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REALIZACE FUNKCE ZVOLENÝM TYPEM LOGICKÉHO ČLENU 

K realizaci logické funkce nejprve potřebujeme zvolit vhodnou formu zápisu.  

Sestavování tabulky logické funkce pro n proměnných:  

Do n řádků nad sebou vypíšeme možné hodnoty vstupních proměnných tak, aby       
v jednotlivých sloupcích vytvořily všechny možné kombinace hodnot těchto 
proměnných - např. tak, že tyto sloupce budou představovat n - bitová binární čísla 
odpovídající pořadí každého sloupce. Pod těmito řádky představujícími vstupní 
proměnné vytvoříme řádky odpovídající funkčním hodnotám jednotlivých funkcí tak, 
že do těchto řádků vypíšeme všechny možné kombinace m funkčních hodnot, těchto 
řádků. 

Zápis kombinační logické funkce logickým výrazem: 

Logický výraz = zápis skupiny identifikátorů logických proměnných vzájemně 
oddělených logickými operátory, přičemž se pro vyjádření pořadí provádění operací  
v případě potřeby používají závorky.  

Nejpoužívanější operátory pro základní logické operace:                                                                    

• logický součet, součin, negace, funkce EX-OR,                                                                       
• existují i další operátory pro jiné operace a s alternativními symboly operátorů pro 
uvedené logické funkce. 

Zvláštní typy logických výrazů: 

součinový term - obsahuje jen operátory logického součinu (nazývaný též 
implikant, konjunkce),  

součtový term - obsahuje jen operátory logického součtu (inhibent, 
disjunkce),  

minterm – součinový term obsahující všechny vstupní proměnné (které 
mohou být přítomny v přímém nebo v inverzním tvaru), 

maxterm – součtový term obsahující podobně všechny vstupní proměnné, 

úplný term - minterm nebo maxterm. 

Zápis kombinační logické funkce -  používají se dva základní způsoby: 

1. Součet součinů  – součinová forma (Sum of Products, SOP) 

2. Součin součtů – součtová forma (Product of Sums, POS) 
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Vyjádření kombinační logické funkce f(xn, ..., x1) v úplném tvaru součtu součinů:   
f(xn, ...,x1) = f0 . k0 + f1. k1 + ... + fN-1 . kN-1 

Vyjádření funkce f(xn, ...,x1) v úplném tvaru součinu součtů:                                  
f(xn, ...,x1) = (f0+ d0).(f1+ d1).....(fN-1+ dN-1)  

Pokud logické funkce realizujeme pomocí číslicových integrovaných obvodů typu 
NAND nebo NOR, pokládáme obvykle za minimální takový zápis v součtové nebo 
součinové formě, který vyžaduje co nejmenší počet potřebných vývodů použitých 
obvodů, nebo nejmenší počet symbolů vstupních proměnných.  

V případě potřeby můžeme doplnit zkrácený tvar zápisu logické funkce na úplný tvar. 
Bývá to například při návrhu multiplexerů. Postup je takový, že členy, které 
neobsahují některé proměnné se doplní proměnnou, u multiplexeru např. D0-D3.  

Pravdivostní tabulka čtyřvstupového multiplexeru 

VÝSTUP
D0 D1 D2 D3 A B Y
X x x x 0 0 D0
x X x x 0 1 D1
x x X x 1 0 D2
x x x X 1 1 D3
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Zobrazení kombinační logické funkce pomocí mapy –  

Bylo řešeno v úloze č.5 – Minimalizace logických funkcí. 

Zobrazení logické funkce pomocí logického schématu –  

Řešeno v úloze č. 13 - Realizace logických funkcí.  

Základním prvkem pro vytváření kombinačních funkcí je hradlo. Hradlo realizuje 
některou ze základních kombinačních logických funkcí. Hradlo má jeden a více 
vstupních přívodů a jeden výstupní vývod. Logický stav na výstupu je kombinací 
vstupních hodnot. Vstupy se označují písmeny ze začátku abecedy (A, B, C…), 
výstupy z konce (…X, Y, Z). Pokud je v jednom integrovaném obvodu více částí 
(např. obvod SN7400 obsahuje čtveřici dvouvstupových hradel NAND), rozlišují se 
vstupy a výstupy číselným indexem za písmenem (A1, B1, Y1). Z ekonomických 
důvodů se nevyrábí hradla pro každou možnou logickou kombinaci, ale pouze pro 
omezený počet funkcí. Všechny ostatní kombinační logické obvody skládáme ze 
základních kombinačních funkcí jedné, dvou nebo více proměnných. Při tom se  
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řídíme buď vyráběným sortimentem nebo dostupností a cenou jednotlivých 
základních obvodů. Při řešení funkcí používáme základní pravidla binární (Booleovy) 
algebry. Nejrozšířenějším funktorem je NAND, tedy např. obvod SN7400. 

Pro realizaci logických funkcí, zvláště těch složitějších, se používají log. obvody vyšší 
integrace. Logické funkce lze realizovat i pomocí multiplexeru, programovatelné 
paměti, mikrokontroléru nebo programovatelných logických obvodů, např. FPGA.  
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