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NÁZEV ÚLOHY:       

 

REALIZACE LOGICKÝCH FUNKCÍ 

ÚKOL: 

1) Pomocí hradel NAND a NOR realizujte logické funkce: 
a. negaci, 
b. logický součet, 
c. logický součin, 
d. totožnost (ekvivalenci), 
e. různost (nonekvivalenci). 

2) Pro každou funkci napište její označení, logický výraz, 
schématickou značku, pravdivostní tabulku, Karnaughovu 
mapu, úpravu výrazu a zapojení pomocí hradel NAND i 
NOR. 

3) Funkci ( ) CBABABAY ∗∗+++∗=   vyjádřete tabulkou 
stavů, zjednodušte pomocí Booleovy algebry a pomocí 
Karnaughovy mapy. Výsledek realizujte pomocí hradel NAND 
a také hradly NOR. 

a. Tabulkou dokažte, že původní a minimalizovaná funkce jsou 
ekvivalentní. 

b. K realizaci použijte moduly Domino : NAND, 
NOR a  XOR, logickou sondu a selektor. 

MĚŘENÝ PŘÍSTROJ: 

Logické obvody dle zadání, sestavené z modulů Domino RC systém: 

NAND ……….. (vyhledejte příslušné typy IO v katalogu, nakreslete 
zapojení patice, schématickou značku, tabulku stavů, 
popis a parametry IO). 

NOR  …………. XOR …………. 

MĚŘICÍ PŘÍSTROJE: 

Logický selektor ........ 

Logická sonda ........   
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ZDROJ : 

Napájecí zdroj …………….. 

ŘEŠENÍ : 
 

1., 2. Realizace logických funkcí: 

Negace:  

NON  (NOT) Y =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logický součet:  OR 

Vyjádřete obdobně jako pro logickou funkci NOT 
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Obdobně vyjádřete i zbývající logické funkce: 

Logický součin: 

AND .......... 

Ekvivalence: 

XNOR .......... 

 

Nonekvivalence: 

XOR .......... 

3.  Realizace logické funkce: 

( ) CBABABAY ∗∗+++∗=  

Tabulka stavů  ……..  

- Minimalizace Booleovou algebrou: ………. 

- Minimalizace Karnaughovou mapou: ……… 

- Důkaz ekvivalentnosti minimalizovaného výrazu: ……… 

 

Realizace hradly NAND: 

-  Úprava minimalizovaného výrazu:  ………. 

-  Zapojení hradly NAND:  ……… 

 

Realizace hradly NOR: 

-  Úprava minimalizovaného výrazu:  ………. 

-  Zapojení hradly NOR:  ……… 
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SCHÉMA: 

POSTUP PRÁCE: 

V katalogu vyhledejte příslušné IO a popište (viz MĚŘENÝ PŘÍSTROJ). 

Dle bodu 1 navrhněte zapojení jednotlivých logických funkcí, zapojte je a ověřte 
jejich funkci. Zdůvodněte a popište použité zákony Booleovy algebry pro 
realizaci hradly NAND a NOR. 

Dle bodu 3 sestavte tabulku stavů zadané funkce pro všechny kombinace 
vstupních proměnných. Popište zákony Booleovy algebry použité při 
minimalizaci. 

V Karnaughově mapě vyznačte smyčky pro minimalizaci a vypište minimalizovaný 
výraz. Porovnejte oba způsoby minimalizace. Tabulkou dokažte, že původní a 
minimalizovaná funkce jsou ekvivalentní. 

Před realizací zapojení upravte minimalizovaný výraz pro použití hradel NAND a 
NOR, popište úpravu (viz bod 1) a ověřte funkci. 

ZHODOCENÍ : 

Zpracujte dle požadavků v úkolu a rozveďte. Uveďte výhody použití hradel 
NAND a NOR. Zdůvodněte použití. 
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