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РОЗРОБКА ПІДХОДУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ПОВНИХ 

МНОЖИН ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ВЕЛИКИХ РОЗМІРНОСТЕЙ 

 
В задачах аналізу та синтезу дискретних пристроїв велика увага приділяється різним формам представлення логічних функцій, які 

виступають математичними моделями дискретних пристроїв. Численні публікації науковців та проведені дослідження 

демонструють позитивний ефект використання нетрадиційних способів представлення логічних функцій, оскільки дозволяють 

отримувати більш прості аналітичні вирази порівняно з класичною формою представлення і, як наслідок, кращі параметри 

структурної реалізації логічних функцій. Необхідність систематизованого дослідження повних множин логічних функцій L(n) для 2≤ 

n≤ 4 сприяла проведенню каталогізації зазначених множин. Надзвичайної актуальності і з теоретичної, і з практичної точок зору 

набуває проблема дослідження структури L(n) великих розмірностей 5n . У зв’язку з цим в роботі запропоновано підхід для аналізу 

L(n) великих розмірностей на основі аналізу статистично достовірних виборок, які при визначенні статистичних показників 

забезпечують достатньо прийнятні рівні похибок, в результаті чого проаналізовано диференціацію структури L(5).   

 
Постановка проблеми. Проблемам проектуван-

ня та реалізації цифрових пристроїв присвячено 
чимало робіт, серед яких фундаментальними є 
роботи В.М.Глушкова, Д.А. Поспелова, Е.Вейча, 
М.Карно, В.Квайна, Г.Мілі, Е.Мура, К.Шеннона та 
ін. Більшість з цих робіт обумовлені традиційним 
представленням логічних функцій (ЛФ), як матема-
тичних моделей дискретних пристроїв, на основі 
булевої алгебри.   

Поряд з традиційно відомою класичною формою 
представлення (КФП) в роботах науковців та дос-
лідників визначені підходи щодо можливостей 
представлення  ЛФ, і в так званих альтернативних 
формах, зокрема, алгебраїчній (АФП) та Ріда-Мюл-
лерівській формах (РМФП) формах представлення 
(ФП) [1-3]. В [3] було встановлено ефективність  
застосування альтернативних ФП в логічному 
проектуванні дискретних пристроїв, для чого 
застосовувалися параметри структурної складності 
реалізації інтегральних мікросхем, визнані серед 
фахівців в даній сфері, зокрема, кількість доданків в 
запису ЛФ; кількість кон’юнкцій в аналітичному 
представленні логічної функції; кількість букв в 
запису ЛФ та габаритна площа частини формування 
кон’юнкцій програмованої логічної матриці (ПЛМ). 
Це обумовило можливість порівняння традиційного 
і альтернативних ФП ЛФ і виявити ряд недоліків 
традиційного способу представлення [5].   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 
теорії логічних функцій дослідження, пов’язані з 
представленням функцій способами, відмінними 
від традиційного класичного, в даний час інтенсив-
но розвиваються. Серед робіт, присвячених струк-
турному вдосконаленню дискретних пристроїв, 
значне місце посідають роботи дослідників А.Д. 
Закревського, П.М.Бібіла, В.Д.Малюгіна, В.С. Ви-
хованця, А.А.Шалита, В.М.Супруна, Р.С.Станкови-
ча, Ю.О.Кочкарьова та інших. Вони обрали шлях 
нетрадиційних підходів до представлення та пере-

творення логічних функцій, які продемонстрували 
позитивний ефект в задачах аналізу та синтезу 
цифрових пристроїв.  

Науковцями та дослідниками в цій сфері розроб-
лено ряд підходів ефективного представлення ло-
гічних функцій в поліноміальних формах, які дозво-
ляють отримувати більш прості аналітичні вирази 
порівняно з класичною формою представлення, 
велика увага приділяється методам мінімізації для 
поліноміальних форм [6], досліджуються можливі 
класифікації логічних функцій по різних групах 
однотипності тощо. 

Для визначення ефективності застосування кла-
сичної та альтернативних ФП ЛФ від n змінних в [3] 
було сформовано бази даних MINFORM_Х L(n) для 
2 ≤ n≤ 4 та проведено систематизований аналіз стру-
ктури повних множин ЛФ. В результаті проведених 
досліджень було встановлено факт диференціації 
структури повної множини ЛФ від n аргументів на 
підмножини пріоритетів (ПП) ЛФ, які відповідають 
вищезазначеним ФП, і слабо перетинаються між 
собою. До відповідних підмножин пріоритетів 
відносяться ЛФ, для яких найбільш доцільною є 
одна або більше ФП ЛФ з точки зору окреслених 
параметрів структурної складності реалізації. 

Метою даної роботи є розробка підходу для ана-
лізу повної множини ЛФ L(n) великих розмірностей 
( 5n ), який дозволяє обійти обмеження її дослід-
ження, обумовлене зростанням потужності повної 
множини ЛФ L(n), оскільки з ростом кількості змін-
них n ЛФ кількість, що визначає загальну потуж-
ність L(n) ЛФ, експоненційно зростає, зокрема,  для 
n=5 кількість ЛФ в L(5) становить приблизно 4,3 
млрд. Це обумовлює той факт, що можливість 
проведення аналізу окремих елементів повної 
множини L(n) для  n=5 значно ускладнена.  

