
Soubor příkladů a otázek z předmětu Y36SAP, 2006/7 
Podklady pro test 1, vše do přednášky 5, doplňkový kód ne, musí se procvičit.Konkrétní 

složení otázek je na cvičícíma záleží i na procvičené látce, 

1. Vyjádřete pomocí algebraického výrazu a pomocí mapy nebo tabulky funkci čtyř 
proměnných definovanou takto: Nezávisle proměnnými (vstupními proměnnými) jsou 
bity nezáporného binárního čísla menšího než 16; funkce nabývá hodnoty 1 právě tehdy, 
je-li uvedené číslo větší než 4 a menší než 10. Odvoďte logický (algebraický) výraz a 
realizujte zadanou funkci s použitím základních logických členů (hradel) a) NAND, b) 
AND, OR, NOT, vše s libovolným počtem vstupů. 

 
2. Nakreslete zapojení z hradel (NAND nebo NOR) klopného obvody typu R-S 

asynchronního i hladinového, a typu D synchronizovaného úrovní. 
 
3. Je dána mapa logické funkce čtyř proměnných a,b,c,d. Odvoďte logický výraz a realizujte 

zadanou funkci s použitím hradel pouze typu NAND. Snažte se o to, aby výsledná 
realizace byla co nejjednodušší. 
 

 
 
       Zadejte rovnou do mapy, přiřaďte proměnné 
 
 
 

4. Funkce f  je zadaná výčtem jedničkových a neurčených stavů: 
f(d,c,b,a) = Σ1(2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14) + Σx(1, 5, 13) 

Nalezněte její MNDF – minimální normální disjunktivní formu (SOP). 
 
5. Realizujte funkci z příkladu 4. pomocí hradel NAND, AND. OR, NOT (podle procvičení). 
 
6. Napište úplnou normální disjunktivní formu funkce, nebo zapište do tabulky (vyjádřete 

kanonicky, tzn. jednoznačně): 
 
 
7. Specifikujte co je to „minterm“ a co je to „literál“. 
 
8. 4. Vyjádřete pomocí algebraického výrazu a pomocí mapy nebo tabulky logickou funkci f 

4 proměnných a3, a2, a1, a0 definovanou takto: nezávisle proměnnými (vstupními 
proměnnými) jsou bity nezáporného binárního čísla menšího než 16 (kde a3 je 
nejvýznamnější bit); funkce nabývá hodnoty 1 právě tehdy, je-li uvedené číslo liché a 
zároveň menší než 11. 

 
9. Navrhněte kombinační logický obvod, který bude porovnávat 2 dvoubitová čísla B= b1b0 

a A=a1a0. Tzn. obvod se 4 vstupy a 3 výstupy (M-pro A<B, V – pro A>B a S – pro A=B). 
Návrh nechť obsahuje tabulku, mapu pro jednu z funkcí a realizaci z hradel pro tuto jednu 
funkci. 

 
10. Nakreslete strukturu 6ti bitového posuvného registru s řídícím vstupem „SHIFT“, 

datovým vstupem „IN_DATA“ a hodinovým vstupem CLK, tzn. nechť se jedná o 

cabf +=



synchronní obvod. Použijte klopné obvody typu D a libovolný typ hradel, popř. jiných 
funkčních bloků. 

 
11. Navrhněte synchronní čítač M5 s řídícím vstupem P (povolení čítání). Cilem je graf 

přechodů, tabulka přechodů a event. Výstupů, možná částečná realizace. 
 
12. Navrhněte graf přechodů pro synchronní obvod, který bude detekovat posloupnost 100 

(označte bit, který vchází jako první), jeden vstup, jeden výstup. Další podrobnosti 
specifikujte a deklarujte zda výsledek je Mooreuv nebo Mealyho automat. 

 
13. Co říká Mooreuv zákon? 
 
14. Charakterizujte von Neumannovu architekturu. 
 
15. Co je little endian a big endian, čeho se to tyká a co to znamená? 
 
16. Specifikujte pozdíl mezi kombinačním a sekvenčním obvodem. 
 
17. Kolika transistorů je potřeba na realizaci hradla NAND, NOR, AND, OR, NOT, XOR, 

MUX v technologii CMOS? 
 
18. Co je onset, offset, krychle, literál? 
 
19. Kolik je všech různých Booleovských funkci pro n proměnných, kolik má n-krychle 

vrcholů, kolik je všech logických formulí (možné specifikovat konkrétně, např. n=4)? 
 
20. Napište zákon absorbce a absorbce negace. 
 
21. Který popis (vyjádření) logické funkce je kanonické? 
 
22. Jaký je ozdil mezi automatem typu Moore a Mealy? 
 
23. Jaký je rozdíl mezi klopným obvodem asynchronním, úrovňovým a hranovým, a jaký  

mají vztah ke zkratkám FF a latch? 
 
24. Co je majorita? Napište algebraický výraz pro funkci M3(a,b,c). 
 
25. Navrhněte funkci pro MUX pro výběr 1 ze 4 možností. Nakreslete blok s odpovídajícím 

počtem vstupů a výstupů. 
 
26. Nakreslete strukturu sčítačky pomocí pulsčítaček a event. dalších hradel. 
 
27. Jaký je rodil mezi úplným a neúplným čítačem? Co znamená čítač M5? Kolik má stavů? 
 
28. Kolik minimálně potřebujete klopných obvodů pro realizaci sekvenčního obvodu s 12 

vnitřními stavy? 
 
29. Co je to staticky hazard? 
 



30. Jak je možné připojit více zdrojů na jednu sběrnici? Jaké typy logických obvodů (hradel) 
je nutné-možné použít? 


