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Bevezetés az elektronikába: 
Boole algebra, logikai kifejezések 

Hobbi 

Elektronika 
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Felhasznált anyagok 

 Mészáros Miklós: Logikai algebra alapjai, logikai függvények I. 

 BME FKE: Logikai áramkörök 

 Electronics-course.com: Boolean Expression Calculator 

 Falstad.com: Circuit simulator 

 F-alpha.net: Boolean Algebra 

 Neuproductions-be: The Logic Lab 

 Breadboard.electronics-course.com: SR-NAND 

 Wikipedia: wikipedia.org  

http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/6_0917_016_101115.pdf
http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/6_0917_016_101115.pdf
http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/6_0917_016_101115.pdf
http://www.fke.bme.hu/oktatas/meresek/6.DOC
http://electronics-course.com/boolean-algebra
http://electronics-course.com/boolean-algebra
http://electronics-course.com/boolean-algebra
http://electronics-course.com/boolean-algebra
http://electronics-course.com/boolean-algebra
http://www.falstad.com/circuit/
http://www.falstad.com/circuit/
http://www.falstad.com/circuit/
http://en.f-alpha.net/mathematics/algebra/boolean-algebra.html
http://en.f-alpha.net/mathematics/algebra/boolean-algebra.html
http://en.f-alpha.net/mathematics/algebra/boolean-algebra.html
http://www.neuroproductions.be/logic-lab/
http://www.neuroproductions.be/logic-lab/
http://www.neuroproductions.be/logic-lab/
http://www.neuroproductions.be/logic-lab/
http://www.neuroproductions.be/logic-lab/
http://breadboard.electronics-course.com/sr-nand
http://breadboard.electronics-course.com/sr-nand
http://breadboard.electronics-course.com/sr-nand
http://wikipedia.org/
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Emlékeztető: Logikai áramkörök 

Számítógépekben, műszerekben, vezérlő automatákban alapvető 
szerep jut az olyan áramköröknek, melyek valamilyen logikai 
összefüggést fejeznek ki. Ezeknek a logikai áramköröknek az építőkövei 
az úgynevezett kapuáramkörök, amelyek egy-egy elemi logikai 
összefüggés (NEM, ÉS, VAGY kapcsolat) kiértékelésére képesek.  

A logikai áramkörök tervezésénél az a cél, hogy bizonyos események bekövetke-
zésénél az áramkör meghatározott módon vezéreljen valamilyen eszközt.  
Például a lift induljon felfelé, ha a liftben megnyomtak egy magasabb emeletnek megfelelő gombot, vagy 

ha egy felsőbb emeleten megnyomták a hívógombot, de ne induljon, ha az ajtó nyitva van, stb.  

 

Az eseményeket, melyek bekövetkeznek vagy nem, a bekövetkezésükre utaló 
állításokat, melyek igaznak vagy hamisnak bizonyulnak, logikai változóknak 
tekinthetjük, melyeknek két lehetséges értéke 1 és 0.  
A logikai változó értéke 1, ha az esemény bekövetkezik, ha az állítás igaz, és 0 az 
ellenkező esetben. A logikai áramkörökben  többnyire a feszültség magas, illetve 

alacsony szintje képviseli az 1 vagy 0 állapotot. 
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Wikipedia: Boole-algebra  
(informatika) 

A Boole-algebra informatikai értelemben olyan mennyiségek közötti össze-
függések törvényszerűségeit vizsgálja, amelyek csak két értéket vehetnek fel. 

A kijelentéslogika pl. olyan kijelentésekkel dolgozik, amelyek vagy "igazak", vagy 
"hamisak", és keressük az olyan kijelentések valóságtartalmát, amelyek igaz, 
vagy hamis elemi kijelentésekből tevődnek össze. 

A kapcsolási algebra azt vizsgálja, hogy a logikai kapuáramkörökből összeállított 
hálózat kimenetén a lehetséges két állapot melyike valósul meg, ha a 
bemenetek az egyik vagy másik lehetséges állapotban vannak. Ezért a Boole-
algebra az elektronikus digitális számítógép konstruálásának nélkülözhetetlen 
elméleti alapja. 

