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ΚΕΦΑΛΑΙΟ        2 

 Άλγεβρα Boole και Λογικές Πύλες   

     Ο Ι  Σ Τ Ο Χ Ο Ι  Τ Ο Υ  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Υ   

1.    Κατανόηση των ορισμών και αξιωμάτων που χρησιμοποιούνται για τη 
σύνθεση αλγεβρικών δομών.  

2.   Κατανόηση των αξιωμάτων Huntington.  
3.  Κατανόηση των βασικών θεωρημάτων και αξιωμάτων της άλγεβρας Boole .  
4.   Ανάπτυξη λογικού διαγράμματος από μία συνάρτηση Boole και παραγωγή 

της αντίστοιχης συνάρτησης Boole από ένα λογικό διάγραμμα.  
5.   Κατανόηση και εφαρμογή των θεωρημάτων DeMorgan.  
6.   Έκφραση μιας συνάρτησης Boole υπό μορφή πίνακα αληθείας και παραγωγή 

της αντίστοιχης συνάρτησης Boole από έναν πίνακα αληθείας.  
7.   Έκφραση μιας συνάρτησης Boole ως άθροισμα ελαχιστόρων και ως γινόμενο 

μεγιστόρων.  
8.   Μετατροπή εκφράσεων από μορφή αθροίσματος ελαχιστόρων σε μορφή 

γινομένου μεγιστόρων και το αντίστροφο.  
9.   Σύνθεση μιας δύο-επιπέδων δομής πυλών (α) από μία συνάρτηση Boole 

σε μορφή αθροίσματος γινομένων και (β) από μία συνάρτηση Boole σε μορφή 
γινομένου αθροισμάτων.  

10.   Δυνατότητα υλοποίησης μιας συνάρτησης Boole (α) με χρήση πυλών NAND 
και αντιστροφέων και (β) με χρήση πυλών NOR και αντιστροφέων.     
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Ψηφιακή Σχεδίαση3842         Ψηφιακή Σχεδίαση

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

∆εδομένου ότι σήμερα η δυαδική λογική χρησιμοποιείται σε όλους τους ψηφιακούς 
υπολογιστές και τις ψηφιακές συσκευές, το κόστος των ψηφιακών κυκλωμάτων απο-
τελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για τους σχεδιαστές συστημάτων, ανεξάρτητα από 
το εάν ειδικεύονται  στη μηχανική υπολογιστών, στην ηλεκτρονική μηχανική, ή στην 
επιστήμη των υπολογιστών. Η εύρεση λειτουργικά ισοδύναμων, αλλά απλούστερων και 
οικονομικότερων υλοποιήσεων ενός ψηφιακού κυκλώματος μπορεί να αποφέρει τερά-
στια κέρδη, δεδομένου ότι μειώνει το συνολικό κόστος σχεδίασης και υλοποίησης ενός 
συστήματος. Οι μαθηματικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την απλοποίηση κυ-
κλωμάτων βασίζονται κυρίως στην άλγεβρα Boole. Στο παρόν κεφάλαιο παρέχονται η 
βασική ορολογία και μία σύντομη εισαγωγή στην άλγεβρα Boole, αποσκοπώντας να 
δώσει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να βελτιστοποιεί απλά κυκλώματα, καθώς και 
να κατανοήσει το σκοπό των αλγόριθμων που χρησιμοποιούνται από διάφορα εργαλεία 
λογισμικού για τη βελτιστοποίηση σύνθετων κυκλωμάτων που περιλαμβάνουν εκατομ-
μύρια λογικές πύλες.   

2.2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Η άλγεβρα Boole, όπως οποιοδήποτε άλλο επαγωγικό μαθηματικό σύστημα, μπορεί να 
οριστεί με βάση ένα σύνολο στοιχείων, ένα σύνολο τελεστών και έναν αριθμό (μη αποδεί-
ξιμων) αξιωμάτων. Ένα σύνολο στοιχείων είναι οποιαδήποτε συλλογή από οντότητες ή 
αντικείμενα, τα οποία συνήθως έχουν μία κοινή ιδιότητα. Εάν το S είναι ένα σύνολο και 
τα x και y είναι συγκεκριμένα αντικείμενα, τότε το x  S σημαίνει ότι το x είναι μέλος του 
συνόλου S (ανήκει στο S), ενώ το y  S σημαίνει ότι το y δεν ανήκει στο S (δεν είναι στοιχείο 
του S). Ένα σύνολο με αριθμήσιμο πλήθος στοιχείων μπορεί να οριστεί με την παράθεση 
των στοιχείων του μέσα σε αγκύλες: π.χ., το Α = {1, 2, 3, 4} σημαίνει ότι το σύνολο Α 
έχει στοιχεία τους αριθμούς 1, 2, 3 και 4. Ένας δυαδικός τελεστής είναι ένας κανόνας που 
ορίζεται σε ένα σύνολο στοιχείων S, μέσω του οποίου καθορίζεται μια αντιστοίχηση κάθε 
ζεύγους στοιχείων του S σε ένα μοναδικό στοιχείο του S. Ως παράδειγμα, δείτε τη σχέση 
a * b = c. Θεωρούμε ότι το * είναι ένας δυαδικός τελεστής, εάν καθορίζει έναν κανόνα για 
την εύρεση του c από το ζεύγος (a, b) και, ταυτόχρονα, εάν a, b, c  S. Εάν όμως a, b  S 
και c S, τότε το * δεν είναι δυαδικός τελεστής. 

Τα αξιώματα ενός μαθηματικού συστήματος αποτελούν τις βασικές προϋποθέ-
σεις, από τις οποίες είναι δυνατόν να εξαγάγουμε τους κανόνες, τα θεωρήματα και 
τις ιδιότητες του συστήματος. Τα πιο κοινά αξιώματα που χρησιμοποιούνται για τον 
ορισμό αλγεβρικών δομών είναι τα εξής:

1. Κλειστότητα (Closure). Ένα σύνολο S θεωρείται κλειστό ως προς ένα δυαδικό 
τελεστή εάν, για κάθε ζεύγος στοιχείων του S, ο δυαδικός τελεστής καθορίζει 
έναν κανόνα για την εύρεση ενός μοναδικού στοιχείου το οποίο ανήκει επίσης 
στο S. Για παράδειγμα, το σύνολο των φυσικών αριθμών, Ν ={1, 2, 3, 4, ...}, 
είναι κλειστό ως προς τον δυαδικό τελεστή +, ο οποίος ορίζεται από τους 
κανόνες της αριθμητικής πρόσθεσης, επειδή, για κάθε a, b  N, υπάρχει ένα 
μοναδικό στοιχείο c  N, τέτοιο ώστε a + b = c. Το σύνολο των φυσικών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  Άλγεβρα Boole και λογικές πύλες 43

αριθμών, ωστόσο, δεν είναι κλειστό ως προς το δυαδικό τελεστή μείον (–), ο οποίος ορί-
ζεται από τους κανόνες της αριθμητικής αφαίρεσης, επειδή 2 – 3 = –1 και 2, 3  N, 
αλλά (–1)  N. 

