λ'(2) = 0. 

 Na Obr.7.3 je pre zvolené vstupné slovo 00 10 01 11 00 a pre zvolený počiatočný stav A je 

vyznačená postupnosť vnútorných stavov a zodpovedajúce výstupné slovo automatu A' typu Moore. Je 

treba podčiarknuť, že pri danej 

interpretácii v prípade automatu typu 

Moore sa výstup, ako odozva na daný 

vstup a stav v takte t, objaví v takte t + 1. 

V porovnaní s automatom typu Mealy 

je výstupné slovo zodpovedajúce 

danému vstupnému slovu 

a počiatočnému stavu pri automate 

typu Moore oneskorené o jeden takt. 

 

Obr.7.2 Graf prechodu 
automatu typu Mealy 

 
 

Obr.7.3 Odozva automatu A' typu Moore 
na vstupné slovo 00 10 01 11 00 



Matematický model činnosti sekvenčného obvodu 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 107 

 Preskúmaním automatu A' typu Moore možno zistiť, že automat zodpovedá sekvenčnému 

obvodu s rovnakou funkciou ako v prípade automatu A typu Mealy (až na posunutie o jeden takt). Stavy 

1, 2 majú rovnaký význam ako v automate A. Prechod z automatu A typu Mealy na automat typu Moore 

si vyžiadal zväčšenie počtu stavov - stav 0 automatu A je nahradený dvoma stavmi A, B automatu A'.  

     Pri zápise automatov typu Moore pomocou grafu prechodov výstup sa pripisuje jednotlivým vrcholom. 

K hranám sa pripisujú iba vstupy, pri ktorých 

príslušný prechod nastáva. Graf prechodov 

automatu A' je na Obr.7.4. 

 Automat, ktorý bol definovaný hore 

uvedeným spôsobom, je vhodné používať ako 

model správania sa relatívne malých 

diskrétnych dynamických systémov 

(sekvenčných obvodov s celkovým počtom do 

10 vstupných a vnútorných premenných), 

pri ktorých bude možné explicitné vyjadrenie 

prechodovej a výstupnej funkcie systému. Pri 

väčších systémoch je potrebné urobiť 

dekompozíciu systému na menšie podsystémy, 

alebo použiť iný vhodnejší zápis automatu. 

 V niektorých prípadoch je jednoduchšie vyjadriť funkciu automatu inverznou prechodovou 

tabuľkou, ktorá v jednom riadku združuje všetky vstupy vyvolávajúce prechod zo stavu Si do stavu Sj. 

Pre automat typu Mealy môžu byť v jednom riadku rôzne výstupy, preto ich združujeme spolu s 

príslušnými vstupmi. Pre automat typu Moore výstupy združujeme so skupinou riadkov s prechodmi Si - 

Sj pre  j. Príklad inverznej tabuľky a automatu typu Mealy z Tab.7.1a je v Tab.7.3. 

 Tab.7.3 Inverzná prechodová tabuľka automatu typu Mealy 

       S(t)       S(t+1)         X(t)/Y(t) 

        0 

        0 

        1 

        1 

        1 

        2 

        2 

        0 

        1 

        0 

        1 

        2 

        0 

        2 

      00/0, 01/0, 11/1 

      10/0 

      01/0, 11/1 

      00/0 

      10/0 

      01/0, 11/0 

      00/0, 10/0 

 Zjednodušenie zápisu funkcie automatu pomocou inverznej tabuľky nastáva najmä vtedy, 

ak počet stavov je podstatne väčší ako počet všetkých prechodov. 

 V niektorých prípadoch pre vyjadrenie funkcie konečného automatu sa používa zovšeobecnená 

prechodová δ* a výstupná λ* funkcia 

 δ*: S x X*  S 

 λ*: S x X*  Y 

kde X* je množina všetkých vstupných slov konečnej dĺžky včítane prázdneho slova Λ. 

 

  Obr.7.4 Graf prechodov 
automatu typu Moore 
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 Prázdne slovo Λ predstavuje slovo s dĺžkou 0. Je to užitočná matematická abstrakcia, ktorá má 

podobný význam ako 0 pri číslach. 

 Funkciu konečného automatu je možné zadať v tzv. normálnom tvare [18] prostredníctvom 

korešpondencie medzi vstupnými a im zodpovedajúcimi výstupnými slovami rovnakej dĺžky. Ak 

predpokladáme, že všetky vstupné slova sú vkladané na vstup automatu v tom istom východiskovom 

stave, potom rovnakým predponám (začiatkom) vstupných slov musia zodpovedať rovnaké predpony 

(začiatky) výstupných slov. Napr. ak vstupnému slovu X1X3X3X1 zodpovedá výstupné slovo Y2Y1Y2Y2, 

potom vstupnému slovu X1X2X3X2 musí zodpovedať výstupné slovo začínajúce symbolom Y2. V tomto 

zmysle hovoríme, že automat vytvára transformáciu slov resp. automat indukuje sekvenčné zobrazenie. 

Sekvenčným zobrazením je teda také zobrazenie, ktoré zachováva dĺžku slov a zobrazenie 

predpôn (počiatočných úsekov) slov. Pre každé sekvenčné zobrazenie existuje konečný automat (X, 

S, Y, δ, λ), ktorý pri niektorom počiatočnom stave S0 toto zobrazenie indukuje. 

 Množina slov tvorená p-násobným opakovaním určitého slova, kde p je ľubovoľné prirodzené 

číslo sa nazýva iterovaným slovom. Napr. iteráciu slová X1X2X1 označíme ako  (X1X2X1)*, pre ktorú platí  

i
)XX(X

0i
...

i
)XX(X....

2
)XX(X)XX(X

*
)XX(X

121121121121121




                                              

kde Λ znamená prázdne slovo. 

 Pri vytváraní slov sa môžu spájať ich jednoduché a iteratívne časti a tak môžu vznikať slová: 

 - úplne cyklické: (X1X2X1)* 

 - s cyklickým koncom: X2X1X3 (X3X2)* 

 - s cyklickým začiatkom: (X3X2)*X1X3X2 a pod.  

 Cyklickému vstupnému slovu privedenému na konečný automat musí zodpovedať cyklické 

výstupné slovo. 

 Pri normálnom tvare zadania vzniká otázka ako voliť vstupné slová, aby plne vyjadrovali funkciu 

automatu. 

 Funkciu automatu je možné zadávať aj vo forme regulárnych výrazov, tvorených vstupnými 

slovami, ktoré vedú na ten istý výstup. Napr. pre vstupno-výstupnú korešpondenciu 

 X1X2X1X3X1X3X1 

 Y1Y2Y2Y1Y2Y2Y1  

regulárny výraz 

 R1 = X1 U X1X2X1X3 U X1X2X1X3X1X3X1 

označuje udalosť, resp. množinu udalostí, pri ktorých sa na výstupe automatu objaví výstup Y1. 

Hovoríme, že automat výstupom Y1 rozpoznáva udalosť R1. Obdobne sa môže určiť regulárny výraz 

 R2 = X1X2 U X1X2X1 U X1X2X1X3X1 U X1X2X1X3X1X3  

 Ak sa v normálnom tvare zadania vyskytujú iterované slová, určí sa regulárny výraz rovnakým 

spôsobom. Napr. pre korešpondenciu 

 X3X1 (X3X2)* 

 Y2Y1 (Y2Y1)* 

platí, že 

 R1 = X3X1 U X3X1 (X3X2)* 

 R2 = X3 U X3X1 (X3X2)* X3  
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 Regulárnym výrazom je prázdna množina , prázdne slovo Λ a ľubovoľný prvok Xi z množiny 

vstupov X. Ak P a Q sú regulárne výrazy, potom sú nimi aj zjednotenie P U Q, zreťazenie P . Q a iterácia 

(P)*. Udalosť popísaná regulárnymi výrazmi je regulárna. Udalosť R nad X je regulárna práve vtedy, ak 

existuje konečný automat (X, S, Y, δ, λ), ktorý z niektorého začiatočného stavu S0  S rozpoznáva 

udalosť R niektorým výstupom Yj  Y. 

 Pre zjednotenie, zreťazenie a iteráciu regulárnych udalostí platia nasledujúce pravidlá 

 Λ . P = P. Λ = P     ()* = Λ 

 P .  =  . P =     (Λ)* = Λ  

 P U  = P     ((P)*)* = (P)* 

 P U P = P     (P)* = Λ U P(P)* 

 P U Q = Q U P     P.(P)* = (P)*.P 

 P U (Q U R) = (P U Q) U R   (P)*.(P)* = (P)* 

 P . (Q . R) = (P . Q) . R    (P)* U P = (P)*    

 P . (Q U R) = P . Q U P . R    

 (P U Q) . R = P . R U Q . R 

 Univerzálnou udalosťou X* nazývame množinu všetkých vstupných slov konečnej dĺžky. 

Pre vstupnú abecedu X = {X1, X2, ..., Xn} univerzálnu udalosť možno vyjadriť ako iteráciu zjednotenia 

všetkých symbolov vstupnej abecedy 

X* = (X1 U X2 U ... U Xn)* = Λ U X1 U X2 U ... U Xn U (X1 U X2 U ... U Xn)2 U ... U (X1 U X2 U ... U Xn)i U ... = 

   = Λ U  X1 U X2 U ... U Xn U X1X1 U X1X2 U ... U XnXn U ... U X1X2...Xi U ... 

 Z definície a predchádzajúceho výkladu vidieť, že s využitím operácií zjednotenia "U", 

zreťazenia "." a iterácie "*" možno regulárne udalosti vyjadriť pomocou určitých výrazov (formúl), 

v ktorých sa udalosti spájajú uvedenými operáciami. Výhodou týchto formúl je, že nekonečné množiny 

slov možno vyjadriť výrazmi s konečným počtom prvkov. 

 Konečný automat sa môže považovať za riadiaci automat, ktorý podľa určitého algoritmu riadi 

vykonávanie operácií v riadenej sústave, tvoriacej okolie automatu. Funkcia automatu sa môže zadávať 

ako program riadenia sústavy podľa zadaného algoritmu. Tento program na základe vstupov z okolia, 

charakterizujúcich stav riadenej sústavy, generuje riadiace signály, vyvolávajúce určité operácie 

v riadenej sústave.  

 Formálne sa môže program definovať ako postupnosť 

 P: I1, I2, ..., IR               

pričom Ii; 1  i  R sú inštrukcie tvaru: 

 a) i: Yk, j; i  j 

 b) i: Xi1 / Yk1, j1, Xi2 / Yk2, j2, ..., Xiq / Ykq, jq 

 c) i: STOP 

kde Xi  sú logické podmienky charakterizujúce stav riadenej sústavy 

      Yi   - výstupy pre generovanie operácií v riadenej sústave 

      i, j - sú celé čísla z intervalu <1, R> označované ako návestia 

      STOP - špeciálny symbol. 
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 Predpokladá sa, že logické podmienky v čase vykonávania inštrukcií typu b spĺňajú podmienky: 

 Xiu . Xiv = 0  pre u  v; 
k

1=u

 Xiu =1 

 Program sa interpretuje ako predpis pre vytváranie postupnosti riadiacich akcií pre riadiacu 

sústavu. 

 Program začína inštrukciou I1. Ak sa vykonáva inštrukcia typu a, generuje sa výstup Yi a potom 

sa prejde k inštrukcii s návestím j. Ak sa vykonáva inštrukcia typu b a hodnotu 1 nadobúda logická 

podmienka Xiu, generuje sa výstup Yiu a prejde sa na inštrukciu s návestím ju. Ak sa dôjde k inštrukcii c, 

vykonávanie programu končí. 

 Pre takto definovaný program je možné určiť konečný automat A. Návestia jednotlivých 

inštrukcií zodpovedajú vnútorným stavom, logické podmienky Xi vstupom a výstupy Yk výstupom 

automatu A. Prechodová a výstupná funkcia je vyjadrená inštrukciami programu. 

 Program môže byť zapísaný v rôznych programovacích jazykoch. Často sa používa grafický 

zápis programu vo forme vývojového diagramu, z ktorého je jednoduchý prechod na graf konečného 

automatu [1]. 

 Z praktického hľadiska je výhodné formálne zaviesť všeobecnejšiu definíciu konečného 

automatu, pri ktorom koobory prechodovej a výstupnej funkcie okrem stavov alebo výstupov obsahujú aj 

špeciálny symbol "-", interpretovaný ako neurčený stav alebo výstup. Takto definovaný automat 

(A, S, U, δ, λ) nazývame rozšírený automat. Jeho funkcie δ a λ budú zobrazenia typu: 

 δ: S x X  S', kde S' = S  {-} 

 λ: S x X  Y', resp. λ: S  Y',  kde Y' = Y  {-}  

 Ako už bolo uvedené v popise kombinačných obvodov, diskrétny čas môže byť definovaný 

špeciálnymi tzv. synchronizačnými 

premennými, alebo je definovaný 

pomocou zmien vstupných, prípadne 

vnútorných premenných. Diskrétne 

systémy, v ktorých je čas definovaný 

pomocou zmien vstupných, prípadne 

vnútorných, premenných sa obvykle 

nazývajú asynchrónne systémy. 

Diskrétny čas sa najčastejšie 

definuje ako postupnosť bodov na 

časovej osi, v ktorých sa mení 

hociktorá vstupná alebo vnútorná 

premenná. Pre prípad 

asynchrónneho systému, ktorého 

štruktúra je znázornená na Obr.7.5a, 

vymedzenie diskrétneho času je 

znázornené na Obr.7.5b. 

 
 

 Obr.7.5 Štruktúrna schéma asynchrónneho obvodu (a) 
 a jemu zodpovedajúce časové priebehy premenných (b) 
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 Z Obr.7.5b vidno, že v čase (takte) t = 1 je vstup 10 a výstup 0. Nasledujúci takt t = 2 začína 

vtedy, ak dôjde k zmene vnútornej (a zároveň i výstupnej) premennej y  p. Z Obr.7.5b  ďalej vidno, že 

obvod z Obr.7.5a je sekvenčným, lebo pri vstupe 00 je raz výstup y = 1 (v takte t = 3) a druhý, raz zase 

y = 0 (v takte t = 12). 

 Funkcia automatu je zapísaná v tabuľke prechodov a výstupov (Tab.7.4) a vyjadrená tiež grafom 

prechodov (Obr.7.6). 

 Tab.7.4 Tabuľka prechodov a výstupov automatu  

 zodpovedajúceho obvodu z Obr.7.5 

          X(t) 

  S(t) 

 

    00 

 

    01 

 

    11 

 

    10 

 

    Y 

        0 

        1 

     0 

     1 

     0 

     0 

     0 

     0 

     1 

     1 

    0 

    1 

 

Množina vstupov je X = {00, 01, 11, 10}, množina stavov S = {0, 1} a množina výstupov Y = {0, 1}. V 

diskrétnom čase t platí: 

 S(t + 1) = δ[S(t), X(t)]  (7.4) 

 Y(t) = λ[S(t)] 

kde S(t), S(t+1)  S, X(t)  X, Y(t)  Y. 

Tak napr.  

 S(2) = δ[S(1), X(1)] = [0, 10] = 1 

 Y(2) = λ[S(2) = λ(1) = 1 

 Kvôli jednoznačnosti popisu činnosti systému pri hore uvedenom spôsobe definovania 

diskrétneho času, musia priebehy vstupných premenných spĺňať určitú podmienku. Je potrebné zaistiť, 

aby zmena na vstupe, napr. zo vstupu X0 na X1, nastávala iba vtedy, keď je systém pri vstupe X0 v stave 

pokoja, t.j. jednotlivé vnútorné premenné sú pri X0 nemenné. Túto podmienku môžeme splniť, ak po 

zmene vstupu sa môže systém vôbec dostať do stavu pokoja. Obvod na Obr.7.5a má aj túto vlastnosť. 

Stav pokoja sa obyčajne nazýva stabilný stav systému pri danom vstupe. 

 Hovoríme, že asynchrónny systém pracuje vo fundamentálnom režime, ak je splnená vyššie 

formulovaná podmienka pre priebehy vstupných premenných. V prípade, že sa uvedená podmienka 

nedodrží, obvod nebude mať jednoznačné chovanie, lebo bude závisieť od času, v ktorom zmena 

vstupu nastane (od stavu, v ktorom sa obvod v čase zmeny vstupu nachádzal). 

 Za uvedených predpokladov fundamentálneho režimu činnosti sekvenčného automatu sa môže 

činnosť obvodu v diskrétnom čase opísať konečným automatom. Automat A z Obr.7.5a možno na 

druhej strane interpretovať ako asynchrónny diskrétny systém vo fundamentálnom režime, ktorého 

chovanie je dané vzťahmi (7.4). 

 Automat, ktorý spĺňa podmienky fundamentálneho režimu činnosti, sa nazýva fundamentálny, 

prípadne Huffmanov (podľa autora, ktorý navrhol prechodovú tabuľku pre zápis činnosti obvodov). 

 

 Obr.7.6 Graf prechodov automatu typu Moore 
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 Automat A = (X, S, Y, δ, λ) sa nazýva fundamentálny práve vtedy, ak pre každý stav Sa  S a 

vstup Xp  X existuje celé číslo k >0 také, že platí 

 δ*(Sa, Xp
k) = δ*(Sa, Xp

k+1) (7.5) 

kde Xp
k značí vstupné slovo tvorené k symbolmi Xp za sebou. Podmienka (7.5) vyjadruje, že automat A 

prejde z ľubovoľného stavu Sa do určitého stavu Sb  S, ak sa pri stave Sa vstup Xp dostatočný počet 

krát opakuje, pričom pri stave Sb vstup Xj stav obvodu nemení. 

 Stav Sb  S automatu A = (X, S, Y, δ, λ), pre ktorý platí 

 δ(Sb, Xp) = Sb  (7.6) 

sa nazýva stabilný pri výstupe Xp  X. Ak podmienka (7.6) nie je splnená, potom stav Sb sa nazýva 

nestabilný pre Xp. Napr. pre automat A, zadaný prechodovou tabuľkou (Tab.7.5) stav 0 je stabilný pri 

vstupoch 00, 01, 11 a stav 1 je stabilný pri vstupoch 00 a 10. Stabilné stavy Si pri vstupe Xj sa obyčajne 

vyznačujú zakrúžkovaním symbolu stavu Si v priesečníku riadku Si a stĺpca Xj. 

 

Tab.7.5 Tabuľka prechodov automatu A s vyznačením stabilných stavov 

          X(t) 

  S(t) 

 

00 

 

01 

 

11 

 

10 

 

Y 

        0 

        1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

 

 Nech stav Sa je stabilný pri určitom vstupe X0. Prechod do niektorého stavu Sb stabilného pri 

vstupe Xp, ktorý sa dosiahne privedením na automat vstupného slova Xp...Xp s dostatočným počtom 

symbolov Xp môže prebiehať priamo, t.j. ak δ(Sa, Xp) = Sb alebo nepriamo cez tzv. nestabilné 

medzistavy S1, S2, ... (Obr.7.7). 

Stav Sa a stavy S1, S2, ..., sú  pri 

vstupe Xp nestabilné. 

 Najväčší počet prechodov 

medzi dvoma stabilnými stavmi, 

t.j. počet nestabilných medzistavov 

zvýšený o 1 (tzv. najdlhší prechod) 

určuje rád fundamentálneho 

automatu. Tento rád zodpovedá 

počtu symbolov najkratšieho slova 

XpXp, ..., Xp, pri ktorom automat A 

prejde z ľubovoľného stabilného 

stavu Sa do stavu Sb stabilného pri 

Xp. Tak napr. automat z Tab.7.5 je fundamentálnym automatom 1. rádu, lebo v ňom existujú iba priame 

prechody. Príkladom automatu 2. rádu je automat zadaný v Tab.7.6. 

 

 Obr.7.7 Prechod zo stavu Sa do stabilného 
  stavu Sb (a - priamo; b - nepriamo) 
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 Tab.7.6 Prechodová a výstupná tabuľka fundamentálneho automatu 2. rádu 

           X(t) 

   S(t)   

0 1 y1 y2 

        1 

        2 

        3 

        4         

1 

3 

4 

4 

2 

3 

3 

2 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

 

 Najdlhšie prechody v uvedenom 

automate sú zo stavu 1 resp. 4 stabilného pri 

vstupe 0 do stavu 3 stabilného pri vstupe 1. Z 

obidvoch stavov sa uskutočňuje prechod cez 

jeden nestabilný medzistav 2. Príklad prechodov 

automatu z Tab.7.6 pre zvolený priebeh vstupu je 

na Obr.7.8. 

 Doby medzi bodmi diskrétneho času 

(taktu) 1 a 2 resp. 2 a 3 sú doby prechodov zo 

stavu 1 do 2 resp. zo stavu 2 do 3. Tieto doby, 

ako aj ostatné doby prechodov medzi stavmi, sú 

určované fyzikálnymi vlastnosťami konkrétnej 

technickej realizácie automatu. 

 Okrem fundamentálneho režimu činnosti existuje aj tzv. impulzný režim, v ktorom diskrétny čas 

sa mení iba pri zmenách vstupných premenných z hodnoty 0 na 1. (Význam môže mať aj druhý prípad, 

v ktorom sa vyhodnocujú iba zmeny vstupných 

premenných z 1 na 0. Tento prípad sa tu nebude 

preberať). Príklad činnosti asynchrónneho obvodu 

v impulznom režime je na Obr.7.9.  

 V impulznom režime sa nepripúšťa 

súčasná zmena z 0 na 1 viac než jednej vstupnej 

premennej. Okrem toho sa obvykle predpokladá 

iba postupnosť vstupov typu  

 X0Xi1 X0Xi2 X0Xi3 ..., 

kde X0  predstavuje nulovú n-ticu hodnôt vstupných 

premenných x1, x2, ..., xn  a  Xij predstavuje n-ticu, 

ktorá obsahuje iba jednu hodnotu 1. 

 Zmeny vstupnej premennej z 0 na 1 sú 

prijaté iba vtedy, ak vnútorné premenné obvodu sú 

ustálene (obvod je v stave Si, ktorý je stabilný pri 

vstupe  X0). 

 

Obr.7.8 Príklad činnosti 
fundamentálneho automatu 

 
 

 Obr.7.9 Príklad činnosti obvodu 
v impulznom režime 
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 V prípade impulzného režimu predpokladáme, že hodnoty výstupných premenných sú 

jednoznačne definované vnútornými stavmi obvodu. Preto činnosť asynchrónneho obvodu v impulznom 

režime môžeme opísať automatom typu Moore, v ktorom množina X vstupov obsahuje iba n + 1 prvkov 

X = {X0, X1, X2, ..., Xn} kde X0 je nulová n-tica a Xi (i = 1, 2, ..., n) je n-tica, ktorá obsahuje jednu jednotku 

na i-tom mieste a nuly na ostatných miestach. 

 Príkladom impulzného obvodu môže slúžiť reverzibilné počítadlo impulzov s periódou 4 

impulzov. Jeho činnosť popisuje automat typu Moore, zadaný tabuľkou prechodov a výstupov (Tab.7.7). 

 Je zrejmé, že činnosť uvedeného systému je jednoznačne daná vzťahmi (7.4). Táto činnosť pre 

zvolený priebeh vstupných premenných je vyznačená v diagrame na Obr.7.9. 

 Tab.7.7 Tabuľka prechodov a výstupov impulzného obvodu 

            X(t) 

   S(t) 

     X1      X2      Y1      Y2 

         1 

         2 

         3 

         4 

     2 

     3 

     4 

     1 

     4 

     1 

     2 

     3 

     0 

     1 

     1 

     0 

     1    

     0 

     1 

     0 

 

 Okrem uvedených režimov môžu v praxi existovať aj iné režimy. Napr. impulzný režim, v ktorom 

hodnoty výstupných premenných sú závislé aj od hodnôt vstupných premenných resp. okrem vstupných 

premenných impulzného typu existujú tzv. hladinové premenné, ktorých okamihy zmien z 1 na 0 sa 

považujú za zmenu taktu. Podrobnejšiu analýzu o týchto systémoch možno nájsť v literatúre [7]. 

 Podobne ako pri kombinačných obvodoch aj v prípade logických sekvenčných obvodov existujú 

dve hlavné úlohy - analýza a syntéza obvodu. 

 V ďalšom sa budeme zaoberať predovšetkým syntézou obvodu. 

 Syntézou rozumieme proces určovania štruktúry obvodu, ktorý pozostáva len z funkčných 

prvkov daného typu a ktorý realizuje zadané chovanie obvodu. Chovanie obvodu môže byť zadané 

viacerými spôsobmi, napr. slovným popisom v hovorovom jazyku resp. množinou vstupných a im 

zodpovedajúcich výstupných slov. 

 Prvou etapou syntézy je zostavenie automatu, ktorý v hore uvedenom zmysle zodpovedá 

sekvenčnému obvodu. V tejto etape sa na základe zadaného chovania systému určí množina stavov a 

určí prechodová a výstupná funkcia automatu zvoleného typu (Moore, Mealy) tak, aby sa dosiahla 

požadovaná činnosť. Táto etapa sa nazýva abstraktná syntéza. 

 Druhou etapou syntézy je štruktúrna syntéza, ktorá predstavuje prechod od zostaveného 

abstraktného automatu k jeho technickej realizácii sekvenčným obvodom s popísanými funkčnými 

prvkami. Pri riešení tejto etapy sa používajú formalizované postupy, ktoré sa dajú algoritmizovať a riešiť 

pomocou počítača. 
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7. 1.  ABSTRAKTNÁ SYNTÉZA 

 Pod abstraktnou syntézou sa rozumie zostavenie konečného automatu zodpovedajúceho 

systému, ktorého činnosť je zadaná v niektorom formálnom matematickom jazyku, popisom vzťahov 

medzi časovými priebehmi vstupných a výstupných premenných, vzťahmi medzi vstupnými a 

výstupnými slovami alebo opisom činnosti v bežnom hovorovom jazyku. Táto úloha predstavuje určitú 

etapu syntézy sekvenčného obvodu. Výsledok tejto etapy je daný obyčajne tabuľkou prechodov a 

výstupov resp. grafom prechodov a výstupov. 

 Zadanie asynchrónneho systému môže byť vyjadrené vo forme korešpondencie medzi 

vstupnými slovami a im zodpovedajúcimi výstupnými slovami (zadanie v "normálnom tvare"). 

Pri asynchrónnych systémoch (pracujúcich vo fundamentálnom režime) zadanie býva vo forme opisu 

vzťahov medzi časovými priebehmi vstupných a výstupných veličín vyjadrených v závislosti na spojito 

prebiehajúcom čase. 

 V úlohe úplného jednoznačného a formálne presného zápisu činnosti systému možno použiť 

zápis na úrovni vzťahov medzi vstupnými a výstupnými slovami systému. Sú známe matematické 

prostriedky na zápis týchto vzťahov. Zo zápisu týchto vzťahov v niektorom formálnom jazyku možno 

prejsť na vyjadrenie automatu algoritmickou cestou. Tvorivou zložkou procesu abstraktnej syntézy 

ostáva takto iba proces tvorby zápisu vzťahov v danom formálnom jazyku. Spomenuté matematické 

a jazykové prostriedky a ich využitie pri abstraktnej syntéze možno nájsť v lit. [8], [13], [18]. 

 V ďalšom sa za úplný jednoznačný a formálne presný zápis činnosti systému bude považovať 

vyjadrenie konečného automatu tabuľkou prechodov a výstupov resp. grafom prechodov. Celý proces 

abstraktnej syntézy je potom tvorivý heuristicky proces. Tento prístup je vyhovujúci pri riešení menších 

úloh inžinierskej praxe. 

Uvedieme niekoľko jednoduchých príkladov, na ktorých ilustrujeme postup abstraktnej syntézy. 

