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MULTIPLEXER 

 
Multiplexery jsou elektronická zařízení, která umožňují vybrat jeden 

z několika vstupů a data, která na něm jsou, přivést na výstup.  Multiplexery 
existují jak  číslicové, tak analogové. Číslicové multiplexery se řadí mezi obvody 
pro výběr  binárních dat. Multiplexery mají několik datových - informačních 
vstupů (d1, d2, …), několik vstupů řídících - adresových (A, B, …), datové 
výstupy (Q a⎯Q) a případně ještě vstupy řídící (R). Multiplexer je logický 
obvod, který pracuje jako logický přepínač. Jestliže je jeho činnost povolena, 
hodnota na jednom z datových vstupů se přepisuje na výstup. O který 
datový vstup se jedná, určuje kombinace na řídících vstupech. Počet 
datových vstupů je tedy vázán počtem možných kombinací na vstupech řídících: 
k = 2n. Např. osmivstupový multiplexer  vyžaduje tři řídící vstupy. 

 

Mezi integrované multiplexery patří obvody: 
74150 – 16 informačních (datových) vstupů (D0 – D15), 4 adresové (řídící) vstupy 
(A, B, C, D), vstup blokování (S) a jeden výstup (W). 

 74151 – 8 datových vstupů, tři adresové vstupy,  vstup blokování a po jednom 
výstupu Y a⎯Y. 

74153  - dvojitý multiplexer – 2x4 informační vstupy, dva adresové vstupy, 2x1 
blokovací vstup a 2x1 výstup. 

Složitější multiplexery pro jakkoli velké slovo lze sestavit z multiplexerů 
jednoduchých. (např. čtyři dvoubitové multiplexery lze paralelně zapojit tak, že 
vytvoří obvod, který bude vybírat a posílat na výstup jedno ze dvou čtyřbitových 
slov). 

Vyrábějí se i složitější multiplexery s více než šestnácti vstupy.  

 

Použití multiplexeru: 

 Pro přepínání informace 
 Pro převod paralelních dat na sériová 
 Jako generátor logických funkcí více proměnných 
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Převod dat paralelních na sériová: 

Z přicházejících dat se vytváří sekvence tak, že na dva řídící vstupy 
multiplexeru se přivedou výstupy dvoubitového čítače. Paralelní data určená 
k převodu se přivádějí na vstup multiplexeru ze čtyřbitového registru. 

 

 

Výstup
A B Y
0 0 W
0 1 X
1 0 Y
1 1 Z

Vstupy

 

4 bitový registr 

čítač

 

 

0 01 10
Y: W X Y  

 

Generování binárního slova: 

je aplikace podobná převodu paralelních dat na sériová, obě činnosti jsou 
stejné až na to, že nyní jsou vstupní data neměnná. 

Vytváření logických funkcí: 

Na výstupu je vlastně součet součinů vybraných vstupů. To umožňuje vytvořit 
jakoukoli logickou funkci tří proměnných, aniž bychom tuto funkci museli nějakým 
způsobem zjednodušovat.  

Např. chceme realizovat funkci: CBACBACBACBAf ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅=  

Nejprve musíme vědět, které vstupy odpovídají té které booleovské funkci.  

Následující tabulka určuje, který vstupní datový bit vytvoří kterou funkci: 
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C B A
0 0 0 D7
0 0 1 D6
0 1 0 D5
0 1 1 D4
1 0 0 D3
1 0 1 D2
1 1 0 D1
1 1 1 D0

Řídící vstupy Datové vstupy

CBA ⋅⋅

CBA ⋅⋅

CBA ⋅⋅

CBA ⋅⋅

CBA ⋅⋅

CBA ⋅⋅

CBA ⋅⋅

CBA ⋅⋅

 

 

Z tabulky je vidět, že osm vstupů vlastně vytváří všech osm úplných 
elementárních součinů, takže si stačí vybrat ty, které dají dohromady požadovanou 
funkci.  

Chceme-li tedy vytvořit funkci, o níž byla řeč, musíme přivést úroveň H na 
vstupy D1, D4, D6 a D7, zatímco na ostatních musí být úroveň L. 

Výsledné zapojení pak vypadá takto: 

 

 

Složitější booleovské funkce je možno vytvářet tak, že místo pevných 
vstupních úrovní se použijí vstupy proměnné. Čtyřbitovou pravdivostní tabulku lze 
např. vytvořit pomocí osmivstupového multiplexeru, u kterého čtvrtý řídící vstup D a 
jeho doplněk jsou používány jako datové vstupy. Tento typ obvodu je znám jako 
obvod pro výběr složených dat. Jeho použití je daleko výhodnější, protože 
sestavení čtyřbitové pravdivostní tabulky pomocí pevných vstupů by vyžadovalo 
multiplexer s šestnácti vstupy, který je mnohem složitější a také dražší. 
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