Основні результати дослідження. Проблема 
дослідження структури множин L(n) ЛФ великих 
розмірностей, зокрема, для кількості аргументів 
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5n  постає надзвичайно актуальною і з 
теоретичної, і з практичної точок зору. В цьому 
напрямку великого значення набуває задача 
систематизації інформації для повної множини ЛФ 
L(5), для чого є доцільним формування відповідної 
бази MINFORM_5 для КФП та альтернативних ФП 
– АФП та РМФП. На основі MINFORM_5 стає мож-
ливим дослідження тенденцій відносно диференці-
ації ЛФ на підмножини пріоритетів, виявлення но-
вих та підтвердження вже виявлених тенденцій для 
L(2), L(3) та L(4). Практичне значення MINFORM_5 
для логічного проектування дискретних пристроїв 
полягає в тому, що вона дозволяє розробникам 
отримати мінімальні форми ЛФ шляхом безпосе-
реднього звернення до БД, тобто практично миттєво.   

Як зазначено вище, дослідження повних множин 
ЛФ великих розмірностей ( 5n ) значно усклад-
нюється експоненційним зростанням потужності  
L(n), навіть враховуючи сучасний стан розвитку 
технологій. Крім вищезазначеної актуальності 
задача є новою на сьогодні.  В роботі запропоновано 
аналізувати статистично достовірні вибірки, які 
забезпечують достатньо прийнятні рівні похибок 
при визначенні статистичних показників L(5) з 
досить великими значеннями ймовірності. Зазначе-
ний підхід базується на теоремі Муавра-Лапласа [4], 
з якої випливає можливість обчислення потрібного 
обсягу вибірки для обчислення відносного вмісту 
всіх підмножин пріоритетів ЛФ в L(n)  із 
застосуванням наближеної формули 

  )(tФpP z  
, 

де   - допустима помилка в визначенні надійності; 
 z  - обсяг вибірки; 
 )(tФ  - інтеграл ймовірностей; 
 P  - надійність оцінки (ймовірність виконання нерівності | pz  |< ). 

Параметр t визначається на основі таблиці 

значення інтеграла ймовірностей )(tФ і пов’язаний з 
величиною допустимої похибки та обсягом вибірки 

qp

z
t







. 
Користуючись даною формулою, в залежності 

від потреби, можна: 

 задатися допустимою помилкою   у визна-

ченні ймовірностей та надійності їх отримання P  та 
знайти потрібні обсяги статистичних виборок; 

 задатися обсягами виборок та знайти відпо-
відні показники для допустимих помилок та їх 
надійності. 

Перший варіант застосування формули наведено 
в табл. 1 для 5-и рівнів помилки та 7 рівнів обсягів 
виборок, в якій обчислені значення надійностей і 
визначення ймовірностей. З табл. 1, наприклад, 

видно, що для значення помилки   не більше 0,01 
та значення надійності оцінки Р не менше 79% для 
аналізу питомої ваги різних ПП в L(n) достатньо 
обсягу вибірки величиною в 4096 ЛФ. Збільшення 
надійності оцінки, наприклад, до значення 0,9281 
вимагає збільшення обсягу вибірки вдвічі, тобто – 
8192 при заданому значенні помилки 0,01. 

Другий варіант продемонстровано в табл. 2, з 
якої видно, що при зменшенні значення помилки від 
0,01 до 0,001 при заданому рівні надійності оцінки 
0,95 обсяг вибірки збільшується від 9126 до 912600. 
З іншого боку при збільшенні величини надійності 
оцінки від 0,95 до 0,99 при зафіксованому рівні по-

милки, наприклад при  =0,005, обсяг вибірки 
збільшується від 36504 до 64896. Згідно даним, на-
веденим у таблиці, максимальний обсяг вибірки 
становить 1622400. Він забезпечує  надійність оцінки 
99%  при заданому рівні помилки не більше 0,001. 

P 
210 

(1024) 
211 

(2048) 
212 

(4096) 
213 

(8192) 
214 

(16384) 
215 

(32768) 
216 

(65536) 

0,001 0,0399 0,0797 0,1192 0,1585 0,1974 0,2737 0,3829 

0,002 0,20 0,15859 0,1974 0,2737 0,3829 0,5161 0,7063 

0,005 0,2379 0,15885 0,4843 0,6319 0,8064 0,9357 0,991 

0,008 0,3348 0,38348 0,7063 0,8529 0,9643 0,997 0,999 

0,01 0,4843 0,6319 0,7887 0,9281 0,99 0,9995 – 

Таблиця 1. Значення надійності при заданій кількості z 

В даній роботі в якості варіанту для рішення 
поставленої задачі аналізу структури множини L(5) 
застосовується вибірка для статистично обґрунтова-
ної кількості її представників в обсязі 65536 ЛФ, яка 
забезпечує достовірність висновків на рівні не мен-

ше 95%. Оцінка властивостей повної множини від 
n=5  проводиться на основі концепції прямого виз-
начення  параметрів елементів статистично пред-
ставницьких виборок з L(5). 