 Postup pri abstraktnej syntéze ilustruje 

príklad asynchrónneho systému s dvoma vstupnými 

a dvoma výstupnými premennými, ktorý riadi 

automatické dávkovanie tekutiny podľa Obr.7.10 . Ak 

je dávkovací zásobník prázdny (h < Hmin a zrejme aj 

h < Hmax), systém vydáva signály y1 = 0 pre 

zatvorenie vypúšťacieho ventilu (VV) a y2 = 1 pre 

otvorenie napúšťacieho ventilu (NV) - nastáva 

plnenie zásobníka. Aj keď hladina v zásobníku 

prekročí minimálnu hodnotu Hmin, ale nedosiahne 

hodnotu Hmax (h  Hmin, h < Hmax) pokračuje sa v 

plnení zásobníka. Až keď hladina v zásobníku 

dosiahne hodnotu Hmax (h  Hmax a zrejme aj h  

Hmin), systém vydáva signál pre zatvorenie 

napúšťacieho a otvorenie vypúšťacieho ventilu 

a nastáva vyprázdňovanie zásobníka. Pri poklese 

 

 

Obr.7.10 Bloková schéma systému 
automatického dávkovania tekutiny 
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pod Hmax (h < Hmax, h  Hmin) sa pokračuje vo vyprázdňovaní zásobníka, kým hladina h nepoklesne pod 

Hmin. Vtedy sa opäť uzatvorí vypúšťací ventil a otvorí sa napúšťací ventil a proces sa opakuje. 

  Množina vstupov (stavov hladiny) je daná kombináciami hodnôt vstupných premenných x1, x2  

snímaných snímačmi hladiny SH1 a SH2, ktoré sú definované nasledovne: 

 xi = 0   ak h < Hi 

 xi = 1   ak h  Hi 

 Vyjadrenie vstupov prostredníctvom kombinácie hodnôt vstupných premenných je uvedené v 

Tab.7.8. Priradenie kombinácie hodnôt premenných jednotlivým stavom sa nazýva kódovanie. 

 Tab.7.8 Vyjadrenie vstupných stavov prostredníctvom hodnôt vstupných premenných 

  Symbol   x1    x2  Význam   

   X0 

   X1 

   X2 

0     0 

  0     1 

  1     1 

zásobník je prázdny 

   zásobník je poloprázdny 

   zásobník je plný 

 

 Podobne sa môžu vyjadriť aj výstupy prostredníctvom kombinácie hodnôt výstupných 

premenných (Tab.7.9 ). 

Tab.7.9 Vyjadrenie výstupov prostredníctvom kombinácie hodnôt výstupných premenných 

 Symbol       y1    y2  Význam   

 Y0 

 Y1 

  0     1 

     1     0 

plnenie zásobníka 

   vyprázdňovanie zásobníka        

 

 Z tabuliek Tab.7.8 a Tab.7.9 vyplýva že kombináciou hodnôt vstupných premenných x1 = 1, x2 = 

0 ako aj kombinácie hodnôt výstupných premenných y1 = 0, y2 = 0 a y1 = 1, y2 = 1 sa v danom systéme 

vyskytovať nebudú. Vstupy sa nemôžu vyskytovať v ľubovoľnom poradí. Napr. po vstupe X0 nemôže 

bezprostredne nastať vstup X2 a 

naopak. 

 Postup abstraktnej syntézy 

automatu je nasledovný. Ku 

každému stavu Si, ktorý treba v 

priebehu syntézy zaviesť, 

stanovujeme nasledujúce stavy pre 

všetky vstupy. Pritom treba uvážiť, 

či niektorým z týchto nasledujúcich 

stavov nemôže byť stav z množiny 

už vytvorených stavov. Ak nie, 

zavedie sa nový stav Sj. 

Pre automat typu Moore priradíme 

 

Obr.7.11 Postup vytvárania grafu 

prechodov asynchrónneho systému 
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výstupy jednotlivým stavom. Pre automat typu Mealy priradíme príslušné výstupy jednotlivým 

prechodom. Proces syntézy sa končí, ak netreba zaviesť žiaden nový stav. 

 Zadaný riadiaci systém sa bude interpretovať ako automat typu Moore. Východiskovým stavom 

sa zvolí stav označený symbolom S0, v ktorom sa zásobník vyprázdňuje. V tomto vnútornom stave sa na 

vstupe môžu objaviť všetky tri vstupy (00 - ak hladina v zásobníku poklesla pod Hmin a obvod ešte 

nezapojil plnenie, 01 - ak je zásobník poloprázdny a 11 - ak sa vyprázdňovanie práve začalo a hladina 

nepoklesla ešte pod Hmax). 

 Nasledujúci stav δ(S0, X0) sa nemôže stotožniť so stavom S0, pretože podľa zadania má nastať 

plnenie zásobníka a v stave S0 je jeho vyprázdňovanie. Preto sa definuje nový stav S1 = δ(S0, X0), 

v ktorom sa uskutočňuje plnenie zásobníka. Pri ostatných dvoch vstupoch X1, X2 nasledujúce stavy δ(S0, 

X1) resp. δ(S0, X2) sa môžu stotožniť so stavom S0 (Obr.7.11a), lebo v týchto prípadoch systém 

uskutočňuje vyprázdňovanie zásobníka. 

 V stave S1 sa tiež môžu objaviť všetky tri vstupy X0, X1, X2. Nasledujúci stav δ(S1, X0) a δ(S1, X1) 

bude ten istý stav S1, v ktorom sa uskutočňuje plnenie zásobníka. Nasledujúcim stavom δ(S1, X2) má byť 

stav S0, v ktorom sa uskutočňuje vyprázdňovanie zásobníka (Obr.7.11b). 

 Uvedený automat sa môže zapísať aj pomocou tabuľky prechodov a výstupov (Tab.7.10). 

Tab.7.10 Tabuľka prechodov a výstupov riadiaceho systému 

            X(t) 

    S(t) 

   X0        X1        X2  

    Y(t) 

 S0 

 S1 

   S1        S0        S0 

   S1        S1        S0 

 Y2 

 Y1 

 

 Iný postup syntézy si ukážeme na ďalšom príklade. Vo výrobe produkujú kovové tyče s dĺžkami 

d + Δ a d - Δ. Tieto tyče treba deliť podľa 

dĺžky. Za týmto účelom sa tyče posúvajú 

po dopravníku a prechádzajú fotobunkami 

B1 a B2 (Obr.7.12). Vzdialenosť medzi B1 

a B2 je práve d a vzdialenosť tyčí na 

dopravníku je väčšia ako d. Napravo od 

B2 je výhybka. Výhybka sa má nastaviť do 

pracovnej polohy, keď pod fotobunkami 

prešla kratšia tyč. V tejto polohe sa 

vytrieďujú kratšie tyče. 

 Treba navrhnúť systém, ktorý má 

zabezpečiť nastavenie výhybky do 

pracovnej polohy, keď pod fotobunkami prešla kratšia tyč, a ktorý má signalizovať prechod dlhšej tyče. 

 

 Obr.7.12 Bloková schéma obvodu pre 
triedenie tyčí 
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 Systém, ktorý môže vykonávať opísanú funkciu, má vstupné premenné x1 a x2, pričom 

premenná xi má hodnotu 1 iba vtedy, ak je prerušený svetelný tok (tyčou) pre fotobunku Bi. 

Jedna výstupná premenná y1 systému pôsobí na nastavenie výhybky. Výhybka sa nastaví do pracovnej 

polohy, ak y1 = 1. Druhá výstupná 

premenná y2 svojou hodnotou 1 

signalizuje prechod dlhšej tyče. 

 Systém má teda výstup 

spracovať takto: 10 (y1 = 1, y2 = 0), 

resp. 01 má vyslať iba vtedy, 

ak poradie zmien vstupných 

premenných prebieha podľa 

diagramu na Obr.7.15a resp. 

Obr.7.15b. 

 Systém možno navrhnúť ako asynchrónny pri fundamentálnom režime činnosti. Fundamentálny 

automat zodpovedajúci danému systému bude mať množinu vstupov X={(x1x2)}={00, 10, 01, 11} a 

množinu výstupov Y = {(y1y2)} = {00, 10, 01}. 

 Nech "1" je počiatočný stav a nech tento stav je stabilný pri vstupe 00. Potom pri sekvencii 

zmien vstupných premenných podľa Obr.7.15a možno nechať systém prebiehať po jednotlivých 

zmenách vstupov stavmi 2, 3, 4 a 1 a pri sekvencii podľa Obr.7.15b stavmi 2, 5, 6 a 1. Tieto stavy musia 

byť pritom stabilné pri príslušných vstupoch, t.j. stav 2 pri vstupe 10, stav 3 pri vstupe 00, stavy 4 a 6 pri 

vstupe 01 a stav 5 pri vstupe 11.  

 Prechodovú funkciu netreba definovať pre tie dvojice stav-výstup, ktoré sa nemôžu vyskytnúť. 

Pri stave 1 a vstupoch 11 a 01 netreba napr. definovať nasledujúce stavy. Z analýzy riešenia úlohy totiž 

vyplýva, že tieto vstupy sa nemôžu objaviť, lebo pri príchode tyče sa nemôžu súčasne zacloniť obidve 

fotobunky alebo aby druhá fotobunka bola zaclonená skôr než prvá. V danom prípade možno teda 

zostaviť neúplne určený automat. 

 Pri voľbe Moorovho automatu treba výstup 01 priradiť stavu 3 a výstup 10 stavu 5. Pri ostatných 

stavoch ostáva výstup 00. 

 V prechodovej tabuľke výsledného Moorovho neúplne určeného automatu (Tab.7.11) možno 

presvedčiť, že stavy 1, 4, 6 sa môžu zlúčiť do jedného stavu. Problém "zlučiteľnosti" stavov a možnosti 

minimalizácie počtu stavov sú opísané v ďalších častiach. 

 Tab.7.11 Prechodová tabuľka neúplne určeného automatu typu Moore 

       X(t) 

  S(t)  

 

   00   

 

   10 

 

   11 

 

   01 

 

   y1 

 

   y2 

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   1 

   3 

   3 

   1 

   - 

   1  

   2 

   2 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

   5 

   - 

   - 

   5 

   - 

   - 

   - 

   4 

   4 

   6 

   6 

   0 

   0 

   0 

   0 

   1 

   0    

   0 

   0 

   1 

   0 

   0 

   0 

 

 

 Obr.7.13 Diagram zmien premenných 
triediaceho systému z Obr.7.12 
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 Ukážeme ešte postup pri abstraktnej syntéze sériovej sčítačky, pre sčítanie dvoch n-rádových 

dvojkových čísel prichádzajúcich v sériovom kóde od najnižšieho rádu po najvyšší. Bloková schéma 

sčítačky je na Obr.7.16.  

 Napr. sčítanie dvoch dvojkových čísel A = 00111100 

a B = 01011010 sa urobí podľa pravidiel počítania v 

dvojkovej sústave nasledovne 

 A  0 0 1 1 1 1 0 0  

 B  0 1 0 1 1 0 1 0 

 Y  1 0 0 1 0 1 1 0 

 P  0 1 1 1 1 0 0 0 

Y predstavuje súčet A + B a P prenos do vyššieho rádu. 

 Množina vstupov X = {X0, X1, X2, X3}, kde X0 = 00, X1 = 01, X2 = 10, X3 = 11 (prvé číslo v dvojici 

udáva hodnotu vstupnej premennej a a druhé hodnotu vstupnej premennej b. Množina výstupov je 

tvorená dvoma stavmi Y = {0, 1}. Obvod navrhneme ako automat typu Mealy. Východiskový vnútorný 

stav sa označí S0 a priradí sa mu význam "prenos je nulový". V tomto stave môžu sa na vstupe objaviť 

všetky štyri kombinácie hodnôt vstupných premenných. Nasledujúcim stavom δ(S0, X0) je znova stav S0, 

pretože pri sčítaní a + b + p = 0 + 0 + 0 = 0 prenos do vyššieho rádu je nulový. Výstup λ(S0, X0) = 0 

(Tab.7.12). Nasledujúcim stavom δ(S0, X1) je takisto stav S0, lebo a + b + p = 0 + 1 + 0 = 1 a prenos je 

znovu nulový. Výstup automatu v tomto prípade je však iný λ(S0, X1) = 1. Úplne rovnaká situácia je pri 

vstupe X2. Pri vstupe X3 nasledujúci stav δ(S0, X3) = S1, lebo a + b + p = 1 + 1 + 0 = 10, teda výstup je 

nulový a prenos rovný 1. Teda λ(S0, X3) = 0. 

 V stave S1 môžu sa vyskytovať tiež štyri rôzne vstupy. Pri troch z nich (X1, X2, X3) 

v nasledujúcom takte automat zostane v stave S1, lebo napr. pri X1 je a + b + p = 0 + 1 + 1 = 10, 

t.j. prenos je rovný 1. Pri stave S1 a vstupe X0 nasledujúcim stavom je stav S0, lebo a + b + p = 0 + 0 + 1 

= 1,t.j. prenos je nulový. Výstupy sú v tomto prípade tieto λ(S1, X0) = 1, λ(S1, X1) = 0, λ(S1, X2) = 0 a λ(S1, 

X3) = 1. 

 Tab.7.12 Tabuľka prechodov a výstupov sériovej sčítačky 

         X(t) 

   S(t) 

 

  X0 

 

  X1 

 

  X2 

 

  X3 

 

  X0 

 

  X1 

 

  X2 

 

  X3 

    S0 

    S1 

  S0 

  S0 

  S0 

  S1 

  S0 

  S1 

  S1 

  S1 

  0 

  1 

  1 

  0 

  1 

  0 

  0 

  1 

   S (t + 1)                        Y (t) 

Ak by sme chceli vyjadriť sériovú sčítačku ako automat typu Moore, museli by sme zväčšiť počet 

vnútorných stavov. 

 Ak automat je zadaný regulárnou udalosťou R môžeme jeho abstraktnú syntézu vykonať 

prostredníctvom derivácie udalosti R nad X podľa slova UX*, ktorá je definovaná vzťahom 

 }R   UZ|Z { = 
U

R





 (7.7) 

 
 

  Obr.7.14 Bloková schéma  
 sériovej sčítačky 
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teda je to opäť udalosť nad X, ktorá vyberá z R len slová obsahujúce začiatočný úsek U a tento 

začiatočný úsek U z nich vypúšťa. 

 Tak napr. nech R = 101 U 1101 U 10010 U 11111 je udalosť nad X = {0, 1} a nech U = 10. 

Potom 

 010  1 = 
U

R





 

a podobne 

 













 = 

0

R
   , = 

(101)

R
   111,  01 = 

(11)

R
 

Pre výpočet derivácie udalosti platia nasledujúce vzťahy 

 







 = 

U
 = 

U
 pre ľubovoľnú udalosť UX* (7.8) 

  



  = 

a

a
, ak a = a‘  




  = 

a

a
, ak a  a‘, pre ľubovoľné a, a'  X (7.9) 
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 , k(P) = , ak  P, resp.  k(P) =  , ak  P (7.11) 

 R.
U

R
 = 

U

R *

*








  (7.12) 

  )
U

R
(

V
 = 

(U.V)

R












 pre ľubovoľné U, V X* (7.13) 

 Postup abstraktnej syntézy automatu zadaného regulárnou udalosťou môžeme vyjadriť 

nasledujúcou procedúrou krokov [7]: 

 1. Pre danú regulárnu udalosť R sa nájdu všetky rôzne derivácie udalosti R podľa všetkých slov 

UX*, t.j. zostaví sa množina  

 }XU|
U

R
{ = D *





 (7.14) 

Pretože R je regulárna udalosť, množina D má konečný počet prvkov. 

 2. Ku každej derivácii z D sa priradí jeden stav automatu A. Derivácii R = 
R




 sa priradí 

počiatočný stav S0. 

 3. Zostaví sa množina K koncových stavov automatu A, }.
U

R
   | 

U

R
 { = K









  

 4. Prechodová funkcia δ automatu A sa určí takto:  

Ak 
U

R
 = 

)X(V.

R

p 






, pre U, V X* a  Xp X  a ak  S  

V

R
i




 a ,S 

U

R
  j



potom δ(Si, Xp) = Sj. 
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 5. Výstupná funkcia λ sa zostaví takto:  

pri automate typu Mealy  λ(Si, Xp) = 1, ak δ(Si, Xp)  K; 

pri automate typu Moore  λ(Si) = 1, ak Si  K. 

 Ako vidieť, podstatný krok opísaného postupu predstavuje vytváranie množiny D. Pri praktickom 

riešení namiesto hľadania derivácií R podľa všetkých slov U  X*, postupne zderivujeme udalosť R 

a z nej získané derivácie podľa všetkých symbolov Xp  X. Takto sa postupuje dovtedy, kým sa objavujú 

odlišné derivácie. 

 Postup si ozrejmíme na príklade abstraktnej syntézy obvodu, ktorý na výstupe y generuje 

hodnotu 1 práve vtedy, ak vstupné slovo zo začiatočného stavu je zakončené koncovkou 1101. 

 Regulárna udalosť, ktorú má rozpoznať automat svojím výstupom y, môžeme vyjadriť  

regulárnym výrazom Ry = (0  1)*.1101. Prvá časť (0  1)* uvedeného regulárneho výrazu predstavuje 

univerzálnu udalosť nad X, t.j. ľubovoľnú postupnosť  symbolov 0 resp. 1. Druhá časť regulárneho 

výrazu predstavuje koncovku 1101. 

 Podľa kroku 1 uvedeného postupu vytvárame množinu D derivácií udalosti  Ry.  

Najprv derivácií R = 
R

y

y




priradíme začiatočný stav S0. Potom derivujeme Ry podľa vstupov 0 a 1. 

 = .  .11011  0.
0

1)  (0
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Odlišnej derivácii R1 priradíme stav S1 a pokračujeme v derivovaní. 
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 Ďalšie odlišné derivácie už nedostávame, preto podľa kroku 3 určíme množinu koncových 

stavov K = {S4}. Vyplýva to z toho, že iba udalosť R4 obsahuje prázdne slovo Λ. 

 Podľa kroku 4 určíme prechodovú funkciu 

 δ(S0, 0) = S0, pretože R = 
0

R
y

y




. 

Podobne určíme ďalšie prechody a zapíšeme ich do prechodovej tabuľky (Tab.7.13). 

 Podľa kroku 5 iba λ(S3, 1) = 1, lebo iba δ(S3, 1)  K. V ostatných prípadoch výstupná 

funkcia nadobúda hodnotu 0 (Tab.7.13b). 

Tab.7.13 Tabuľka prechodov (a) a tabuľka výstupov (b) 

 S(t) 

X(t) 

 S0  S1  S2  S3  S4  S(t) 

X(t) 

 S0  S1  S2  S3  S4 

 0 

 1 

 0   0   3   0   0 

 1   2   2   4   2 

 0 

 1 

 0   0   0   0   0 

 0   0   0   1   0 

 

  Všimnime si, že v stavoch S1 a S4 sú rovnaké výstupy a prechody pre všetky vstupy, preto sa 

tieto stavy môžu zlúčiť. Uvedená problematika zlučovania stavov bude podrobnejšie rozoberaná 

v nasledujúcej kapitole. 

 Ak je činnosť sekvenčného logického systému zadaná vývojovým diagramom algoritmu 

riadenia, konečný automat určíme tak, že:  

a) logické podmienky uvedené v rozhodovacích vrcholoch stotožníme so vstupnými premennými 

automatu; 

b) akcie uvedené v operačných vrcholoch, resp. signály, ktoré ich aktivujú stotožníme s výstupnými 

premennými automatu; 

c) vnútorné stavy priradíme operačným vrcholom pre automat typu Moore resp. vstupom vrcholov, ktoré 

nasledujú za operačnými vrcholmi, pre automat typu Mealy. Počiatočnému vrcholu START a koncovému 

vrcholu STOP priradíme jeden východiskový stav S0 jak v prípade automatu Moore tak i v prípade 

automatu typu Mealy. Prechodová a výstupná funkcia je určená samotným vývojovým diagramom. 

 Postup abstraktnej syntézy sekvenčného logického systému zadaného vývojovým diagramom 

algoritmu činnosti ukážeme na príklade návrhu obvodu riadenia aritmetickej operácie sčítania dvoch 

dvojkových čísel, uložených v zhromažďovači A a v registri B v priamom kóde. Vývojový diagram 

algoritmu sčítania je uvedený na Obr.7.15. 

 Podmienkam uvedeným v rozhodovacích vrcholoch postupne priradíme vstupné premenné x1 

až x4. Vrcholom s rovnakými podmienkami A(0:1)=11 priradíme tú istú vstupnú premennú x3. Operáciám 

uvedeným v operačných vrcholoch postupne priradíme výstupné premenné y1 až y6. Rovnakým 

operáciám A(2:n):=A(2:n) znova priradíme tú istú výstupnú premennú y1. Vnútorné stavy automatu 

typu Moore priraďujeme jednotlivým operačným vrcholom. Pri určovaní vnútorných stavov vrcholom s 

rovnakými operáciami A(2:n):=A(2:n) priraďujeme rozdielne stavy S1 a S5 (Obr.7.15a), pretože 

prechodová funkcia v nich je rozdielna. Pri určovaní vnútorných stavov automatu typu Mealy stav S1 
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priradíme vstupu do rozhodovacieho vrcholu s podmienkou x3, ktorý nasleduje za operačným vrcholom s 

operáciou A(2:n):=A(2:n). Stav S1 nemôže byť priradený spoločnému vstupu do rozhodovacieho 

vrcholu x3, lebo by nasledoval priamo za rozhodovacím vrcholom x2. ďalšie dva stavy S2 a S3  sú na 

spoločnom vstupe nasledujúcom za dvoma operačnými vrcholmi (Obr.7.15b). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po vyznačení vstupných a výstupných premenných a po určení vnútorných stavov ľahko zostavíme graf 

prechodov a výstupov automatu typu Moore (Obr.7.16a) aj automatu typu Mealy (Obr.7.16b). 

 

 
 

Obr.7.15  Vývojový diagram sčítania v inverznom kóde s vyznačenými stavmi 
automatu typu Moore (a) a automatu typu Mealy (b) 
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7. 2.  POKRYTIE A EKVIVALENCIA AUTOMATOV. 

 Abstraktná syntéza vo všeobecnosti nie je jednoznačná. To znamená, že môžu existovať rôzne 

automaty, ktoré zodpovedajú zadanému systému. V dôsledku toho vzniká úloha zostrojiť ekvivalentný 

automat, ktorý vykonáva tú istú vstupno-výstupnú závislosť s menším prípadne najmenším počtom 

vnútorných stavov. Zmenšovanie počtu stavov sa robí za účelom zjednodušenia automatov, ktoré môže 

viesť k zjednodušeniu jeho technickej realizácie. Treba však poznamenať, že zmenšenie počtu stavov 

nemusí vždy viesť k zjednodušeniu štruktúry systému. Napriek tomu výhodnejším sa javí postup, 

v ktorom sa zostaví ekvivalentný automat s najmenším počtom stavov a ten sa prípadne upraví 

na automat s väčším počtom stavov tak, aby jeho technická realizácia bola čo najjednoduchšia. 

 Základné pojmy a metodika redukcie počtu stavov bude vysvetlená pre neúplne určené automaty. 

Automaty s úplne určenou prechodovou a výstupnou funkciou predstavujú špeciálny, z hľadiska 

redukcie stavov podstatne jednoduchší prípad. 

 V Tab.7.14 je uvedený príklad prechodovej a výstupnej funkcie neúplne určeného automatu 

A = (X, S, Y, δ, λ) [7]. Symbol "-" miesto stavu alebo výstupu značí neurčený bod funkcie δ resp. λ, 

namiesto ktorého možno do tabuľky vložiť ľubovoľný stav alebo výstup. 

 

 

 Obr.7.16  Graf prechodov automatu typu Moore (a) 
 a automatu typu Mealy (b) 
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 Tab.7.14 Tabuľka prechodov a výstupov neúplne určeného automatu 

       X(t) 

  S(t) 

   A    B    C    D    A    B    C    D 

      1 

      2 

      3 

      4 

      5 

   2 

   3 

   3 

   - 

   - 

- 
5 

4 

1 

- 

   3 

   2 

   - 

   2 

   1 

   2 

   - 

   5 

   -     - 

   0 

   0 

   0 

   - 

   - 

   1 

   1 

   1 

   1 

   - 

   - 

   0 

   - 

   - 

   1 

   0 

   - 

   0 

   - 

   - 

                                S(t+1)                                  Y(t) 

Tak napr., ak je systém v stave 1 a pôsobí vstup B, môže prejsť do ľubovoľného nasledujúceho stavu 

(napr. 4), ale musí generovať výstup 1. Ak je v stave 1 a pôsobí vstup C, potom nasledujúcim stavom 

má byť stav 3, avšak výstup môže byť ľubovoľný (napr. 0). 

 Najzákladnejšou otázkou, na ktorú treba najskôr dať odpoveď, je náhrada jedného automatu 

druhým - ekvivalentným. V ďalšom sa bude predpokladať, že porovnávané automaty sú rovnakého typu 

(Moore, Mealy) a ďalej, že automaty majú rovnaké množiny vstupov a výstupov. 

 Nech A = (X, S, Y, δ, λ) a A' = (X, S', Y, δ', λ') sú dva neúplne určené automaty. Bude sa hovoriť, 

že stav Si  S pokrýva stav Sj  S', čo bude značiť Si  Sj, vtedy a len vtedy, ak pre každé prípustné 

slovo U pre A a A' zo stavu Si a Sj platí: 

 λ(Si, U) = λ'(Sj, U)  

vždy vtedy, ak výstupná funkcia automatu A', t.j. funkcia λ', je definovaná. 

 Treba poznamenať, že definícia pokrytia platí i v špeciálnom prípade, v ktorom automaty A a A' sú 

totožné, a teda ide o dva stavy Si a Sj toho istého automatu.  

 Zmysel pokrytia možno ilustrovať na príklade. Nech stav Si pokrýva Sj a nech niektoré vstupné slovo 

U generuje zo stavu Sj výstupné slovo 0-1--0 (pomlčky značia nedefinované výstupy). Potom to isté 

vstupné slovo môže generovať zo stavu Si, napr. výstupné slovo 001-00. Tam, kde je výstup v prvom 

slove definovaný, musia byť výstupy totožné (podčiarknuté miesta). 

 Bude sa hovoriť, že automat A pokrýva automat A', čo sa bude značiť A  A', vtedy a len vtedy, 

ak pre každý stav Sj automatu A' existuje taký stav Si automatu A, že Si  Sj. 

 Ak automat A podľa definície pokrýva automat A', potom predstavuje dokonalú náhradu automatu 

A'. V definovaných bodoch sa správa A rovnako ako A', t.j. dáva pre to isté vstupné slovo ten istý 

výstup. Každý sekvenčný obvod zodpovedajúci automatu A zodpovedá teda aj automatu A'. 

 Dva automaty A a A' sa nazývajú ekvivalentné, čo značí A  A', vtedy a len vtedy, ak platí A  A', a 

súčasne A'  A. V prípade ekvivalencie sú obidva automaty vzájomne nahraditeľné. 

 V prípade dvoch úplne určených automatov A a A' ľahko možno dokázať nasledujúce tvrdenie. 

Nech A  A' a v A nie sú také stavy, ktoré nie sú dosiahnuteľné zo stavov pokrývajúcich stavy automatu 

A', tak platí tiež A'  A, a teda A  A'. 

 Redukcia počtu stavov konečného automatu predstavuje riešenie nasledujúceho problému. 

Je zadaný niektorý automat A' a má sa nájsť automat A, ktorý pokrýva automat A' a má menší počet 
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stavov, resp. najmenší počet stavov zo všetkých automatov pokrývajúcich automat A'. Automat 

s najmenším počtom stavov zo všetkých možných automatov pokrývajúcich daný automat sa nazýva 

minimálny, prípadne redukovaný. 

 Pre daný neúplne určený automat môže existovať viac minimálnych automatov. Pre úplne určený 

automat existuje jediný minimálny automat (ekvivalentný s daným automatom). Platí to, pravda, 

za predpokladu, že všetky automaty, ktoré sa líšia iba v symbolike označovania stavov (t.j. všetky 

izomorfné automaty) sa považujú za jediný.  

