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Logické funkce     

Logická funkce je funkce, která pracuje s logickými proměnnými. 

Logické funkce se využívají v oborech jako je číslicová technika, teorie řízení, při 
návrhu programovatelných logických obvodů a mikroprocesorů.  

Pokud všem kombinacím vstupních logických proměnných odpovídá výstupní log. 
hodnota, pak se tato funkce nazývá  úplně zadaná logická funkce.  Pokud nejsou 
všechny výstupní log. hodnoty definovány, nazývá se neúplně zadaná logická 
funkce. Těmto kombinacím se říká neurčitý stav. V pravdivostních tabulkách se 
většinou tyto nedefinované výstupní proměnné označují znakem X. 

Počet logických funkcí při n vstupních logických proměnných je 22n. Počet řádků 
pravdivostní tabulky je 2n. Pro jednu vstupní proměnnou existují tedy 4 logické 
funkce, pravdivostní tabulky obsahují 2 řádky. Pro dvě vstupní proměnné existuje již 
16 logických funkcí, pravdivostní tabulky mají po čtyřech řádcích. Zdaleka ne 
všechny logické funkce mají praktický význam.  

Logické funkce jedné proměnné 

 

 

 

 

 

V praxi se nejčastěji využívá logická funkce negace.  

 

Logické funkce dvou proměnných 

Nejdůležitější logické funkce dvou proměnných jsou: 

AND – logický součin – konjunkce: Y a b= •  

NAND – negovaný log. součin - Shefferova funkce: Y a b= •  

OR – logický součet – disjunkce: Y a b= +  

NOR – negovaný log. Součet – Pierceova funkce: Y a b+  =
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EX-OR – nonekvivalence – exklusivní součet: Y a b a b a b= ⊕ = • + •  

EX-NOR – ekvivalence: Y a b a b a b= ⊕ = • + •  

 

Úplný systém logických funkcí 

- logické funkce, pomocí kterých lze realizovat libovolnou jinou logickou funkci.  

 
1. NAND - můžeme pomocí této funkce vyjádřit všechny kombinační logické funkce 
libovolného počtu proměnných; 

2. NOR - platí totéž co pro funkci NAND; 

3. Úplnými soubory funkcí jsou i takové funkce, jimiž lze ostatní funkce vyjádřit, 
například funkce: OR spolu s negací nebo AND spolu s negací.                                                         

Způsoby zápisu a zobrazení kombinačních logických funkcí:  

Nejčastějšími způsoby zápisu kombinačních logických funkcí jsou: 

• zápis pomocí pravdivostní tabulky, 

• zápis logickým výrazem, 

• zobrazení pomocí mapy, 

• zobrazení pomocí logického schématu.  

 

Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Logick%C3%A1_funkce> 

Stránka 3 z 3 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Logick%C3%A1_funkce

	Logické funkce    
	Logická funkce je funkce, která pracuje s logickými proměnnými.