2. Προσεταιριστικός κανόνας (Associative law). Ένας δυαδικός τελεστής *, ορισμένος σε ένα
σύνολο S, είναι προσεταιριστικός όταν 

για όλα τα   (x * y) * z = x * (y * z) 

M02_MANO4208_05_SE_C02.indd   39 21/11/11   2:07 PM

x, y, z, H S
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3. Αντιμεταθετικός κανόνας (Commutative law). Ένας δυαδικός τελεστής *, ορισμένος σε
ένα σύνολο S, είναι αντιμεταθετικός όταν

   x * y = y * x 

M02_MANO4208_05_SE_C02.indd   39 21/11/11   2:07 PM

για όλα τα x, y H S
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4. Ουδέτερο (ή ταυτοτικό) στοιχείο (Identity element). Λέμε ότι ένα σύνολο S έχει το ουδέ-
τερο στοιχείο e ως προς μία δυαδική πράξη *, ορισμένη στο S, εάν υπάρχει στοιχείο e
 S με την εξής ιδιότητα:

   e * x = x * e = x for every x H S

M02_MANO4208_05_SE_C02.indd   39 21/11/11   2:07 PM

για κάθε

Παράδειγμα: Το 0 είναι ουδέτερο στοιχείο ως προς το δυαδικό τελεστή + στο σύνολο 
των ακεραίων I = {..., –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3,...}, επειδή

   x + 0 = 0 + x = x 

M02_MANO4208_05_SE_C02.indd   39 21/11/11   2:07 PM

για κάθε x H I
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Το σύνολο των φυσικών αριθμών N δεν έχει ουδέτερο στοιχείο, επειδή το 0 εξαιρείται 
απ’ αυτό.

5. Αντίστροφο (Inverse). Λέμε ότι σε ένα σύνολο S, το οποίο έχει το ουδέτερο στοιχείο e ως
προς ένα δυαδικό τελεστή *, υπάρχει αντίστροφο, όταν, για κάθε x  S, υπάρχει ένα 
στοιχείο y  S τέτοιο ώστε

   x  * y = e    
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Παράδειγμα: Στο σύνολο των ακεραίων I με τον τελεστή + και το ουδέτερο στοιχείο 
e = 0, το αντίστροφο ενός στοιχείου a είναι το (–a), επειδή a+(–a) = 0. 

6. Επιμεριστικός κανόνας (Distributive law). Εάν τα * και · είναι δυαδικοί τελεστές σε ένα
σύνολο S, λέμε ότι το * είναι επιμεριστικό σε σχέση με το · όταν

   x * (y # z) = (x * y) # (x * z)     
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Ένα παράδειγμα αλγεβρικής δομής είναι το πεδίο (field). Ένα πεδίο είναι ένα σύνολο από 
στοιχεία, στο οποίο έχουν οριστεί δύο δυαδικοί τελεστές, οι οποίοι έχουν τις προαναφερ-
θείσες ιδιότητες 1 έως 5 και για τους οποίους, επιπλέον, ισχύει η ιδιότητα 6. Το σύνολο των 
πραγματικών αριθμών με τους γνωστούς δυαδικούς τελεστές + και · αποτελεί το πεδίο των 
πραγματικών αριθμών. Το πεδίο των πραγματικών αριθμών είναι η βάση για την αριθμητική 
και τη συμβατική άλγεβρα. Για το πεδίο αυτό ισχύουν τα ακόλουθα:

Ο δυαδικός τελεστής + ορίζει την πρόσθεση.

Το ουδέτερο στοιχείο της πρόσθεσης είναι το 0.

Η αντίστροφη πράξη της πρόσθεσης ορίζει την αφαίρεση.

Ο δυαδικός τελεστής · ορίζει τον πολλαπλασιασμό.

Το ουδέτερο στοιχείο του πολλαπλασιασμού είναι το 1.

Για a ≠ 0, η αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού a = 1 / a ορίζει τη διαίρεση (δηλ., 
a · 1 / a = 1).
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Ο μόνος επιμεριστικός κανόνας που ισχύει είναι αυτός του · σε σχέση με το +: 

     a # (b + c) = (a # b) + (a # c)       
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2.3 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ BOOLE

Το 1854, ο George Boole ανέπτυξε ένα αλγεβρικό σύστημα το οποίο γνωρίζουμε σήμερα ως 
άλγεβρα Boole. Το 1938, ο C. E. Shannon παρουσίασε μία άλγεβρα Boole ορισμένη σε ένα σύ-
νολο δύο τιμών, την οποία ονόμασε άλγεβρα διακοπτών (switching algebra) και περιέγραφε 
τις ιδιότητες των ηλεκτρικών διακοπτών δύο καταστάσεων. Στο παρόν βιβλίο θα χρησιμοποι-
ήσουμε τα αξιώματα που διατύπωσε ο E. V. Huntington το 1904 για να ορίσουμε αυστηρά την 
άλγεβρα Boole.
Η άλγεβρα Boole είναι μία αλγεβρική δομή, η οποία ορίζεται σε ένα σύνολο στοιχείων B, με 

δύο δυαδικούς τελεστές, τους + και ·, ώστε να ικανοποιούνται τα ακόλουθα αξιώματα (αξι-
ώματα του Huntington):

1. (α) Η δομή είναι κλειστή ως προς τον τελεστή +.

(β) Η δομή είναι κλειστή ως προς τον τελεστή ·.

2. (α) Το 0 είναι το ουδέτερο στοιχείο ως προς τον τελεστή +, δηλαδή x + 0 = 0 + x = x.

(β) Το 1 είναι το ουδέτερο στοιχείο ως προς τον τελεστή·, δηλαδή x · 1 = 1 · x = x.

3. (α) Η πράξη + είναι αντιμεταθετική, δηλαδή x + y = y + x.

(β) Η πράξη · είναι αντιμεταθετική, δηλαδή x · y = y · x.

4. (α) Η πράξη · είναι επιμεριστική ως προς την +, δηλαδή ισχύει x · (y + z) = (x · y) + (x · z).
(β) Η πράξη + είναι επιμεριστική ως προς την ·, δηλαδή ισχύει x + (y · z) = (x + y) · (x + z).

5. Για κάθε στοιχείο x  B, υπάρχει ένα στοιχείο x’  B (το οποίο ονομάζεται συμπλήρωμα
[complement] του x), τέτοιο ώστε (α) x + x’= 1 και (β) x · x’= 0.

6. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο στοιχεία x , y  B ώστε x ≠ y.

Εάν συγκρίνουμε την άλγεβρα Boole με την αριθμητική και τη συμβατική άλγεβρα (το 
πεδίο των πραγματικών αριθμών), θα βρούμε τις ακόλουθες διαφορές:

1. Τα αξιώματα του Huntington δεν περιλαμβάνουν τον προσεταιριστικό κανόνα. Ωστόσο,
αυτός ο κανόνας ισχύει για την άλγεβρα Boole και μπορεί να αποδειχθεί (και για τους
δύο τελεστές) από τα άλλα αξιώματα.

2. Ο επιμεριστικός κανόνας του + ως προς το · (δηλ., x + (y · z) = (x + y) · (x + z)) ισχύει
στην άλγεβρα Boole, αλλά όχι στη συμβατική άλγεβρα.

3. Η άλγεβρα Boole δεν έχει αντίστροφες πράξεις των + και ·, επομένως δεν υπάρχουν
πράξεις για την αφαίρεση και τη διαίρεση.

4. Το αξίωμα 5 ορίζει έναν τελεστή που ονομάζεται συμπλήρωμα, ανάλογος του οποίου
δεν υπάρχει στη συμβατική άλγεβρα.

5. Η συμβατική άλγεβρα ορίζεται στο σύνολο των πραγματικών αριθμών, το οποίο είναι
σύνολο στοιχείων άπειρου πλήθους (απειροσύνολο). Η άλγεβρα Boole σχετίζεται με το
μη ορισμένο έως τώρα σύνολο στοιχείων B. Στην άλγεβρα Boole δύο τιμών, ωστόσο,
την οποία θα ορίσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε στα επόμενα, το B ορίζεται ως ένα
σύνολο με δύο μόνο στοιχεία, τα 0 και 1.