 Z hľadiska redukcie stavov a zostavenia minimálneho automatu hrá dôležitú úlohu pojem 

"zlučiteľnosť" stavov automatu. 

 Dva stavy Si a Sj automatu A = (X, S, Y, δ, λ) sa nazývajú zlučiteľné, čo značí Si  Sj, vtedy 

a len vtedy, ak pre každé vstupné slovo U prípustné pre  A zo stavov Si a Sj platí λ(Si, U) = λ(Sj, U) 

v prípade, že obidva výstupy sú definované. 

 Tak napr. ak niektoré dva stavy Si a Sj sú zlučiteľné a existuje niektoré vstupné slovo U, ktorému zo 

stavu Si zodpovedá výstupné slovo 0-1-10, potom tomu istému slovu U zo stavu Sj môže zodpovedať 

výstupné slovo 001--0. Výstupy musia byť rovnaké na podčiarknutých miestach, kedy sú obidva výstupy 

definované. 

 Rozdiel medzi zlučiteľnosťou a pokrytím je zrejmý z podmienok definície. V poslednom príklade 

z výstupných slov vidieť, že v danom prípade Si nepokrýva Sj a Sj  nepokrýva Si, hoci Si a Sj sú 

zlučiteľné, t.j. Si  Sj. 

 Zlučiteľnosť stavov značí - menej formálne, že dva stavy Si a Sj môžu byť nahradené jedným 

stavom Sk, a to takým, ktorý pokrýva obidva stavy Si a Sj. 

 V množine stavov automatu možno nájsť triedy, ktoré obsahujú iba vzájomne zlučiteľné stavy. 

Takéto triedy sa nazývajú triedy zlučiteľných stavov alebo jednoduchšie: triedy zlučiteľnosti.  Maximálna 

trieda zlučiteľnosti je potom taká trieda zlučiteľnosti Ci, pre ktorú neexistuje žiadna iná taká trieda 

zlučiteľnosti Cj, že Ci  Cj. 

 Na význam pojmov "zlučiteľnosť" a "trieda zlučiteľnosti" poukazujú vety, ktoré sú uvedené v ďalšom. 

 Veta 1. A = (X, S, Y, δ, λ) a A' = (X, S', Y, δ', λ') sú dva neúplne určené automaty. Ak stav Si  S 

pokrýva niektorú množinu stavov C  S', potom C je trieda zlučiteľnosti. 

 D ô k a z. Nech Sj a Sk sú dva stavy z C v automate A'. Pretože Si  Sj   a Si  Sk, platí pre každé 

prípustné slovo U, pre ktoré λ'(Sj, U)  a λ'(Sk, U) sú definované  

 λ(Si, U) = λ'(Sj, U), 

 λ(Si, U) = λ'(Sk, U) . 

Z toho vyplýva, že λ'(Sj, U) = λ'(Sk, U) vo všetkých prípadoch, v ktorých sú výstupy definované. Stavy Sj 

a Sk sú teda zlučiteľné. Pretože toto tvrdenie platí pre ľubovoľnú dvojicu Sj, Sk z C, množina C tvorí 

triedu zlučiteľnosti.  

 Pred uvedením ďalšej dôležitej vety treba definovať ešte uzlové pojmy "prípustnosť" a "úplnosť" 

súboru triedy zlučiteľnosti. 

 Nech Γ = {C1, C2, ..., Cm} je určitý súbor, v ktorom C1 sú triedy zlučiteľnosti, v množine stavov 

niektorého automatu A' = (X, S', Y, δ', λ'). Súbor Γ sa nazýva prípustný (prípadne uzavretý) vtedy a len 
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vtedy, ak pre každú triedu Ci = {Si1, ..., Sik} a pre každý vstup Xp  X množina stavov {δ(Si1, Xp), ..., 

δ(Sik, Xp)} padne do niektorej triedy Cj  Γ. Súbor Γ sa nazýva úplný, ak každý stav automatu A' je 

obsiahnutý aspoň v jednej triede z Γ. 

 Pri prípustnosti súboru ide v podstate o to, 

aby množina nasledujúcich stavov pre všetky stavy  

v každej triede a pre každý vstup Xp daného automatu 

práve padla do niektorej z tried v Γ ako ilustruje Obr.7.17. 

 Súbor Γ = {C1, C2, C3} = {{1, 2}, {2, 3}, {4, 5}} 

obsahuje 3 triedy zlučiteľnosti v množine stavov 

automatu A a Tab.7.12 (napr. stavy 1 a 2 sú zlučiteľné). 

Tento súbor je úplný, pretože každý stav z množiny 

S = {1, 2, 3, 4, 5} je obsiahnutý aspoň v jednej triede. Súbor 

je aj prípustný. Napr. nasledujúce stavy pre stavy 1 a 2 z triedy C1 pre vstup A sú stavy 2 a 3. Tieto stavy 

padnú do triedy C2 (dokonca priamo tvoria triedu C2). 

 Teraz možno pristúpiť k formulácii najdôležitejšej vety, na ktorej je založený princíp riešenia 

problému redukcie stavov. 

 Veta 2. Nech  Γ = {C1,..., Cm} je úplný súbor tried zlučiteľnosti v množine stavov S' automatu 

A' = (X, S', Y, δ', λ'). Nech ďalej A = (X, S, Y, δ, λ) je automat s množinou stavov S = {S1, ..., Sm}. Potom 

A pokrýva A' tak, že každý stav Si  S pokrýva práve jednu triedu Ci  Γ vtedy a len vtedy, ak súbor Γ 

je prípustný. 

 Z vety 2 vyplýva spôsob riešenia základného problému - zostavenie automatu A, ktorý pokrýva daný 

automat A' a má menší resp. minimálny počet stavov. Ak sa totiž podarí v množine automatu A' zostaviť 

úplný a prípustný súbor tried zlučiteľnosti, ktorý obsahuje menší počet tried zlučiteľnosti, potom možno 

zostaviť automat A, ktorý pokrýva automat A' a pritom má menší, resp. minimálny počet stavov. 

 Nech Γ = {C1, C2, ..., Cm} je súbor tried zlučiteľnosti na množine stavov automatu  A' = (X, S', Y, δ', 

λ'). Automat A = (X, S, Y, δ, λ), pokrývajúci automat A' spôsobom vyjadreným vo vete 2, sa zostaví 

nasledujúcim spôsobom: 

 Každej triede súboru Γ sa priradí jeden stav automatu A, t.j. S = {S1, S2, ..., Sm}. Prechodová 

funkcia δ sa zostaví takto: Pre každý vstup Xp  X 

 {δ'(Sj, Xp)  Sj  Ci}  Ck  δ(Si, Xp) = Sk. 

Ak nasledujúce stavy δ'(Sj, Xp) nie sú definované pre žiadny stav Sj  Ci, potom δ(Si, Xp) tiež nie je  

definované. 

 Výstupná funkcia λ sa zostaví podľa vzťahu λ(Si, Xp) = λ'(Sj, Xp) pre Mealyho automat, resp. λ(Si) = 

λ'(Sj) pre Mooreov automat, kde Sj je ľubovoľný stav z Ci, v ktorom je funkcia λ' definovaná. Ak funkcia 

λ'(Sj, Xp) nie je pre žiadny stav Sj  Ci definovaná, potom λ(Si, Xp), resp. λ(Si) je tiež nedefinovaná. 

 Problém hľadania automatu A, ktorý pokrýva daný automat A' a má najmenší počet stavov 

zo všetkých možných automatov pokrývajúcich A', spočíva teda v zostrojení prípustného a úplného 

súboru tried zlučiteľnosti s minimálne možným počtom tried zlučiteľnosti. Takýto súbor sa nazýva 

C
i
= {S , ..., S } 

i1 ik

{(S i1, Xp), ..., (S ik , Xp)}  



C
j

C
m

C
1

 

 Obr.7.17  Znázornenie podmienky  
 prípustnosti súboru tried zlučiteľnosti 
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minimálny. Zostavenie minimálneho súboru je obtiažna úloha. Množina všetkých maximálnych tried 

zlučiteľnosti je síce prípustná a možno ju urobiť aj úplnou, avšak vo všeobecnosti nie je ani zďaleka 

minimálna. Opak sa objavuje iba v niektorých prípadoch, napr. pri úplne určených automatoch. 

 Pri hľadaní dvojíc zlučiteľných stavov možno s výhodou vyjsť z nasledujúcej vety. 

 Veta 3. Dva stavy Si a Sj automatu A = (X, S, Y, δ, λ) sú zlučiteľné vtedy a len vtedy, ak pre každý 

vstup Xp  X platí: 

 1. λ(Si, Xp) = λ(Sj, Xp)  pri Mealyho automate, resp.   λ(Si) = λ(Sj)  pri Mooreovom automate  

 vždy vtedy, ak sú obidva výstupy definované; 

 2. δ(Si, Xp)  δ(Sj, Xp)  v prípade, že obidva nasledujúce stavy sú definované. 

 V ďalšom sa bude hovoriť, že množina stavov R implikuje množinu stavov P pri danom vstupe 

Xp  X, ak P je množina všetkých nasledujúcich stavov pre všetky stavy S1  R a vstup Xp, t.j. P = {δ(Si, 

Xp)  Si  R}. 

 Vychádzajúc z vety 3 možno formulovať nasledujúci postup, ktorého výsledkom sú všetky zlučiteľné 

(resp. nezlučiteľné) dvojice stavov daného automatu A = (X, S, Y, δ, λ). Postup vychádza zo zoznamu 

všetkých rôznych dvojíc stavov automatu A. 

 P o s t u p   1.  Zostavenie dvojíc zlučiteľnosti stavov 

 1. Označia sa tie dvojice Si, Sj pre ktoré  λ(Si, Xp)  λ(Sj, Xp) pre niektorý vstup Xp. Tieto dvojice sú 

nezlučiteľné. 

 2. Ak pre niektorú dvojicu Si, Sj platí λ(Si, Xp) = λ(Sj, Xp) pri všetkých vstupoch Xp, pri ktorých sú 

obidva vstupy definované, potom pre túto dvojicu sa vypíšu všetky dvojice stavov Sk, S'k, ktoré dvojica 

Si, Sj implikuje. 

 3. Pri všetkých dvojiciach Si, Sj, ktoré neboli doteraz označené ako nezlučiteľné, sa preskúmajú  

nimi implikované dvojice. 

 4. Ak niektorá dvojica Si, Sj implikuje inú dvojicu, ktorá bola označená ako nezlučiteľná, potom 

dvojica Si, Sj sa označí ako nezlučiteľná a prejde sa ku kroku 3. Ak žiadna takáto dvojica neexistuje, 

potom postup končí. Všetky dvojice neoznačené ako nezlučiteľné sú zlučiteľné. 

 Pri riešení postupu 1 na papieri možno s výhodou použiť tzv. implikačnú tabuľku. Táto tabuľka 

predstavuje akúsi polovičnú maticu, v ktorej každej dvojici stavov automatu je priradené políčko. Tabuľka 

zodpovedá polovičnej matici preto, lebo zlučiteľnosť je symetrická relácia, a teda netreba registrovať 

obidve dvojice (Si, Sj) a (Sj, Si). 

 Do políčok implikačnej tabuľky, zodpovedajúcich jednotlivým dvojiciam stavov Si, Sj automatu, 

sa zapisujú dvojice implikovaných stavov. Ak dvojica neimplikuje žiadnu inú dvojicu, potom sa príslušné 

políčko ponechá prázdne (čo značí definitívne zlučiteľnú dvojicu). Nezlučiteľnosť dvojice stavov 

sa označuje krížovým prečiarknutím príslušného políčka. Všetky políčka, ktoré na konci ostanú 

neprečiarknuté, zodpovedajú potom zlučiteľným dvojiciam stavov. 

 Postup 1 si ozrejmíme pri zostavovaní množiny dvojíc zlučiteľných stavov automatu A z Tab.7.12. 

 Na Obr.7.18a je zachytená situácia, ktorá vznikne po krokoch 1 a 2. Políčko (3, 5) ostáva prázdne, 

pretože táto dvojica stavov neimplikuje žiadnu inú dvojicu (pozri prechodovú tabuľku 7.12) nasledujúce 

stavy pre 3 a 5 pri jednotlivých vstupoch A, B, C, D sú (3, -), (4, -), (-, 1), (5, -). V políčku (1, 3) tabuľky sú 
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zapísané napr. dvojice (2, 3) a (2, 5), čo značí, že dvojica (1, 3) implikuje tieto dvojice, a to pri vstupe A, 

resp. D. Políčko (2, 5) je prečiarknuté (krok 1), čo značí, že dvojica je nezlučiteľná. 

  Na Obr.7.18b, c, d je vyznačená 

iterácia krokov 2 a 3 postupu 1. 

Finálna situácia je na Obr.7.18d. 

Na Obr.7.18c je prečiarknuté navyše 

aj políčko (1, 5), pretože obsahuje 

nezlučiteľnú dvojicu (1, 3). 

Na Obr.7.20d je napokon 

prečiarknuté aj políčko (2, 4), 

obsahujúce nezlučiteľnú dvojicu (1, 

5). Prečiarknutie ďalšieho políčka sa 

už nežiada. Neprečiarknuté políčka 

predstavujú dvojice zlučiteľných 

stavov. Treba ešte poznamenať, že 

opísaný proces sa robí v jednej 

tabuľke. 

 Pri hľadaní minimálneho súboru 

tried zlučiteľnosti je vhodné nájsť 

najprv zoznam všetkých 

maximálnych tried zlučiteľnosti. Túto úlohu možno riešiť postupom 2, ktorý vychádza z riešenia 

implikačnej tabuľky. 

 P o s t u p   2. Určovanie maximálnych tried zlučiteľnosti. 

 1. Začne sa vytvárať zoznam triedy zlučiteľnosti (C-zoznam) tak, že do neho zaradíme triedu, ktorá 

obsahuje stav prislúchajúci poslednému riadku implikačnej tabuľky.  

 2. Preberajú sa stĺpce implikačnej tabuľky postupne sprava doľava, a to nasledujúcim spôsobom: 

Nech Si je množina obsahujúca všetky tie stavy, ktorým v i-tom stĺpci implikačnej tabuľky (priradenom 

stavu I automatu) zodpovedá neprečiarknuté políčko. Urobí sa prienik množiny Si s každou triedou Cj v 

doteraz vytvorenom C-zozname. K C-zoznamu sa pridá nová trieda {{I}  {Si  Cj}}. Z nového 

C-zoznamu sa odstránia všetky duplicity a všetky triedy obsiahnuté v iných. Takto získaný C-zoznam 

predstavuje všetky maximálne triedy zlučiteľnosti daného automatu. 

 Správnosť práve opísaného postupu netreba exaktne dokazovať. Ide tu v podstate o to, že zo 

zlučiteľných dvojíc stavov vyplývajúcich zo stĺpcov implikačnej tabuľky, sa postupne vytvárajú najväčšie 

možné množiny, obsahujúce navzájom zlučiteľné stavy. Po prejdení všetkých stĺpcov, t. j. po zahrnutí 

všetkých zlučiteľných dvojíc, napokon sa takto zostavia maximálne triedy zlučiteľnosti. 

 Postup 2 si ozrejmíme pri vytváraní maximálnych tried zlučiteľnosti automatu A z Tab.7.12. Tvorba 

C-zoznamu začne zaradením stavu 5, ktorý prislúcha poslednému riadku implikačnej tabuľky 

z Obr.7.20d. Potom sa zostaví prienik S4  C = {5}  {5} = {5} a do C-zoznamu sa zaradí trieda 

{{4}  {5}} = {4, 5}, ktorá vylúči z neho v nej obsiahnutú pôvodnú triedu {5}. V ďalšom kroku zostaví sa 

množina S3 = {4, 5} obsahujúca všetky tie riadky, ktoré majú v stĺpci 3 neprečiarknuté políčko. Urobí sa 

 

 Obr.7.18  Vyhľadávanie dvojíc zlučiteľných stavov  
 v implikačnej tabuľke 

a) b) 

c) d) 
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prienik množiny S3 a súčasného C-zoznamu, t.j. S3  {4, 5} = {4, 5} a do zoznamu sa pridá trieda 

{{3}  {4, 5}} = {3, 4, 5}, ktorá z neho vylúči predtým vytvorenú triedu {4, 5}. Prechodom na 2. stĺpec sa 

zostaví množina S2 = {3}. Urobí sa prienik s C-zoznamom, ktorý stále obsahuje jedinú triedu {3, 4, 5}; 

S2  {3, 4, 5} = {3}. Do C-zoznamu sa vloží nová trieda {{2}  {3}} = {2, 3} atď. 

 Tvorba zoznamu bude nasledujúca: 

 i    Si                     C-zoznam 

 Prvý krok    {5} 

 4 S4 = {5}    {4, 5} 

 3 S3 = {4, 5}   {3, 4, 5} 

 2 S2 = {3}    {3, 4, 5}, {2, 3} 

 1 S1 = {2, 4}   {3, 4, 5}, {2, 3}, {1, 4}, {1, 2} 

Konečný C-zoznam predstavuje zoznam všetkých maximálnych tried zlučiteľnosti daného automatu. 

Maximálne triedy zlučiteľnosti zostavené postupom 2 tvoria prípustný a úplný súbor tried zlučiteľnosti. 

Žiaľ, tento súbor nie je pri neúplne určených automatoch vždy minimálny. 

 Kvôli kompaktnejšej formulácii definície pojmu "prostá trieda zlučiteľnosti" treba definovať pojem 

"množina implikovaných tried zlučiteľnosti". Množina implikovaných tried zlučiteľnosti (jednoducho 

implikovaná množina) Pi = {Ci1, ..., Cim} pre danú triedu zlučiteľnosti Ci automatu A je tvorená množinou 

všetkých tried zlučiteľnosti implikovaných triedou Ci pri jednotlivých vstupoch automatu, ktorá spĺňa 

nasledujúce podmienky: 

 1. Cij  obsahuje viac ako jeden stav, 

 2. Cij  Ci  

 3. Cij  Cik ak Cik  Pi a j  k.  

 Tak napr. implikované množiny pre jednotlivé maximálne triedy zlučiteľnosti automatu A z Tab.7.12 

sú nasledujúce množiny tried. 

Maximálne triedy {3, 4, 5}, {2, 3},  {1, 4},  {1, 2} 

Implikované množiny {{1, 4}, {1, 2}}, {{4, 5}},    {{2, 3}},    {{2, 3}} 

Implikované množiny sa ľahko nájdu pomocou prechodovej tabuľky automatu. Implikovaná množina pre 

triedu {3, 4, 5} je napr. množina {{1, 4}, {1, 2}} pozostávajúca z dvoch tried. Vyplýva to z toho, že trieda 

{3, 4, 5} implikuje pri vstupe B triedu {1, 4} a pri vstupe C triedu {1, 2}, ako to vidieť z prechodovej 

tabuľky 7.12. Každá z týchto tried obsahuje viac ako jeden stav (podmienka 1), žiadna z nich nie je 

obsiahnutá v triede {3, 4, 5} (podmienka 2) a napokon žiadna nie je obsiahnutá v inej triede (podmienka 

3). Pojem "implikovaná množina Pi pre triedu Ci" hrá dôležitú úlohu pri zostavovaní prípustných 

súborov tried pre daný automat. Ak sa totiž v procese zostavovania niektorého prípustného súboru 

zaradí trieda Ci, potom doň treba zaradiť (kvôli dosiahnutiu prípustnosti) aj ďalšie také triedy zlučiteľnosti, 

ktoré obsahujú jednotlivé triedy v množine Pi. 

 Teraz možno pristúpiť k definícii "prostá trieda zlučiteľnosti". 

 Trieda zlučiteľnosti Ci daného automatu A sa nazýva prostá vtedy a len vtedy, ak neexistuje 

žiadna iná trieda zlučiteľnosti Cj automatu taká, že platí: 

 Ci  Cj a Pi  Pj, 

kde Pi, Pj sú implikované množiny pre triedy Ci, resp. Cj. 



Matematický model činnosti sekvenčného obvodu 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 131 

 V ďalšom sa bude hovoriť, že trieda Cj vylučuje triedu Ci, ak Ci  Cj a súčasne Pi  Pj. 

 Použijúc túto terminológiu, možno povedať menej formálne, že prostá trieda zlučiteľnosti je taká 

trieda, ktorú nevylučuje žiadna iná trieda zlučiteľnosti daného automatu. 

 Myšlienka zavedenia pojmu prostá trieda je založená na nasledujúcej úvahe: Nech niektorá trieda 

Cr vylučuje triedu Cq. Potom pri zostavovaní niektorého úplného a prípustného súboru tried zlučiteľnosti 

pre daný automat môže trieda Cr úplne nahradiť triedu Cq. Trieda Cr obsahuje totiž všetky stavy 

automatu, ktoré obsahuje trieda Cq a navyše množina ňou implikovaných  tried Pr je menšia, prípadne 

rovnaká ako implikovaná množina Pq triedy Cq. V prípade zaradenia triedy Cr do súboru treba doň 

zaradiť menší, prípadne najviac rovnaký počet ďalších tried (obsahujúcich jednotlivé triedy implikovanej 

množiny) ako pri zaradení triedy Cq do súboru. Triedu Cq možno potom pri tvorbe súboru vypustiť a ďalej 

neuvažovať. 

 Prosté triedy sú práve tie triedy, ktoré nie sú vylúčené žiadnou inou triedou a predstavujú teda 

vhodných kandidátov pre zaradenie do zostavovaného súboru. Možno si všimnúť analógiu s pojmom 

"prostý implikant" pri riešení problému pokrytia Boolovej funkcie. 

 Idea výberu minimálneho súboru zlučiteľných tried z množiny prostých tried vychádza z nasledujúcej 

vety. 

 Veta 4.  Najmenej jeden minimálny súbor tried zlučiteľnosti obsahuje iba prosté triedy. 

 D ô k a z.  Nech existuje niektorý minimálny súbor, ktorý obsahuje triedu zlučiteľnosti Cj, ktorá nie je 

prostá. Nech Ci je prostá trieda, ktorá vylučuje triedu Cj (taká, zrejme, vždy existuje). Pretože prostá 

trieda Ci neimplikuje žiadne iné triedy, ktoré neimplikuje aj trieda Cj, a zahrňuje aj všetky stavy v Cj, 

možno triedu Cj nahradiť prostou triedou Ci.  

 Treba poznamenať, že nie všetky minimálne súbory obsahujú iba prosté triedy a taktiež, že nie 

všetky úplné a prípustné súbory zostavené z prostých tried sú minimálne. Veta 4 dovoľuje iba obmedziť 

pozornosť na prosté triedy s ubezpečením, že aspoň jeden minimálny súbor zostavený z prostých tried 

existuje. 

 Proces zostavenia množiny prostých tried zlučiteľnosti daného automatu sa začína s maximálnymi 

triedami a robí sa tak, že z danej triedy sa vytvoria podtriedy vypustením jedného prvku (stavu), pričom 

sa uvažujú všetky možnosti. Ak implikovaná množina niektorej podtriedy C je menšia ako implikovaná 

množina tej triedy, ktorá C obsahuje, potom táto podtrieda je prostá.  

 1. vyhľadanie množiny všetkých prostých tried zlučiteľnosti, 

 2. výber minimálneho súboru z tejto množiny. 

 Postup možno ilustrovať na príklade zostavovania množiny všetkých prostých tried zlučiteľnosti 

automatu A z Tab.7.12. Maximálne triedy zlučiteľnosti a príslušné implikované množiny sú: 

Maximálne triedy {3, 4, 5}, {2, 3},  {1, 4},  {1, 2} 

Implikované množiny {{1, 4}, {1, 2}}, {{4, 5}},    {{2, 3}},    {{2, 3}} 

 Z maximálnej triedy {3, 4, 5} možno postupne vybrať stavy 3, 4, 5, čím vzniknú podtriedy {4, 5}, {3, 

5} a {3, 4}. Týmto podtriedam zodpovedajú nasledujúce implikované množiny: 

 {4, 5},  {3, 5},  {3, 4} 

 {{1, 2}}        {{1, 4}} 
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 V každom prípade je implikovaná množina menšia ako pri maximálnej triede {3, 4, 5}. Podtriedy {4, 

5}, {3, 5} a {3, 4} možno teda zaradiť do zoznamu možných kandidátov na prosté triedy. Treba ich však 

porovnať s inými maximálnymi triedami a prostými triedami (generovanými v ďalšom postupe), ktoré ich 

obsahujú. Hneď však vidieť, že testované podtriedy nie sú obsiahnuté ani v jednej z ostatných 

maximálnych tried a nemôžu byť obsiahnuté ani v jednej z nich odvodených podtried. Podtriedy {4, 5}, 

{3, 5} a {3, 4} sú teda prosté triedy. 

 Z maximálnej triedy {2, 3} možno vytvoriť dve podtriedy {2} a {3}. Implikované množiny týchto 

jednoprvkových tried sú podľa definície automaticky prázdne množiny . Pretože implikovaná množina 

triedy {2, 3} je {{4, 5}}  ,triedy {2} a {3} možno zaradiť medzi možných kandidátov. Triedu {3} však 

vylučuje prostá trieda {3, 5}, ktorej implikovaná množina je taktiež . Ako prostá ostáva teda iba 

trieda {2}. Z maximálnych tried {1, 4} a {1, 2} možno podobným spôsobom odvodiť ďalšie prosté 

triedy {1} a {4}. 

 Napokon má zmysel ešte vyšetriť, či {5} je prostá trieda. Táto trieda je podtriedou už odvodených 

prostých tried {4, 5} a {3, 5}. Triedu {5} však vylučuje prostá trieda {3, 5}, ktorej implikovaná množina je 

taktiež . 

 Z nasledujúceho zoznamu maximálnych a všetkých ostatných prostých tried zlučiteľnosti s 

príslušnými implikovanými množinami vidieť, že žiadna trieda v zozname nevylučuje druhú. 

 Prosté triedy     Implikované množiny 

 {3, 4, 5}      {1, 4}, {1, 2} 

 {2, 3}      {4, 5} 

 {1, 4}      {2, 3} 

 {1, 2}      {2, 3} 

 {3, 5}          

 {3, 4}      {1, 4} 

 {4, 5}      {1, 2} 

 {1}           

 {2}           

 {4}           

 Výber súboru z množiny prostých tried zlučiteľnosti treba urobiť tak, aby boli splnené nasledujúce 

podmienky: 

 1. Každý stav je pokrytý aspoň jednou triedou súboru (podmienka úplnosti). 

 2. Ak sa vyberie niektorá prostá trieda Ci, nevyhnutne treba do súboru zaradiť ďalšie také 

prosté triedy Cj1, ..., Cjm, aby v týchto jednotlivých triedach boli zahrnuté všetky triedy 

implikovanej množiny Pi (podmienka prípustnosti). 

 3. Súbor je minimálny (podmienka minimálnosti). 
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 Postup výberu možno organizovať podobne ako pri pokrývaní bodov B-funkcie prostými implikantmi. 

Podmienky výberu sú však omnoho zložitejšie. V ďalšom opíšeme určitý heuristicky prístup k riešeniu 

problému výberu. Účinnou grafickou pomôckou pri tomto prístupe je tzv. implikačný graf, v ktorom 

možno v procese výberu tried ľahko sledovať podmienky prípustnosti. 

 Vrcholmi implikačného grafu sú 

prosté triedy zlučiteľnosti. Z vrcholu Ci 

do vrcholu Cj vedie orientovaná hrana 

vtedy a len vtedy, ak trieda Cj zahrňuje 

v sebe niektorú triedu z implikovanej 

množiny Pi pre triedu Ci. 

 Príklad implikačného grafu je na 

Obr.7.19. Vrcholmi tohto grafu sú 

prosté triedy automatu A z Tab.7.12. Z 

vrcholu 345 vedú hrany do vrcholov 14 

a 12, pretože implikovaná množina 

prostej triedy {3, 4, 5} je {{1, 4}, {1, 2}}. 

V danom prípade implikované triedy sú 

priamo totožné s prostými triedami {1, 

4} a {1, 2}. 