Logikai alapműveletek az  (ÉS),  (VAGY) és ˥ (NEGÁLT). Minden további 
művelet összetett, ezekből levezethető. 
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Szabályok a logikai algebrában  

A, B, C – Logikai változók (értékük 1, vagy 0 lehet) 
+ a „logikai összeadás” (VAGY) művelet jele 
· a „logikai szorzás” (ÉS) művelet jele  

Figyelem: Az első disztribúciós szabály jelentősen eltér attól, amit számtanban megszoktunk! 
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Azonosságok és alaptételek 
 a logikai algebrában  

A felülhúzás itt a logikai negáció (NEM művelet) jele 

Megjegyzés:  A De Morgan azonosságokból következően elvileg bármilyen logikai hálózat 
megépíthető csupa NEM-ÉS (vagy hasonlóan: csupa NEM-VAGY) logikai kapukból. 

(           ) (                    ) 



Logikai függvények egyszerűsítése 
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Cél: Logikai azonosságok igazolása, vagy a logikai függvények lehető legkevesebb 
számú áramköri elemmel történő megvalósítása.  
Módszerek: A korábban bemutatott alapszabályokon, azonosságokon és alaptétele-
ken kívül a függvények igazságtáblázatai is felhasználhatók 

1. példa: háromváltozós függvény egyszerűsítése                   Felhasznált azonosságok: 
 

𝐹3 = 𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐶 + 𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐶 =  𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐶 + 𝐶 = 𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 1 = 𝐴 ∙ 𝐵 

Megjegyzés: Mészáros Miklós jegyzetében elcsúsztak a 
felülvonások, emiatt abban hibás a levezetés és a végeredmény! 

http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/6_0917_016_101115.pdf


Logikai függvények egyszerűsítése 
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2. példa: Írjuk fel az alábbi igazságtáblázattal  jellemzett háromváltozós 
függvényt és egyszerűsítsük! 

Egy függvény standard alakját úgy kapjuk meg az 
igazságtáblázatból, hogy összeadjuk a függvény összes 
változójának vagy negáltjának az olyan szorzatait, melyekre a 
függvény értéke "igaz".  
 
 

Az egyszerűsítés menete: 

A végeredmény: 



Gépi egyszerűsítés 

Hobbielektronika csoport 2014/2015 Debreceni Megtestesülés Plébánia 9 

Link: electronics-course.com/boolean-algebra 

Ellenőrizzük az előző 
feladat megoldását az 
Interneten található 
Boole-algebrai program 
segítségével! 

 

 

Jelmagyarázat: 

~ Logiai tagadás 
* Logikai szorzás (ÉS) 
+ Logikai összeadás (VAGY) 

 

http://electronics-course.com/boolean-algebra
http://electronics-course.com/boolean-algebra
http://electronics-course.com/boolean-algebra
http://electronics-course.com/boolean-algebra
http://electronics-course.com/boolean-algebra
http://electronics-course.com/boolean-algebra
http://electronics-course.com/boolean-algebra
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Logikai kapuk  
A logikai kapuk jelölése kiviteltől és felépítéstől független.  
A hagyományos és a „szögletes” jelek tehát az absztrakt 
tervezésnél is használhatók. 

A B L 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

A B L 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

ÉS (AND) 
Logikai 
szorzás 

NEM  
(NOT, INV) 
Logikai 
tagadás, 
invertálás 

a kimenet csak akkor 1, ha 
mindkét bemenet 1 állapotban 
van.  

A kimenet akkor 1, ha a 
bemenet 0 állapotban van.  

Y = A 
_ 

A L 

1 0 

0 1 

VAGY (OR) 
Logikai 
összeadás 

Y = A · B 
a kimenet akkor 1, ha 
bármelyik bemenet 1 
állapotban van.  

Y = A + B 
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Új játék: The Logic Lab 
A logikai áramkörök szimulációját a THE LOGIC LAB segítségével is végezhetjük! 
 Link: http://www.neuroproductions.be/logic-lab/ 

A LOGIC PORTS mintapélda 

http://www.neuroproductions.be/logic-lab/
http://www.neuroproductions.be/logic-lab/
http://www.neuroproductions.be/logic-lab/


Logikai hálózatok egyszerűsítése 
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Írjuk fel Y-t mint A, B, C függvényét a diagramnak megfelelően! Tervezzük meg 
ugyanezt a logikai függvényt a lehető legkevesebb kapu felhasználásával! 
 

Megoldás: 
 Y =  
A függvény egy inverterrel és egy hárombemenetű NOR kapuval valósítható meg:  
  

A B B C A B C   

Megjegyzés: A jelölés így nem 
szabványos, mert a VAGY, ill. NEM-VAGY 
kapuknál lemaradt a ≥ jel az 1 elől! 
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TTL Logikai áramkörök 
 A TTL (Transistor-Transistor Logic)  kapcsolásban bipoláris tranzisztorok 
vannak, s a logikai bemenetek többemitteres tranzisztorok  emitter kivezetései. 