Η άλγεβρα Boole μοιάζει με τη συμβατική άλγεβρα σε αρκετά σημεία. Η επιλογή των συμ-
βόλων + και · είναι σκόπιμη, ώστε να διευκολυνθεί η εκτέλεση των πράξεων της άλγεβρας 
Boole από αυτούς που είναι εξοικειωμένοι με τη συμβατική άλγεβρα. Ωστόσο, ο αναγνώστης 
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που δεν είναι εξοικειωμένος με την άλγεβρα Boole πρέπει να προσέξει ώστε να μη χρησιμο-
ποιεί κανόνες της συμβατικής άλγεβρας που δεν ισχύουν στην άλγεβρα Boole. 
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη διάκριση μεταξύ των στοιχείων του συνόλου στο 

οποίο ορίζεται μία αλγεβρική δομή από τις μεταβλητές ενός αλγεβρικού συστήματος. Για 
παράδειγμα, τα στοιχεία του πεδίου των πραγματικών αριθμών είναι αριθμοί, ενώ οι μετα-
βλητές a, b, c, κ.λπ. της συμβατικής άλγεβρας είναι σύμβολα που αναπαριστούν πραγμα-
τικούς αριθμούς. Αντίστοιχα, στην άλγεβρα Boole ορίζονται τα στοιχεία του συνόλου B και 
οποιεσδήποτε μεταβλητές, όπως x, y και z, είναι απλώς σύμβολα που αναπαριστούν στοι-
χεία του B. Σ’ αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι, για να είναι άλγεβρα η 
δομή Boole, πρέπει να αποδείξουμε ότι με τον ορισμό 

1. των στοιχείων του συνόλου B και

2. των δύο δυαδικών τελεστών και
3. το σύνολο στοιχείων B, μαζί με τους δύο τελεστές, ικανοποιούν τα έξι αξιώματα του

Huntington.

Θα μπορούσαμε να ορίσουμε πάνω από μία άλγεβρες Boole, ανάλογα με την επιλογή 
στοιχείων του B και τους κανόνες των πράξεων. Στο επόμενα όμως, θα ασχοληθούμε μόνο 
με την άλγεβρα Boole δύο τιμών (δηλαδή, μία άλγεβρα Boole με δύο μόνο στοιχεία, ή δίτιμη 
άλγεβρα Boole). Η δίτιμη άλγεβρα Boole έχει εφαρμογές στη θεωρία των συνόλων (την άλγε-
βρα των τάξεων) και στην προτασιακή λογική. Στο παρόν βιβλίο μάς ενδιαφέρει η εφαρμογή 
της άλγεβρας Boole σε κυκλώματα πυλών.

Άλγεβρα Boole δύο τιμών
Η άλγεβρα Boole δύο τιμών ορίζεται σε ένα σύνολο δύο στοιχείων, έστω το B = {0, 1}, με 
κανόνες για τους δύο δυαδικούς τελεστές + και · που ορίζονται στους επόμενους πίνακες τε-
λεστών (ο ορισμός του τελεστή συμπληρώματος προκύπτει από το αξίωμα 5):

 x  y     x # y  x  y     x �  y     x     x�    

 0  0  0  0  0  0  0  1 
 0  1  0  0  1  1  1  0 
 1  0  0  1  0  1 
 1  1  1  1  1  1 
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Οι κανόνες αυτοί είναι ακριβώς ίδιοι με εκείνους που χρησιμοποιήθηκαν για τον ορισμό 
των πράξεων AND, OR και NOT, αντίστοιχα, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 1.8. 
Θα αποδείξουμε τώρα ότι τα αξιώματα του Huntington ισχύουν για το σύνολο B = {0, 1} και 
τους δύο δυαδικούς τελεστές + και ·.

1. Είναι προφανές από τους πίνακες ότι η αλγεβρική δομή είναι κλειστή ως προς τους δύο
συγκεκριμένους τελεστές, επειδή το αποτέλεσμα κάθε πράξης είναι 1 ή 0 και 1, 0  B. 

2. Από τους πίνακες βλέπουμε ότι
(α)      0 + 0 = 0  0 + 1 = 1 + 0 = 1

     1 # 1 = 1 1 # 0 = 0 # 1 = 0.      
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,
(β) 

Από τις σχέσεις αυτές είναι φανερό ότι υπάρχουν πράγματι ουδέτερα στοιχεία, το 0
για την πράξη + και το 1 για την πράξη ·, όπως ζητείται από το αξίωμα 2.

3. Οι αντιμεταθετικοί κανόνες είναι προφανείς, δεδομένης της συμμετρίας των πινάκων
των δύο δυαδικών τελεστών.
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4. (α) Η ισχύς του επιμεριστικού κανόνα του · ως προς +, δηλαδή η σχέση x · (y + z) =
(x · y) + (x · z), μπορεί να αποδειχθεί από τους πίνακες ορισμού των τελεστών. Αρχικά
σχηματίζουμε έναν πίνακα αληθείας με όλους τους πιθανούς συνδυασμών τιμών των
x, y και z στο αριστερό μέρος και, στη συνέχεια, για κάθε συνδυασμό τιμών υπολογί-
ζουμε την τιμή του x · (y + z) και δείχνουμε ότι είναι ίδια με αυτή του (x · y) + (x · z):

 x  y  z     y �  z        x # (y �z)        x # y        x # z        (x # y) �(x # z)    

 0  0  0  0  0  0  0  0 

 0  0  1  1  0  0  0  0 

 0  1  0  1  0  0  0  0 

 0  1  1  1  0  0  0  0 

 1  0  0  0  0  0  0  0 

 1  0  1  1  1  0  1  1 

 1  1  0  1  1  1  0  1 

 1  1  1  1  1  1  1  1 
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 (β) Η ισχύς του επιμεριστικού κανόνα του + ως προς το · μπορεί να αποδειχθεί με 
χρήση ενός πίνακα αληθείας ανάλογου με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε στο (α).

5. Από τον ορισμό του συμπληρώματος είναι εύκολο να αποδείξουμε ότι

(α)  x + x’ = 1, εφόσον  0 + 0’ = 0 + 1 = 1 και 1 + 1’ = 1 + 0 = 1.

(β)  x · x’ = 0, εφόσον 0 · 0’ = 0 · 1 = 0 και 1 · 1’ = 1 · 0 = 0.

Οπότε, επαληθεύεται η ισχύς του αξιώματος 1.

6. Το αξίωμα 6 ικανοποιείται επειδή η άλγεβρα Boole δύο τιμών έχει δύο στοιχεία, 1 και
0, με 1 ≠ 0.

Επομένως, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δημιουργήσαμε μία δίτιμη άλγεβρα Boole, η οποία 
ορίζεται σε ένα σύνολο δύο στοιχείων, των 1 και 0, έχει δύο δυαδικούς τελεστές με κανόνες 
αντίστοιχους με αυτούς των πράξεων AND και OR και έναν τελεστή συμπληρώματος ισοδύ-
ναμο με τον τελεστή NOT. Με τον τρόπο αυτό ορίσαμε την άλγεβρα Boole με αυστηρό μαθη-
ματικό τρόπο και αποδείξαμε ότι αυτή είναι ισοδύναμη με τη δυαδική λογική που παρουσιάσαμε 
με περιγραφικό τρόπο στην Ενότητα 1.9. Η περιγραφική παρουσίαση είναι χρήσιμη στην 
κατανόηση της εφαρμογής της άλγεβρας Boole σε κυκλώματα πυλών. Ο αυστηρός ορισμός 
είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη των θεωρημάτων και την εύρεση των ιδιοτήτων του 
αλγεβρικού συστήματος. Η άλγεβρα Boole δύο τιμών, την οποία ορίσαμε σ’ αυτή την ενότητα, 
ονομάζεται επίσης “άλγεβρα διακοπτών” από τους μηχανικούς. Ακόμη, η άλγεβρα Boole δύο 
τιμών ονομάστηκε “δυαδική λογική” στην Ενότητα 1.9, ώστε να τονιστούν οι ομοιότητες ανά-
μεσα σ’ αυτή και στα άλλα δυαδικά συστήματα. Στο υπόλοιπο βιβλίο, με τον όρο άλγεβρα 
Boole θα αναφερόμαστε στη δίτιμη άλγεβρα Boole.

