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KODÉR 

 
Kodéry  jsou obvody, které mají jeden nebo několik vstupů a na výstupu 

vytvářejí vícebitové binární číslo. Fungují opačně než dekodéry. Dekodér zjišťuje, 
zda na vstupu je určité binární číslo, kodér naopak toto číslo vytváří. Dekodéry jsou 
složeny často z hradel NAND. Převodník kódu 1 z 10 na kód BCD převádí 
desítkové číslo na vstupu na číslo v BCD kódu na výstupu. Přiřazuje každé 
kombinaci vstupních proměnných A1, A2, … A10  kombinaci výstupních  
proměnných v kódu BCD. V každé kombinaci vstupních proměnných je pouze 
jedna z nich v úrovni log.0. Tento typ se používá např. ve spojitosti 
s desetitlačítkovou klávesnicí k tomu, aby se zvolené číslo převedlo na BCD kód.  

Další běžný typ převodníku  má osm vstupů a tři výstupy. Jeho typové označení je 
74148, což je převodník jedna z osmi na tříbitové binární číslo. Tomuto obvodu se 
rovněž říká "osmičkový kodér". Používá se ke kódování osmitlačítkové klávesnice, 
či převodu osmičkového čísla na binární. V případě, že je aktivní (L) pouze jeden 
vstup, pracuje stejně jako jednoduchý kodér. Jsou-li aktivní dva vstupy, zakóduje 
vstup s nejvyšším řádem. Říkáme, že kodér pracuje s prioritou. Takže výstupy 
udávají v binárním kódu polohu aktivovaného vstupu s nejvyšší prioritou, přičemž 
aktivních vstupů může být více.  

 Nevýhodou kodéru bez priority je, že pokud se vyskytne na vstupu více než 
jeden aktivní vstup, nebo žádný, na výstupech se objeví neplatná kombinace. 

 Kodéry lze dále rozdělit na statické, s posunutím kódu a se strobovacím 
signálem. Výše popsané kodéry jsou statické.  

Kodéry s posunutím kódu generují výstupní kód s posunutím. Pokud je 
posunutí +1 a kóduje se stisknutá klávesa klávesnice, pak tlačítku „0“ odpovídá na 
výstupu 0001 (pro šestnácti tlačítkovou  klávesnici). Řešení je vhodné pro menší 
klávesnice.  

Kodér se strobovacím signálem se využívá u maticové klávesnice. Výstupní 
strobovací signál je generován právě tehdy, když je stisknuto právě jedno tlačítko. 
Tím je zamezeno vícenásobnému stisknutí více kláves současně. Jedno tlačítko 
také bývá určeno jako přepínač.  

Použití dvojkové soustavy pro kódování není vhodné, protože v jednom 
okamžiku změny hodnoty dochází od stopy s váhou bitu 21 až 2m-1 ke změně stavu 
na několika bitech současně. To může způsobit chybu v rozsahu několik řádů.       
Z tohoto důvodu se používají kodéry (enkodéry), jejichž výstup je kódován              
v některém bezpečnostním kódu eliminujícím hazardní stavy, např. Grayův kód.      
Kromě toho se ještě provádí takzvané posunutí, kdy se k aktuální hodnotě připočte 
konstanta, například +3. Toto opatření umožňuje detekci utržení nebo zkratu 
kabelu protože hodnota "0" se nikdy při správné činnosti nepřenáší. 
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Dvojkový prioritní kodér pro 4 vstupy a 2 výstupy: 

 

Funkční schéma kodéru:  
 

 

 

 

 

 

Pravdivostní tabulka: 

 A0 A1 A2 A3 Q1 Q2
1 x x x 0 0
0 1 x x 0 1
0 0 1 x 1 0
0 0 0 1 1 1

 

 

 

 

Úpravy logických výrazů pro výstupní proměnné: 

A3A2A0A1A0A3A2A0A1A0A3A2A1A0A1A0Q2
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úpravy byly provedeny na základě zákona identity:  

 

A3A2A0A1A0A3A2A1A0A1A0

A3A2A3A2A2

⋅⋅+⋅=⋅⋅⋅+⋅

+=⋅+  

Vstup A0 má nejvyšší prioritu a A3 nejnižší. Tento typ obvodu se často používá 
v generátorech binárního kódu, protože se snadno zapojuje do kaskád. 
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