 Prvým krokom pri výbere minimálneho súboru je výber takých prostých tried, ktoré ako jediné 

pokrývajú (t.j. zahrňujú v sebe) niektorý stav automatu. Takéto triedy sa nazývajú podstatné. Podstatné 

triedy musí, zrejme, obsahovať každý úplný, teda aj minimálny súbor tried. 

 V ďalšom sa treba pokúsiť z nevybraných prostých tried odstrániť stavy, ktoré boli už pokryté 

vybranými prostými triedami. Ak takto redukovaná trieda je vylúčená niektorou inou prostou triedou, 

potom pôvodnú triedu možno odstrániť a v ďalšom postupe neuvažovať. Po tomto kroku treba prešetriť, 

či niektorá trieda  sa nestala podstatnou, t.j. či pokrýva ako jediná ešte nepokrytý stav automatu. 

Ak nevznikla žiadna podstatná trieda, treba vybrať niektorú alternatívu. Pri tomto možno s výhodou 

použiť implikačný graf. 

 Postup výberu si objasníme na príklade hľadania minimálneho súboru tried zlučiteľnosti automatu A 

z Tab.7. 12. Prosté triedy a nimi implikované množiny sú prehľadne (v skrátenej forme zápisu tried) 

uvedené na Obr.7.19 v implikačnom grafe. 

 Ľahko sa možno presvedčiť, že ani jedna prostá trieda nie je podstatná. Proces výberu treba začať 

vybratím vhodnej alternatívy priamo pomocou implikačného grafu. 

 Z grafu ihneď vidieť, že prípustný a úplný súbor tvoria triedy 1, 2, 4, 35. V tomto súbore je 

automaticky splnená podmienka prípustnosti, pretože implikovaná množina každej triedy je prázdna. 

Súbor má 4 triedy a vedie na štvorstavový automat. Treba nájsť súbor s menším počtom tried. 

 Ak sa zvolí trieda 34 ako východisková, treba vybrať aj triedu 14 a ako dôsledok triedy 23, 45, 12. 

Triedu 34 možno z tohto súboru vypustiť, lebo stavy 3, 4 sú pokryté zostávajúcimi triedami a okrem toho 

trieda 34 nie je implikovaná žiadnou inou triedou. Z rovnakých dôvodov možno vypustiť aj triedu 14. 

 

 Obr.7.19  Implikačný graf automatu A z tab. 7.12 
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Súbor tvorený zostávajúcimi triedami 23, 45, 12 pokrýva všetky stavy a je prípustný (treba si všimnúť 

slučku 12, 23, 45 v grafe). 

 V tomto jednoduchom prípade sa ľahko možno presvedčiť, že všetky ostatné úplné a prípustné 

súbory majú väčší počet tried ako 3. Na základe vety 4 možno tvrdiť, že súbor Γ = {{12}, {23}, {45}} je 

minimálny. 

 Použitím tohto súboru zostrojíme automat A', ktorý pokrýva automat A z Tab.7.14. 

 Každej triede súboru Γ sa priradí jeden stav automatu A': {1, 2}  Q, {2, 3}  R, {4, 5}  T, teda 

S' = {Q, R, T }. 

 Určenie prechodovej funkcie δ' 

 {δ(1, A), δ(2, A)} = {2, 3}  C2  δ'(Q, A) = R 

 {δ(1, B), δ(2, B)} = {5}  C3  δ'(Q, B) = T 

 {δ(1, C), δ(2, C)} = {2, 3}  C2  δ'(Q, C) = R 

 {δ(1, D), δ(2, D)} = {2}  C1 resp. {2}  C2  δ'(Q, D) = Q resp. R       atď. až napokon 

 {δ(4, D), δ(2, D)} - nie sú definované  δ'(T, D) nie je definovaná. 

 Určenie výstupnej funkcie λ' 

 λ'(Q, A) = λ(2, A) = 0   (alebo λ(1, A) = 0) 

 λ'(Q, B) = λ(1, A) = 1   (alebo λ(2, A) = 1) 

 λ'(Q, C) = λ(2, C) = 0 

atď. až napokon λ'(T, D) je nedefinovaná, pretože ani pre jeden stav z C3 = {4, 5} a vstup D nie je 

výstupná funkcia λ definovaná.  

 Funkcie δ' a λ' sú uvedené v prechodovej tabuľke automatu A'  A, (Tab.7.15), v ktorej sú zapísané 

funkcie δ a λ v tvare .S i

Y j  

 Tab.7.15 Automat A', ktorý pokrýva automat A z Tab.7.14 

        X(t) 

   S(t) 

       A 

 

       B        C       D 

       Q 

       R 

       T 

       R0  

       R0 

       - 

       T1 

       T1 

       Q1 

       R0 

     Q/T0 

       Q1 

    Q/R0 

      T0 

      - 

 
                                               Y(t) 
                                       s(t+1) 
 

 V prípade úplne určeného automatu maximálne triedy zlučiteľnosti sú triedy ekvivalencie, tvoriace 

rozklad množiny stavov automatu, pretože pre každé dve rôzne triedy Ci, Cj platí: 

 Ci  Cj = . 

 Vyplýva to priamo z toho, že každý stav sa môže nachádzať iba v jednej triede zlučiteľnosti 

- ekvivalencie. 

 Maximálne triedy zlučiteľnosti - triedy ekvivalencie tvoria potom jediný minimálny súbor daného 

automatu. Zo súboru všetkých minimálnych tried sa vychádza teda pri zostavení minimálneho 
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(redukovaného) automatu. Okrem rôznej symboliky pri označení stavov (izomorfizmus) je tento automat 

jediný. 

 Problém zostavenia minimálneho automatu spočíva v zostavení tried ekvivalencie - maximálnych 

tried zlučiteľnosti. 

 Doteraz sa v časti 7. porovnávali automaty rovnakého typu (Moorov, resp. Mealyho). Niekedy treba 

previesť jeden typ automatu na druhý, a preto treba si aspoň stručne  všimnúť problém prevodu. 

Pre jednoduchosť sa budú uvažovať iba úplne určené automaty. Najskôr treba definovať pojem 

ekvivalencie automatov rôzneho typu (s rovnakými množinami vstupov a výstupov). 

 Mooreov automat A = (X, S, Y, δ, λ) a Mealyho automat A' = (X, S', Y, δ', λ') sa nazývajú 

ekvivalentné vtedy a len vtedy, ak A  A' a A'  A, pričom pokrytie automatu jedného typu automatom 

druhého typu sa definuje formálne rovnako ako pri automatoch rovnakého typu okrem prázdneho 

slova Λ, t.j. výstupy automatov sú rovnaké pre všetky vstupné slová U  X* - {Λ}. Tento spôsob definície 

vyplýva z toho, že vstupné slová automatov rôzneho typu sú vzájomne posunuté o 1 krok. 

 Formálny prepis automatu jedného typu na ekvivalentný automat druhého typu sa najlepšie objasní 

na príkladoch. 

 Nech A = (X, S, Y, δ, λ) je Moorov automat zadaný prechodovou tabuľkou Tab.7.16a. Ekvivalentný 

Mealyho automat A' = (X, S', Y, δ', λ') sa zostaví tak, že množina stavov S' = S s prechodovou funkciou 

δ' = δ a výstupnou funkciou λ' je definovaná vzťahom 

  λ'(Si, Xj) = λ[δ(Si, Xj)]  

pre  každý  vstup Xj  a  stav Si Moorovho automatu A (výstup automatu A'  je daný výstupom automatu 

A  v  nasledujúcom stave - λ'(S(t), X(t)) = λ[S(t+1)]). 

 Mealyho automat A' je v Tab.7.16b. 

 

 Tab.7.16 Ekvivalentné automaty rôzneho typu 

    a - automat typu Moore;    b - automat typu Mealy  

     X(t) 

 S(t) 

0 1 Y       X(t) 

 S(t) 

0 1 0 1 

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

2 

6 

2 

1 

3 

5 

1 

5 

1 

3 

1 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

      1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

2 

6 

2 

1 

3 

5 

1 

5 

1 

3 

1 

4 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

 

 Automat A' nie je minimálny napriek tomu, že Moorov automat A je minimálny. Stavy 1 a 3 sú 

zlučiteľné - ekvivalentné. Triedu ekvivalencie {1, 3} možno pokryť jedným stavom. Existuje teda 

minimálny Mealyho automat A' s piatimi stavmi, ktorý je ekvivalentný s  Moorovým automatom A 

so šiestimi stavmi. 

 Ak sa má nájsť Moorov automat A', ktorý je ekvivalentný s Mealyho automatom A (Tab.7.17) 

je postup trochu zložitejší. 
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 Tab.7.17 Tabuľka prechodov (a) a výstupov (b) automatu typu Mealy 

a)        b) 

         X(t) 

  S(t)  

0 1         X(t) 

 S(t) 

0 1 

       1 

       2 

       3 

1 

3 

3 

2 

2 

1 

       1 

      2 

      3 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

 

 Pri riešení tejto úlohy je výhodné zapísať tabuľku prechodov a tabuľku výstupov do jednej tabuľky 

(Tab.7.18a), v ktorej sú dvojice S(t+1) a Y(t) zapísané v tvare .S i

Y j  

 Tab.7.18 Automat A typu Mealy (a) a jemu ekvivalentný automat A' typu Moore (b) 

a)            b) 

        X(t) 

  S(t) 

0 1        X(t) 

  S(t) 

0 1  

Y 

      1 

      2 

      3 

10 

30 

31 

21 

20 

10 

      10 

     20 

     21 

     30 

     31  

10 

30 

30 

31 

31 

21 

20 

20 

10 

10 

0 

0 

1 

0 

1 

                     δλ                                     δ'            λ' 

 

 Navzájom rôznym dvojiciam (Si, Yk); Si  S; Yk  Y; Mealyho automatu, zapísaným vo vnútri 

prechodovej tabuľky, sa priradia rôzne stavy automatu A'. V automate A existuje 5 rôznych dvojíc 

10, 20, 21, 30, 31. Týmto dvojiciam zodpovedá 5 rôznych stavov množiny S' Moorovho A'. Kvôli 

jednoduchosti a názornosti možno zvoliť symboliku tak, aby dvojice (Si, Yk) reprezentovali priamo 

symbol stavu automatu A', teda S'= {10, 20, 21, 30, 31}. 

Prechodová a výstupná funkcia sa zostaví tak, aby platilo: 

 δ'(Si
Yk, Xj) = δ(Si, Xj) λ(Sj, Xj) 

 λ'(Si
Yk) = Yk 

pre každé Si
Yk  S' a Xj  X. 

 Moorov automat A', zostavený opísaným spôsobom, je v Tab.7.18b. Nie je ťažko vidieť, že tento 

automat je ekvivalentný so zadaným Mealyho automatom A. 

 Počet stavov minimálneho Moorovho automatu je väčší, v najlepšom prípade rovnaký, ako počet 

stavov minimálneho Moorovho automatu, ktorý je ekvivalentný s daným automatom. 
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8. ŠTRUKTÚRNA SYNTÉZA SEKVENČNÝCH OBVODOV 

 Funkcia konečného automatu ako  abstraktného modelu sekvenčného systému je popísaná 

vzťahmi (7.2) a (7.3) prípadne (7.3a). Pri technickej realizácii systému ako sekvenčného obvodu sú 

vstupy a výstupy reprezentované kombináciami hodnôt vstupných premenných x1, x2, ..., xn 

a výstupných premenných y1, y2, ..., ym. Vnútorné stavy automatu sa tiež realizujú kombináciami hodnôt 

vnútorných stavov premenných p1, p2, ..., pr. Jednotlivé vnútorné premenné sú v štruktúre sekvenčného 

obvodu realizované pamäťovými prvkami tzv. elementárnymi automatmi. Takto je daná základná 

štruktúra pamäťového sekvenčného obvodu (Obr.8.1). 

 Syntéza pamäťového sekvenčného  

obvodu predstavuje proces zostavenia 

štruktúry obvodu resp. technickej realizácie 

obvodu, ktorý pozostáva z predpísaného 

súboru prvkov (kombinačných i pamäťových) 

a vykonáva zadanú funkciu. Východiskom pri 

syntéze sekvenčného obvodu budeme 

považovať automat vyjadrený tabuľkou 

prechodov a výstupov resp. grafom 

prechodov. 

 Úloha syntézy sekvenčného obvodu 

s pamäťovými členmi zahrňuje kódovanie 

stavov, voľbu elementárnych automatov, určenie tzv. budiacich funkcií elementárnych automatov, 

určenie výstupných funkcií obvodu a zostavenie celkovej štruktúry obvodu. Pri zadanej pamäťovej časti 

(zvolených elementárnych automatoch) sa úloha syntézy sekvenčného obvodu prevádza na syntézu 

jeho kombinačnej časti, t.j. na určenie štruktúry budiacich funkcií 

 qik(t) = fik[p1(t), ..., pr(t), x1(t), x2(t), ..., xn(t)]  (8.1) 

pre i = 1, 2, ..., r a k = 1, 2, ..., vi, kde r je počet vnútorných premenných a vi - počet vstupných kanálov 

i-tého pamäťového člena 

a výstupných funkcií y1, y2, ..., ym (m - počet výstupných premenných) 

 yj(t) = λj[p1(t), p2(t), ..., pr(t), x1(t), x2(t), ..., xn(t)] (8.2) 

 Budiace funkcie qik predstavujú vstupné premenné pamäťových členov. 

 Ak pri prechode obvodu z jedného stavu do druhého majú zmeniť svoje stavy viaceré elementárne 

automaty, potom medzi signálmi, postupujúcimi k rôznym automatom po rozličných cestách 

obsahujúcich rozdielny počet logických prvkov, vznikajú tzv. súbehy. Pamäťový člen, ktorý "vyhrá" 

tento súbeh, t.j. zmení svoj stav skôr ako ostatné pamäťové členy, môže prostredníctvom spätných 

väzieb zmeniť signály na vstupoch niektorých pamäťových členov skôr, ako ostatné pamäťové členy 

dosiahli zmenu svojich stavov. To môže zapríčiniť prechod obvodu do stavu, ktorý nebol požadovaný. 

V procese prechodu zo stavu Si do stavu Sj, pod vplyvom vstupného stavu Xp, (Obr.8.2.) obvod sa môže 

dostať do rôznych medzistavov (Sk, Sm) v závislosti od toho, ktorý elementárny automat zmení svoj stav 

 

 Obr.8.1  Štruktúra sekvenčného obvodu 
       s pamäťovými prvkami 
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skôr. Ak pri tom istom vstupnom stave Xp uskutoční sa prechod z medzistavov Sk a Sm do stavu Sj 

(Obr.8.2.a), potom takéto súbehy sú prípustné resp. nekritické.  

 Ak však v danom obvode pod vplyvom toho istého vstupu Xp je prechod napr. zo stavu Sk do Sq, 

Sq  Sj (Obr.8.2.b), potom obvod môže prejsť nie do stavu Sj, ale do stavu Sq, čím dôjde k narušeniu 

jeho správnej činnosti. Takéto súbehy sa nazývajú kritickými a musia byť v sekvenčnom obvode 

odstránené. 

 V synchrónnych sekvenčných obvodoch sa vplyv súbehov odstraňuje synchronizačnými impulzmi 

určitej dĺžky. V asynchrónnych obvodoch uvedené súbehy sa môžu odstrániť vhodným kódovaním 

vnútorných stavov obvodu. 

 Aby sa dosiahla požadovaná činnosť synchrónneho sekvenčného obvodu, je potrebné vhodne 

nastaviť parametre časového priebehu synchronizačnej premennej, ktorá obvykle sa označuje 

písmenom h a privádza sa na vstupný kanál elementárnych automatov. Doba trvania Δ 

synchronizačného impulzu h musí byť minimálne taká, aby počas jeho trvania sa mohol uskutočniť 

požadovaný prechod v sekvenčnom 

obvode. Zmena vnútorného stavu sa 

prostredníctvom spätných väzieb 

dostáva na vstupné kanály 

kombinačnej časti (vnútorné vstupy) 

a môže zapríčiniť ďalšiu neželanú 

zmenu vnútorného stavu obvodu, 

preto maximálna doba trvania 

synchronizačného impulzu nesmie 

byť väčšia ako minimálne 

oneskorenie spätnej väzby. 

 Označme medzné hodnoty oneskorení, s ktorými sa zmeny na vstupe elementárneho automatu 

prejavujú na jeho výstupe - τmin a τmax, a medzné hodnoty oneskorení, s ktorými zmena na výstupe 

elementárneho automatu sa prejavuje na jeho vstupe (oneskorenie, s ktorým sa realizujú budiace 

funkcie) - tmin a tmax. Medzné hodnoty oneskorení v uzavretých spätnoväzobných slučkách obvodu sú 

potom τmin + tmin a τmax + tmax. Podľa uvedeného doba trvania synchronizačného impulzu musí spĺňať 

nasledujúce podmienky: 

  Δmin  Δ  τmin + tmin  (8.3) 

kde  Δmin  predstavuje minimálnu dobu trvania synchronizačného impulzu potrebnú na preklopenie 

elementárneho automatu.  

     Nech po príchode synchronizačného impulzu sa sekvenčný obvod dostane do stavu Si. Ďalší 

synchronizačný impulz, pri ktorom sa uskutoční prechod zo stavu Si do stavu Sj na základe vzťahu 

Sj = δ(Si, Xp), sa môže objaviť iba vtedy, ak sa stav Si prostredníctvom spätných väzieb objaví na 

vstupných kanáloch pamäťového člena. To znamená, že perióda T impulzného priebehu 

synchronizačnej premennej musí spĺňať podmienku 

T  τmax + tmax     (8.4) 

 

 Obr.8.2.  Fragment grafu prechodov zodpovedajúci súbehu 

 (a -nekritickému; b - kritickému) 

t 



Štruktúrna syntéza sekvenčných obvodov 
                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 139 

 

 Podmienky (8.3) a (8.4) vyplývajú priamo z požiadaviek 

správnej funkcie synchrónneho sekvenčného obvodu, 

ktorého štruktúra je zobrazená na Obr.8.3. 

 Nevyhnutnosť splnenia podmienky (8.4) určuje 

maximálnu rýchlosť činnosti synchrónneho sekvenčného 

obvodu, ktorá sa vyjadruje pomocou frekvencie periodického 

impulzného priebehu synchronizačnej premennej 

 
t + 

1
 = 

T

1
 = f

maxmaxmin

max


              (8.5) 

 

8. 1.  ELEMENTÁRNE AUTOMATY 

 Elementárnym automatom sa nazýva sekvenčný obvod typu Moore s dvoma vnútornými stavmi a 

úplným systémom prechodov. Výstupná premenná elementárneho automatu je totožná s jeho vnútornou 

premennou označovanou písmenom p. Hovorí sa, že automat sa vyznačuje úplným systémom 

prechodov, ak pre každé dva vnútorné stavy Si, Sj  S existuje vstup Xk, že platí 

 δ(Si, Xk) = Sj    (8.6) 

t.j. existuje priamy prechod z každého stavu Si  S do ľubovoľného stavu Sj  S. Ak množina stavov 

elementárneho automatu sa označí S = {0, 1}, potom úplný systém prechodov je tvorený štyrmi 

prechodmi 0 - 0, 0 - 1, 1 - 0, 1 - 1. 

 V praxi najčastejšie stretávame elementárne automaty s jedným, dvoma niekedy aj s troma 

budiacími vstupmi. Existujú štyri typy elementárnych automatov s jedným vstupom. Tabuľky prechodov 

prislúchajúce týmto automatom sú uvedené v Tab.8.1. 

 Tab.8.1 Tabuľky prechodov elementárnych automatov s jedným budiacim vstupom 

a)             b) 

 X(t) 
S(t) 

 0  1  
 X(t) 
S(t) 

 0  1 

  0  0  1    0  0  1 

  1  0  1    1  1  0 

     S(t+1)          S(t+1) 

c)               d) 

 X(t) 
S(t) 

 0  1 
  X(t) 

S(t) 
 0  1 

  0  1  0    0  1  0 

  1  1  0    1  0  1 

     S(t+1)          S(t+1) 

 

 Obr.8.3  Štruktúra synchrónneho 
 sekvenčného obvodu s vyznačením 
  oneskorení 
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 Vytvoriť iné typy elementárnych automatov s jedným vstupom, ktoré by sa vyznačovali úplným 

systémom prechodov nie je možné. V praxi sa však používajú iba prvé dva z uvedených elementárnych 

automatov (Tab.8.1a, b), lebo v ďalších dvoch nasledujúci stav S(t+1) je rovný inverzii nasledujúceho 

stavu jedného z predchádzajúcich automatov (stav S(t+1) z Tab.8.1c je inverziou stavu S(t+1) 

z Tab.8.1a a S(t+1) z Tab.8.1d je inverziou S(t+1) z Tab.8.1b).  

 V elementárnom automate z Tab.8.1a vnútorný stav S(t+1) v čase (t + 1) resp. premenná p(t+1), 

ktorá ho reprezentuje, má rovnakú hodnotu ako vstupná premenná q(t) automatu v čase t 

 p(t + 1) = q(t) (8.7) 

Hovoríme, že tento typ elementárneho automatu opakuje hodnotu vstupnej premennej s oneskorením o 

jeden takt a nazývame ho opakovacím, niekedy tiež oneskorovacím obvodom alebo obvodom typu D. 

 Elementárny automat z Tab.8.1b mení svoj vnútorný stav na opačný iba vtedy, ak jeho vstupná 

premenná q(t) nadobúda hodnotu 1. V prípade, že q(t) = 0 sa stav automatu nemení. Hodnota vnútornej 

premennej p(t+1) v čase (t + 1) sa môže vyjadriť sčítaním vstupnej premennej qs(t) a vnútornej 

premennej p(t) modulo 2 

 p(t + 1) = qs(t)  p(t)     (8.8) 

Preto elementárny automat z Tab.8.1b sa nazýva sčítacím (preklápacím) alebo jednoducho obvodom 

typu T.  

 Z elementárnych automatov s dvoma vstupnými premennými sa najviac používajú automaty 

zadané tabuľkami prechodov (Tab.8.2).     

 Tab.8.2 Tabuľka prechodov EA typu RS (a) a JK (b) 

a)        b) 

 q0q1 

 p 

 00  01   11  10   q0q1 

 p 

 00  01  11  10 

 0  0  1  -  0   0  0  1  1  0 

 1  1  1  -  0   1  1  1  0  0 

         p(t+1)      p(t+1) 

 Elementárny automat z Tab.8.2a pri vstupe q0 = 0, q1 = 0 zotrváva v rovnakom stave ako bol 

predtým. Ak q0 = 1 a q1 = 0, obvod prechádza do stavu 0 (q0 - nulovací signál - anglicky "RESET" - 

nastav späť na 0). V prípade, že q0 = 0, q1 = 0, obvod prechádza do stavu 1 (q1 - nastavovací signál - 

anglicky "SET" - nastav 1). Vstupný stav q0 = q1 = 1 je neprípustný. Tento typ obvodu sa nazýva 

RS-automat. 

 Automat z Tab.8.2b sa od automatu z Tab.8.2a líši iba v tom, že pri vstupnej kombinácii q0 = q1 = 1 

mení svoj stav na opačný. Jeho vstup q0 sa označuje často ako K a q1 ako J a automat sa nazýva 

automatom typu JK.  

 Vhodným zápisom pre popis činnosti elementárnych automatov sú matice prechodov, v ktorých 

počet riadkov je rovný počtu prechodov v úplnom systéme prechodov a počet stĺpcov sa rovná počtu 

vstupných premenných elementárneho automatu. Prvok uij matice prechodov vyjadruje hodnotu 

vstupnej premennej qj elementárneho automatu, pri ktorej sa môže uskutočniť prechod i. 
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 Ak prechod elementárneho automatu 0 - 0 sa zoberie ako prvý, prechod 0 - 1 ako druhý, prechod 

1 - 0 ako tretí a prechod 1 - 1 ako štvrtý, potom matice prechodov pre jednotlivé elementárne automaty 

budú nasledovné 

      D:         T:         RS:               JK:                 

p(t) p(t+1)     qd(t)       qs(t)       q0(t) q1(t)       q0(t) q1(t)   

   0  0          0     0           r1     0           r1    0     

   0  1          1         1            0     1           r2    1      

   1  0          0        1           1     0           1     r3     

   1  1          1        0            0     r2          0     r4     
 

     V matici prechodov elementárneho automatu prvky označené symbolom ri vyjadrujú skutočnosť, že 

prechod zodpovedajúci príslušnému riadku sa uskutoční, ak namiesto ri sa dosadí 0 alebo 1. V matici 

elementárneho automatu typu RS resp. JK neurčené prvky ri nie sú viazané. To znamená, že napr. 

prechod 1  1 zodpovedajúci štvrtému riadku sa uskutoční vtedy, ak pri q0 = 0 bude raz q1 = 0 

a inokedy q1 = 1. 

 Jednotlivé typy elementárnych automatov sa môžu 

realizovať určitým zapojením elektronického obvodu 

resp. zostaviť ho vo forme spätnoväzobného obvodu 

zostaveného z  kombinačných logických členov. 

     Napr. elementárny automat typu RS zadaný 

tabuľkou prechodov (Tab.8.2a) sa môže realizovať 

zapojením podľa Obr.8.4.  

Elementárne automaty sú realizované vo forme 

integrovaných obvodov. Integrovaný obvod SN 7474 

obsahuje dva elementárne automaty typu D riadené nábežnou hranou hodinového impulzu. V 

integrovanom obvode SN 7475 sú štyri jednoduché elementárne automaty typu D, ktoré menia svoj stav 

v priebehu trvania hodinového impulzu 

h = 1. Integrované obvody SN 7472, 

SN 7473, SN 7476 obsahujú (jeden resp. 

dva) elementárny automat typu JK, ktorý je 

riadený počas nábežnej a dobehovej hrany 

hodinových impulzov. Vstup sa 

zaznamenáva pri nábežnej hrane, výstup 

sa mení pri dobehovej hrane hodinových 

impulzov. 

  V štruktúrnych schémach sa 

elementárne automaty kreslia 

prostredníctvom značiek, ktoré podľa 

návrhu normy pre grafické značky 

logických obvodov sú uvedené na Obr.8.5. 

 

 Obr.8.4  Štruktúrna schéma EA typu RS 

 

  

Obr.8.5  Značky niektorých typov elementárnych 

automatov 



Logické systémy 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 142 

8. 2.  URČENIE BUDIACICH FUNKCIÍ ELEMENTÁRNYCH 

AUTOMATOV 

  Podľa postupu naznačeného na začiatku tejto kapitoly po voľbe typov elementárnych automatov, 

ktoré sa budú používať pri syntéze, a po kódovaní stavov nasleduje určenie budiacich funkcií 

elementárnych automatov. Budiace funkcie sa určia podľa požadovaných prechodov obvodu, ktoré 

spolu so zvoleným kódovaním vnútorných stavov určujú požadované prechody elementárnych 

automatov. Aby sa pre určitý vstupný a vnútorný stav obvodu uskutočnili požadované prechody 

elementárnych automatov musia v danom stave obvodu budiace funkcie elementárnych automatov 

nadobúdať predpísané hodnoty. 

 Budiace funkcie elementárnych automatov najčastejšie sa zapisujú priamo do Karnaughových 

máp. Preto aj tabuľku prechodov, v ktorej jednotlivým stavom priradíme zvolené kódy (tzv. kódovanú 

tabuľku prechodov upravíme do tvaru Karnaughovej mapy (tzv. mapa prechodov). 

 Pre konečný automat zadaný tabuľkou prechodov (Tab.8.3a) a tabuľkou výstupov (Tab.8.3b) 

zakódujeme jednotlivé stavy podľa tabuliek kódovania (Tab.8.4). 