2.4 ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ BOOLE

∆υϊσμός
Στην Ενότητα 2.3, τα αξιώματα του Huntington παρουσιάστηκαν σε ζεύγη, χωρισμένα σε τμήμα 
(α) και τμήμα (β). Κάθε τμήμα μπορεί να προκύψει από το άλλο εάν εναλλαχθούν οι δυαδικοί 
τελεστές και τα ουδέτερα στοιχεία. Αυτή η σημαντική ιδιότητα της άλγεβρας Boole ονομάζεται 
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αρχή του δυϊσμού και δείχνει ότι κάθε αλγεβρική έκφραση που συνάγεται με βάση τα αξιώματα 
της άλγεβρας Boole παραμένει σε ισχύ εάν εναλλαχθούν οι τελεστές και τα ουδέτερα στοιχεία. 
Στη δίτιμη άλγεβρα Boole, τα δύο στοιχεία του συνόλου B είναι και ουδέτερα στοιχεία: το 1 της 
πράξης + και το 0 της πράξης ·. Η αρχή του δυϊσμού έχει πολλές εφαρμογές. Εάν χρειαζόμαστε 
τη δυϊκή έκφραση μιας τυχαίας αλγεβρικής έκφρασης, την παράγουμε εναλλάσσοντας απλώς 
τους τελεστές OR και AND και τα 0 και 1.

Βασικά θεωρήματα
Ο Πίνακας 2.1 παραθέτει τα έξι θεωρήματα και τα τέσσερα αξιώματα της άλγεβρας Boole. Η 
μορφή των αλγεβρικών σχέσεων έχει απλοποιηθεί με την παράλειψη του δυαδικού τελεστή 
·, όπου αυτό δεν προκαλεί σύγχυση. Τα θεωρήματα και τα αξιώματα του πίνακα αυτού είναι
οι πιο βασικές σχέσεις της άλγεβρας Boole. Τόσο τα θεωρήματα όσο και τα αξιώματα αυτά 
δίνονται σε ζεύγη, όπου κάθε σχέση είναι δυϊκή αυτής με την οποία σχηματίζει ζεύγος. Τα 
αξιώματα του πίνακα είναι τα βασικά αξιώματα με τα οποία ορίζεται η αλγεβρική δομή και, 
επομένως, δεν απαιτούν απόδειξη. Τα θεωρήματα του πίνακα πρέπει να αποδειχθούν με βάση 
τα αξιώ ματα. Στα επόμενα, δίνονται οι αποδείξεις των θεωρημάτων για μία μόνο μεταβλητή. 
Στο δεξιό μέρος κάθε γραμμής αναγράφεται ο αύξων αριθμός του αξιώματος, στο οποίο στη-
ρίζεται το συγκεκριμένο βήμα της απόδειξης.

Πίνακας 2.1
Αξιώματα και Θεωρήματα της Άλγεβρας Boole

 Postulate 2  (a)     x + 0 = x      (b)     x # 1 = x

 Postulate 5  (a)     x + x � = 1     (b)     x # x� = 0    

 Theorem 1  (a)     x + x = x      (b)     x # x = x

 Theorem 2  (a)     x + 1 = 1     (b)     x # 0 = 0    

 Theorem 3, involution     (x �)� = x     

 Postulate 3, commutative  (a)     x + y = y + x      (b)     xy = yx

 Theorem 4, associative  (a)     x + (y + z) = (x + y) + z     (b)     x(yz) = (xy)z

 Postulate 4, distributive  (a)     x(y + z) = xy + xz     (b)     x + yz = (x + y)(x + z)    

 Theorem 5, DeMorgan  (a)     (x + y)� = x �y�     (b)     (xy)� = x � + y�

 Theorem 6, absorption  (a)     x + xy = x      (b)     x(x + y) = x

M02_MANO4208_05_SE_C02.indd 43 21/11/11 2:07 PM

Αξίωμα 2  (α)

Αξίωμα 5  (α)

Θεώρημα 1  (α)

Θεώρημα 2  (α)

Θεώρημα 3, διπλή άρνηση  

Αξίωμα 3, αντιμεταθετική ιδιότητα  (α)

Θεώρημα 4, προσεταιριστική ιδιότητα  (α)

Αξίωμα 4, επιμεριστική ιδιότητα  (α)

Θεώρημα 5, DeMorgan  (α)

Θεώρημα 6, απορρόφηση  (α)

(β)

(β)

(β)

(β)

(β)

(β)

(β)

(β)

(β)

ΘΕΩΡΗΜΑ 1(α):      x + x = x.

 Statement  Justification 

    x + x = (x + x) # 1     postulate 2(b) 

= (x + x)(x + x�)     5(a) 

= x + xx�      4(b) 

= x + 0     5(b) 

= x     2(a) 
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Πρόταση Αιτιολόγηση

αξίωμα (β)

(α)

(β)

(β)

(α)
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ΘΕΩΡΗΜΑ 1(β):      x # x = x.

 Statement  Justification 

        x # x = xx + 0         postulate 2(a) 

= xx + xx�     5(b) 

= x(x + x�)     4(a) 

= x # 1     5(a) 

= x     2(b) 
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Πρόταση   Αιτιολόγηση

αξίωμα (β)

(α)

(β)

(β)

(α)

Παρατηρήστε ότι το θεώρημα 1(β) είναι η δυϊκή μορφή του θεωρήματος 1(α) και ότι κάθε 
βήμα της απόδειξης στο τμήμα (β) είναι η δυϊκή μορφή του αντίστοιχου βήματος του τμήματος 
(α). Οποιοδήποτε θεώρημα μπορεί να αποδειχθεί από το δυϊκό του με ανάλογο τρόπο.

ΘΕΩΡΗΜΑ 2(α):      x + 1 = 1.

 Statement  Justifi cation 

    x + 1 = 1 # (x + 1)     postulate 2(b) 

= (x + x�)(x + 1)     5(a) 

= x + x� # 1     4(b) 

= x + x�     2(b) 

= 1     5(a) 
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Πρόταση Αιτιολόγηση

αξίωμα (β)

(α)

(β)

(β)

(α)

ΘΕΩΡΗΜΑ 2(β): x · 0 = 0 λόγω δυϊσμού.

ΘΕΩΡΗΜΑ 3: (x’)’ = x. Από το αξίωμα 5 έχουμε x + x’ = 1 και x · x’ = 0, τα οποία είναι οι 
σχέσεις ορισμού του συμπληρώματος του x. Το συμπλήρωμα του x ‘ είναι x και, επίσης, (x’)’. 
Άρα, επειδή το συμπλήρωμα είναι μοναδικό, έχουμε (x’)’ = x. 
Τα θεωρήματα στα οποία εμπλέκονται δύο ή τρεις μεταβλητές μπορούν να αποδειχθούν 

με αλγεβρικό τρόπο από τα αξιώματα και τα θεωρήματα που έχουν ήδη αποδειχθεί. Ας πά-
ρουμε ωε παράδειγμα το θεώρημα της απορρόφησης:

ΘΕΩΡΗΜΑ 6(α):      x + xy = x.

