
Функціонально повні системи функцій з операціями 

(¬,  ), (¬,  ) і (¬, ) 

Систему булевих функцій називають функціонально повною, якщо будь-

яку булеву функцію можна виразити у вигляді формули, яка є суперпозицією 

функцій цієї системи. Функціонально повна система, з якої не можна 

виключити жодної функції, називається незвідною. Такими системами функцій 

є, зокрема, системи, які створені за допомогою наступних пар операцій: 

(¬,  ), (¬,  ), (¬, ). 

Приклад. Логічну формулу gdcba )~(  подати у вигляді 

виразу, в якому присутні тільки дві операції: а) диз'юнкція та 

заперечення; 

б) кон'юнкція та заперечення; в) імплікація та заперечення. 

Розв'язання. 1 спосіб. 
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2 спосіб. 
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(див. 1 спосіб).                                                                                                      □ 

 

У задачах 01 – 30 запропоновану логічну формулу подати у такий спосіб, 

щоб в її запису були використані тільки дві операції: а) диз'юнкція й 

заперечення; б) кон'юнкція й заперечення; в) імплікація й заперечення. 
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