 

 Tab.8.3 Tabuľka prechodov (a) a výstupov (b) 

a)         b) 

 X(t) 

S(t) 

 X0  X1  X2  X3   X(t) 

S(t) 

 X0  X1  X2  X3 

 S0  S0  S1  S2  S0   S0  Y0  Y1  Y2  Y0 

 S1  S1  S1  S1  S0   S1  Y1  Y1  Y1  Y0 

 S2  S2  S1  S2  S0   S2  Y2  Y1  Y2  Y0 

       S(t+1)       Y(t) 

 

Metódy určovania vhodných kódov budú uvedené v nasledujúcej kapitole. 

 

 Tab.8.4 Tabuľka kódovania vstupných (a), výstupných(b) a vnútorných (c) stavov 

a)          b)     c) 

 X 

x1x2 

 X0  X1  X2  X3   Y 

y1y2 

 Y0  Y1  Y2   S 

p1p2 

 S0  S1  S2 

 x1  0  0  1  1   y1  1  1  0   p1  1  1  0 

 x2  0  1  0  1   y2  1  0  1   p2  1  0  1 

 

Pre uvedené kódovanie zapíšeme funkciu automatu do kódovanej tabuľky prechodov (Tab.8.5a) 

a kódovanej tabuľky výstupov (Tab.8.5b).  
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 Tab.8.5 Kódovaná tabuľka prechodov (a) a výstupov (b) 

a)         b) 

x1x2(t) 

p1p2(t) 
 00  01  10  11   x1x2(t) 

p1p2(t) 
 00  01  10  11 

 11  11  10  01  11   11  11  10  01  11 

 10  10  10  10  11   10  10  10  10  11 

 01  01  10  01  11   01  01  10  01  11 

       p1p2(t+1)      y1y2(t) 
 

 Pre ďalšie potreby je výhodné nahradiť kódovanú tabuľku prechodov a výstupov mapami. V danom 

prípade to budú mapy štyroch (dvoch vstupných a dvoch vnútorných) premenných. Poradie stĺpcov a 

riadkov v mapách nemusí zodpovedať ich poradiu v tabuľkách (Obr.8.6). 

 Ako vidieť z Obr.8.6 riadok prislúchajúci kombinácii p1 = p2 = 0 má neurčený nasledujúci stav aj 

výstup, pretože táto kombinácia nebola priradená nijakému stavu automatu. 

 Hodnoty budiacich funkcií jednotlivých elementárnych automatov sa určujú pre každú kombináciu 

hodnôt vstupných a vnútorných premenných (pre každý štvorček mapy) podľa požadovaných zmien 

premennej pi(t) na pi(t+1). Ak sa napr. použije elementárny automat typu JK, ktorý má dva budiace 

vstupy q0 = K a q1 = J, potom potrebujeme určiť hodnoty štyroch budiacich funkcií q01, q11, q02, q12, ktoré 

sú zapísané v mapách na Obr.8.7. Hodnoty budiacich funkcií v jednotlivých bodoch určujeme takto. V 

kódovanej mape prechodov zistíme, že napr. pre vstup X(t) = X1 kódovaný dvojicou 01 a stav S(t) = S0 

kódovaný dvojicou 01 je požadovaný prechod do stavu S(t+1) = S1 kódovaného dvojicou 10 

(na Obr.8.7a je vyznačený rámčekom). Pre premennú p1 je teda požadovaný prechod p1(t)  p1(t+1) = 

 

 Obr.8.6  Kódovaná mapa prechodov (a) a  výstupov (b) 
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0  1. Z matice prechodov elementárneho automatu JK zistíme, že tento prechod sa uskutoční vtedy, 

ak na vstupe q01 bude hodnota r2 (t. z. že môže byť 0 alebo 1) a na vstupe q11 bude hodnota 1. Pre 

premennú p2 je požadovaný prechod p2(t)  p2(t+1) = 1  0, ktorý dosiahneme vtedy, ak q01 = 1 a q12 

= r3 (neurčená hodnota). Uvedené hodnoty budiacich funkcií na Obr.8.6 a Obr.8.7 sú uvedené 

v rámčekoch. 

  Analogickým 

postupom určíme 

hodnoty budiacich 

funkcií v ostatných 

bodoch (Obr.8.7).   

 Hodnoty 

výstupných funkcií, ktoré 

sú uvedené spoločne v 

kódovanej mape 

výstupov na Obr.8.6b, 

zapíšeme do 

samostatných máp 

(Obr.8.8). 

 Nejednoznačné 

hodnoty ri budiacich 

funkcií qij sú v mapách 

označené ďalším 

indexom, ktorý 

zdôrazňuje, že tieto 

hodnoty sú navzájom 

nezávisle a pri 

algebraickom vyjadrovaní budiacich funkcií môžu byť dourčované rôzne (všetky hodnoty ri môžeme 

nahradiť neurčenými hodnotami t.j. symbolmi "-" alebo "x"). 

 

 

 Obr.8.7  Mapy budiacich funkcií obvodu z Tab.8.4 

 

 Obr.8.8  Mapy výstupných funkcií obvodu z Tab.8.3 
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 Budiace a výstupné funkcie predstavujú systém B-funkcií tých istých premenných, preto pri ich 

algebraickom vyjadrení využívame skupinové prosté implikanty. Ich algebraické vyjadrenie zistené 

prostredníctvom Karnaughových máp (Obr.8.7 a Obr.8.8) je nasledovné 

 q01 = x1x 2 p2    q11 = x2 

 q02 = x 1 x2    q12 = x1 x2 

 y1 = x2 + x 1 p1 + x 2p 2  y2 = x1 x2 +x 2 p2 = q12 +x 2 p2 

  

Príslušný sekvenčný obvod je na Obr.8.9. 

 

 

Obr.8.9  Logická schéma sekvenčného obvodu z Tab.8.3 
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8. 3.  KÓDOVANIE STAVOV SEKVENČNÉHO OBVODU 

 Aby sme vedeli realizovať sekvenčný obvod vyjadrený automatom, musíme jeho vstupy, 

výstupy a vnútorné stavy vyjadriť kombináciami hodnôt vstupných, výstupných a vnútorných 

premenných. Priradenie hodnôt premenných jednotlivým stavom sa nazýva kódovanie stavov. 

 Úloha kódovania stavov nie je, zrejme, jednoznačná. Jednotlivým stavom môžeme priradiť 

rôzne kombinácie hodnôt rôzneho počtu premenných. Voľba kódov značne vplýva na zložitosť 

technickej realizácie sekvenčného obvodu. Kódovanie stavov, ktoré vedie na optimálne vyjadrenie 

budiacich funkcií elementárnych automatov a výstupných funkcií obvodu sa nazýva optimálne 

kódovanie. 

 V prípade kódovania stavov asynchrónnych sekvenčných obvodov musíme zohľadňovať 

podmienky bezporuchového prechodu medzi jednotlivými stavmi. 

 

8. 3. 1.  Optimálne kódovanie stavov sekvenčného obvodu 

 

 Optimálne kódovanie stavov ukážeme na prípade kódovania vnútorných stavov synchrónneho 

sekvenčného obvodu. Kódovanie vstupov prípadne výstupov sa vykonáva analogicky (obyčajne však 

kódovanie vstupov prípadne i výstupov vyplýva priamo zo zadania funkcie systému). 

 Príklad kódovania vnútorných stavov sekvenčného obvodu so šiestimi stavmi je uvedený v 

Tab.8.6. 

 Tab.8.6 Príklad kódovania vnútorných stavov 

 S 
  P 

 1   2  3  4  5  6 

 p1 

 p2 

 p3 

 0 

 0 

 1 

 0 

 1 

 0 

 1 

 1 

 0 

 1 

 1 

 1 

 1 

 0 

 1 

 1 

 0 

 0 

 Pri práci na papieri je výhodné kódovanie vykonávať v 

Karnaughovej mape, v ktorej každému stavu priradíme jeden 

štvorček (kombináciu hodnôt premenných). Kódovanie stavov 

z Tab.8.6 je vyznačené v mape na Obr.8.10. 

 Pri kódovaní stavov budeme sledovať dve hlavné 

podmienky: 

 1. aby kódovanie bolo jednoznačné, t.j. každej dvojici 

rôznych stavov boli priradené rôzne kombinácie hodnôt 

premenných; 

 2. aby kódovanie bolo optimálne, t.j. aby viedlo k minimálnemu vyjadreniu budiacich funkcií 

elementárnych automatov a výstupných funkcií obvodu. 

 

 Obr.8.10  Mapa kódovania 
vnútorných stavov 
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 Ak máme r dvojhodnotových premenných, potom môžeme vytvoriť 2r rôznych r-tíc, ktorými 

môžeme zakódovať R = 2r stavov. Teda pre jednoznačné kódovanie R stavov potrebujeme minimálne 

 r = [log2 R]c     (8.9) 

dvojhodnotových premenných, kde [a]c znamená prirodzené číslo z intervalu <a, a+1). 

 Vzhľadom na konečný počet všetkých vnútorných kódov pre daný automat A, môže vzniknúť 

myšlienka preveriť riešenia vychádzajúce zo všetkých možných kódov. Takto však možno postupovať 

iba pri malom počte stavov automatu A, pretože počet vnútorných kódov veľmi rýchlo rastie s počtom 

stavov. Počet všetkých rôznych vnútorných kódov je daný výrazom 

 
R)! - 2(

!2
 = P

r

r

k  (8.10) 

 Z hľadiska štruktúrnej syntézy 

sekvenčných obvodov netreba však 

uvažovať všetky možné vnútorné 

kódy, ale iba tie, ktoré vedú na rôzne 

zložité riešenia. Takýchto kódov je 

menej. Na Obr.8.11 sú rôzne 

vnútorné kódy pre S = {1, 2, 3, 4}, 

ktoré pri predpoklade 

existencie komplementárnych stavových premenných vedú na riešenie s rovnakou zložitosťou 

(rovnakým počtom logických členov v kombinačnej časti). 

 Kód K' sa líši od kódu K iba v tom, že stavové premenné p1, p2 si vymenili svoje miesta. B-funkcie, 

ktoré zodpovedajú pri kóde K budiacim funkciám prvého elementárneho automatu budú pri kóde K' 

zodpovedať budiacim funkciám druhého elementárneho automatu a naopak. Ide teda o prostú 

permutáciu premenných, pri ktorej sa nezmenia ani výstupné funkcie yi. Zložitosť kombinačnej časti 

bude teda v obidvoch prípadoch rovnaká. 

 Kódy K a K'' sa líšia v tom, že riadok zodpovedajúci premennej p1 v mape kódu K'' tvorí 

komplement riadku tejto premennej v mape kódu K. To prakticky znamená, že namiesto premennej p1 

v B-funkciách v riešení pri kóde K bude v B-funkciách pri kóde K'' vystupovať p 1 a naopak. Ak sú pri 

elementárnych automatoch k dispozícii aj komplementárne výstupy, zložitosť kombinačnej časti pri 

kódoch K a K'' je rovnaká. 

 Vzhľadom na opísanú vlastnosť vnútorných kódov K, K', K'' nazývajú sa tieto kódy štruktúrne 

ekvivalentné. 

 Dva vnútorné kódy K a K' sa v ďalšom budú nazývať štruktúrne ekvivalentné vtedy a len vtedy, 

ak K' možno zostaviť z kódu K permutáciou alebo invertovaním premenných. 

 Z uvedeného príkladu vnútorných kódov (Obr.8.11) je zrejmé, že zložitosť kombinačných častí pri 

alternatívnych riešeniach pre štruktúrne ekvivalentné vnútorné kódy je rovnaká. Vidieť tiež, že relácia 

štruktúrnej ekvivalencie má všetky vlastnosti ekvivalencie (reflexivita, symetria, tranzitivita). Na množine 

 

 Obr.8.11  Príklady štruktúrne ekvivalentných kódov 
 štvorstavového automatu 
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všetkých kódov S  {0, 1}k (pri pevnom k) indikuje táto relácia rozklad na triedy štruktúrnej 

ekvivalencie. Do jednej triedy padnú všetky tie kódy, ktoré sú navzájom štruktúrne ekvivalentné. 

 Z hľadiska štruktúrnej syntézy je zaujímavý počet tried štruktúrnej ekvivalencie. Tento počet pri 

R stavoch a r stavových premenných je daný výrazom 

 
r!R)! - 2(

1)! - 2(
 = P

r

r

ek  (8.11) 

Závislosť Pek od počtu stavov automatu A je uvedená v Tab.8.7.  

 Tab.8.7 Počet tried štruktúrnej ekvivalencie 

R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

r 0 1 2 2 3 3 3 3 4 

Pek 1 1 3 3 140 420 840 840 10 810 800 

 

 Z tabuľky vidieť, že ísť cestou previerky alternatívnych riešení pre všetky štruktúrne neekvivalentné 

vnútorné kódy (t.j. pre reprezentantov všetkých tried štruktúrnej ekvivalencie) je prakticky možné iba pri 

malom počte stavov daného automatu. Ak sú k dispozícii programy pre zostavenie budiacich a 

výstupných funkcií pre vyhodnotenie zložitosti týchto funkcií na počítači, možno prípadne uvažovať o 

previerke alternatívnych riešení do 6 až 8 stavov. Pri 9 stavoch však tento prístup úplne stráca praktický 

význam. 

 V ďalšom bude uvedená jednoduchá metóda pre stanovenie vnútorného kódu, ktorá dáva približné 

riešenie, t.j. ak sa vnútorný kód zostaví podľa určitých pravidiel, potom príslušný kombinačný obvod pre 

budiace funkcie nebude ďaleko od optimálneho. 

 Princíp popisovanej metódy kódovania stavov spočíva vo voľbe takého kódu, ktorý v čo najväčšom 

počte máp budiacich a výstupných funkcií dáva čo najviac susedných bodov s rovnakou hodnotou funkcie. 

Uvedený princíp vedie na formuláciu dvoch pravidiel, podľa ktorých postupujeme pri kódovaní stavov. 

 P1: Stavom Si, Sj  S, ktoré pri niektorom vstupe Xp  X vedú na rovnaký nasledujúci stav resp. 

na rovnaký výstup, t.j. pre ktoré platí, že 

  δ(Si, Xp) = δ(Sj, Xp)    resp.   λ(Si, Xp) = λ(Sj, Xp) 

sa pri kódovaní priraďujú susedné kombinácie hodnôt premenných, resp. kódy patriace v mape kódovania 

do jednej pravidelnej konfigurácie, v ktorej sa nenachádzajú žiadne ďalšie stavy. 

 P2: Ak pri susedných vstupoch Xp a Xq existuje prechod z nejakého stavu Si  S do stavov Su a 

Sv, t.j. ak platí 

  δ(Si, Xp) = Su a  δ(Si, Xq) = Sv 

potom stavom Su a Sv sa priraďujú susedné kódy resp. kódy s minimálnou kódovou 

vzdialenosťou. 

 Pri obmedzenom počte premenných splnenie všetkých požiadaviek, ktoré pri analýze tabuľky 

prechodov a výstupov podľa pravidiel P1 a P2 vzniknú, obyčajne nie je možné. Preto sa uprednostňujú 

požiadavky podľa pravidla P1, lebo ich splnenie vplýva na zjednodušenie vyjadrenia budiacich funkcií 

všetkých r elementárnych automatov resp. všetkých m výstupných funkcií, kým splnenie požiadaviek 

podľa pravidla P2 vplýva na zjednodušenie vyjadrenia budiacich funkcií len r-1 elementárnych automatov.  
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 Ak pri niektorom vstupe Xp vedie k stavov (k > 2) na rovnaký nasledujúci stav resp. výstup, potom za 

najlepšie riešenie v zmysle pravidla P1 sa považuje také kódovanie, pri ktorom je všetkých k stavov 

uložených v mape kódovania do pravidelnej konfigurácie stupňa s, pričom ak k < 2s treba ostatné 

štvorčeky pravidelnej konfigurácie ponechať neobsadené. Ak pri analýze tabuliek sa niektorá požiadavka 

opakuje viackrát, musí sa to pri uprednostňovaní požiadaviek patrične zohľadniť. 

 Uvedený princíp kódovania stavov je možné aplikovať aj na kódovanie vstupov resp. výstupov 

obvodu. Pre kódovanie vstupov sa aplikuje modifikované pravidlo P1'. 

 P1': Vstupom Xi, Xj  X, ktoré z niektorého stavu Sp  S vedú na rovnaký nasledujúci stav 

resp. na rovnaký výstup, t.j. pre ktoré platí, že 

  δ(Sp, Xi) = δ(Sp, Xj)  resp. 

  λ(Sp, xi) = λ(Sp, Xj) 

sa pri kódovaní priraďujú susedné kombinácie hodnôt premenných. 

 Pri kódovaní výstupov sa aplikuje modifikované pravidlo P2'. 

 P2': Ak v stave Si pri susedných vstupoch Xp a Xq resp. ak v susedných stavoch Si a Sj pri 

vstupe Xp nadobúda výstup hodnotu Yu a Yv, t.j. ak platí, že 

  λ(Si, Xp) = Yu  a  λ(Si, Xq) = Yv  resp. 

  λ(Si, Xp) = Yu  a  λ(Sj, Xp) = Yv 

potom výstupom Yu a Yv sa priraďujú kódy s minimálnou kódovou vzdialenosťou. 

 Na základe uvedených pravidiel najskôr sa vykoná kódovanie vstupov, pre ktoré nie je potrebné 

poznať kódy stavov ani výstupov, potom sa vykoná kódovanie stavov, ktoré vyžaduje znalosť kódovania 

vstupov a nakoniec sa vykoná kódovanie výstupov. 

 Tab.8.8 Tabuľka prechodov (a) a výstupov (b) 

a)        b) 

 S(t) 

X(t) 

 S1  S2  S2  S4  S5  S(t) 

X(t) 

 S1  S2  S2  S4  S5 

 X0  S1  S2  S2  S2  S1  X0  Y3  Y3  Y3  Y2  Y1 

 X1  S2  S2  S2  S3  S3  X1  Y2  Y2  Y1  Y1  Y1 

 X2  S4  S4  S3  S2  S2  X2  Y1  Y1  Y2  Y3  Y3 

 X3  S3  S5  S5  S5  S3  X3  Y1  Y2  Y1  Y1  Y2 

 

       S(t+1)      Y(t) 

 Pri kódovaní vstupov automatu zadaného tabuľkou prechodov (Tab.8.8a) a tabuľkou výstupov 

(Tab.8.8b) podľa pravidla P1’, susednými kódmi majú byť napr. kódované vstupy X0, X1, pretože 

δ(S2, X0) = δ(S2, X1) = S2. Analýzou tabuľky prechodov a tabuľky výstupov zistíme, že susednosť 

vstupov X0, X1 je požadovaná dvakrát v tabuľke prechodov a raz v tabuľke výstupov, X0, X2 iba raz v 

tabuľke prechodov, X1, X3 raz v tabuľke prechodov a trikrát v tabuľke výstupov a X2, X3 iba raz v tabuľke 

výstupov. Všetky uvedené požiadavky spĺňa kódovanie vstupov podľa Obr.8.12a. 
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 Pre kódovanie vnútorných stavov susedné kombinácie hodnôt vnútorných premenných 

požadujeme priradiť dvojiciam stavov podľa Tab.8.9. 

 Tab.8.9 Požiadavky na susednosť stavov 

 Pravidlo: P1 P2 Celková 

váha 
Poradie 

  Si, Sj   Xp z TP   Xp z TV Sp 

  S1, S2 

  S1, S3 

  S1, S4 

  S1, S5 

  S2, S3 

  S2, S4 

  S2, S5 

  S3, S4 

  S3, S5 

  S4, S5  

X1, X2 

X1 

- 

X1, X3 

X0, X1, X5 

X0, X3 

- 

X0, X3 

- 

X1, X2 

X0, X1, X2 

X0, X3 

X3 

- 

X0 

- 

X3 

X1, X3 

X1 

X1, X2 

S1, S5 

S5 

S1 

- 

S1, S3, S4, S5 

S2 

S2, S3, S4 

S1 

S3, S4 

S2 

16 

9 

4 

6 

19 

8 

8 

12 

6 

12 

2 √ 

4 

7 

6 √ 

1 √ 

5 

5 

3 √ 

6 

3 √ 

Váha požiadaviek k x r = 1 x 3 m = 2 k x (r-1) = 1 x 2   

 

 Jeden z pokusov zabezpečenia maximálneho počtu susedností rovnakých hodnôt v mapách 

budiacich a výstupných funkcií je uvedený v mape kódovania vnútorných stavov na Obr.8.12b. 

 Pre kódovanie výstupov podľa pravidla P2, susednosť výstupov Y1, Y2 je požadovaná 12-krát, Y2, 

Y3 8-krát a Y1, Y3 7-krát. Uvedené požiadavky v najväčšej miere splňujú kódovanie výstupov uvedené v 

mape kódovania výstupov na Obr.8.12c. 

 Každá vnútorná premenná pi rozdeľuje množinu vnútorných stavov na dve podmnožiny. V jednej 

podmnožine stavov premenná pi nadobúda hodnotu 0 a v druhej hodnotu 1. Napr. premenná p1 v mape 

kódovania na Obr.8.12b rozdeľuje množinu stavov S = {1, 2, 3, 4, 5} na podmnožiny S0 = {1, 2, 3}, pre 

ktorú je p1 = 0 a S1 = {4, 5}, pre ktorú je p1 = 1. Každá z uvedených podmnožín sa bude nazývať 

triedou. Rozdelenie stavov podľa premennej na triedy sa bude zapisovať v tvare 

   }  3 2, 1, ;5 4,  { = r = )pr( 11
 

 

 
 Obr.8.12  Mapa kódovania vstupov (a), stavov (b) a výstupov (c)  
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 Aby sa dosiahlo jednoznačné kódovanie všetkých stavov s minimálnym počtom premenných (8.9), 

počet stavov R1 v triede rozdelenia nemôže byť ľubovoľný, ale musí spĺňať podmienku 

 R1  2r-1       (8.12) 

V opačnom prípade by sa pomocou kombinácii hodnôt zostávajúcich premenných nemohli všetky stavy 

jednej triedy rozlíšiť. 

 Rozdelenie, pre ktoré je splnená podmienka (8.12) sa nazýva prípustné rozdelenie. 

 Prvým krokom kódovania je teda vytvorenie všetkých prípustných rozdelení pre daný počet stavov. 

Pre päť stavov s maximálnym počtom stavov v triede R1 = 23-1 = 4 je možné vytvoriť pätnásť prípustných 

rozdelení podľa premennej 

}5 4, 3, 2, ;1{ = r 1        }5 4, 3,  ;2 1,{ = r 6       }5 3, 1,  ;4 2,{ = r 11  

}5 4, 3, 1, ;2{ = r 2        }5 4, 2,  ;3 1,{ = r 7   }4 3,  1, ;5 2,{ = r 12   

}5 4, 2, 1, ;3{ = r 3    }5 3, 2, ;4 1,{ = r 8     }5 2, 1,  ;4 3,{ = r 13  

}5 3, 2, 1, ;4{ = r 4   }4 3, 2, ;5 1,{ = r 9   }4 2, 1,  ;5 3,{ = r 14  

}4 3, 2, 1, ;5{ = r 5          }5 4, 1,  ;3 2,{ = r 10   }3 2, 1,  ;5 4,{ = r 15   

 Pre jednoznačné kódovanie piatich stavov je potrebné vybrať tri rozdelenia. Nemôžu to však byť 

ľubovoľné rozdelenia, ale je potrebné vybrať a analyzovať také skupiny rozdelení, ktoré dávajú 

jednoznačné kódovanie stavov. Takéto skupiny rozdelení sa nazývajú prípustné. Skupina k rozdelení 

k  r tvorí prípustnú skupinu rozdelení, ak ich vzájomný prienik vytvára triedy s maximálnym počtom 

stavov v jednej triede 

 Rk  2r-k    (8.13) 

Maximálny počet stavov v triede prípustnej skupiny r rozdelení je 

 Rr  2r-r = 1  (8.14) 

Aby sa mohla ohodnotiť zložitosť budiacich funkcií elementárneho automatu, ktorého hodnota výstupnej 

premennej je priradená jednotlivým stavom podľa rozdelenia r1, je potrebné poznať rozdelenie stavov  

podľa prechodov (rozdelenie prechodu) označované symbolom πi. Rozdelenie prechodu sa 

určí z tabuľky prechodov, v ktorej namiesto stavov jednej triedy rozdelenia ri sa dosadí hodnota 0 a 

namiesto  stavov druhej triedy hodnota 1. Stavy, ktorým prislúchajú rovnaké stĺpce, patria do jednej 

triedy rozdelenia πi. Napr. pre rozdelenie stavov podľa premennej 

 }5 4, 3, 2, ;1{ = r 1  

a tabuľku prechodov Tab.8.8a dostaneme tabuľku prechodov podľa rozdelenia r1 (Tab.8.10). V tejto 

tabuľke stĺpce prislúchajúce stavom 1 a 5 sú rovnaké, preto patria do jednej triedy. Podobne stĺpce 

zodpovedajúce stavom 2, 3, 4 patria do druhej triedy. Preto rozdelenie podľa prechodu 

 }4 3, 2, ;5 1,{ = 1  
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 Uvedené rozdelenie podľa 

prechodov nezdružuje v jednej 

triede rovnaké prechody, ale 

len rovnaké hodnoty v čase t+1. 

Napr. pri prechode zo stavu 1 sa 

vnútorná premenná mení z 

hodnoty 0 na 0, resp. 1 a pri 

prechode zo stavu 5 z hodnoty 1 

na 0 resp. 1. To znamená, že aj 

hodnoty budiacich funkcií v 

stĺpcoch zodpovedajúcich 

stavom 1 a 5 môžu byť (napr. pre elementárny automat typu T) rôzne.  Pre väčšinu elementárnych 

automatov môžu byť hodnoty budiacich funkcií v týchto stĺpcoch dourčené tak, aby stĺpce boli rovnaké a 

dali sa pokryť spoločnou kontúrou, preto rozdelenie prechodu sa určuje práve takto. 

 Vstupné funkcie elementárnych automatov sú vo všeobecnosti závislé od r vnútorných 

premenných. V ďalšom ukážeme postup, ako pomocou rozdelenia prechodu nájdeme také kódovanie 

stavov, pri ktorom vstupné funkcie elementárnych automatov budú závislé na najmenšom počte signálov 

pi, a teda je predpoklad, že budú čo najjednoduchšie. 

 Vo všeobecnosti teda platí, že vstupné funkcie elementárneho automatu, zakódovaného 

rozdelením rj, budú okrem vektora vstupných signálov závislé od premenných pi1, pi2, ..., pik 

 qj = h(pi1, pi2, ..., pik, x1, ..., xn)   (8.15) 

ak pre rozdelenie prechodu πj platí 

  πj  ri1 . ri2 . ... . rik   (8.16) 

 Na základe uvedených vzťahov sa môže urobiť výber rozdelení, ktoré vedú na optimálne kódovanie 

resp.  kódovanie blízke k optimálnemu. Postupuje sa pri tom tak, že najprv sa hľadá rozdelenie prechodu 

πj, ktoré má jednu triedu. Ak takéto rozdelenie prechodu πj existuje, potom jemu zodpovedajúce 

rozdelenie rj zaradíme do skupiny vybratých rozdelení Rk vtedy, ak s doteraz vybratými rozdeleniami 

vytvára prípustnú skupinu rozdelení a vytvorí sa preňho nová skupina vybratých rozdelení. Ak v žiadnej 

skupine vybratých rozdelení nie je počet vybratých rozdelení rovný r, potom sa hľadá také rozdelenie 

prechodu, ktoré splňuje vzťah πj = rj. Ak takéto rozdelenie πj existuje, potom príslušné rozdelenie rj sa 

zaradí do skupiny vybratých rozdelení Rk, s ktorou tvorí prípustnú skupinu rozdelení a vytvorí sa preňho 

nová skupina vybratých rozdelení. Ak počet vybratých rozdelení v žiadnej skupine nie je rovný r, 

hľadáme všetky rozdelenia prechodu πj, ktoré spĺňa vzťah πj = ri, potom sa hľadá πj, pre ktoré platí 

πi  ri . rj atď., kým v niektorej skupine nebude r prípustných rozdelení. 