 Statement  Justifi cation 

    x + xy = x # 1 + xy     postulate 2(b) 

= x(1 + y)     4(a) 

= x(y + 1)     3(a) 

= x # 1     2(a) 

= x     2(b) 
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Πρόταση Αιτιολόγηση

αξίωμα (β)

(α)

(α)

(α)

(β)
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ΘΕΩΡΗΜΑ 6(β): x ( x + y ) = x λόγω δυϊσμού.

Τα θεωρήματα της άλγεβρας Boole μπορούν να αποδειχθούν με χρήση των πινάκων αλη-
θείας. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζονται οι τιμές τόσο του δεξιού όσο και του αριστερού 
μέρους της προς απόδειξη σχέσης για όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των εμπλεκόμενων 
μεταβλητών. Οι τιμές αυτές τοποθετούνται σε πίνακες αληθείας και, στη συνέχεια, ελέγχεται 
εάν τα δεξιά μέρη των πινάκων αληθείας είναι ίδια (η ταυτότητα των πινάκων αληθείας απο-
δεικνύει την προς απόδειξη σχέση). Ο ακόλουθος πίνακας αληθείας επιβεβαιώνει το πρώτο 
θεώρημα απορρόφησης:

 x  y  xy     x � xy    

 0  0  0  0 

 0  1  0  0 

 1  0  0  1 

 1  1  1  1 
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Οι αλγεβρικές αποδείξεις του προσεταιριστικού κανόνα και του θεωρήματος του DeMorgan 
είναι μακροσκελείς και, για το λόγο αυτό, δεν θα παρουσιαστούν εδώ. Ωστόσο, η ισχύ των 
κανόνων επαληθεύεται εύκολα με τη χρήση πινάκων αληθείας. Για παράδειγμα, οι σχετικοί 
πίνακες αληθείας για το πρώτο θεώρημα DeMorgan, δηλαδή για τη σχέση (x + y)’ = x’y’, έχουν 
ως εξής:

 x  y     x �  y        (x �  y)�        x�        y�        x�y�    

 0  0  0  1  1  1  1 

 0  1  1  0  1  0  0 

 1  0  1  0  0  1  0 

 1  1  1  0  0  0  0 
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Προτεραιότητα τελεστών
Η προτεραιότητα των τελεστών για τον υπολογισμό εκφράσεων Boole είναι η εξής: (1) πα-
ρενθέσεις, (2) NOT, (3) AND και (4) OR. Επομένως, πριν από όλες τις άλλες πράξεις, πρέπει 
να υπολογίζονται οι εκφράσεις που είναι μέσα σε παρενθέσεις. Η επόμενη ως προς την προ-
τεραιότητα πράξη είναι το συμπλήρωμα, μετά ακολουθεί η πράξη AND και, τέλος, η πράξη 
OR. Ως παράδειγμα, εξετάστε τον πίνακα αληθείας ενός από τα θεωρήματα DeMorgan. Το 
αριστερό μέρος της έκφρασης είναι (x + y)’. Κατά συνέπεια, η έκφραση μέσα στις παρενθέ-
σεις υπολογίζεται πρώτη και, κατόπιν, παίρνουμε το συμπλήρωμα του αποτελέσματος. Το 
δεξιό μέρος της έκφρασης είναι x’y’, επομένως υπολογίζονται πρώτα τα συμπληρώματα των 
x και y και, μετά, εκτελείται η πράξη AND. Σημειώστε ότι στη συμβατική αριθμητική ισχύει 
ανάλογη προτεραιότητα, εάν θεωρήσουμε ότι το AND αντιστοιχεί στον πολλαπλασιασμό και 
το OR στην πρόσθεση (εκτός από το συμπλήρωμα, που δεν υπάρχει στη συμβατική αριθμη-
τική).

2.5 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ BOOLE

Η άλγεβρα Boole ασχολείται με δυαδικές μεταβλητές και λογικές πράξεις. Μία συνάρτηση Boole 
που περιγράφεται από μία αλγεβρική έκφραση μπορεί να περιέχει ανεξάρτητες δυαδικές με-
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Ψηφιακή Σχεδίαση50

ταβλητές, τις σταθερές 0 ή/και 1, καθώς και σύμβολα των λογικών πράξεων. Για οποιονδή-
ποτε συνδυασμό τιμών των ανεξάρτητων δυαδικών μεταβλητών, η συνάρτηση θα πάρει τιμή 
είτε 1 είτε 0. Ως παράδειγμα, εξετάστε τη συνάρτηση Boole

   F1 = x + y�z   
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Η συνάρτηση F1 έχει τιμή 1, εάν το x ισούται με 1 ή εάν τα y ‘ και z ισούνται με 1. Σε οποιαδή-
ποτε άλλη περίπτωση, η F1 έχει τιμή 0. Η πράξη συμπληρώματος επιβάλλει να ισχύει y = 0 
όταν y ‘ = 1. Κατά συνέπεια, F1 = 1 εάν x = 1 ή εάν y = 0 και z = 1. Μία συνάρτηση Boole εκ-
φράζει τη λογική σχέση ανάμεσα σε μια (εξαρτημένη) δυαδική μεταβλητή και έναν αριθμό από 
ανεξάρτητες δυαδικές μεταβλητές. Οι τιμές δε που μπορεί να πάρει η συνάρτηση (δηλαδή η 
εξαρτημένη μεταβλητή) βρίσκονται εάν υπολογίσουμε την τιμή της έκφρασης Boole για όλες 
τις πιθανές τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών. 
Μία συνάρτηση Boole μπορεί να αναπαρασταθεί με έναν πίνακα αληθείας. Ο αριθμός των 

γραμμών του πίνακα αληθείας είναι 2n, όπου n είναι ο αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών 
της συνάρτησης. Ως δυαδικούς συνδυασμούς τιμών στο αριστερό μέρος του πίνακα αληθείας 
χρησιμοποιούμε τους συνδυασμούς των 0 και 1 που παρουσιάζονται στους δυαδικούς αριθ-
μούς, όπως οι τελευταίοι προκύπτουν κατά τη φυσική αρίθμηση από το 0 έως το 2n-1. Ο 
Πίνακας 2.2 δείχνει τον πίνακα αληθείας της συνάρτησης F1. Υπάρχουν οκτώ δυνατοί συνδυ-
ασμοί τιμών των τριών ανεξάρτητων μεταβλητών x, y και z. Στη στήλη με τον τίτλο F1 υπάρ-
χει είτε 0 είτε 1 για κάθε τέτοιο συνδυασμό. Ο πίνακας 2.2 δείχνει ότι η συνάρτηση παίρνει 
τιμή 1 όταν x = 1 ή όταν yz = 01, ενώ σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παίρνει τιμή 0.
Μία συνάρτηση Boole σε αλγεβρική μορφή μπορεί να μετασχηματιστεί σε ένα λογικό κύ-

κλωμα, το οποίο αποτελείται από διασυνδεδεμένες λογικές πύλες που σχηματίζουν μια συ-
γκεκριμένη δομή. Το λογικό κύκλωμα (που ονομάζεται επίσης λογικό ή σχηματικό διάγραμμα) 
για τη συνάρτηση F1 παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.1. 

