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3.2. Minimalizace 

 
Minimalizace obecně je proces hledání nejjednodušších forem 

výrazů. Cílem je nalézt minimální výraz popisující tutéž logickou funkci 
jako např. výchozí součtová normální forma, ale takový, který má: 

 
- minimální počet konjunkcí 
- konjunkce nejkratší možné délky 
- minimální počet všech písmen ve výsledném výrazu 

 

Minimalizace se provádí buď algebraicky nebo graficky. 
 

3.2.2. Grafická minimalizace 
 
Velmi účinným a rychlým prostředkem pro manuální stanovení 

minimální formy Booleovy funkce je Karnaughova mapa.  
Karnaughova mapa je čtverec nebo obdélník, který je pravoúhlou 

sítí rozdělen na n2  políček. Počet políček v jednom řádku nebo sloupci 
mapy se vždy rovná mocnině dvou. Každé políčko mapy odpovídá 
jednomu stavu nezávisle proměnných, přičemž se tento stav zobrazuje 
čarami podél stran mapy. 

 
 
 

Karnaughova mapa má právě tu vlastnost, že dvěma sousedním 
konjunkcím odpovídají sousední políčka, tj. políčka ležící vedle sebe 
v téže řadě nebo sloupci.  

 
Do mapy zapíšeme hodnoty všech závislých proměnných, které 

jsou rovny 1. Každé políčko mapy odpovídá pouze jednomu stavu 
vstupních logických proměnných. Sousední jedničky (jednotkové 



hodnoty závislých proměnných) zahrnujeme do smyčky. Smyčka může 
obsahovat pouze n2  sousedních jedniček.  

 
Minimalizace spočívá v tom, že v mapě dané funkce zahrnujeme 

jedničky této funkce do pokud možno co největších smyček, přičemž se 
snažíme, aby počet takových smyček byl minimální a při tom byly 
všechny jedničky, pokud to jde, zahrnuty do nějaké smyčky. Je-li 
v průběhu vytváření smyček některá hodnota zahrnuta v nějaké smyčce, 
ale přitom umožňuje vytvořit novou smyčku alespoň s jednou jedničkou 
ještě v žádné smyčce neobsaženou, pak tuto novou smyčku vytvoříme 
bez ohledu na to, že překrývá dosud vytvořenou smyčku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postup minimalizace je tedy tento: 

 
- zadanou logickou funkci zobrazíme, nulové hodnoty vynecháme 
- vytvoříme nenadbytečný soubor co největších smyček, pokud možno 
všechny jedničky zahrneme 
- zapíšeme minimální formu jako logický součet výrazů odpovídajících 
jednotlivým smyčkám a základních součinů odpovídajících jedničkám 
neobsažených v žádné smyčce 

 
 



Výsledná minimální forma zápisu logické funkce se pomocí 
konjunkcí pro každou smyčku zapíše následovně: 

 
- pokud smyčka leží všemi prvky v polích ovládaných vstupní 

proměnnou, tato proměnná se do výsledného výrazu zapíše bez negace 
- pokud smyčka leží polovinou svých prvků v polích ovládaných 

vstupní proměnnou, tato proměnná se do výsledného výrazu nepíše 
- pokud smyčka neleží ani jedním prvkem v polích ovládaných 

vstupní proměnnou, tato proměnná se do výsledného výrazu zapíše jako 
negovaná 
 
Z uvedené mapy bude minimální forma následující (od nejmenší 
smyčky): 
 

213214321 xxxxxxxxxY ++=  

 
Pro Karnaughovy mapy do 4 vstupních logických proměnných 

obecně platí, že za sousední políčka v uvedeném smyslu považujeme i 
ta políčka, která leží na opačných koncích téhož řádku nebo sloupce 
mapy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41432432 xxxxxxxxY ++=  

 
 



Využití neurčitých stavů 
  
Neurčitým logickým funkcím není někdy přiřazena stavová funkční 

hodnota. Tato políčka v mapě označujeme křížkem. Využití neurčitých 
stavů spočívá v tom, že křížek považujeme za jedničku tehdy a jen 
tehdy, když nám to umožní vytvořit spolu s nějakou danou jedničkou 
ještě neobsaženou, nějakou novou smyčku anebo zvětšit již vytvořenou 
smyčku obsahující jedničky. Jestliže to nelze udělat, neurčitý stav 
považujeme za nulu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43132131 xxxxxxxxY ++=  

 
Př.: Minimalizujte graficky: 
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