
ЛЕКЦІЯ 4 

 

1.2.4. Застосування карт Карно для мінімізації логічних функцій 

 

Карта Карно – один з графічних способів подання логічних функцій. 

Для функції n змінних вона складається з 2n клітинок, причому кожна 

клітинка відповідає певному набору змінних. Вигляд карт Карно для функцій 

двох, трьох, чотирьох, п’ятьох і шістьох змінних зображено на рис. 1.4. Вхідні 

змінні розміщуються із зовнішніх сторін карти проти її рядків та стовпців. 

Значення вхідної змінної стосується усіх клітинок у рядку або стовпці і 

дорівнює одиниці, якщо проти рядка або стовпця є дужка з позначенням цієї 

змінної. Для решти рядків і стовпців значення змінної дорівнює нулю. 

Дужки з позначеннями вхідних змінних треба розміщувати так, щоб 

кожна клітинка карти відповідала єдиному набору змінних. При цьому кожна 

змінна обов’язково поділяє площину карти на дві рівні частини, тобто одна 

половина клітинок відповідає значенню вхідної змінної, що дорівнює 

одиниці, а друга – нулю. 

У клітинках карти Карно записується те значення функції, якого вона 

набуває, якщо набори вхідних змінних відповідають цим клітинкам. 

Розглянемо процес заповнення карти Карно для функції, заданої таблицею 

істинності (див. табл. 1.1). Ця функція є функцією трьох змінних.  

Відповідна карта Карно складається з 2n = 8 клітинок (рис. 1.5, а). 

Клітинки карти пронумеровано для зручності пояснення процесу заповнення. 

Функція f дорівнює одиниці для першого, другого, шостого, сьомого та 

восьмого наборів вхідних змінних. Першому набору змінних (а = 0, b = 0, с = 0) 

відповідає перша клітинка карти Карно, другому набору  (а = 0, b = 0, с = 1) –

друга, шостому (а = 1, b = 0, с = 1) – шоста, сьомому (а = 1, b = 1, с = 0) – 

восьма, восьмому (а = 1, b = 1, с = 1) – сьома. У першій, другій, шостій, сьомій і 

восьмій клітинках карти Карно ставимо одиниці, у решті клітинок – нулі. Знизу 



під картою записуємо позначення функції f . На цьому заповнення карти 

закінчується. 

 

Рис. 1.4. Карти Карно для функцій двох, трьох, чотирьох, п’ятьох, шістьох 

змінних 

 

Карту Карно можна скласти не тільки за таблицею істинності, але й за 

алгебричним виразом функції, заданої у ДНФ або КНФ. Якщо функцію 



задано у ДНФ, то її можна розгорнути у ДДНФ та заповнити одиницями 

клітинки карти, що відповідають конституентам одиниці. Проте для 

заповнення карти Карно не обов’язково розгортати функцію у ДДНФ, можна 

заповнити одиницями зразу групи клітинок, що відповідають елементарним 

кон’юнкціям. Нехай, наприклад, для функції  

1f abc a b bcd    

треба заповнити карту Карно. 

 

Рис. 1.5. Карти Карно: а – для функції, що задана таблицею істинності 1.1; б 

– для функції 
1

f abc ab bcd   ; в – для функції 
2

( )( )( )f a b b c d c d      

 

Функція f1 є функцією чотирьох змінних. Відповідну карту Карно 

показано на рис. 1.5, б. Елементарній кон’юнкції аbc відповідають дві 

клітинки – 11- і 12-та, кон’юнкції a b  відповідає група клітинок – перша, 



друга, третя, четверта, кон’юнкції bcd – клітинки сьома і 11-та. Заповнивши 

ці клітинки одиницями, отримаємо карту Карно, що зображує функцію f1. 

Якщо функцію задано у КНФ, то для заповнення карти Карно можна 

розгорнути функцію у ДКНФ і в клітинках карти, що відповідають 

конституентам нуля, записати 0, а в решті клітинок – 1. Оскільки складаючи 

конституенти нуля, змінні, що дорівнюють нулеві у цьому наборі, записують 

без знака інверсії, а змінні, що дорівнюють одиниці, – зі знаком інверсії, то, 

наприклад, конституенті нуля  a b c  відповідає клітинка, для якої а = 0, b = 

1, с = 0, конституенті нуля  a b c – клітинка, для якої а = 1, b = 0, с = 1 тощо. 