  
Надійність, Р 

0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 

0,001 912600 1008600 1161600 1325400 1622400 

0,002 228150 252150 290400 331350 405600 

0,005 36504 40344 46464 53016 64896 

0,008 14259 15759 18150 20709 25350 

0,01 9126 10086 11616 13254 16224 

Таблиця 2. Залежність обсягу вибірки від надійності 
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Аналіз статистично достовірної вибірки для L(5) 
підтверджує диференціацію множини логічних 
функцій на окремі підмножини пріоритетів, 
характерну для випадків L(2), L(3) та L(4) [5]. Серед 
них виявились чисті – К, А, Р, а також проміжні 
підмножини – КА, КР, АР, КАР. Для випадку n=5 
диференціація на підмножини стала більш 

вираженою. Це означає, що питома вага чистих 
підмножин пріоритетів підвищилася і відповідно 
доля змішаних підмножин зменшилася.   

В табл.3 наведена інформація відносно питомої 
ваги підмножин пріоритетів ЛФ для статистично 
достовірної вибірки для випадку L(5). 

Показник Обсяг вибірки 
Абсолютний та відносний вміст підмножин n=5 

К A Р КA КР АР КAР 

Sad 
65536 
100% 

63654 
97,13% 

22 
0,03% 

522 
0,79% 

98 
0,15% 

1236 
1,89% 

0 
0 

4 
0,01% 

Ss 
65536 
100% 

1758 
2,7% 

6218 
9,5% 

49791 
76% 

376 
0,57% 

2542 
3,88% 

4183 
6,38% 

668 
1,02% 

Таблиця 3 
Склад L(n) для підмножин пріоритетів за показником Sad  та Ss для L(5) 

Висновки. Запропонований підхід щодо дослід-
ження структури повних множин логічних функцій 

великих розмірностей L(n) 5n  на основі статис-
тично достовірних виборок дозволив сформувати 
базу даних MINFORM_5, в якій зосереджена 

інформація про 
522  ЛФ від 5 аргументів, та провес-

ти дослідження структури L(5), а також проаналізу-
вати диференціацію логічних функцій на підмно-
жини пріоритетів. 
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Панаско Е.Н.,  
РАЗРАБОТКА ПОДХОДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ПОЛНОГО МНОЖЕСТВА ЛОГИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ БОЛЬШОЙ РАЗМЕРНОСТИ 
В задачах анализа и синтеза дискретных устройств большое внимание уделяется различным формам представления логических 
функций, которые выступают математическими моделями дискретных устройств. Многочисленные публикации ученых и 
проведенные исследования показывают положительный эффект использования нетрадиционных способов представления 
логических функций, поскольку позволяют получать более простые аналитические выражения по сравнению с классической 
формой представления и, как следствие, лучшие параметры структурной реализации логических функций. Необходимость 
систематизированного исследования полных множеств логических функций L(n) для 2≤n≤4 способствовала проведению 
каталогизации указанных множеств. Чрезвычайную актуальность и с теоретической, и с практической точек зрения 
приобретает проблема исследования структуры L(n) больших размерностей. В этой связи в работе предложен подход для анализа 
L(n) больших размерностей на основе анализа статистически достоверных выборок, которые при определении статистических 
показателей обеспечивают достаточно приемлемые уровни ошибок, в результате чего проанализирована дифференциация 
структуры L(5). 
Ключевые слова: логические функции, формы представления, подмножества приоритетов, дифференциация логических функций, 
полные множества логических функций больших размерностей. 
 
Panasko E  
DEVELOPMENT OF THE APPROACH FOR RESEARCH OF THE COMPLETE SET OF LOGICAL FUNCTIONS 
STRUCTURE FOR LARGE DIMENSION 
In problems of analysis and synthesis of discrete devices, great attention is paid to various forms of logical functions representation, which are 
mathematical models of discrete devices. Numerous publications of scientists and studies show the positive effect of using non-traditional ways 
of representing logical functions, since they allow obtaining simpler analytical expressions in comparison with the classical form of 
representation and, as a result, better parameters of the logical functions structural realization. The need for a systematic study of the complete 
sets of logical functions L(n) for 2≤n≤4 facilitated the cataloging of these sets. The problem of studying the L(n) structure of large dimensions 
becomes extremely topical both from a theoretical and practical point of view. So, an approach is proposed for analyzing L(n) large dimensions 
on the basis of analysis of statistically reliable samples, which, when determining statistical indicators, provide quite acceptable error levels, 
as a result of which the differentiation of the L(5) structure is analyzed. 
Keywords: logical functions, presentation forms, priority subsets, differentiation of logical functions, logical functions complete sets of large dimensions. 

 

 


