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NÁZEV ÚLOHY:  REALIZACE LOGICKÝCH FUNKCÍ POMOCÍ 
LOGICKÝCH ČLENŮ NAND A NOR 

 

ÚKOL 
1. Pomocí logického členu NAND a NOR realizujte logické funkce NOT, AND, OR, 

XOR a XNOR.  
2. Realizujte logickou funkci zadanou tabulkou pomocí logických členů. 

 
A B C Y 
0 0 0 1 
0 0 1 1 
0 1 0 0 
0 1 1 1 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 1 0 0 
1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

TEORETICKÝ ÚVOD 
Jakákoliv logická funkce libovolného počtu proměnných může být realizována 

pomocí stejných operátorů - negovaného logického součtu NOR a negovaného 
logického součinu NAND (Pierceovy a Shefferovy funkce). Tyto dvě funkce tvoří 
tzv. úplný systém logických funkcí. V praxi proto stačí zkonstruovat jeden z těchto 
dvou logických členů, pomocí kterého lze pak vytvořit všechny libovolně složité 
logické funkce. Většina tuzemských logických obvodů využívá  logické členy NAND.  

Při konstrukci číslicových zařízení zůstávají některé vstupy nevyužity. 
Nezapojený vstup se chová jako by byla na něj připojena úroveň H. V praxi se 
však doporučuje nepoužité vstupy připojit na takovou úroveň, která neovlivní funkci 
obvodu. Otevřený vstup je citlivý na rušivé signály, které mohou nekontrolovaně 
měnit logickou úroveň vstupu. Dalším důvodem je větší zpoždění průchodu signálu 
hradlem s nezapojeným některým vstupem. Na jakou úroveň takový vstup připojit, 
záleží na jeho funkci. Například u hradla NAND se připojí na úroveň H, u hradla 
NOR na úroveň L, vstupy J a K u klopných obvodů na úroveň H atd. Úroveň H resp. 
L může být realizována napájecím napětím UCC resp. GND (zemí). Připojení může 
být přímé nebo přes rezistor (R = 1÷5 kΩ), který může být společný pro více vstupů. 
Přímé připojení nezapojeného vstupu na napájecí napětí je možné při dodržení 
maximální hodnoty napájecího napětí UCC  = 5,5 V (UCC max je sice +7V, ale UI max je 
pouze +5,5V). 
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Ošetření nepoužitých vstupů 

 

BA1BAY ⋅=⋅⋅=

BABAAY ⋅=⋅⋅=

BA0BAY +=++=

BABAAY +=++=

Vyjádření log. funkce 

Součtový tvar (součet součinů): 
  

Logickou funkci F(A,B,C) si lze představit jako součet 
logických součinů, odpovídajících těm kombinacím 
proměnných, pro které je hodnota funkce F(A,B,C) 
rovna 1.  

Při zápisu logických součinů se bere 1 jako přímá 
proměnná (bez negace) a 0 jako nepřímá proměnná   
(s negací). 

 

A B C Y
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1

 

 

Logickou funkci vyjádřenou pravdivostní tabulkou lze zapsat pomocí součtového 
tvaru: 

CBACBACBACBACBAY ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅=  
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Součinový tvar (součin součtů): 
Logická funkce je představena jako součin logických součtů, odpovídajících těm 
kombinacím proměnných, pro které je hodnota logické funkce F(A,B,C) rovna 0. 

V tomto případě se při zápisu logických součtů bere 0 jako přímá proměnná (bez 
negace) a 1 jako nepřímá proměnná (s negací). 

Logickou funkci z předchozího příkladu lze pak zapsat pomocí součinového tvaru:  
C)BACBAC)BAY ++⋅++⋅++= ()((  

Většinou se používá součtového tvaru, někdy je však výhodnější použití tvaru 
součinového. To když převažují v hodnotách logické funkce F(A,B,C) jedničky a 
vyjádření součinového tvaru vyjde jednodušší. 

Logické funkce zapsané v základním součtovém nebo součinovém tvaru se dále 
zjednodušují pomocí algebraické nebo grafické minimalizace (tzv. Karnaughových 
map).  

 

SCHÉMA ZAPOJENÍ 
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POSTUP PRÁCE  

Realizace invertoru 
 Pomocí hradel NOR a NAND 

 

AAAY =+= AAAY =⋅=A A

Realizace logického členu AND pomocí hradla NAND 

 

BABABAY ⋅=⋅⋅⋅=

Logický člen AND realizujeme pomocí logického členu NAND a invertoru 
z předchozího příkladu. 

Realizace logického členu OR pomocí hradla NOR 

 

BABABABAY +=+=+++=

Realizace logického členu OR pomocí NAND 

 

BABAY +=⋅=

Při realizaci funkce OR využijeme De Morganových zákonů.  

Obecně platí:  CBACBA nebo CBACBA ⋅⋅=++++=⋅⋅  
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Realizace logického členu AND pomocí NOR 

 

BABAY ⋅=+=

K vytvoření logického členu AND jsme opět využili De Morganova zákona jako 
v předešlém příkladě. 

Realizace logického členu XOR pomocí NAND 
Pravdivostní tabulka funkce XOR: 

 

Z pravdivostní tabulky vyjádříme funkci pomocí součtového 
tvaru 

A B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

BA⊕
  Y A B AB= ⋅ +  

a dále pomocí De Morganova zákona upravíme součet na 

součin BABAY ⋅ ⋅ ⋅= . 

 

 

BAY ⊕=
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Potřebný počet logických členů lze však ještě zredukovat na čtyři za použití zákonů 
Booleovy algebry. Provede se tzv. algebraická minimalizace: 

K základnímu součtovému tvaru přidáme součin AA⋅  a BB⋅ , což je možné, neboť 
obecně platí 0=⋅AA . 

Rozšíříme základní tvar: )BA(A)BA(BAABABBBAY +⋅++⋅=⋅+⋅+⋅+⋅=  

Členy v závorkách dále upravíme pomocí De-Morganova zákona (převod součtů na 
součiny): )BA(A)BA(B)BA(A)BA(BY ⋅⋅+⋅⋅=+⋅++⋅=  

 
 
Na mezivýsledek aplikujeme ještě jednou De Morganův zákon: 

)BA(A)BA(BY ⋅⋅⋅⋅⋅=   

 

 

BAY ⊕=

 

Realizace logického členu XOR pomocí NOR 
Při realizaci logického členu XOR pomocí logických členů NOR za použití součtové 
formy bychom dospěli k podobnému zapojení jako v minulém případě, doplněnému 
o jeden člen NOR na výstupu, zapojený jako invertor. Bylo by tedy potřeba šest 
logických členů NOR. Jeden logický člen NOR ušetříme při použití součinové 
formy (součin součtů) vyjádření logické funkce a De Morganova zákona:  

BABA)BAB)AY +++=+⋅+= ((  

Stránka 7 z 8 



 

 

BAY ⊕=

Podobným způsobem, jak byl realizován logický člen XOR, lze realizovat i člen 
XNOR. Pokud záleží na počtu použitých hradel, je k vyjádření funkce nutno zvolit 
vhodný tvar (součtový nebo součinový). 
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