Для заповнення карти Карно можна не розгортати функцію у ДКНФ, а 

заповнювати нулями зразу групи клітинок, що відповідають елементарним 

диз’юнкціям. Як приклад розглянемо заповнення карти Карно для функції 

2 ( )( )( )    f a b b c d c d , 

заданій у КНФ. 

Елементарній диз’юнкції а+b відповідає група клітинок, для яких а = 0, 

b = 0. Це перша, друга, третя та четверта клітинки карти Карно на рис. 1.5, в. 

Диз’юнкції b c d   відповідають клітинки, для яких b = 0, с = 1, d = 0, тобто 

четверта і 16-та. Диз’юнкції c d  відповідає група клітинок, для яких с = 1, 

d = 1. Це третя, сьома, 11- і 15-та клітинки. Заповнивши ці клітинки нулями, а 

решту – одиницями, отримаємо карту Карно, що зображує функцію f2. 

Ознайомившись з принципом заповнення карт Карно для логічних 

функцій, перейдемо до розгляду їх властивостей. Виявляється, що за 

допомогою карт Карно досить просто відшукувати кон’юнкції або 

диз’юнкції, до яких можна застосувати операцію склеювання і таким чином 

мінімізувати логічну функцію. 

Розглянемо карту Карно чотирьох змінних (див. рис. 1.4) і запишемо 

конституенти одиниці для всіх клітинок одного рядка карти, наприклад 

другого знизу, і одного стовпця, наприклад другого зліва. Тоді отримаємо: 

 
 



 для клітинок у рядку:  для клітинок у стовпці: 

 аb c d   a b c d  

 аb cd   a bcd   

 abcd  abcd   

 аb cd   ab cd  

Аналізуючи ці конституенти, легко дійти висновку, що конституенти 

для клітинок, що розміщуються поряд, відрізняються значенням тільки однієї 

змінної, тобто для них можна застосувати операцію склеювання. 

Будь-які клітинки, яким відповідають склеювані конституенти одиниці, 

називаються сусідніми. Сусідніми є не тільки клітинки, що розміщені поряд в 

одному рядку або стовпці, але й клітинки на протилежних кінцях одного 

рядка або стовпця. У цьому легко переконатися, порівнявши перші й останні 

конституенти для клітинок у рядку або стовпці. 

Для карти чотирьох змінних знаходити сусідні клітинки досить просто. 

Дещо складніше їх знаходити для карт п’ятьох, шістьох й більшої кількості 

змінних. Карту п’ятьох змінних можна подати у вигляді двох карт чотирьох 

змінних, карту шістьох змінних – у вигляді чотирьох карт чотирьох змінних 

тощо. Карти чотирьох змінних, що відрізняються значенням тільки однієї 

змінної, також можна назвати сусідніми. Тоді сусідні карти будуть розміщені 

поряд або на протилежних кінцях одного рядка або стовпця з карт чотирьох 

змінних і, отже, сусідніми будуть клітинки, що є сусідніми у тій ж самій карті 

чотирьох змінних, а також клітинки у сусідніх картах, які розміщуються 

симетрично відносно ліній, що ділять карту великої кількості змінних на 

карти чотирьох змінних. 

Як приклад на рис.1.6 показано карту п’ятьох змінних. Лінії, які 

з’єднують точки, показують те, що пари стовпців є сусідніми. Наприклад, 

лінії у рядку а = 0, b = 0 (верхній рядок карти) показують, що кожний 

стовпець є сусіднім зі стовпцями, які розміщуються поряд з ним праворуч та 

ліворуч. У рядку  а = 0, b = 1 показано, що сусідніми є крайні стовпці карт 



чотирьох та п’ятьох змінних. У рядку а = 1, b = 1 позначено як сусідні третій 

і шостий, другий та восьмий стовпці, тобто стовпці, які розміщуються 

симетрично відносно лінії, що ділить карту п’ятьох змінних на дві карти 

чотирьох змінних.  

Властивості карт Карно, які дозволяють досить просто відшукувати 

сусідні клітинки, використовуються для мінімізації логічних функцій. 

Розглянемо, наприклад, логічну функцію, подану картою Карно (рис. 1.7, а). 

Функція f1 у ДДНФ має вигляд  

1  f abcd abcd . 