Πίνακας 2.2
Πίνακες αληθείας για τις F1 και F2

 x y  z    F1        F2    

 0  0  0  0  0 

 0  0  1  1  1 

 0  1  0  0  0 

 0  1  1  0  1 

 1  0  0  1  1 

 1  0  1  1  1 

 1  1  0  1  0 

 1  1  1  1  0 
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F1
x

y
z

ΣΧΗΜΑ 2.1
Υλοποίηση της συνάρτησης F1 = x + y′z με πύλες
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Στο κύκλωμα αυτό, ένας αντιστροφέας στην είσοδο y παράγει το συμπλήρωμά της, y’. Στη 
συνέχεια μία πύλη AND παράγει τον όρο y‘z και μία πύλη OR υπολογίζει το άθροισμα του x 
με το y‘z. Στο λογικό κύκλωμα, οι ανεξάρτητες μεταβλητές της συνάρτησης θεωρούνται είσο-
δοι και η εξαρτημένη μεταβλητή F1 θεωρείται έξοδος.
Υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος να αναπαρασταθεί μία συνάρτηση Boole με πίνακα 

αληθείας. Αντιθέτως, όταν η συνάρτηση είναι σε αλγεβρική μορφή, μπορεί να εκφραστεί με 
παραπάνω από έναν τρόπους, καθένας από τους οποίους έχει μια ισοδύναμη λογική παρά-
σταση (λογικό κύκλωμα). Η αλγεβρική έκφραση που χρησιμοποιείται για την παράσταση της 
συνάρτησης υποδεικνύει τον τρόπο διασύνδεσης των πυλών στο λογικό κύκλωμα (ή λογικό 
διάγραμμα). Από αυτό το γεγονός γίνεται εμφανής ένας από σημαντικότερους λόγους χρήσης 
της άλγεβρας Boole στα ψηφιακά κυκλώματα: Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, εάν επεξεργα-
στούμε μία έκφραση Boole σύμφωνα με τους κανόνες της άλγεβρας Boole, να καταλήξουμε 
σε μία απλούστερη έκφραση της ίδιας συνάρτησης και, επομένως, να μειώσουμε τον αριθμό 
των πυλών του αντίστοιχου λογικού κυκλώματος ή/και τον αριθμό των εισόδων των πυλών 
αυτών. Οι σχεδιαστές ψηφιακών κυκλωμάτων έχουν ισχυρό κίνητρο να μειώσουν την πολυ-
πλοκότητα και τον αριθμό των πυλών των λογικών κυκλωμάτων, δεδομένου ότι με τον τρόπο 
αυτό μπορούν να μειώσουν ουσιαστικά το κόστος των ψηφιακών συσκευών. Θεωρήστε, για 
παράδειγμα, την επόμενη συνάρτηση Boole:

   F2 = x�y�z + x�yz + xy�    
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Το λογικό διάγραμμα υλοποίησης αυτής της συνάρτησης με πύλες παρουσιάζεται στο Σχήμα 
2.2(α). Οι μεταβλητές εισόδου x και y συμπληρώνονται (δηλαδή υπολογίζονται τα συμπλη-
ρώματά τους) κατ’ αρχάς με αντιστροφείς, ώστε να πάρουμε τα x’ και y’. Τα τρία γινόμενα 
(ή όροι) της αλγεβρικής έκφρασης υλοποιούνται με τρεις πύλες AND. Η πύλη OR παράγει το 
λογικό άθροισμα των τριών προηγούμενων όρων. Ο πίνακας αληθείας για τη συνάρτηση F2 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.2. Η συνάρτηση παίρνει τιμή 1, όταν xyz = 001 ή 011, ή όταν 
xy = 10 (ανεξάρτητα από την τιμή του z), ενώ σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παίρνει τιμή 
0. Αυτές οι συνθήκες (δηλαδή οι δεδομένοι συνδυασμοί τιμών εισόδων) παράγουν τέσσερα 1
και τέσσερα 0 στο δεξιό μέρος του πίνακα αληθείας της F2. 
Θεωρήστε, τώρα, την ακόλουθη απλοποίηση της συνάρτησης F2 που επιτυγχάνεται με 

την εφαρμογή ιδιοτήτων της άλγεβρας Boole:

   F2 = x�y�z + x�yz + xy� = x�z(y� + y) + xy� = x�z + xy�   
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Η αλγεβρική μορφή της συνάρτησης απλοποιείται πλέον σε ένα άθροισμα δύο μόνο όρων και 
μπορεί να υλοποιηθεί με δύο μόνο πύλες, όπως βλέπετε στο Σχήμα 2.2(β). Είναι φανερό ότι 
το κύκλωμα του (β) είναι απλούστερο αυτού του (α), ενώ και τα δύο κυκλώματα επιτελούν 
την ίδια λειτουργία. Μπορούμε δε να επιβεβαιώσουμε ότι οι δύο εκφράσεις είναι ισοδύναμες 
με τη χρήση πινάκων αληθείας. Η απλοποιημένη έκφραση παίρνει τιμή 1 όταν xz = 01 ή όταν 
xy = 10. Η συνθήκη αυτή παράγει ακριβώς τα ίδια τέσσερα ψηφία 1 στο δεξιό μέρος του πί-
νακα αληθείας. Επομένως οι δύο εκφράσεις αναπαρίστανται από τον ίδιο πίνακα αληθείας, 
άρα είναι ισοδύναμες. Κατά συνέπεια, τα δύο κυκλώματα έχουν ίδιες τιμές εξόδου για όλους 
τους πιθανούς συνδυασμούς τιμών εισόδων (δηλαδή για όλους τους πιθανούς συνδυασμούς 
τιμών των τριών ανεξάρτητων μεταβλητών). Ωστόσο, αν και τα δύο κυκλώματα υλοποιούν 
την ίδια συνάρτηση, προτιμάμε αυτό με τις λιγότερες πύλες και τις λιγότερες εισόδους πυλών, 
επειδή στο αντίστοιχο ψηφιακό κύκλωμα απαιτούνται λιγότερα ηλεκτρονικά στοιχεία και λι-
γότερες καλωδιακές συνδέσεις. Γενικά, πάντως, υπάρχουν πολλές ισοδύναμες αναπαραστά-
σεις μιας δεδομένης λογικής συνάρτησης, ενώ η εύρεση της πλέον συμφέρουσας οικονομικά 
είναι μία σημαντική εργασία των σχεδιαστών.
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Αλγεβρικός χειρισμός
Όταν μία έκφραση Boole υλοποιείται με λογικές πύλες, κάθε όρος (γινόμενο) απαιτεί μία πύλη 
και κάθε μεταβλητή του όρου αυτού αντιστοιχεί σε μία είσοδο της συγκεκριμένης πύλης. Ορί-
ζουμε ως παράγοντα (literal) μία μεταβλητή που παρουσιάζεται στο αντίστοιχο γινόμενο, στο 
οποίο μπορεί να είναι είτε συμπληρωμένη είτε όχι (π.χ., x ή x’). Η συνάρτηση του Σχήματος 
2.2(α) έχει τρεις όρους με οκτώ παράγοντες, ενώ αυτή του Σχήματος 2.2(β) έχει δύο όρους με 
τέσσερις παράγοντες. Εάν σε μία έκφραση Boole μειώσουμε είτε τον αριθμό των όρων είτε τον 
αριθμό των παραγόντων ή και των δύο, πετυχαίνουμε συνήθως απλούστερο κύκλωμα. Η αλ-
γεβρική επεξεργασία των εκφράσεων Boole έχει ως κύριο σκοπό τη μείωση της πολυπλοκό-
τητας των εκφράσεων, με τελικό αποτέλεσμα την κατασκευή απλούστερων κυκλωμάτων. Συ-
ναρτήσεις με έως και πέντε μεταβλητές μπορούν να απλοποιηθούν με τη μέθοδο του χάρτη 
που θα περιγράψουμε στο επόμενο κεφάλαιο. Για σύνθετες συναρτήσεις Boole, οι σχεδιαστές 
ψηφιακών κυκλωμάτων χρησιμοποιούν ειδικά προγράμματα ελαχιστοποίησης, τα οποία μπο-
ρούν να παράγουν ελαχιστοποιημένα (ή, πιο σωστά, βελτιστοποιημένα σύμφωνα με κάποια 
κριτήρια) κυκλώματα που περιέχουν εκατομμύρια λογικές πύλες. Οι έννοιες, οι βασικές αρχές 
και οι μεθοδολογίες που περιγράφουμε σ’ αυτό το κεφάλαιο παρέχουν ένα πλαίσιο βασικών 
γνώσεων σχετικών με αυτά τα εργαλεία λογισμικού. Η μόνη μέθοδος εργασίας στα θέματα 
αυτά χωρίς υπολογιστή είναι μια εμπειρική διαδικασία επανειλημμένων “δοκιμών κατασκευής 
και ελέγχων”, όπου ο σχεδιαστής χρησιμοποιεί βασικές αλγεβρικές ιδιότητες και άλλες τεχνι-
κές επεξεργασίας λογικών κυκλωμάτων για να παραγάγει τελικά τα επιθυμητά κυκλώματα. 
Όμως, αν και μπορεί κανείς να εξοικειωθεί με τις τεχνικές αυτές μέσω εξάσκησης, παραμένει 
σοβαρός ο κίνδυνος ανθρώπινων λαθών λόγω της σοβαρής πολυπλοκότητας των κυκλωμά-

