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NÁZEV ÚLOHY:   

NÁVRH DVOJKOVÉHO DEKODÉRU 

 

ÚKOL:  
1. Navrhněte a realizujte dekodér z přirozeného dvojkového  kódu na kód  jedna  

ze čtyř. Zapojení doplňte o vybavovací vstup. Návrh proveďte pomocí hradel 
NAND a NOR. 

2. Navrhněte dekodér z přirozeného dvojkového kódu na kód jedna z osmi  
pomocí hradel NAND. 

3. Vyhledejte v katalogu integrovaný obvod realizující dekodér binárního   kódu  
na kód jedna ze čtyř (74155),  binárního kódu na kód jedna z šestnácti 
(74154) a kódu BCD na kód jedna z deseti (7442). Nakreslete jejich 
schématické značky, funkční tabulky a popište funkci  jednotlivých vstupů, 
včetně vstupů vybavovacích a synchronizačních. Srovnejte  dekodéry            
z  hlediska počtu dekódovaných vstupních kombinací. 

4. Ověřte funkci některého z výše jmenovaných integrovaných dekodérů. 
 

SCHÉMA ZAPOJENÍ: 
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TEORETICKÝ ÚVOD: 
Dekodér zjišťuje, zda na jeho vstup přišlo určité  binární číslo nebo slovo. Na 

vstup dekodéru přicházejí několikabitová slova, výstup v binární podobě indikuje, 
zda na jeho vstupu je či není příslušné konkrétní slovo. 

Dvojkový dekodér je logický obvod s n tzv. adresovými vstupy a s 2n 

výstupy, ze kterých je v daném časovém okamžiku aktivní jen jeden výstup. Číslo 
aktivního výstupu odpovídá dvojkové hodnotě kombinace přivedené na vstupy. 
Obvodu se používá pro výběr jednoho prvku z 2n prvků. 

 

POSTUP PRÁCE: 

1. Při realizaci dekodéru přirozeného dvojkového kódu na 1 ze 4 vycházíme 
z pravdivostní tabulky. 

 

Pravdivostní tabulka: 

G A B Y0 Y1 Y2 Y3
0 0 0 0 1 1 1
0 0 1 1 0 1 1
0 1 0 1 1 0 1
0 1 1 1 1 1 0
1 x x 1 1 1 1  

 

Vyjádření logických výrazů zadaných tabulkou: 

Zvolíme součinovou metodu. 

BAGBAGY0

BAGBAGY1

BAGBAGY2

BAGBAGY3

⋅⋅=++=

⋅⋅=++=

⋅⋅=++=

⋅⋅=++=

 

Pro použití zapojení s hradly NAND aplikujeme De Morganovy zákony. 
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Schéma zapojení pro hradla NAND: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při návrhu zapojení pro hradla NOR postupujeme stejně, ale logickou funkci 
vyjadřujeme pomocí součtové metody a získané logické výrazy následně 
upravíme pomocí De Morganových zákonů. 

2. Při realizaci dekodéru přirozeného dvojkového kódu na kód 1 z 8  je postup 
stejný jako v předchozím případě. Dekodér bude obsahovat 3 adresové vstupy 
a 8 výstupů. V daném časovém okamžiku bude opět aktivní pouze jeden 
výstup. Jako aktivní úroveň výstupu dekodéru zvolte log. 1. 
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