 Postup výberu rozdelení pri optimálnom kódovaní si ozrejmíme na príklade kódovania stavov 

obvodu zadaného Tab.8.8. 

 Najprv vytvoríme všetky prípustné rozdelenia stavov ri a im zodpovedajúce rozdelenia 

prechodov πi. 

 

 Tab.8.10 Tabuľka prechodov podľa rozdelenia r1 

 S(t) 

  X(t)  

 1  2   3  4  5 

      X0 

      X1 

      X2 

      X3 

    0 

    1 

    1 

    1 

   1 

   1 

   1 

   1   

   1 

   1 

   1 

   1 

    1 

    1 

    1 

    1 

    0 

    1 

    1 

    1 
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 }5 4, 3, 2, ;1{ = r 1          }4 3, 2, ;5 1,{ = 1       

 }5 4, 3, 1, ;2{ = r 2   }3 2, ;5 ;4 ;1{ = 2       

 }5 4, 2, 1, ;3{ = r 3     }5 ;4 ;3 ;2 ;1{ = 3       

 }5 3, 2, 1, ;4{ = r 4     }5 4, 3, ;2 1,{ = 4       

 }4 3, 2, 1, ;5{ = r 5         }4 3, 2, ;5 1,{ = 5       

 }5 4, 3,  ;2 1,{ = r 6         }3 2, 1, ;5 4,{ = 6       

 }5 4, 2,  ;3 1,{ = r 7         }5 ;4 ;3 ;2 ;1{ = 7       

 }5 3, 2, ;4 1,{ = r 8         }4 3, ;5 ;2 ;1{ = 8       

 }4 3, 2, ;5 1,{ = r 9         }4 3, 2, ;5 1,{ = 9       

 }5 4, 1,  ;3 2,{ = r 10         }4 3, ;5 ;2 ;1{ = 10      

 }5 3, 1,  ;4 2,{ = r 11         }5 ;4 ;3 ;2 ;1{ = 11       

 }4 3,  1, ;5 2,{ = r 12         }3 2, ;5 ;4 ;1{ = 12       

 }5 2, 1,  ;4 3,{ = r 13         }3 2, ;5 ;4 ;1{ = 13       

 }4 2, 1,  ;5 3,{ = r 14         }5 4, ;2 1, ;3{ = 14       

 }3 2, 1,  ;5 4,{ = r 15         }4 3, ;5 ;2 ;1{ = 15  

Pretože rozdelenie prechodov, ktoré obsahuje jednu triedu, nemáme vyberá sa rozdelenie r9, pre ktoré 

platí 

   r9 = π 9 

Viac rozdelení, ktoré splňujú vzťah π i = ri nemáme, preto ďalšie rozdelenie vyberáme podľa vzťahu 

πi = rj. Takými rozdeleniami sú rozdelenia r1, r4, r5 a r6, pretože plat π 1 = r9, π 4 = r6, π 5 = r9 a π 6 = r15. 

 Prieniky rozdelení  r.r = }4 3, 2, ;5 ;1{ = r.r 9591  obsahujú v jednej triede 3 stavy, ktoré pomocou 

zostávajúcej jednej premennej nemôžeme odlíšiť, preto tieto rozdelenia predstavujú neprípustnú skupinu 

rozdelení. Rozdelenia r6 a r15 nie sú z vybratých rozdelení. Avšak môžeme vybrať dvojicu rozdelení r4 a 

r6 resp. r6 a r15, ktorá spolu s rozdelením r9 tvorí prípustné skupiny rozdelení. Vzájomné prieniky dvojíc 

rozdelení sú 

   }5 3, ;2 1, ;4{ = r.r 64  

   }3,2  ;5,1 ;4{ = r.r 94  

   }4 3, ;5 ;2 ;1{ = r.r 96  

    }5 ;4 ;3 ;2 ;1{ = r.r.r 964  

   }5 4, ;2 1, ;3{ =r.r 156  

   }3 2, ;5 ;4 ;1{ = r.r 159  

    }5 ;4 ;3 ;2 ;1{ = r.r.r 1596  
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Pre prvú skupinu rozdelení budiace funkcie elementárneho automatu zakódovaného rozdelením r4, 

budú závislé od vektora vstupných veličín (x1, ..., xn) a od premennej p6, budiace funkcie automatu s 

rozdelením r9 budú závislé od vstupov a od vlastnej premennej a budiace funkcie automatu s rozdelením 

r6 budú závislé od všetkých vnútorných premenných. 

 q4  =  f1(x1, ..., xn, p6)    

 q9  =  f2(x1, ..., xn, p9)       

 q6  =  f3(x1, ..., xn, p4, p6, p9) (8.17) 

Podobná situácia bude i pri druhej alternatíve kódovania pomocou rozdelení r6, r9, r15. Budiace funkcie 

automatu zakódovaného rozdelením r6 budú závislé od vektora (x1, ..., xn) a vnútornej premennej p15, 

budiace funkcie automatu s rozdelením r9, rovnako ako v predchádzajúcom prípade, budú závislé od 

vektora (x1, ..., xn) a vlastnej vnútornej premennej p9 a budiace funkcie automatu s rozdelením r15 budú 

okrem vektora (x1, ..., xn) závislé od dvoch vnútorných premenných p6 a p9, lebo π15 = r6 . r9. 

 q6   =  f'1 (x1, ..., xn, p15)  

 q9   =  f'2 (x1, ..., xn, p9)        

 q15  =  f'3 (x1, ..., xn, p6, p9) (8.18) 

 Vhodnejšou v tomto prípade je druhá alternatíva kódovania, ktorá je zapísaná v tabuľke kódovania 

(Tab.8.11). Stavom prvej triedy rozdelenia ri sme priradili hodnotu 0 a stavom druhej triedy hodnotu 1.  

 

Tab.8.11 Tabuľka kódovania vnútorných stavov 

      S 

  p 

1 2 3 4 5 

    p'1 

    p'2 

    p'3 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

 

 Kódovanie v Tab.8.11 je štruktúrne ekvivalentné s kódovaním z mapy na Obr.8.12b, pretože 

premenná  p'1 je inverziou premennej p3, premenné p'2 a p2 sú kódované rovnako a premenná  p'3 je 

inverziou premennej p1.  

 Kódovanie výstupov vykonávame podobným postupom. Pre zadaný počet výstupov M určíme 

počet výstupných premenných m podľa vzťahu 

 m = [log2 M] C         (8.19) 

 Rovnako ako pri kódovaní vnútorných stavov určíme prípustné rozdelenia vi výstupných stavov 

podľa výstupných premenných. Pre tieto rozdelenia vi z tabuľky výstupov určíme rozdelenia stavov 

podľa výstupov π'i. V rozdelení π'i do jednej triedy patria vnútorné stavy, ktoré pri každom vstupnom 

stave nadobúdajú rovnaké hodnoty výstupnej premennej, zakódovanej rozdelením vi. 

 Napr. nech výstupná funkcia obvodu je zadaná tabuľkou výstupov (Tab.8.12). 
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Počet rôznych výstupov je M = 3. Na zakódovanie troch výstupov potrebujeme 

 m = [log2 3]C = 2 

výstupné premenné. Vytvoríme všetky prípustné rozdelenia výstupov podľa výstupnej premennej: 

   }3 2, ;1{ = v1  

   }3 1, ;2{ = v 2  

   }2 1, ;3{ = v 3  

 Pre jednotlivé rozdelenia vi určíme rozdelenia stavov podľa výstupov π'i tak, že do tabuľky výstupov 

namiesto výstupov dosadíme hodnoty výstupných premenných, ktoré im priraďuje príslušné 

rozdelenie vi. Spomínané dosadenie pre rozdelenie v1 je v Tab.8.13.  

 Z Tab.8.13 vidieť, 

že v stavoch 3 a 4 

hodnoty výstupnej  

premennej zakódovanej 

rozdelením v1 sú pre 

každý vstupný stav 

rovnaké (stĺpce 3 a 4 sú 

rovnaké), preto tieto 

stavy tvoria jednu triedu 

rozdelenia π'i. Ostatné 

stĺpce sú navzájom 

rôzne, preto patria do 

rôznych tried. Dostávame teda 

  }4 3, ;5 ;2 ;1{ = '1  

Podobným postupom zistíme ďalšie dve rozdelenia stavov podľa výstupov 

  }5 ;4 ;3 ;2 ;1{ = '2  

  }3 2, 1, ;5 4,{ = '3    

 Tab.8.12 Tabuľka výstupov sekvenčného obvodu 

 S(t) 

 X(t) 

  S1  S2  S3  S4  S5 

 X0 

 X1 

 X2 

 X3 

 Y3 

 Y2 

 Y1 

 Y1 

 Y3 

 Y2 

 Y1 

 Y2 

 Y3 

 Y1 

 Y2 

 Y1 

 Y2 

 Y1 

 Y3 

 Y1 

 Y1 

 Y1 

 Y3 

 Y2 

 

 Tab.8.13 Tabuľka výstupov podľa rozdelenia vi 

 S(t) 

 X(t) 

S1 S2 S3 S4 S5 

   X1 

   X2 

   X3 

   X4 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 
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 Pri kódovaní výstupov vyberáme také rozdelenia vi, ktorým prislúchajú rozdelenia πi, 

obsahujúce prieniky minimálneho počtu rozdelení ri vybratých pri kódovaní vnútorných stavov. 

Z uvedeného dôvodu, ako prvé rozdelenie pre kódovanie výstupov vyberieme rozdelenie v3, lebo jemu 

prislúchajúce rozdelenie podľa výstupov π3, obsahuje rozdelenie r15, ktoré bolo vybraté pri kódovaní 

vnútorných stavov. Ďalším rozdelením pre kódovanie výstupov bude rozdelenie v1, pretože 

 π'1 = r6 . r9 

     Výsledok kódovania výstupov môžeme zaznamenať do tabuľky kódovania výstupov (Tab.8.14) alebo 

do mapy kódovania výstupov (Obr.8.13). 

 

 Tab.8.14 Tabuľka kódovania výstupov 

 Y 

y   

 Y1  Y2  Y3 

  y1 

y2 

 1 

 0 

 1 

 1 

 0 

 1 

 

 Porovnaním kódov vnútorných stavov uvedených na Obr.8.12b  resp. v Tab.8.11 zistíme, že kódy 

získané rôznymi metódami v danom prípade nepatria do triedy štruktúrnej ekvivalencie, ale obidva kódy 

sú blízke k optimálnemu kódu. Kódy výstupov uvedené na Obr.8.12c a Obr.8.13 sú zhodné. 

 Analyzujeme zložitosť budiacich a výstupných funkcií obvodu pre optimálne kódovanie vnútorných 

stavov zadané Tab.8.11 a kódovanie výstupov zadané Tab.8.14. Kódovanie vstupov je dané podľa 

Obr.8.12a. Z tabuľky prechodov a výstupov (Tab.8.8) vytvoríme priamo kódovanú mapu prechodov 

(Obr.8.16a) a kódovanú mapu výstupov (Obr.8.16b). 

      Ak je zadaný typ použitých elementárnych automatov určíme hodnoty im prislúchajúcich budiacich 

funkcií. Napr. pre elementárne automaty typu RS vychádzajúc z jeho matice prechodov dostaneme 

budiace funkcie uvedené na Obr.8.15. 

 Algebraické vyjadrenie budiacich funkcií získané prostredníctvom Karnaughových máp (Obr.8.15) je 

nasledovné 

 

 Obr.8.13  Mapa kódovania výstupov 

 

 

 Obr.8.14  Kódovaná mapa prechodov (a) a výstupov (b) 
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 q01  = x 1 p3 + x 2p3  q11  =  x1 p3 

 q02  =  x1 x2 p2   q12  =  x1p 2 + x2p 2        (8.20) 

 q03  =  x1x 2p 1 + x1x2p2  q13  =  x2p 2 + x 2p1 +x 1  

 

Vidíme, že skutočne platia vzťahy (8.15), lebo okrem vstupných premenných sú qi1 vyjadrené 

v závislosti na premennej p3, ktorá je zakódovaná rozdelením r15, qi2 v závislosti na vlastnej premennej 

p2 a qi3 v závislosti na p1, p2. 

 Algebraické vyjadrenie výstupných funkcií obvodu môžeme získať priamo z máp podľa 

vyznačeného rozkladu (Obr.8.16). Okrem vstupných premenných je výstupná premenná y1 je závislá od 

p3 a výstupná premenná y2 od p1, p2. 

 

    y1 = x2 + x1p3 + x 1p 3           (8.21) 

    y2 =x 1p 1 + x2p 1 p2 +x 2 p1 p2 + x1 p1p 2 

 

 Obr.8.15  Mapy budiacich funkcií obvodu zadaného Tab.8.8 
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 Budiace a výstupné funkcie predstavujú skupinu B-funkcií, preto je potrebné minimalizovať ich ako 

celok. Z hľadiska skupinovej minimalizácie by však bolo výhodnejšie nahradiť implikant x 2p1  

funkcie q13 implikantom x 2p 3, ktorý pokrýva všetky jednotkové body nepokryté implikantmi x2p 2 a x 1    

a je zároveň implikantom funkcie q01. 

 q13  =  x2p 2 + x 2p 3 +x 1    (8.22) 

Štruktúru obvodu (Obr.8.19) zostavíme na základe vzťahov (8.20) a (8.21), (vyjadrenie q13 nahradíme 

podľa (8.22)). Funkcie qij a yk mohli by sme vyjadriť i v KNF. 

 Voľba typu elementárneho automatu vo všeobecnosti vplýva na zložitosť kombinačnej časti 

navrhovaného obvodu. Preto, ak máme k dispozícii viac typov elementárnych automatov, vyberáme 

z nich také, ktoré vedú na najjednoduchší obvod. Aby sme nemuseli určovať štruktúru obvodu pre všetky 

možné kombinácie zadaných typov elementárnych automatov, zostavíme maticu všeobecného 

elementárneho automatu, ktorá sa dá redukovať na jednotlivé typy zadaných elementárnych automatov. 

Tak napr. pre elementárne automaty D, T, RS a JK matica všeobecného elementárneho automatu bude 

v tvare, v ktorom je 5 hodnôt neurčených.  

Matice jednotlivých elementárnych automatov dostaneme z matice všeobecného  elementárneho 

automatu, ak za premenné ri dosadíme nasledovné hodnoty: 

  

   D:   r5  =  1;    r1 = r2 = r3 = r4 = 0 

   T:   r4  =  1;    r1 = r2 = r3 = r5 = 0 

   RS:  r3  =  1;    r2 = r4 = 0 

   JK:  r3  =  1 

 

 Obr.8.16  Mapy výstupných funkcií obvodu zadaného Tab.8.8 

     q0    q1  

     r1    0    

     r2    1    

     r3    r4   

     0     r5   
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hx x  
1 1 2 2
x x

 

 Obr.8.17  Štruktúrna schéma obvodu zadaného Tab.8.8 
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  Pre všeobecný elementárny automat zostavíme mapy jeho budiacich funkcií, v ktorých hodnoty ri 

dourčíme tak, aby vyjadrenie budiacich funkcií bolo minimálne (Obr.8.18).  

 Minimálne vyjadrenie budiacich funkcií dostaneme, ak použijeme elementárny automat typu D pre 

realizáciu premenných p1 a p3 a automat typu T pre realizáciu premennej p2. Vyjadrenia budiacich 

funkcií získame priamo z máp na Obr.8.18. 

 qD1  =  x11 + x1p3 + x23 

 qT2  =  x12 + x22 + x1x2         (8.23) 

 qD3  =  1 + x22 + 2p1 

 Algebraické vyjadrenie výstupných funkcií sa zmenou typu elementárnych automatov nemení. Ak 

budiace funkcie realizujeme podľa Obr.8.23, dostaneme obvod s menším počtom členov (Obr.8.19). 

 

 Obr.8.18  Mapy budiacich funkcií pre všeobecné elementárne automaty 
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 Obr.8.19  Štruktúrna schéma obvodu s použitím elementárnych automatov typu D a T 
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8. 3. 2.  Protisúbehové kódovanie stavov asynchrónnych sekvenčných obvodov 

 

 Zabezpečenie žiadaného prechodu zo stavu Si do stavu Sj môžeme v asynchrónnych sekvenčných 

obvodoch dosiahnuť vtedy, ak prechodová funkcia určuje prechod do nasledujúceho stavu Sj pre všetky 

možné medzistavy, do ktorých sa obvod zo stavu Si pri zadanom vstupe môže dostať. V tomto prípade 

súbehy v obvode nebudú kritické a obvod bezodkladne dosiahne stav Sj. 

 Metódy protisúbehového kódovania vnútorných stavov môžeme rozdeliť na dve základné skupiny. 

V jednej skupine sa hľadá také kódovanie, v ktorom všetky možné prechody sú elementárne 

(uskutočňujú sa zmenou hodnoty jednej vnútornej premennej - susedné kódovanie). Ak zistíme, že pre 

zadanú tabuľku prechodov nie je možné určiť susedné kódovanie, potom sa tabuľka prechodov 

príslušným spôsobom upraví, pričom počet vnútorných stavov sa spravidla zväčšuje. 

 Druhá skupina predstavuje metódy, ktoré odstraňujú len kritické súbehy a nezväčšujú počet 

vnútorných stavov. 

 Kritické súbehy v obvode sa nevyskytujú, ak v  asynchrónnom obvode sú splnené nasledujúce 

podmienky. 

  Označme U(i, j) množinu všetkých možných stavov (včítane stavov Si a Sj), do ktorých sa obvod 

môže dostať pri realizácii prechodu zo stavu Si do stavu Sj, ak elementárne automaty, ktoré majú zmeniť 

svoje stavy, menia ich v ľubovoľnom poradí. Podľa definície prechodovej funkcie je táto množina 

jednoznačnou funkciou tzv. totálneho stavu (Si, Xp) a pri konkrétnom vstupe - jednoznačnou funkciou 

vnútorného stavu. Z toho vyplýva, že hore uvedený spôsob organizácie priamych prechodov môže byť 

realizovaný iba v tom prípade, ak je splnená nasledujúca podmienka: pre každú dvojicu prechodov Si - 

Sj a Sk - Sm, ktorá zodpovedá tomu istému vstupu, množiny U(i, j) a U(k, m) nemajú spoločné stavy, t.j. 

 U(i, j)  U(k, m) =   ak j  m 

 Ak poznáme kódy stavov Si a Sj, t.j. ak poznáme hodnoty vektora P(i) a P(j) prislúchajúce stavom 

Si a Sj, množinu U(i, j) môžeme určiť. Ak kódy stavov Si a Sj majú rovnakú hodnotu vnútorných 

premenných pr1, pr2, ..., prm a líšia sa v hodnote premenných pq1, pq2, ..., pqn, potom množina U(i, j) 

bude obsahovať všetky tie stavy, ktorých kódy majú tie isté hodnoty premenných pr1, pr2, ..., prm, ako 

stavy Si a Sj. Danú množinu môžeme formálne vyjadriť prostredníctvom vektora totožnosti T(i, j), ktorého 

zložky r1, r2, ..., rm nadobúdajú rovnaké hodnoty, ako príslušné premenné pri v stavoch Si a Sj a zložky 

q1, q2, .. ., qn nadobúdajú hodnoty označované symbolom "-". 

 Kódy všetkých prvkov množiny U(i, j) určenej uvedeným spôsobom môžeme dostať dosadením 

všetkých možných kombinácií núl a jednotiek na miesta obsadené symbolmi "-" vo vektore totožnosti 

T(i, j). Napríklad, ak P(i) = 100111 a P(j) = 101011, potom T(i, j) = 10--11, čo znamená, že množina U(i, 

j) možných medzistavov, zodpovedajúcich prechodu Si - Sj, pozostáva zo štyroch stavov, ktorých kódy 

sú 100011, 100111, 101011 a 101111. 

  Nutnou a postačujúcou podmienkou neprekrývania sa množín U(i, j) a U(k, m) je prítomnosť takej 

zložky pq v kódoch T(i, j) a T(k, m), ktorá nadobúda hodnotu 1 v jednom z týchto kódov a hodnotu 0 v 

druhom. Ak kódovanie stavov je dané maticou kódovania, potom uvedená nutná a postačujúca 

podmienka neprítomnosti kritických súbehov sa dá sformulovať takto: pre každú dvojicu prechodov 
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Si - Sj a Sk - Sm, (j  m) zodpovedajúcich tomu istému vstupu, v matici kódovania K musí existovať 

riadok, v ktorom i-tá a j-tá zložka nadobúda hodnotu r a k-tá a m-tá zložka  r  {0, 1}. Ak uvedená 

podmienka je splnená, potom hovoríme, že dvojica prechodov Si - Sj a Sk - Sm je rozviazaná. 

 Uvedenú podmienku môžeme formálne vyjadriť vektorom, ktorého prvky pi a pj nadobúdajú 

hodnotu r, prvky pk a pm hodnotu , r  {0, 1} a všetky ostatné prvky nadobúdajú hodnotu "-". Súbor 

takýchto vektorov tvorí maticu Q, ktorej prvky nadobúdajú hodnoty z množiny {0, 1, -}, a ktorú budeme 

nazývať maticou podmienok. 

 Úloha určenia matice kódovania K, ktorá vyhovuje súboru podmienok zadaných maticou 

podmienok Q, sa potom prevádza na úlohu určenia minimálnej matice (s minimálnym počtom riadkov, 

ktorá implikuje maticu Q, t.j. pre každý riadok iq matice Q existuje riadok jk matice K taký, že pre všetky 

nulové prvky pr1, pr2, ..., prm riadku iq nadobúdajú prvky p'r1, pr2, ..., p'rm riadku jk hodnotu r a pre všetky 

jednotkové prvky pq1, pq2, ..., pqn riadku jk hodnotu r    (r - dvojhodnotová premenná). 

 Aby sme pritom zabezpečili splnenie podmienky jednoznačného kódovania, formálne doplníme 

tabuľku prechodov jedným vstupom, pri ktorom sú všetky vnútorné  stavy  stabilné. Rozviazaním 

všetkých prechodov, zodpovedajúcich tomuto stavu, musí byť každému stavu priradená iná  kombinácia  

hodnôt vnútorných premenných. 

 Napr. pre neúplne určenú tabuľku prechodov asynchrónneho obvodu (Tab.8.15).  

 Tab.8.15 Tabuľka prechodov a výstupov neúplne určeného asynchrónneho obvodu 

        S(t) 

  X(t) 

S1 S2 S3 S4 S5 

      X1 

      X2 

      X3 

      X4 

S1 

S1 

S1 

S5 

S1 

S2 

S2 

S2 

S3 

S2 

S4 

S5 

S3 

S2 

S4 

S5 

- 

S5 

S4 

S5 

                Y(t) Y1 Y2 Y3 Y1 Y3 

 

po formálnom doplnení o jeden vstup stabilných vnútorných stavov dostáva tabuľka prechodov 

nasledovný tvar (Tab.8.16).    

 

 Tab.8.16 Rozšírená tabuľka prechodov neúplne určeného obvodu 

        S(t) 

  X(t) 

 

   S1 

 

   S2 

 

   S3 

 

   S4 

 

   S5 

      X1 

      X2 

      X3 

      X4 

      X5 

   1 

   1 

   1 

   5 

   1 

   1 

   2 

   2 

   2 

   2 

   3 

   2 

   4 

   5 

   3 

   3 

   2 

   4 

   5 

   4 

   - 

   5 

   4 

   5 

   5 
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  Analýzou tabuľky prechodov zistíme, že do matice podmienok pre rozviazanie dvojíc prechodov 

zodpovedajúcich vstupu X1 potrebujeme zaradiť nasledujúce riadky (vpravo sú uvedené rozväzované 

dvojice prechodov): 

 

 1  2  3  4  5 

 1  -  0  -  -   1  -  1, 3  -  3 

 1  1  0  -  -   2  -  1, 3  -  3 

 1  -  0  0  -   1  -  1, 4  -  3 

 1  1  0  0  -   2  -  1, 4  -  3 

 

 V danom prípade podmienky vyjadrené uvedenými  štyrmi riadkami môžu byť vyjadrené poslednou 

podmienkou, preto ju ponecháme a ostatné podmienky do matice podmienok nezaraďujeme. Ak takto 

preskúmame prechody pri všetkých vstupoch, dostaneme tzv. minimálnu maticu podmienok. Pre 

uvedený obvod z Tab.8.15 minimálna matica podmienok Qm bude v tvare 

 

               1  2  3  4  5                       

   1  1  0  0  -        1   X1       

   1  0  0  -  -        2           

     1  0  -  0  -        3   X2       

   -  1  1  -  0        4           

     Qm =  -  1  -  1  0        5           

   1  -  -  0  0         6      

   -  1  -  0  0        7   X3      

   1  0  -  -  1        8      

   -  1  0  -  0        9   X4      

   -  -   1  0  -       10   X5 

                                                       

 Určovanie matice kódovania K z minimálnej matice podmienok Qm prevedieme na riešenie 

problému pokrytia, ktoré je analogické riešeniu mriežky prostých implikantov. 

 Nazveme všeobecným implikantom  riadkov Qi1, Qi2, ..., Qik matice Qm vektor trojhodnotových 

prvkov, ktorý implikuje každý z uvedených riadkov. Súbor riadkov, pre ktorý môžeme  nájsť všeobecný 

implikant, nazveme zlučiteľným. Maximálnym zlučiteľným súborom riadkov matice Qm nazveme taký 

súbor, ktorý prestáva byť zlučiteľným, ak do neho zaradíme ľubovoľný ďalší riadok danej matice. 

Všeobecné implikanty maximálnych zlučiteľných súborov, v ktorých žiaden symbol 0 alebo 1 nemôžeme 

nahradiť symbolom "-", aby pritom daný vektor zostal všeobecným implikantom skúmaného súboru, 

nazveme hlavný implikant matice Qm. 

 Pri určovaní matice kódovania K určujeme minimálny súbor hlavných implikantov, ktorý pokrýva 

(implikuje) všetky riadky matice Qm. 
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 Súbor všetkých hlavných implikantov je tvorený implikantmi 

 1  1  0  0  0   (1, 6, 7, 9) 

 1  0  0  0  1   (2, 3, 4, 5, 8) 

 1  0  0  0  0   (2, 3, 6) 

 1  0  0  1  1   (2, 4, 7, 8, 10) 

 1  0  1  0  1   (3, 5, 8, 9, 10) 

 1  0  1  0  0   (3, 6, 10) 

 1  1  1  0  0   (4, 6, 7, 10) 

 

pri ktorých v zátvorkách sú uvedené čísla riadkov, ktoré daný hlavný implikant implikuje. Aby bol každý 
riadok pokrytý aspoň jedným hlavným implikantom, zostavíme si mriežku hlavných implikantov ( 

Obr.8.20), ktorú riešime analogickým spôsobom ako mriežku prostých implikantov. 

 Riešenie mriežky hlavných implikantov môžeme vykonať napr. Petrickovou metódou. Dostaneme 

všetky možné riešenia, z ktorých vyberieme minimálne riešenie (s najmenším počtom hlavných 

implikantov). 

 Pre danú mriežku hlavných implikantov je definovaná funkcia pokrytia 

  = A.(B + C + D) . (B + C + E + F) . (B + G) . (B + E) . (A + C + F + G) .  

     . (A + D + G) . (B + D + E) . (A + E) . (D + E + F + G) = ABD + ABE + ABF +  

  + ABG + ACEG + ADEG  

 Spomedzi štyroch možnosti protisúbehového kódovania s minimálnym počtom premenných 

vyberieme optimálny kód.   

 

  

Obr.8.20  Mriežka hlavných implikantov 
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 Každý hlavný implikant určuje rozdelenie stavov podľa premenných. K ním vytvoríme prislúchajúce 

rozdelenie podľa prechodov a vyberieme optimálny kód na základe kritéria (8.15)(8.15). 