Застосувавши теорему склеювання, отримаємо 1 f abd . 

Цей результат можна отримати, не записуючи функцію у ДДНФ, таким 

способом. Одиниці стоять у сусідніх клітинках. Ці клітинки можна об’єднати 

в контур. Якщо об’єднуються дві сусідні клітинки, то конституенти одиниці 

для них розрізняються тільки однією змінною: у першу конституенту 

одиниці входить змінна с з інверсією, а в другу – без неї. У загальному виразі 

для контуру з двох клітинок змінної с не повинно бути, оскільки заміна двох 

сусідніх клітинок одним контуром аналогічна застосуванню теореми 

склеювання. 

 

Рис. 1.6. До визначення сусідніх клітинок для карти Карно п’ятьох 

змінних 

 



Так само для функцій, поданих картами Карно на рис. 1.7 б,в,г, можна 

записати 

2 3 4; ;f bcd f b c d f abd   . 

При цьому слід звернути увагу на те, що клітинки з одиницями у 

картах Карно на рис.1.7, в, г є сусідніми, хоч і розділені просторово, і, отже, 

їх також можна об’єднати в один контур. 

Розглянемо тепер карти Карно на рис.1.7, д–к. Довершена 

диз’юнктивна нормальна форма функції f5 має вигляд 

5f abc d abcd abcd abcd    . 

Застосувавши теорему склеювання, отримаємо 

5f abc abc ab   . 

Такий самий вираз виходить, якщо об’єднати чотири клітинки в 

контур. Для решти карт 6 7 8; ;f bd f b c f b d   . 

Слід звернути увагу на те, що у вираз для контуру не входять ті змінні, 

межі яких перетинаються контуром. Наприклад, контур на карті, показаній 

на рис. 1.7, е, перетинає межі змінних а і с, і саме ці змінні не входять в 

остаточний вираз функції f6.. 

У контур можна об’єднати й вісім клітинок. Приклади таких об’єднань 

показано на рис. 1.7, л, м, н, п. Функції, подані цими картами, мають вигляд 

9 10 11 12; ; ;f a f b f c f d    . 

Розглянувши карти Карно (рис. 1.7), можна дійти таких висновків. 

Якщо в контур об’єднано дві клітинки, то вираз для контуру містить на одну 

змінну менше порівняно з конституентою одиниці, якщо чотири клітинки – 

на дві змінні менше, вісім – на три. Взагалі, якщо контур містить 2n клітинок, 

то у вираз для контуру входить на n змінних менше. Щоб використати карту 

Карно для мінімізації логічних функцій, необхідно побудувати карту для 

відповідної кількості змінних і нанести на неї задану функцію. Потім слід 

об’єднати сусідні клітинки з одиницями у контури, записати вирази для 

контурів і скласти їх диз’юнкцію. 



Сусідні клітинки спочатку об’єднують у пари, потім у четвірки із 

сусідніх пар, тобто пар, що відрізняються тільки однією змінною, після цього 

сусідні четвірки об’єднують у вісімки тощо. Чим більше клітинок об’єднано у 

контур, тим простіший вираз, що відповідає контуру, тому слід прагнути того, 

щоб кожний контур мав якомога більше  сусідніх клітинок. При цьому деякі 

контури можуть частково перекриватися, тобто ті ж самі клітинки можуть 

одночасно входити у кілька контурів. У контур можна об’єднувати не будь-

яку парну кількість клітинок, а тільки 2n  клітинок, тобто 2, 4, 8, 16 тощо. 

 

Рис. 1.7. Варіанти об’єднання клітинок для карт Карно чотирьох змінних 

 

Крім того, необхідно уникати створення зайвих контурів, тобто 

контурів, усі клітинки яких уже належать до інших контурів. Для цього 

об’єднання слід починати з тих одиниць, які можуть увійти тільки в один  

     д   е   ж   к 

л   м      н   п 



контур. Це положення ілюструється картою Карно (рис.1.8, а) Контур з 

чотирьох одиниць тут зайвий через те, що всі клітинки цього контуру вже 

увійшли до інших контурів. 

У контури можна об’єднувати клітинки не тільки з одиницями, але й з 

нулями. При цьому всі правила об’єднування залишаються попередніми, а 

функція записується у вигляді кон’юнкції елементарних диз’юнкцій, що 

відповідають контурам з нулями. 