1. A több emitterrel rendelkező 
tranzisztorok működése egyenértékű 
azzal, ha több tranzisztor bázisát és 
kollektorát összekötjük. 

2. Az ábrán látható kétbemenetű NEM-ÉS 
(NAND) áramkör ebben a 
leegyszerűsített formában nem mentes 
az RTL áramkörök ismert problémáitól.  
 
A probléma a következő oldalon 
bemutatott totem-pole kimenettel 
orvosolható. 

Két bemenetű NAND áramkör 



TTL kapu totem-pole kimenettel 
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Standard TTL NAND with a "totem-pole" output stage, one of four in 7400 

Totem-pole = totem oszlop. Fából faragott oszlop, figurái egymás 
fölött helyezkednek el, „egymás fején ülnek”…  A TTL kimenet 
elnevezése onnan ered, hogy itt is egymás tetejére ültetett 
alkatrészeket látunk (az ábrán V3, V5 és V4). 

Kétbemenetű TTL NAND 
áramkör totem-pole kimenettel 

1. Alaphelyzetben V2 és V4 
vezet, a kimenet alacsony 
szintű. 

2. Ha valamelyik bemenetet 
lehúzzuk, V2 és V4 nem 
vezet, V3 vezet: magas 
kimeneti szint. 

Hátrány: viszonylag alacsony 
kimeneti magas szint (~3,5 V) 



TTL Inverter szimulációja 
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A http://www.falstad.com/circuit/ címen elérhető áramkör szimulátor 
segítségével vizsgáljuk a  kapcsolás működését! 
A Circuits/Logic Families/TTL Inverter mintapéldát nézzük meg! 
 

Baloldalt a bemenet 
állapota egérkattintással 
váltogatható: 

H = magas szint (logikai 1) 

L = alacsony szint (logikai 0)  

 

Jobboldalt a kimenet 
állapota látható. 

Len a be- és kimeneti 
feszültségek 
oszcilloszkópos 
megjelenítése látható.  TTL Inverter (NEM áramkör) 

http://www.falstad.com/circuit/


RTL NAND (NEM-ÉS) 
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A http://www.falstad.com/circuit/ címen elérhető áramkör szimulátor 
segítségével vizsgáljuk a  kapcsolás működését! 
A Circuits/Logic Families/TTL NAND mintapéldát nézzük meg! 
 

2 bemenetű TTL NAND (NEM-ÉS) 

A kimenet csak akkor 
alacsony, ha minden 
bemenet magas szinten van 

A B Y 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

Y = A · B 

http://www.falstad.com/circuit/


TTL NOR (NEM-VAGY) 
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A http://www.falstad.com/circuit/ címen elérhető áramkör szimulátor 
segítségével vizsgáljuk a  kapcsolás működését! 
A Circuits/Logic Families/TTL NOR mintapéldát nézzük meg! 
 

2 bemenetű TTL NOR (NEM-VAGY) 

Rajzjele: 

A kimenet csak akkor magas, 
ha minden bemenet alacsony 
szinten van 

A B Y 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

Y = A + B 

http://www.falstad.com/circuit/


NAND SR Flip-Flop 

Hobbielektronika csoport 2014/2015 Debreceni Megtestesülés Plébánia 18 

Link: http://breadboard.electronics-course.com/sr-nand 

Első próbálkozásnál 
célszerű megnézni a 
Help videót! 
 
A felső sorban LED-ek, 
az alsó sorban 
kapcsolók vannak, 
melyeket a D, illetve 
SW csatlakozósoron 
köthetünk be. 
 
A 7400-as logikai IC  
4 db kétbemenetű 
NAND kaput 
tartalmaz. 

http://breadboard.electronics-course.com/sr-nand
http://breadboard.electronics-course.com/sr-nand
http://breadboard.electronics-course.com/sr-nand
http://breadboard.electronics-course.com/sr-nand
http://breadboard.electronics-course.com/sr-nand


NAND SR Flip-Flop 
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A logikai kapcsolás szimulációját a THE LOGIC LAB segítségével is végezhetjük: 
 Link: http://www.neuroproductions.be/logic-lab/ 

http://www.neuroproductions.be/logic-lab/
http://www.neuroproductions.be/logic-lab/
http://www.neuroproductions.be/logic-lab/


Tranzisztorok lábkiosztása 
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NPN tranzisztor                                                                PNP tranzisztor 

BC547 
NPN tranzisztor 

A fentiekhez képest 
fordított lábsorrendű! 