    }5 4, 3,  ;2 1,{    r
A

  
BAA

r . r  }4 3,  ;5 ;2 ;1{      

    }4 3, 2,  ;5 1,{    r
B

  
BAB

r . r  }4 3,  ;5 ;2 ;1{      

    }5 4, 1,  ;3 2,{    r
D

  }4 3,  ;1,5 ;2{    
D

  

    }5 3, 1,  ;4 2,{    r
E

  }4 3,  ;5 ;2 ;1{    
E

  

    }5 4, 2,  ;3 1,{    r
F

  
FAF

r . r  }5 4, 3, 2, ;1{      

    }3 2, 1,  ;5 4,{    r
G

  }4 3,  ;5 ;2 ;1{    
G

  

 K rozdeleniam rA a rB, ktoré sa vyskytujú v každom kóde s minimálnym počtom premenných, 

vyberieme ešte rozdelenie rF, pretože ako jediné pokrýva prienik rA . rF (aj rB . rF), teda vlastného 

rozdelenia s niektorým z použitých rozdelení rA a rB.  

  

Optimálnym protisúbehovým kódom je teda kód daný maticou kódovania Km a jej zodpovedajúcej matici 

štruktúrne ekvivalentného kódu K ̓m 

                              

    1  1  0  0  0  

   Km = 1  0  0  0  1  

          1  0  1  0  0  

                               

Zvolený kód môžeme zapísať do tabuľky kódovania (Tab.8.17). 

 Tab.8.17 Tabuľka kódovania vnútorných stavov - protisúbehové kódovanie 

          S 

     p 

     

 

   S1 

 

   S2 

 

   S3 

 

   S4 

 

   S5 

      p1 

      p2 

      p3 

   0 

   0 

   0 

   0 

   1  

   1 

   1 

   1 

   0 

   1 

   1  

   1 

   1 

   0 

   1 

 

 Uvedená metóda umožňuje odstrániť kritické súbehy obvodu. Môžu však existovať nekritické 

súbehy. Počet vnútorných premenných, a teda aj počet elementárnych automatov určený touto metódou 

nemusí byť minimálny. 

 Rozviazanie dvojíc prechodov Si - Sj a Sk - Sm pre j  m znamená, že U(i, j)  U(k, m) =  . Aby 

však z každého stavu množiny U(i, j) pri vstupe Xp sa uskutočnil prechod do stavu Sj, je potrebné 

kódovanú tabuľku prechodov doplniť tak, aby platilo δ(Sq, Xp) = Sj pre každý stav Sq  U(i, j) (množiny 

U(i, j) obsahujúce viac než dva stavy sú v mape kódovania stavov na Obr.8.23 vyznačené kontúrami). 

             0  0  1  1  1  

   K ̓m = 0  1  1  1  0  

          0  1  0  1  1  
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 Tabuľku výstupov automatu typu Mealy tiež 

rozšírime o hodnoty výstupov pri súbehových 

prechodoch podľa vzťahov λ(Sq, Xp) = λ(Si, Xp) 

pre všetky Sq  U(i, j). V automate typu Moore 

hodnotu výstupu v nestabilných stavoch 

dourčujeme tak, aby sa pri prechode Si - Sj 

menila maximálne raz. V niektorých prípadoch, 

ak určité medzistavy sa zúčastňujú viacerých 

prechodov, nie je možné hore uvedenú 

podmienku splniť a hodnota výstupu počas 

prechodu nadobudne neželanú hodnotu. 

 Napríklad pri vstupe X1 súbehy vznikajú pri 

prechode S2 - S1, preto pre každý stav z množiny U(2, 1) = {S1, Sa, S2, Sb} (Obr.8.21) sa má uskutočniť 

prechod do stavu S1. Podobne sú dourčené súbehové prechody aj pri ostatných vstupných stavoch 

(Tab.8.18). Výstupy v prechodových stavoch sú dourčené tak, aby sa pri súbehových prechodoch menili 

iba raz. 

 Tab.8.18 Tabuľka prechodov a výstupov asynchrónneho obvodu doplnená o súbehové prechody 

        S(t) 

  X(t) 

S1 S2 S3 S4 S5 Sa Sb Sc 

      X1 

      X2 

      X3 

      X4 

S1 

S1 

S1 

S5 

S1 

S2 

S2 

S2 

S3 

S2 

S4 

S5 

S3 

S2 

S4 

S5 

- 

S5 

S4 

S5 

S1 

 

 

S5 

S1 

S2 

 

 

S4 

S5 

             Y(t) Y1 Y2 Y3 Y1 Y3 Y1 Y3 Y3 

 

  Odstránenie kritických súbehov je možné dosiahnuť použitím multikódov, ktoré každému stavu Si 

priraďujú určitú množinu kódových vektorov. Multikódy môžu byť vytvárané pre kódovanie stavov 

konkrétnych automatov alebo ako univerzálne multikódy, ktoré sú vhodné pre celú triedu automatov 

s rovnakým počtom stavov [7]. 

 

 Obr.8.21  Mapa kódovania vnútorných  
 stavov s vyznačením množín medzistavov 
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8. 4.  DYNAMICKÁ NEDOKONALOSŤ KOMBINAČNEJ ČASTI 

SEKVENČNÉHO OBVODU 

Kombinačná časť sekvenčného obvodu, realizujúca budiace a výstupné funkcie, je zostavená 

z reálnych logických členov. Tieto členy vykonávajú svoje elementárne funkcie s oneskoreniami, ktoré sú 

neoddeliteľné od ich funkcií. Z toho však vyplýva, že výrazy budiacich a výstupných funkcií sekvenčného 

obvodu opisujú správanie kombinačnej časti len "staticky", t.j. v ustálených stavoch reálneho 

kombinačného obvodu. 

 Ako vyplýva z ďalších častí, majú oneskorenia jednotlivých členov vplyv na správanie obvodu. 

Tento vplyv sa môže prejaviť na výstupných kanáloch obvodu pri zmene jednej alebo viacerých 

vstupných premenných. 

 Za predpokladu, že sa dva susedné vstupné vektory líšia hodnotou premennej xi, možno výstupnú 

funkciu vyjadriť v tvare 

 y = f(xi, Xi) 

kde Xi je vektor, ktorého zložky tvoria ostatné vstupné premenné, rozdielne od xi. 

 Je zrejmé, že možno výstupnú funkciu vyjadriť aj takto: 

 y = xi . f(1, Xi) + x  i . f(0, Xi)        (8.24) 

alebo 

 y = [ x  i + f(0, Xi)] . [x i + f(1, Xi)]    (8.25) 

Pri uvažovaní výrazu (8.24) a za predpokladu, že pre určitú hodnotu vektora Xi, označenú ako X1
i, platí 

 f(1, Xi
1) = f(0, Xi

1) = 1 

je hodnota výstupnej premennej y pre vektor X1
i daná výrazom 

 y = xi +x  i 

Teda nevyhnutnou a postačujúcou podmienkou na to, aby počas prechodového stavu, ktorý zodpovedá 

zmene hodnoty xi, výstupná premenná y mala hodnotu 1, je platnosť vzťahu 

 xi +x i = 1          (8.26) 

Ak pri uvažovaní výrazu (8.25) a za predpokladu, že 

 f(1, X0
i) = f(0, X0

i) = 0 

je hodnota výstupnej premennej y pre vektor X 0i daná vzťahom 

 y = x i . x  i 

Nevyhnutnou a postačujúcou podmienkou na to, aby počas zmeny premennej xi mala výstupná 

premenná hodnotu 0, je platnosť vzťahu 

 xi . x i = 0         (8.27) 

Platnosť vzťahov (8.26) a (8.27) nemusí byť splnená počas zmeny vstupnej premennej xi. Ich neplatnosť 

"spôsobujú" rozličné časové oneskorenia pri zmenách premenných xi a x i. Situáciu pre kontaktové 

a bezkontaktové obvodové prvky dokumentuje Obr.8.22. 
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 Na Obr.8.22a je naznačená poloha kontaktov relé v troch fázach, z ktorých prvá fáza zodpovedá 

ustálenému stavu, kde je relé nenabudené, a preto na kotvu nepôsobí nijaká sila, druhá fáza zodpovedá 

polohe kontaktov, ktorá je typická pre prechodný stav a v ktorej sú obidva kontakty (xi  ax i) vypnuté a 

tretia fáza zodpovedá ustálenému stavu, kde je už relé nabudené, teda na kotvu pôsobí ustálená sila. Po 

odbudení relé je poradie fáz opačné. V obidvoch prípadoch, ako to ilustruje časový diagram (vypnutý 

kontakt - 0, zapnutý kontakt - 1) 

sa najskôr vypnú zapnuté kontakty a 

po určitom čase sa zapnú vypnuté 

kontakty. Keďže vypnutie vždy 

predchádza zapnutiu, v ďalšom je 

použitá pre kontakty tohto typu 

skratka VPZ - vypnutie pred 

zapnutím. Z časového diagramu tiež 

vidieť, že pri kontaktoch VPZ 

nemožno splniť podmienku (8.26). 

 Iná konštrukcia kontaktov relé je 

na Obr.8.22b Z uvedených troch fáz 

vyplýva, že pri nich sa najskôr zapnú 

vypnuté kontakty a po určitom čase 

nasleduje vypnutie zapnutých 

kontaktov. časový diagram ukazuje, 

že takéto poradie zapínania a 

vypínania je aj po nabudení, aj po 

odbudení relé. V tomto prípade teda 

zapnutie vždy predchádza vypnutiu, 

a preto pre tento typ kontaktov je v 

ďalšom použitá skratka ZPV - 

zapnutie pred vypnutím. Z časového 

diagramu tiež vyplýva, že pri 

kontaktoch ZPV nemožno splniť 

podmienku (8.27). 

 Nakoniec Obr.8.22c ukazuje, že invertor môže spôsobiť statickú chybu v reálnom obvode 

oneskorením zmeny hodnoty na jeho výstupnom kanáli vzhľadom na zmenu na vstupnom kanáli. Z 

časového diagramu je zrejmé, že po zmene vstupnej premennej invertora z hodnoty 0 na 1 nie je 

splnená podmienka (8.26) a po zmene z 1 na 0 nie je splnená podmienka (8.27). Oneskorenia ďalších 

logických členov obvodu však môžu byť také, že tieto chyby eliminujú, a preto sa na jeho výstupnom 

kanáli neprejavia. Na druhej strane, práve tieto oneskorenia predstavujú určité riziko nesprávnej hodnoty 

na výstupe obvodu, ktoré nazývame hazard (niekedy tiež poruchový preskok). Nasledujúce príklady 

ukazujú, ako môže v reálnych obvodoch s jednou výstupnou premennou vzniknúť statická chyba pri 

zmene jednej vstupnej premennej. 

x+x

x . x

x

x

a) b) c)

 

 Obr.8.22  Znázornenie dynamickej nedokonalosti  
 kontaktov VPZ (a), ZPV (b), a invertora (c) 
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 Nech logické členy v 

obvode na Obr.8.23a realizujú 

svoje funkcie s určitými 

oneskoreniami (nech sú tieto 

oneskorenia rovnaké). Vyšetrí 

sa správanie výstupnej 

premennej y pri zmene 

vstupnej premennej x1 z 

hodnoty 1 na 0 a naopak, pri 

nemenných hodnotách premenných x2 = x3 = 1. Z mapy funkcie y na Obr.8.23b, ktorú obvod realizuje, 

vidieť, že výstupná premenná má mať nemennú hodnotu 1. Správanie premennej y naznačuje časový 

diagram zmien hodnôt na výstupných kanáloch jednotlivých logických členov v obvode uvedený na 

Obr.8.26. Je zrejmé, že pri zmene vstupného vektora 111 na 011 vzniká na výstupnom kanáli statická 

chyba, spôsobená oneskorením invertora. Výstupná premenná y sa z hodnoty 1 krátkodobo zmení na 

hodnotu 0, resp. na výstupnom kanáli sa objaví impulz 0, pričom by malo byť y = 1. 

 Možnosť vzniku takejto chyby v obvode 

na Obr.8.23a sa nazýva 1-hazard. V ďalšom 

sa bude hovoriť, že v obvode je 1-hazard, 

ak je obvod hazardný preto, lebo na jeho 

výstupnom kanáli môže vzniknúť statická 

chyba v 1(statický hazard) . 

 Ak rovnaká funkcia je realizovaná podľa 

minimálnej KNF, na výstupnom  kanáli môže 

vzniknúť statická chyba v 0 (0-hazard). 

 Ak časť obvodu má statickú chybu, môže 

obvod ako celok mať dynamickú chybu 

(dynamický hazard) , ktorá sa vyznačuje 

nepárnym počtom (väčším než 1) zmien hodnôt 

výstupnej premennej, pričom výstup sa má meniť 

iba raz. 

 Ak na vstupe obvodu v danom časovom 

okamihu sa bude meniť hodnota najviac jednej 

premennej, hazard  možno odstrániť návrhom vhodnej štruktúry obvodu. Dosiahneme to tak, že obvod 

realizujeme podľa tzv. bezhazardnej DNF: (KNF), ktorá sa vyznačuje tým, že ľubovoľná dvojica 

susedných bodov funkcie  f s hodnotou 1 (0) je pokrytá aspoň jedným implikantom 

(implicentom).  

 Realizácia funkcie na Obr.8.23 podľa minimálnej DNF, ktorá neobsahuje žiaden implikant 

pokrývajúci jednotkové body 3, 7, vykazuje statický 1 hazard. Ak rozšírime minimálnu DNF o implikant 

x2x3 (Obr.8.25a) ískame bezhazardnú DNF, ktorej zodpovedá bezhazardná realizácia obvodu 

(Obr.8.25b). 

 

 Obr.8.23  Kombinačný obvod s 1-hazardom (a) 
 a mapa jeho výstupnej funkcie (b) 

 

 Obr.8.24  Časový diagram zmien hodnôt 
 jednotlivých premenných obvodu  
 z Obr.8.23 
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 Zmena hodnôt implikantov x1x3 ax1x2 pri prechode z bodu 7 do bodu 3 je prekrytá jednotkovou 

hodnotou implikantu x2x3. Získané vyjadrenie zodpovedá skrátenej DNF, ktorá pri zmene jednej 

premennej na vstupe je vždy bezhazardná. Použitie skrátenej DNF (KNF) predstavuje postačujúcu, nie 

však nutnú podmienku pre odstránenie hazardu. 

  Vo všeobecnosti bezhazardná NF predstavuje jednoduchší výraz než skrátená NF. Systematický 

postup určovania bezhazardných NF možno nájsť v [23]. Výraz odvodený z bezhazardného výrazu 

na základe asociatívnych, distributívnych a de Morganovych pravidiel je tiež bezhazardný. Kombinačný 

obvod zodpovedajúci bezhazardnej forme je tiež bezhazardný. 

 Z uvedených faktov vyplýva postup pre syntézu kombinačných obvodov bez statického hazardu pri 

súčasnej zmene jednej vstupnej premennej. Tento postup možno vyjadriť nasledujúcimi bodmi. 

 1. Vyjadrenie danej funkcie výrazom vo forme BDNF alebo BKNF. Pri kontaktovej realizácii 

s kontaktmi VPZ "stačí" nájsť minimálnu KNF a s kontaktmi ZPV zase minimálnu DNF. 

   2. Úprava danej DNF alebo KNF na zátvorkovú formu (použitím hore uvedených pravidiel), ktorá je 

potom tiež bezhazardná. 

   3. Obvodová realizácia funkcie z bezhazardného výrazu v tvare DNF, KNF alebo v niektorej 

zátvorkovej forme. 

 Zostaviť kombinačný obvod, ktorý by bol bezhazardný pri zmene viacerých vstupných premenných, 

je možné vo všeobecnosti s použitím osobitných obvodových prvkov. Tieto prvky by mali mať charakter 

filtračných oneskorovacích členov. Filtračným oneskorovacím členom sa rozumie asynchrónny 

systém s jednou vstupnou a jednou výstupnou premennou, ktorý má tieto vlastnosti: 

 1. Oneskoruje zmeny výstupnej premennej proti zmene vstupnej premennej o čas D. 

 2. Ak je časový interval medzi dvoma po sebe nasledujúcimi zmenami vstupnej premennej kratší 

ako D, potom sa výstupná premenná nezmení. 

 Z hľadiska fyzikálnej realizácie obvodu si treba uvedomiť, že všetky reálne kombinačné logické 

členy majú uvedené vlastnosti, t.j. impulzy určitej dĺžky vyfiltrujú. Klasickým a názorným predstaviteľom 

je relé, pri ktorom krátke zmeny budenia nespôsobia prestavenie - prepnutie jeho kontaktov. 

 Neúplnosť konečného automatu ako modelu správania asynchrónneho sekvenčného obvodu, 

ako aj nedokonalosť štruktúrnych modelov, môže viesť pri formálnej štruktúrnej syntéze k riešeniu, 

pri ktorom sa vyskytnú chyby vo funkcii i vtedy, keď sa použil vhodný vnútorný kód bez kritických 

súbehov. Môže sa teda stať, že sekvenčný obvod sa nebude správať tak, ako by to zodpovedalo 

 

 Obr.8.25  Bezhazardná  realizácia obvodu (a - rozklad na bezhazardný  
 súbor implikantov; b - štruktúrna schéma 
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príslušnému binárne kódovanému ekvivalentu východiskového automatu. Chyby sa môžu vyskytnúť 

 - vo výstupnej funkcii počas prechodu cez nestabilné stavy, 

 - v prechodovej funkcii, čo spôsobí trvalú chybu vo výstupnej funkcii. 

 V prvom prípade sa hovorí o prechodnej, v druhom o trvalej chybe sekvenčného obvodu. 

 Nevyhnutnou podmienkou správnej štruktúrnej syntézy asynchrónneho sekvenčného obvodu je 

eliminácia možnosti vzniku trvalej chyby, pri ktorej sa obvod pri prechode dostáva do nesprávneho - 

neželaného stabilného stavu napriek tomu, že v príslušnom binárne kódovanom ekvivalente nie sú 

kritické súbehy. Ak sa v ďalšom bude hovoriť o hazarde v sekvenčnom obvode, potom sa to bude týkať 

iba možnosti vzniku trvalej chyby. 

 Statický a dynamický hazard v kombinačnej časti realizujúcej budiace funkcie sa prenáša i na 

príslušný sekvenčný obvod. Je zrejmé, že i krátkodobé neželané zmeny hodnoty budiacich premenných 

môžu spôsobiť prechod do neželaného stabilného stavu. Vyplýva to z toho, že účinkom prechodnej 

chyby v kombinačnej časti obvodu môže sa objaviť nevhodný vektor hodnôt budiacich premenných, 

a tým aj nevhodný stav, z ktorého sa obvod môže dostať do neželateľného stabilného stavu. Možno to 

ilustrovať na príklade. 

 Na Obr.8.26 je Moorov automat s binárne zakódovanými stavmi a príslušný asynchrónny 

sekvenčný obvod s priamymi spätnými väzbami, ktorý vychádza z vyjadrenia budiacich funkcií 

nasledujúcimi výrazmi: 

 q1 = p1x + p 2 x 

 q2 = p1x + p2 x 

Nie je ťažko vidieť, že v kombinačnej časti sú statické 1-hazardy vzhľadom na realizáciu budiacej 

funkcie q1 i q2. V prípade budiacej funkcie q1 je to pri zmene x: 1  0 pri p1 = 1 a p2 = 0; pri q2 je to pri 

zmene x: 0  1 pri p1 = p2 =1. Uvedené situácie nastávajú v sekvenčnom obvode pri prechode 10  11 

po zmene x: 1  0, resp. pri prechode 11  01 po zmene x: 0  1. 

 Pri prechode 10  11 má premenná p1 ostať na hodnote 1 a premenná p2 sa má zmeniť 

na hodnotu 1. Ak sa v premennej p1 objaví neželaná hodnota 0 v dôsledku 1-hazardu budiacich funkcií 

q1, môže sa objaviť neželaný stav 00. Vzhľadom na to, že stav 00 je stabilný pri vstupe x = 0, obvod 

môže v tomto stave zotrvať namiesto toho, aby prešiel do žiadaného cieľového stavu 11. Trvalá chyba 

môže z podobných príčin vzniknúť i pri prechode 11  01. 

 

 Obr.8.26  Príklad vplyvu hazardu v kombinačnej časti na vznik trvalej chyby 
v sekvenčnom obvode 
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 Z práve uvedenej analýzy vyplýva, že na odstránenie trvalých chýb v asynchrónnom sekvenčnom 

obvode treba eliminovať statický hazard v kombinačnej časti, a to pri tých stavových (budiacich) 

premenných, ktoré počas existujúcich prechodov medzi stavmi nemajú meniť hodnotu, t.j. majú mať 

konštantnú hodnotu 0 alebo 1. 

    V príklade z Obr.8.26 sa vyšlo z vyjadrenia budiacich funkcií v tvare NDF. V tomto prípade 

existujú iba statické 1-hazardy, a to v budiacich premenných q1 a q2. Tieto hazardy sa uplatnia pri 

existujúcich prechodoch 10  11 a 11  01, pri ktorých môžu porušiť podmienku stálosti hodnoty 1 

premennej p1 resp. p2. Hazardy sa eliminujú známym spôsobom, a to vložením vyžadovaných 

súčinových termov do výrazov budiacich funkcií. V danom prípade to vedie na výrazy: 

 q1 = p1x  +p 2  x + p1p 2 

 q2 = p1x  + p2  x + p1  p2 

Tieto výrazy zodpovedajú (v danom prípade) bezhazardným DNF. 

 V súvislosti s odstránením trvalých chýb spôsobených hazardmi v kombinačnej časti sa ukazuje 

výhodnosť použitia elementárnych automatov RS, pri ktorých možno znížiť nároky na bezhazardnosť 

kombinačnej časti sekvenčného obvodu. 

 Z analýzy činnosti elementárnych automatov RS vyplýva, že nereagujú na impulzy 0 vo vstupných 

premenných q0 a q1, t.j. nemenia svoj výstup pri indukovaní impulzu 0 v hociktorom z ich vstupných 

kanálov, ak sa nepripustí situácia q0 = q1 = 1 (pri ktorej má PO nulové správanie). Z tohto dôvodu možno 

v kombinačnej časti obvodu pripustiť statickú chybu v 1, a teda netreba eliminovať 1-hazard, ale iba 0-

hazard. Pri štruktúrnej syntéze tu stačí vyjsť z minimálnych NDF bez redundantných súčinových termov. 

 Eliminácia hazardu v kombinačnej časti ešte nestačí na to, aby obvod v každom prípade pracoval 

bez trvalých chýb. Trvalá chyba môže vzniknúť aj z iných príčin, ako to ilustruje nasledujúci príklad. 

 Nech obvod z Obr.8.28 sa nachádza v stabilnom stave 00 pri vstupe x = 0 a nech x zmení svoju 

hodnotu z 0 na 1. Podľa očakávania má sa uskutočniť bezhazardný prechod do stavu 10. Čo sa však 

môže v skutočnosti stať? Zmena x: 0  1 spôsobí cez súčinový člen A zmenu 0  1 v stavovej 

premennej p1 (p1-rezultačná premenná). Ak oneskorenie v ceste zo vstupného kanála x do súčinového 

člena D cez invertor B je relatívne veľké, t.j. napr. invertor B má veľké oneskorenie, potom člen D "vidí" 

zmenu 0  1 v stavovej premennej p1 skôr ako zmenu vstupnej premennej x, ktorá túto zmenu (v p1) 

inicializovala (x - inicializačná premenná). Na vstupných kanáloch člena D bude teda p1 = 1 a b = 1 

(malo by už byť b = 0). Práve opísaná situácia je naznačená na Obr.8.29a. Hrubými čiarami je 

naznačená cesta, po ktorej sa šíri zmena vstupnej premennej x z 0 na 1. Ako dôsledok opísanej situácie 

aj stavová premenná p2 tzv. chybová premenná zmení svoju hodnotu z 0 na 1 a objaví sa neželaný 

stav 11. Táto situácia je naznačená na Obr.8.29b. Kým x zotrvá na hodnote 1 (a to je predpoklad 

fundamentálneho režimu), premenná p2 sa ďalej meniť nebude a zotrvá na hodnote 1. Ak premenná b 

napokon dosiahne svoju ustálenú hodnotu 0, stavová premenná p1 zmení opäť svoju hodnotu z 1 na 0 

(pozri Obr.8.29c), čím sa obvod v konečnom dôsledku dostane do neželaného nesprávneho stavu 01, 

ktorý je stabilný pri vstupe x = 1. 
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 Ako vidno, v asynchrónnom 

sekvenčnom obvode môže vzniknúť trvalá 

chyba, ktorú teraz nespôsobil hazard v 

kombinačnej časti. ľahko sa dá ukázať, že 

možnosť vzniku trvalej chyby z práve 

opísaných príčin existuje i vtedy, keď sa 

eliminujú statické hazardy. Príčinou 

zlyhania obvodu je tu to, že súčinový 

člen D indikuje zmenu stavovej premennej 

p1 skôr ako zmenu vstupnej premennej x, 

t.j. indikuje zmenu stavu skôr ako 

zmenu vstupu, ktorý zmenu stavu 

pôvodne inicializoval. Takéto nesprávne 

poradie zmien sa pri syntéze obvodu 

nepredpokladalo. Riziko spojené s 

možnosťou vzniku trvalej chyby z uvedenej 

príčiny sa nazýva podstatný hazard v 

sekvenčnom obvode. Prechod, pri ktorom 

takáto možnosť existuje sa nazýva 

hazardný. 

  Podstatný hazard sekvenčnom 

obvode možno identifikovať už na úrovni 

konečného automatu, z ktorého sa 

vychádza pri štruktúrnej syntéze obvodu. 

Na podstatný hazard a jeho identifikáciu 

v automate po prvý raz upozornil 

S. H. Unger [24]. Dokázal veľmi významné 

tvrdenie, že v sekvenčnom obvode 

zodpovedajúcom fundamentálnemu 

automatu A = (X, S, Y, δ, λ) prvého rádu 

bez ohľadu na zvolený vnútorný kód bude pri prechode S1  S2 pri zmene vstupu X1  X2 podstatný 

hazard práve vtedy, ak v A platí:   

 δ*(S1, X2X1X2)  δ(S1, X2) = S2  (8.28) 

t.j. ak postupnosť vstupov X2X1X2, ktorá sa aplikuje v stave S1, vedie do stavu rozdielneho od S2. 

 Platnosť tohto tvrdenia vyplynie z analýzy všetkých možných situácií v prechodovej funkcii δ 

automatu A "v okolí" daného prechodu, ktoré môžu spôsobiť citlivosť obvodu na nesprávne poradie 

zmien vstupu a stavu a z toho rezultujúcu možnosť prechodu obvodu do nesprávneho stabilného stavu 

(Tab.8.19). 

 

  

 

Obr.8.27  Etapy šírenia signálov v obvode 
spôsobujúcich vznik trvalej chyby 
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Tab.8.19 Fragmenty tabuliek prechodov, ktoré vedú na podstatný hazard 

   S(t) 

X(t) 

  S1 

 

  S2  S3      S(t) 

X(t) 

 S1  S2  S3  S4 

 

 X1 

 X2 

 S1 

 S2 

 S3 

 S2 

 S3 

 S3 

  X1 

 X2 

 S1 

 S2 

 S3 

 S2 

 S3 

 S4 

 - 

 S4 

 

V Tab.8.20 je uvedený fragment tabuľky 

prechodov označovaný ako D - trio, v ktorej nie 

je splnená podmienka (8.28) pre existenciu 

podstatného hazardu. Ale aj v tomto prípade sa 

okrem rezultačnej premennej môže meniť aj 

chybová premenná. V dôsledku toho vznikne 

súbeh nielen medzi rezultačnými premennými 

(s čím sa pri voľbe kódu počítalo), ale zúčastnia 

sa ho aj chybové premenné. Takýto súbeh 

stavových premenných sa nazýva rozšírený súbeh. Rozšírený súbeh môže byť kritický, t.j. môže 

vzniknúť trvalá chyba. 

 Odstránenie podstatného hazardu resp. D-tria sa môže dosiahnuť zaradením dodatočného 

oneskorenia D’1 do spätnej väzby rezultačnej premennej, ktoré však  znižuje rýchlosť obvodu Obr.8.28. 