 

Рис. 1.8. Приклади об’єднання клітинок карти Карно в контури: 

 а – з одиницями; б – з нулями  

 

Вираз для контуру з нулями записують у вигляді диз’юнкції інверсій 

координат контуру. Наприклад, об’єднавши клітинки з нулями у карті Карно 

на рис. 1.8, б, отримаємо для першого контуру b d , для другого  a c d , 

для третього  b c d . Функція у КНФ матиме вигляд 

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

Приклади мінімізації логічних функцій за допомогою карт Карно 

ілюструє рис. 1.9, на якому показано способи об’єднання клітинок з 

одиницями у контури. У результаті виконаних об’єднань отримано такі 

мінімізовані вирази функцій: 



1
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f ad cd bc abc

f bc b d ad e

f cd b d a d

f bd be ce

f c d e a b e bc e acd

   

  

  

  

   

 

 

Рис. 1.9. Приклади мінімізації логічних функцій за допомогою карт Карно 

 

У розглянутих прикладах функції були повністю визначеними, тобто 

кожному наборові вхідних змінних відповідало цілком визначене значення 

функції: 0 або 1. Проте під час роботи багатьох дискретних систем керування 

f1      f2 

f3           f4 

f5 



можуть бути не всі набори вхідних змінних. Наприклад, одночасно не може 

бути сигналів про верхній та нижній рівні рідини, про наявність механізму у 

крайньому лівому і крайньому правому положеннях тощо. Набори вхідних 

змінних, яких за заданих умов роботи ніколи не може бути, називаються 

невикористаними станами входів. У клітинках карти Карно, що відповідають 

таким станам, проставляють риски. Функції, що описують схеми з 

невикористаними станами входів, називають неповністю визначеними. 

Наявність невикористаних станів дозволяє спрощувати логічну 

функцію. Нехай, наприклад, функцію задано картою Карно (рис.1.10, а), 

причому відомо, що сигнали а і с одночасно не можуть дорівнювати одиниці. 

У клітинках карти, що відповідають значенням а = 1, с = 1, проставлено 

риски. Якщо скласти вираз функції f1, об’єднавши в контури тільки клітинки 

з одиницями, то отримаємо 

 1 .f ad c abc abc    (1.23) 

 

Рис. 1.10. Приклади об’єднання клітинок з одиницями в картах Карно: а – без 

урахування невикористаних станів; б – з їх урахуванням 

 

Для спрощення функції у контури можна об’єднувати клітинки не 

тільки з одиницями, але й із рисками (рис.1.10, б). Тоді отримаємо 

 2   f ab ad bc . (1.24) 

f1     f2 



Функції f1 i f2 , точно кажучи, не рівносильні. Наприклад, якщо а = 1, 

0, 1, 0  b c d , функція f1 = 0, а f2 = 1. Проте, якщо вважати, що а і с 

одночасно не дорівнюватимуть одиниці, то схеми, побудовані за формулами 

(1.23) і (1.24), працюватимуть однаково. 

Відомі також інші методи мінімізації логічних функцій. Проте карти 

Карно, завдяки наочності та простоті, мають незаперечні переваги порівняно 

з іншими методами. Їх найчастіше застосовують для мінімізації логічних 

функцій з порівняно невеликою кількістю змінних (до шести). 

 

Література: [1, с. 25-34], [2, с. 53-59], [4, с. 43-48], [5, с. 11-16]. 

 

СРС: Характеристика основних етапів алгоритмізації виробничих 

процесів. Методи побудови матеріально-математичних моделей. 

Література: [2, с. 21-26]. 

 

Контрольні запитання: 

 

1. Дайте визначення поняття карти Карно. 

2. Наведіть приклади карт Карно для двох, трьох, чотирьох змінних. 

3. Наведіть приклади карт Карно для п’ятьох, шістьох змінних 

змінних. 

4. Як визначати сусідні клітинки у картах Карно? Наведіть приклади. 

5. Наведіть приклади об’єднання клітинок в картах Карно для 

чотирьох змінних. 

6. Наведіть правило запису логічного виразу при об’єднанні клітинок 

карти Карно з одиницями. 

7. Наведіть правило запису логічного виразу при об’єднанні клітинок 

карти Карно з одиницями. 

 


