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NÁZEV ÚLOHY:  OVĚŘENÍ ZÁKONŮ BOOLEOVY ALGEBRY  

ÚKOL 
1) Ověřte na příkladech platnost zákonů Booleovy algebry  

2) Pro ověření zákonů využijte hradla AND, NAND, OR, NOR, XOR.      
Výsledné hodnoty zaneste do připravených pravdivostních tabulek.  
Využijte logických členů ze stavebnice DOMINO.                           
Z Naměřených hodnot vytvořte protokol o měření. 

 

SCHÉMA ZAPOJENÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORETICKÝ ÚVOD 
Booleovská algebra má svůj vlastní soubor pravidel a zákonů. Booleovské 
funkce se zapisují ve stejné podobě jako ostatní matematické funkce a 
mohou obsahovat jak proměnné, tak konstanty (1 nebo 0). Operace se 
provádějí zleva doprava, přičemž násobení má přednost před sčítáním. 
Nejčastěji se logické operace zapisují ve tvaru f = a op b op c, kde op 
znamená logickou operaci (AND nebo OR).  

1. Zákon involuce (dvojité negace) 

Při dvou (sudém počtu) negací vzniká log. funkce "opakování" (vstupní 
hodnota se rovná výstupní hodnotě). 

AA =  
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AAY ==AA

2. Komutativní zákon 

Definuje záměnnost vstupních proměnných pro obě základní logické 
funkce součin a součet.  

ABBA  ;  ABBA ⋅=⋅+=+  

 

ABBA +=+

ABBA ⋅=⋅

3. Asociativní zákon 

Definuje libovolnost pořadí operací při vícenásobném postupu v logickém 
součinu a součtu. 

CB)AC)(BA  ;  CB)AC)(BA ⋅⋅=⋅⋅++=++ ((  

 

CB)AC)(BA ⋅⋅=⋅⋅ (

CB)AC)(BA ++=++ (
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4. Distributivní zákon 

Definuje rozklad logického součinu a součtu při operacích v závorkách. 
Pro logický součet neplatí obdoba v klasické algebře. 

 

C)(BC)(ACAB  ;  CABAC)(BA +⋅+=+⋅+⋅=+⋅  

 

CABAC)(BA ⋅+⋅=+⋅

C)(BC)(ACAB +⋅+=+

 

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ 
K  měření použijeme moduly RC stavebnice LOG SELEKTOR, STATIC LOG 
PROBE a modul s integrovaným obvodem 7408 a 7432. Integrované 
obvody zapojíme tak, aby zapojení odpovídalo ověřování důkazů 
jednotlivých zákonů. Záměnou vstupů ověříme komutativní zákon, 
záměnou pořadí IO asociativní zákon a změnou zapojení zákon 
distributivní. 
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TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT 

 

A B C A+B A+C B.C A+A A.A A+(B.C) (A+B).(A+C) A.(A+B) B+(B.C)
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1

De Morganovy z.tautologie z. o vyloučeném třetím absorpce identitadistributivní zákon

BAA ⋅+  CB + BA ⋅C)B(B +⋅AA + AA ⋅
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