 Podstatný hazard sa môže odstrániť aj voľbou vhodnej štruktúry, ktorá mení pomer medzi 

oneskoreniami inicializačnej a realizačnej premennej. Účinok D-tria na vznik trvalých chýb v obvode sa 

môže odstrániť vhodným kódovaním. 

 Tab.8.20 D-trio   

 S(t) 

X(t) 

 S1  S2  S3 

 X1 

 X2 

 S1 

 S2 

 S3 

 S2 

 S3 

 S2 

 

 

Obr.8.28  Odstránenie podstatného hazardu zaradením dodatočného oneskorenia 
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8. 4. 1.  Asynchrónne sekvenčné obvody so samosynchronizáciou 

 

 Mnohé dynamické problémy, ktoré sa prejavujú v asynchrónnych sekvenčných obvodoch sa dajú 

odstrániť zavedením synchronizácie. Nemôžu sa pritom využívať štandardné generátory 

synchronizačných impulzov, ktoré generujú impulzy v pravidelných intervaloch, ale musia sa vytvoriť 

špeciálne samosychronizačné obvody, ktoré budú vykonávať podobnú funkciu ako generátor 

synchronizačných impulzov v synchrónnych obvodoch. Samosychronizačné obvody budú generovať 

impulzy iba pri zmene vstupu obvodu alebo pri požiadavke na zmenu stavu obvodu.  

 Samosychronizačné obvody umožňujú vyhodnocovanie budiacich funkcií v ustálenom stave, 

vnútorný kód môže byť optimálny ako pri synchrónnych sekvenčných obvodoch, kombinačná časť môže 

byť iredundantná, podstatný hazard je eliminovaný pomocou jediného oneskorenia v obvode. 

 Štruktúra samosychronizačného obvodu môže byť univerzálna alebo špecifická. Univerzálna 

štruktúra samosychronizačného obvodu nezávisí od konkrétnej funkcie sekvenčného obvodu ale iba od 

počtu vstupných, príp. stavových premenných. Špecifická štruktúra závisí od prechodovej funkcie 

realizovaného obvodu. 

 Príkladom univerzálnej štruktúry samosychronizačného obvodu je štruktúra uvedená na Obr.8.29.  

 

Obr.8.29 Samosynchronizácia odvodená od zmeny hodnoty niektorej vstupnej premennej 
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Synchronizačné impulzy v tomto obvode sú generované pri zmene hodnoty niektorej vstupnej 

premennej. Základom obvodu je n-vstupový logický člen realizujúci funkciu suma mod 2. 

 h = x1  x2  ...   xn 

Za predpokladu, že v danom časovom okamžiku svoju hodnotu mení jediná premenná, potom pri každej 

zmene na vstupe sa mení hodnota signálu h.   Synchronizačný impulz sa generuje na výstupe člena 

XOR, na ktorý sa privádzajú oneskorené signály  h1 a h2. Oneskorenie D zabezpečí vyhodnocovanie 

budiacich funkcií v ustálenom stave a oneskorenie D1 určí šírku impulzu.  Uvedený samosynchronizačný 

obvod môže byť použitý pre každý asynchrónny sekvenčný obvod, v ktorom počet vstupných 

premenných nie je väčší než n. 

 Štruktúra samosynchronizačného obvodu, v ktorom synchronizačné impulzy sa generujú pri 

požiadavke na zmenu stavu je uvedená na Obr.8.30. V tomto prípade sa porovnávajú vstupy a výstupy 

elementárnych automatov typu D a ak sa líšia, potom sa signál h nastaví na hodnotu 1. Ak sa uskutoční 

požadovaná zmena na všetkých elementárnych automatoch, hodnota signálu h sa zmení na nulovú 

hodnotu. V tomto prípade sa generuje predná i zadná hrana impulzu h, ktorý sa s oneskorením D  (má 

rovnakú funkciu ako v predchádzajúcom prípade) privádza na synchronizačný vstup elementárnych 

automatov. Aj v tomto prípade je štruktúra obvodu nezávislá od funkcie obvodu a je daná len počtom 

použitých elementárnych automatov v obvode. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.8.30 Samosynchronizácia odvodená od zmene hodnoty niektorej vstupnej premennej  

požiadavky na  zmien stavov 

 

 Špecifická štruktúra samosynchronizačného obvodu, ktorého funkcia závisí od prechodovej funkcie, 

je uvedená na Obr.8.31. Hodnoty synchronizačného signálu h sú závislé  od prechodovej funkcie 

obvodu takto: 

 1. Ak (Si, Xj) = Si, potom  h (Si, Xj) = 0 

 2. Ak (Si, Xj) ≠ Si,  potom  h (Si, Xj) = 1 
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Aj v tomto prípade sa generuje predná i zadná hrana impulzu. Samosynchronizácia predpokladá 

fundamentálny automat 1. rádu, pretože sa generuje len jeden synchronizačný impulz dĺžky D1. 

 

 

Obr.8.31 Samosynchronizácia odvodená od zmene hodnoty niektorej vstupnej premennej  

požiadavky na  zmien stavov 

 Pre fundamentálny automat vyššieho rádu samosynchronizácia  odvodená od zmeny niektorej 

vstupnej premennej nie je vhodná. Univerzálna samosynchronizácia odvodená od požiadavky na zmenu 

stavu aj špecifická samosynchronizácia odvodená od prechodovej funkcie dáva jeden dlhší impulz pre 

všetky prechody. V tomto prípade je potrebné použiť generátor impulzov, ktorého výstup bude 

odblokovaný počas trvania impulzu h (Obr.8.32). 

 

Obr.8.32 Samosynchronizácia odvodená od zmene hodnoty 
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9. ZÁKLADY DIAGNOSTIKY A SPOĽAHLIVOSTI  

LOGICKÝCH SYSTÉMOV.  

 

 

V každom technickom systéme sa vyskytujú javy, ktoré menia schopnosť systému plniť jemu 

predpísanú funkciu. Sú to rôzne poruchy, ktoré menia prevádzkyschopný stav systému na poruchový 

stav. Cieľom diagnostiky je poskytnúť racionálne postupy pre zisťovanie technického stavu 

skúmaného systému. 

Zistiť prevádzkyschopný stav logického systému bez znalosti jeho štruktúry by znamenalo 

priviesť na jeho vstupy všetky možné kombinácie hodnôt vstupov a preveriť správnosť im 

zodpovedajúcich výstupov. Takýto postup pri mnohých obvodoch reálnej zložitosti v praxi nebýva 

možný. Napr. pre kontrolu 32  bitovej paralelnej  sčítačky by bolo potrebné preveriť 264 vstupných 

kombinácii, čo by pri rýchlosti 106 komb/s  trvalo 1,8.1013 s,  t.j. viac než pol milióna rokov.  Potrebná 

kapacita pamäte na uloženie testu je 220 slabík t.j. bilión diskov á 200 MB. Pri znalosti štruktúry 

sčítačky pre testovanie stačí 8 - 10 kombinácií.   

Význam pojmov v oblasti diagnostiky sa v mnohých prípadoch už stabilizoval a umožňuje ich 

jednotnú interpretáciu. 

Pre predmet štúdia technickej diagnostiky bol zavedený súhrny názov diagnostický objekt 

(DO), ktorým sa označuje ľubovoľne veľký celok v rámci konštrukcie systému. Niekedy, najmä pre 

menšie DO, používame pojem testovaná jednotka (TJ). 

Základnou úlohou diagnostiky je zisťovanie technického stavu diagnostického objektu 

v danom časovom okamihu. Podľa toho, či diagnostický objekt je alebo nie je schopný plniť 

v nasledujúcom okamihu predpísanú funkciu, rozlišujeme dva základné technické stavy – 

bezporuchový a poruchový. 

Porucha je jav spočívajúci v ukončení schopnosti objektu plniť požadovanú funkciu podľa 

technických podmienok. Rozlíšenie bezporuchového a poruchového stavu diagnostického objektu, 

stručne nazývané detekciou poruchy, predstavuje jednu z hlavných úloh diagnostiky. 

Po zistení, že v testovanom obvode nastala porucha, je potrebné v ňom miesto, v ktorom 

porucha nastala. Túto úlohu stručne nazývame lokalizáciou poruchy. 

Detekcia a lokalizácia poruchy sa rieši pomocou testov. Test je postupnosť vzájomne 

priradených dvojíc kombinácií hodnôt vstupných a výstupných signálov testovanej jednotky. Jedna 

dvojica kombinácií hodnôt vstupných a výstupných signálov predstavuje krok testu. Počet krokov 

testu sa nazýva dĺžkou testu.  

Úlohu detekcie porúch rieši detekčný test, ktorý má byť schopný zistiť existenciu ľubovoľnej 

poruchy z množiny predpokladaných porúch.  Poruchy, ktoré je test schopný zistiť, predstavujú jeho 

diagnostické pokrytie (DP). DP sa udáva buď absolútne – vymenovaním porúch, ktoré je schopný 

test detegovať, alebo relatívne -  v % vo vzťahu k celkovému počtu predpokladaných porúch.   
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Test, ktorého DP je 100%, sa nazýva úplným testom.  Úplný test, ktorého žiadna vlastná časť 

už netvorí úplný test, sa nazýva iredundantným testom. Úplný test, ktorý má minimálnu dĺžku, sa 

nazýva minimálnym testom.  

Pre kombinačné obvody s malým počtom vstupných signálov, môžeme použiť triviálny test, 

ktorý je tvorený všetkými 2n kombináciami hodnôt vstupných a výstupných signálov. 

Realizácia testu spočíva v postupnej aplikácii kombinácii hodnôt vstupných signálov 

a porovnávaní odozvy obvodu s kombináciou hodnôt výstupných signálov príslušného kroku testu. 

Voľba nasledujúceho kroku testu môže byť od odozvy na predchádzajúce kroky nezávislá – nezávislý 

test, resp. závislá - závislý test. Detekčné testy sa vytvárajú ako nezávislé testy. Lokalizačné testy 

môžu byť nezávislé i závislé.  

9. 1.  TYPY PORÚCH A ICH MODELY 

V testovanej jednotke v závislosti od technológie jeho realizácie a použitej prvkovej základne sa 

môžu vyskytnúť rozličné typy porúch. Poruchy môžu byť spôsobené napr. zmenou elektrického 

napätia, prúdu, vodivosti v dôsledku prerazenia polovodičového prechodu, skratovania alebo 

prerušenia vodičov a pod.  Zmeny fyzikálnych parametrov logického obvodu, ktoré prekračujú hranice 

udané technickými podmienkami, budeme nazývať fyzikálnymi poruchami. Viaceré zmeny 

fyzikálnych veličín môžu vyvolať tú istú zmenu logickej hodnoty určitej premennej, ktorú budeme 

nazývať logickým modelom poruchy. 

Väčšina porúch sa prejavuje tak, ako by v určitom uzle obvodu bola konštantná logická hodnota 

0 alebo 1. Pre uvedené poruchy vytvárame logické modely porúch trvala nula (t0) a trvalá jednotka 

(t1). Model t0 (t1) vyjadruje prerušenie vodiča privádzajúceho signál do miesta poruchy a jeho 

náhradu zdrojom napätia zodpovedajúceho logickej úrovni 0 (1). Modely t0 a t1 môžu reprezentovať  

aj veľa iných interných alebo externých porúch logických členov [13]. 

 Poruchy spôsobené skratom medzi vodičmi sa prejavujú iba pri rozdielnych hodnotách 

signálov na skratovaných vodičoch.  V závislosti od konkrétnej situácie v obvode môžu nastať 4 typy 

chovania Tab.9.1. Pri rozdielnych hodnotách signálov na skratovaných vodičoch a a b  obidva signály 

nadobúdajú logickú hodnotu 0 – skrat typu s0; obidva signály nadobúdajú logickú hodnotu 1 – skrat 

typu s1; obidva signály nadobúdajú logickú hodnotu signálu a – skrat typu sa; obidva signály 

nadobúdajú logickú hodnotu signálu b – skrat typu sb. 

Tab.9.1 Typy skratov 

Vodič Typ skratu 

a b s0 s1 sa sb 

0 0 0 0 0 0 

0 1 0 1 0 1 

1 0 0 1 1 0 

1 1 1 1 1 1 
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Logický model poruchy typu s0  predstavuje funkciu logického súčinu signálov na 

skratovaných vodičoch. Podobne logický model poruchy typu s1  predstavuje funkciu logického 

súčtu signálov na skratovaných vodičoch. Logický model poruchy typu sa  predstavuje prerušenie 

vodiča b a privedenie do miesta poruchy signálu z vodiča a. Podobne logický model poruchy typu sb  

predstavuje prerušenie vodiča a a privedenie do miesta poruchy signálu z vodiča b. Náhradné schémy 

pre uvedené štyri typy skratov sú na Obr.9.1. 

 

 

9. 2.  GENEROVANIE TESTOV PRE KOMBINAČNÉ OBVODY 

Základným princípom generovania testov pre kombinačné obvody je voľba takej kombinácie 

hodnôt vstupných signálov, pri ktorej sa predpokladaná porucha prejaví zmenou hodnoty aspoň 

jedného výstupného signálu.  

Metóda intuitívneho scitlivenia cesty vychádza zo zadania obvodu vo forme logickej schémy. 

Cestou v schéme sa nazýva postupnosť vodičov a logických členov, ktorá vždy začína a končí 

vodičom. Cesta je citlivá, ak je schopná prenášať zmeny hodnôt signálov zo svojho začiatku na 

koniec. V bezporuchovom stave zablokovať prenos zmeny signálu zo začiatku cesty na jej koniec 

môže len logický člen. Napr. ak signálová cesta prechádza cez člen AND  (NAND) a na niektorom 

jeho vstupe nepatriacom do sledovanej signálovej cesty je hodnota 0, potom jeho výstup ma vždy 

hodnotu 0 (1) a zmena hodnoty signálu na signálovej ceste pred uvedeným členom AND (NAND) sa 

ďalej neprenesie. Podobne blokovanie signálovej cesty cez členy OR resp. NOR blokuje hodnota 1 na 

niektorom jeho vstupe.  Signálová cesta cez členy NOT a XOR je vždy citlivá. 

Všeobecný postup určovania kroku testu pre zvolenú poruchu pozostáva z troch krokov: 

1. privedenie hodnoty 1 (0) do miesta poruchy t0 (t1) 

2. zostavenie citlivej cesty z miesta poruchy na primárny výstup (scitlivenie) 

3. odvodenie konzistentných hodnôt na primárnych vstupoch (konzistencia). 

Obr.9.1.  Náhradné schémy pre štyri typy skratov 
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Pre obvody s rozvetvením signálových ciest postup nemusí byť jednoznačný, pretože môžu 

existovať viaceré alternatívy signálových ciest. Pri odvodzovaní hodnôt na primárnych vstupoch môžu 

sa vyskytnúť aj protichodné požiadavky. Preto pri hľadaní vhodného postupu sa uplatňuje intuícia 

riešiteľa. 

Príklad neúspešného a úspešného scitlivenia cesty z vodiča e na výstup je znázornený na 

Obr.9.2. Z miesta poruchy na vodiči e existujú dve cesty – e,e1,h, y a e, e2, i, y.  Aby sa prejavila 

porucha t0 v mieste výskytu, musí byť na vodiči e priradená hodnota e = 1.  

Pre scitlivenie cesty cez AND člen h (členy označujeme symbolom výstupného vodiča) musí byť  

b = 1 (údaje v Obr.9.2 sú uvedené nad vodičmi). Pre scitlivenie cesty cez OR člen y musia byť  

hodnoty na vodičoch g = 0 a i = 0. Vo fáze konzistencie hodnotu i = 0 zabezpečíme voľbou f = 0, 

z ktorej vyplýva a = 1. Tým však vzniká rozpor na vodiči g.  

 

 

Obr.9.2 Príklad neúspešného a úspešného scitlivenia  cesty 

Pre scitlivenie cesty cez AND člen i musí byť  f = 1 (údaje v Obr.9.2 sú uvedené pod vodičmi). 

Pre scitlivenie cesty cez OR člen musia byť  hodnoty na vodičoch g = 0 a h = 0. Vo fáze konzistencie 

hodnotu h = 0 zabezpečíme voľbou b = 0,  ktorá zabezpečí aj platnosť hodnoty g = 0 nezávisle od 

hodnoty na vodiči a. Hodnotu  f = 1 zabezpečíme voľbou a = 0, ktorá neovplyvní výstup g. 
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9. 3.  ZÁKLADY TEÓRIE SPOĽAHLIVOSTI  

Spoľahlivosť je definovaná ako všeobecná vlastnosť (schopnosť) výrobku plniť počas 

stanovenej doby požadovanú funkciu pri zachovaní prevádzkových parametrov daných technickými 

podmienkami. Vyjadruje sa dielčimi vlastnosťami ako bezporuchovosť, životnosť, opraviteľnosť a pod.  

Najnázornejším ukazovateľom spoľahlivosti je pravdepodobnosť bezporuchovej činnosti, 

obyčajne označovanej R(t), ktorá udáva pravdepodobnosť toho, že v dobe od počiatku sledovania 

výrobku do okamžiku t nenastane vo výrobku porucha.  

Jednotkovým doplnkom pravdepodobnosti bezporuchovej činnosti je pravdepodobnosť poruchy 

Q(t). Ich vzájomná súvislosť je daná vzťahom 

Q(t) = 1 - R(t)          (9.1) 

Okrem uvedených dvoch charakteristík spoľahlivosti sa často určuje aj hustota 

pravdepodobnosti porúch  f(t) (skrátene hustota porúch), ktorá udáva pravdepodobnosť toho, že 

k poruche dôjde počas nekonečne malého časového intervalu bezprostredne nasledujúcom po čase t. 

Ak existuje derivácia funkcie Q(t)  podľa času, potom platí 

dt

Q(t)d
 f(t)            (9.2) 

Pomer hustoty porúch   a pravdepodobnosti bezporuchovej činnosti udáva intenzitu porúch λ(t) 

R(t)

f(t)
 (t) 

          (9.3) 

Intenzita porúch udáva podmienenú pravdepodobnosť toho, že k poruche výrobku dôjde počas 

nekonečne malého časového intervalu bezprostredne nasledujúceho po čase t, za predpokladu, že do 

času t k poruche nedošlo. 

Dosadením (9.1) do (9.2) a následne do (9.3) dostaneme 

dt

R(t)d
.

R(t)

1
 (t) 

         (9.4) 

Z (9.4) dostaneme diferenciálnu rovnicu  

dt.(t) 
R(t)

R(t)d
          (9.5) 

ktorej riešením získame známy vzťah 








t

0

(t)dt

e R(t)          (9.6) 

Z hľadiska použitia systémov má pre používateľov veľmi konkrétny význam ďalší ukazovateľ 

spoľahlivosti, nazvaný stredná doba medzi poruchami Ts, pre ktorú platí všeobecný vzťah 







0

s
(t)dtRT

         (9.7) 
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Hodnoty jednotlivých ukazovateľov spoľahlivosti sú vo všeobecnosti závislé na čase. Typický 

priebeh hodnôt funkcie λ(t) je na Obr.9.3. Je to tzv. vaňová krivka skladajúca sa z troch 

charakteristických úsekov. Prvý úsek v intervale od 0 po tp, v ktorom ma λ(t) klesajúcu tendenciu, sa 

označuje ako obdobie počiatočných porúch. Druhý úsek od tp  po tk je obyčajne označovaný ako 

obdobie normálnej prevádzky a je charakteristický približne konštantnou hodnotou λ(t). Tretí úsek pre  

t > tk je obyčajne označovaný ako obdobie dožívania, v ktorom ma λ(t) stúpajúcu tendenciu, čo 

signalizuje, že po určitej dobe je používanie výrobku nehospodárne. 

 

 

Ak vo výraze (9.6) dosadíme za λ(t) = λ dostaneme vzťah 

t
e R(t)


          (9.8) 

Vzťah (9.8) charakterizujúci obdobie normálnej prevádzky sa nazýva exponenciálnym zákonom 

porúch. Pre strednú dobu medzi poruchami pri λ(t) = λ platí 


 




1

dteT

0

t

s          (9.9) 

Konštantná hodnota λ sa v praxi veľmi často uvádza ako základný údaj o spoľahlivosti 

súčiastok, takže sa mlčky predpokladá platnosť exponenciálneho zákona porúch. 

9. 4.  SPOĽAHLIVOSŤ SYSTÉMOV  

 
Spoľahlivosť systémov závisí od spoľahlivosti prvkov a od spôsobu ich prepojenia. Spoľahlivosť 

prvkov (súčiastok) sa zvyčajne určuje experimentálne. Pre zistenie štatistických závislosti potrebujeme 

veľký súbor skúmaných elementov. Zostavovanie veľkého množstva zložitejších systémov pre potreby 

experimentálneho určovania parametrov spoľahlivosti zvyčajne neprichádza do úvahy, preto 

spoľahlivosť systémov potrebujeme určiť výpočtom skôr, než samotný systém bude zostavený 

a využívaný. 

Obr.9.3Typický priebeh intenzity porúch 
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Pre výpočet parametrov spoľahlivosti sa samotný systém nahradzuje jeho spoľahlivostným 

modelom. V tomto modeli jeho vrcholy zodpovedajú prvkom (podsystémom) a spojnice spôsobu, 

akým prvky (podsystémy) ovplyvňujú výslednú spoľahlivosť systému. 

Vplyv zmien technického stavu jednotlivých prvkov na zmenu stavu celého systému môžeme 

prehľadne vyjadriť v grafe technických stavov systému. Je to orientovaný graf, v ktorom každý 

vrchol zodpovedá jednému technickému stavu systému a každá hrana jednému možnému prechodu 

medzi týmito stavmi. Hrany zodpovedajúce prechodu i-tého prvku z bezporuchového do poruchového 

stavu sa môžu označiť intenzitou jeho porúch i. V grafe technických stavov systému sú dva typy 

uzlov – bezporuchový označovaný kruhom a poruchový označovaný štvorcom. Pravdepodobnosť 

bezporuchovej činnosti systému sa určuje ako súčet pravdepodobnosti všetkých bezporuchových 

stavov. 

Najjednoduchším typom systému z hľadiska spoľahlivosti je sériový systém. 

V spoľahlivostnom modeli sú zapojené v sérii, ak porucha ktoréhokoľvek z nich spôsobí poruchu 

celého systému. Spoľahlivostný model sériového systému zloženého z troch prvkov a jeho graf 

technických je na Obr.9. 4. Technický stav každého z prvkov je zapísaný pri uzle tak, že Ai znamená 

bezporuchový stav a A    i poruchový stav. 

 

 
 
 
 
 

 
Ak poznáme pravdepodobnosti bezporuchovej činnosti Ri(t) jednotlivých prvkov Ai, a ak ich 

poruchy sú nezávislé, môžeme vypočítať pravdepodobnosti bezporuchovej činnosti podľa vzorca 
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Pre exponenciálny zákon rozdelenia porúch dostávame 
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Obr.9. 4 Spoľahlivostný model 3-prvkového seriového systému (a)  
a jeho graf technických stavov (b) 
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Pre intenzitu porúch a strednú dobu bezporuchovej činnosti sériového systému teda platí 
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 Z hľadiska spoľahlivosti najvhodnejším je paralelný systém, ktorého porucha nastane iba vtedy, 

ak dôjde k poruche všetkých jeho prvkov súčasne. Túto situáciu vyjadruje graf technických stavov 

paralelného systému zostaveného z troch prvkov na Obr.9.5b. 

 
 

 
 
 
Pre paralelný systém zostavený z n prvkov najskôr určíme pravdepodobnosť poruchy  
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a potom pravdepodobnosť bezporuchovej činnosti 
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Kombináciou sériových a paralelných systémov vzniká sériovoparalelný alebo paralelnosériovy 

systém, ktorých spoľahlivostné parametre určujeme na základe vzťahov (9.10), (9.12) a (9.13). 

9. 5.  ZVYŠOVANIE SPOĽAHLIVOSTI SYSTÉMOV POUŽITÍM 
REZERVNÝCH PRVKOV 

 
Zvyšovanie spoľahlivosti systémov je možné dosahovať tak, že okrem základných prvkov, ktoré 

sú nutné pre funkciu systému, sa použijú ďalšie rezervné (redundantné) prvky, ktoré spolu so 

základnými prvkami vytvárajú paralelný spoľahlivostný systém. Použitie rezervy môže byť nielen na 

úrovni prvkov ale aj na úrovni celých systémov resp. podsystémov. Zapojenie rezervy v štruktúre 

obvodu môže  byť stále – statická redundancia alebo iba v prípade výskytu poruchy – dynamická 

redundancia.  

Na úrovní súčiastok má význam len statická redundancia, lebo prepínače obsahujú niekoľko prvkov 

a teda majú nižšiu spoľahlivosť než samotné prvky a znižovali by celkovú spoľahlivosť systému. Na 

úrovní blokov a systémov je možné statická aj dynamická redundancia. 

Obr.9.5 Spoľahlivostný model 3-prvkového paralelného systému (a)  
a jeho graf technických stavov (b) 
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Na úrovni funkčných blokov najrozšírenejším použitia statickej redundancie je trojmodulárna 

redundancia (TMR), spočívajúca v paralelnom zapojení troch rovnakých modulov, ktorých výstupy sú 

vyhodnocované majoritným členom.  

Štruktúra systému TMR je na Obr.9.6.  Na každý z troch modulov sa privádzajú rovnaké 

vstupné hodnoty. 
 

 
 
 
 
 

Graf technických stavov systému TMR je na Obr.9.7. 
 
 

 
 
 
 
 
Majoritný člen realizuje funkciu  

323121
fffffff           (9.14) 

 
Z vyjadrenia majoritnej funkcie ako aj z grafu technických stavov TMR vyplýva, že výsledné vyjadrenie 

výstupu bude dávať správnu hodnotu výstupu, ak: 

a) budú správne pracovať všetky tri moduly 

b) jeden (ľubovoľný) modul bude v poruche a správne pracovať budú zvyšné dva moduly.   

Spoľahlivosť majoritného člena sa zanedbáva. 

 

Obr.9.6 Štruktúra systému TMR 

Obr.9.7 Graf technických stavov systému TMR 
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Pre výslednú pravdepodobnosť bezporuchovej činnosti RTMR teda platí 

baTMR
R3RR          (9.15) 

 

kde Ra a Rb  sú pravdepodobnosti javov a a b, ktoré sa vzájomne vylučujú. Ak pravdepodobnosť 

bezporuchovej činnosti jedného modulu je R, potom platí 

 Ra = R3    

     (9.16) 

 Rb = R2 Q = R2(1-R) = R2 – R3   (9.17) 

Dosadením (9.16) a  (9.17) do (9.15) dostávame 
 

32323

TMR
R2R3R3R3RR   

 (9.18) 
 
Ak pre všetky tri moduly platí exponenciálny zákon rozdelenia porúch, výraz (9.18) nadobúda tvar: 
 

t3t2

TMR
e2e3R


  (9.19) 

 

V prípade, že dôjde k poruche jedného modulu môže dôjsť k odpojeniu poradového 

a bezporuchového modulov a pokračovať v činnosti jediného modulu (TMR/Simplex). V ktorom 

module vznikla porucha zistíme doplnením systému TMR podľa Obr.9.8. 

 

 

 

Namiesto troch modulov môžeme v zapojení s majoritným členom použiť i väčší počet modulov. 

Vzniká tak N - modulárna redundancia  NMR, ktorá sa používa aj s rôznymi variantmi prepínania. 

Okrem statickej redundancie, niektoré moduly môžu byť v dynamickej rezerve a v prípade potreby 

nahradiť poruchový modul, čím sa ešte zlepšia spoľahlivostné parametre systému. Ak doplníme 

možnosť opravy poruchových modulov počas prevádzky, získame možnosť dosiahnuť ľubovoľne 

veľkú strednú dobu bezporuchovej činnosti systému.  

Obr.9.8 Štruktúra systému TMR so signalizáciou porúch 
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