(α) F2 � x�y�z � x�yz � xy�

(β) F2 � xy� � x�z 

x

y

z
F2

x

y

z

F2

ΣΧΗΜΑ 2.2
Υλοποίηση της συνάρτησης Boole F2 με πύλες
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των. Τα παραδείγματα που ακολουθούν βοηθούν στην κατανόηση της δυνατότητας επεξερ-
γασίας αλγεβρικών εκφράσεων που παρέχει η άλγεβρα Boole.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2.1

Απλοποιήστε τις επόμενες συναρτήσεις Boole, ώστε να αποκτήσουν τον ελάχιστο αριθμό 
παραγόντων.

1.      x(x� + y) = xx� + xy = 0 + xy = xy.     

2.      x + x�y = (x + x�)(x + y) = 1(x + y) = x + y.     

3.      (x + y)(x + y�) = x + xy + xy� + yy� = x(1 + y + y�) = x.     

4.      xy + x�z + yz = xy + x�z + yz(x + x�)    

= xy + x�z + xyz + x�yz    

= xy(1 + z) + x�z(1 + y)    

= xy + x�z.     

5.      (x + y)(x� + z)(y + z) = (x + y)(x� + z),    by duality from function 4.    
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από τη σχέση 4, λόγω δυϊσμού



Οι συναρτήσεις 1 και 2 είναι δυϊκές η μία ως προς την άλλη. Για την απλοποίησή τους χρησι-
μοποιούνται εκφράσεις δυϊκές αλλήλων. Ένας απλούστερος τρόπος απλοποίησης της συνάρ-
τησης 3 είναι μέσω της χρήσης του αξιώματος 4(β) του Πίνακα 2.1: (x + y)(x + y’) = x + yy’ 
= x. Με την απλοποίηση της τέταρτης συνάρτησης επιδεικνύεται το γεγονός ότι μία έντεχνη 
προσωρινή αύξηση του αριθμού των παραγόντων μπορεί να οδηγήσει τελικά σε απλούστερη 
μορφή. Η συνάρτηση 5 δεν ελαχιστοποιείται απευθείας, αλλά μέσω της δυϊκής μορφής της 
συνάρτησης 4, δεδομένου ότι τα ενδιάμεσα βήματα για την απόδειξή της είναι οι δυϊκές μορφές 
των βημάτων που χρησιμοποιούνται για την απλοποίηση της 4. Οι δύο σχέσεις 4 και 5 απο-
τελούν το λεγόμενο θεώρημα ομοφωνίας (consensus theorem).

Συμπλήρωμα μιας συνάρτησης
Το συμπλήρωμα μιας συνάρτησης F, συμβολιζόμενο ως F’, προκύπτει από τον πίνακα αληθείας 
της F, εάν εναλλάξουμε τα 0 και τα 1. Αλγεβρικά, μπορούμε να παραγάγουμε το συμπλήρωμα 
μιας συνάρτησης με χρήση των θεωρημάτων DeMorgan, τα οποία διατυπώνονται στον Πίνακα 
2.1 για δύο μεταβλητές. Τα θεωρήματα DeMorgan είναι δυνατόν να επεκταθούν, ώστε να 
ισχύουν για τρεις ή περισσότερες μεταβλητές. Η μορφή του πρώτου θεωρήματος DeMorgan 
για τρεις μεταβλητές προκύπτει ως εξής, με βάση τα αξιώματα και τα θεωρήματα του Πίνακα 
2.1:

(A + B + C)� = (A + x)�  

= A�x�  

= A�(B + C)� 

= A�(B�C�)  

= A�B�C�   
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 έστω B + C = x

  από το θεώρημα 5(α) (DeMorgan)

  αντικατάσταση του x με το B + C 

  από το θεώρημα 5(α) (DeMorgan) 

  από το θεώρημα 4(β) (προσεταιριστική ιδιότητα)

Η μορφή των θεωρημάτων DeMorgan για οποιονδήποτε αριθμό μεταβλητών μοιάζει με αυτή 
που χρησιμοποιείται για την περίπτωση δύο μεταβλητών. Τα θεωρήματα αυτά μπορούν να 
προκύψουν από τα θεωρήματα για δύο μεταβλητές με διαδοχικές αντικαταστάσεις μεταβλη-

ELE 02_Digital Design 5nd.indd   49ELE 02_Digital Design 5nd.indd   49 6/9/2013   1:06:32 μμ6/9/2013   1:06:32 μμ



Ψηφιακή Σχεδίαση54

τών ανάλογες με αυτή που χρησιμοποιήθηκε στην απόδειξη που περιγράφηκε προηγουμένως. 
Η γενική μορφή των θεωρημάτων DeMorgan είναι η εξής:

(A + B + C + D + g + F)� = A�B�C�D�c F�

(ABCDc F)� = A� + B� + C� + D� + g + F�   
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Από τη γενικευμένη μορφή των θεωρημάτων DeMorgan συνεπάγεται ότι το συμπλήρωμα μιας 
συνάρτησης μπορεί να παραχθεί εναλλάσσοντας τους τελεστές AND και OR και συμπληρώ-
νοντας κάθε παράγοντα (δηλαδή, εκτελώντας την πράξη NOT σε κάθε παράγοντα).

