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Název tematického celku: Kombinační logické funkce 
 

3.1. Způsoby zápisu logické funkce 
 
Zápis logické funkce musí naprosto přesně a jednoznačně 

popisovat stav vstupů a jim odpovídající stav výstupních proměnných. 
Zápis logické funkce můžeme provést těmito způsoby: 

 
3.1.1. Tabulkou 
3.1.2. Algebraickým výrazem 
3.1.3. Karnaughovou mapou 
3.1.4. Vennovým diagramem 
 
Z algebraického výrazu a mapy můžeme potom vycházet při 

minimalizování funkce. 
 
3.1.1. Zápis tabulkou 
 

 x1 x2 x3 Y 
0 0 0 0 1 
1 0 0 1 0 
2 0 1 0 0 
3 0 1 1 0 
4 1 0 0 1 
5 1 0 1 0 
6 1 1 0 0 
7 1 1 1 1 

 
V tabulce je přesně určeno, které kombinací vstupních hodnot 

odpovídá která hodnota výstupní proměnné. Protože se jedná o zápis 
funkce vyjádřené ve dvojkové soustavě, může být odpovídající hodnota 
výstupní proměnné pouze nula nebo jednička. 

 
3.1.2. Zápis algebraickým výrazem  
 
Jedná se o matematické vyjádření kombinační logické funkce, 

které využívá dvou způsobů : 



3.1.2.1. Úplná součtová normální forma 
 
Je samostatnou možností, jak zapsat kombinační logickou funkci, 

ale pro vysvětlení jejího vzniku poslouží velmi dobře tabulka z kapitoly 
1.1. Rovnice popisuje kombinaci vstupních hodnot každého řádku, ve 
kterém je výstupní hodnota rovna jedné. Vezmeme tedy řádky, kde Y=1 a 
zapíšeme vždy všechny vstupní proměnné, u kterých negací vyjádříme 
jejich hodnotu 0. Pro každý řádek s jedničkou na výstupu je tedy jedna 
konjunkce: 

 

321321321 xxxxxxxxxY ++=  

 
3.1.2.2. Úplná součinová normální forma 
 
Opět slouží jako samostatná metoda zápisu kombinační logické 

funkce, ale její vznik taktéž můžeme vysvětlit na tabulce z kapitoly 1.1. 
Tentokrát vezmeme řádky, ve kterých je výstupní hodnota Y=0 a 
zapíšeme pro každý z nich součet vstupních proměnných, kde negací 
označíme jedničkovou vstupní hodnotu: 

 
( )( )( )( )( )321321321321321 xxxxxxxxxxxxxxxY ++++++++++=  

 
3.1.3. Zápis logickou mapou 

 
Logická mapa vychází z pravdivostní tabulky a každému řádku 

tabulky odpovídá jednoznačně jediné políčko mapy. Logická mapa je 
čtverec nebo obdélník, který je pravoúhlou sítí rozdělen na n2  políček. 



Počet políček v jednom řádku nebo sloupci mapy se vždy rovná mocnině 
dvou. Každé políčko mapy odpovídá jednomu stavu nezávisle 
proměnných, přičemž se tento stav zobrazuje čarami podél stran mapy. 

Pokud opět vezmeme jako příklad tabulku 1.1, bude mít mapa 
823 =  políček a zápis jednotlivých výstupních proměnných do 

jednotlivých políček bude vypadat následovně: 
 

 
3.1.4. Vennovy diagramy 

 
Tyto diagramy používají k vyjádření logické funkce názorné 

zobrazení pomocí množin. Jejich použití je přehledné maximálně pro tři 
vstupní proměnné a i v tomto případě také neúměrně roste jejich 
složitost. Vennovy diagramy ale posloužily při vzniku Karnaughových 
map, které používají stejné zákonitosti, pouze jsou přehlednější. 
 Pro představu vypadají Vennovy diagramy základních logických 
funkcí následovně: 
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