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2.2

Βρείτε το συμπλήρωμα των συναρτήσεων    F1 = x�yz� + x�y�z    
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 και    F2 = x(y�z� + yz)
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. Τα
ζητούμενα συμπληρώματα προκύπτουν με την επανειλημμένη εφαρμογή των θεωρημάτων 
DeMorgan:

F =
1 = (x�yz� + x�y�z)� = (x�yz�)�(x�y�z)� = (x + y� + z)(x + y + z�)

F =
2 = [x(y�z� + yz)]�  = x� + (y�z� + yz)� = x� + (y�z�)�(yz)�

= x� + (y + z)(y� + z�)

= x� + yz� + y�z   
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Ένας απλούστερος τρόπος για την εύρεση του συμπληρώματος μιας συνάρτησης είναι το 
να πάρουμε τη δυϊκή μορφή της συνάρτησης και να συμπληρώσουμε κάθε παράγοντα. Αυτή 
η μέθοδος προκύπτει από τις γενικευμένες μορφές των θεωρημάτων DeMorgan. Θυμηθείτε 
ότι παράγουμε τη δυϊκή μορφή μιας συνάρτησης, εάν στην αλγεβρική έκφραση της συνάρτη-
σης εναλλάξουμε τους τελεστές AND και OR, καθώς και τα 1 και 0.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2.3

Βρείτε το συμπλήρωμα των συναρτήσεων F1 και F2 του Παραδείγματος 2.2, παίρνοντας τις 
δυϊκές μορφές τους και συμπληρώνοντας κάθε παράγοντα.

1. F1 = x’yz’ + x’y’z. 

Η δυϊκή μορφή της F1 είναι (x’ + y + z’)(x’ + y’ + z). 
Η συμπλήρωση κάθε παράγοντα δίνει: (x + y� + z)(x + y + z�) = F =

1.
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.

2. F2 = x(y’z’ + yz).

Η δυϊκή μορφή της F2 είναι x + (y’ + z’)(y + z). 
Η συμπλήρωση κάθε παράγοντα δίνει:    x� + (y + z)(y� + z�) = F =

2
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. 



2.6 ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Ελαχιστόροι και Μεγιστόροι
Μία δυαδική μεταβλητή x μπορεί να εμφανιστεί σε μια αλγεβρική σχέση είτε στην κανονική 
μορφή της (x) είτε συμπληρωμένη (x’). Θεωρήστε τώρα το γινόμενο (πράξη AND) δύο δυαδι-
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κών μεταβλητών x και y, καθεμία εκ των οποίων μπορεί να εμφανιστεί είτε συμπληρωμένη 
είτε όχι. Υπάρχουν τέσσερις δυνατές μορφές αυτού του γινομένου: x’y’, x’y, xy’ και xy. Καθένας 
από τα τέσσερις αυτούς όρους AND (γινόμενα) ονομάζεται ελαχιστόρος (minterm) ή πρότυπο 
γινόμενο (standard product). Αντίστοιχα, n μεταβλητές μπορούν να σχηματίσουν 2n ελαχιστό-
ρους. Οι 2n δυνατοί, διακριτοί ελαχιστόροι των n μεταβλητών μπορούν να βρεθούν με μία μέ-
θοδο σαν αυτή που παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.3 για τρεις μεταβλητές. Οι δυαδικοί αριθ-
μοί των n bit από 0 έως 2n – 1 τοποθετούνται κατ’ αύξουσα σειρά κάτω από τις n μεταβλη-
τές. Κάθε ελαχιστόρος είναι ένα γινόμενο των n μεταβλητών, με κάθε μεταβλητή τονισμένη 
(συμπληρωμένη) εάν το αντίστοιχο bit του δυαδικού αριθμού είναι 0 και άτονη εάν το αντί-
στοιχο bit είναι 1. Επιπλέον, ένα όνομα για κάθε ελαχιστόρο παρουσιάζεται επίσης στον πί-
νακα αυτό. Ο κάθε ελαχιστόρος ονομάζεται mj, όπου ο δείκτης j είναι ο δεκαδικός που έχει
την ίδια τιμή με το δυαδικό αριθμό που αντιστοιχεί στον ελαχιστόρο.
Με παρόμοιο τρόπο, το άθροισμα (πράξη OR) n μεταβλητών, όπου κάθε μεταβλητή είναι 

συμπληρωμένη ή στην κανονική της μορφή, ονομάζεται μεγιστόρος (maxterm) ή πρότυπο 
άθροισμα (standard sum) των n μεταβλητών. Υπάρχουν 2n το πλήθος διαφορετικοί μεγιστόροι 
των n μεταβλητών. Οι οκτώ μεγιστόροι των τριών μεταβλητών και οι συμβολικές ονομασίες 
τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.3. Οι 2n μεγιστόροι των n μεταβλητών μπορούν να προσ-
διοριστούν με αντίστοιχο τρόπο. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι (1) κάθε μεγιστόρος 
προκύπτει από ένα άθροισμα των n μεταβλητών, στο οποίο κάθε μεταβλητή είναι στην κα-
νονική της μορφή, εάν το αντίστοιχο bit του αντίστοιχου δυαδικού αριθμού είναι 0, και συ-
μπληρωμένη εάν το bit αυτό είναι 1, και (2) κάθε μεγιστόρος είναι το συμπλήρωμα του αντί-
στοιχου ελαχιστόρου και αντιστρόφως.
Μία τυχαία συνάρτηση Boole μπορεί να εκφραστεί αλγεβρικά εάν ξεκινήσουμε από τον 

πίνακα αληθείας της συνάρτησης και πάρουμε το άθροισμα των ελαχιστόρων που αντι-
στοιχούν στους συνδυασμούς τιμών των ανεξάρτητων μεταβλητών που δίνουν τιμή 1 στη 
συνάρτηση. Για παράδειγμα, για να βρούμε την αλγεβρική έκφραση της συνάρτησης f1 του 
Πίνακα 2.4, παίρνουμε κατ’ αρχάς τους ελαχιστόρους που αντιστοιχούν στους συνδυασμούς 
τιμών εισόδων 001, 100 και 111, δηλαδή τους x’y’z, xy’z’ και xyz, αντίστοιχα, δεδομένου ότι γι’ 
αυτούς τους συνδυασμούς ισχύει f1 = 1. Επομένως: 

   f1 = x�y�z + xy�z� + xyz = m1 + m4 + m7   
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Πίνακας 2.3
Ελαχιστόροι και Μεγιστόροι τριών δυαδικών μεταβλητών

x y z

0 0 0 x�y�z� m0 x + y + z M0

0 0 1 x�y�z m1 x + y + z� M1

0 1 0 x�yz� m2 x + y� + z M2

0 1 1 x�yz m3 x + y� + z� M3

1 0 0 xy�z� m4 x� + y + z M4

1 0 1 xy�z m5 x� + y + z� M5

1 1 0 xyz� m6 x� + y� + z M6

1 1 1 xyz m7 x� + y� + z� M7
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Ελαχιστόροι  Μεγιστόροι 

   Όρος  Συμβολισμός Όρος  Συμβολισμός
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Πίνακας 2.4
Συναρτήσεις τριών μεταβλητών

x y z

0 0 0 0 0

0 0 1 1 0

0 1 0 0 0

0 1 1 0 1

1 0 0 1 0

1 0 1 0 1

1 1 0 0 1

1 1 1 1 1
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Συνάρτηση f1 Συνάρτηση f2

Παρόμοια, μπορούμε να επαληθεύσουμε εύκολα ότι

   f2 = x�yz + xy�z + xyz� + xyz = m3 + m5 + m6 + m7   
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Αυτά τα παραδείγματα τονίζουν μία σημαντική ιδιότητα της άλγεβρας Boole: Οποιαδήποτε 
συνάρτηση Boole μπορεί να εκφραστεί ως άθροισμα ελαχιστόρων.
Θεωρήστε τώρα το συμπλήρωμα μιας συνάρτησης Boole, το οποίο μπορεί να παραχθεί 

από τον πίνακα αληθείας της συνάρτησης, εάν πάρουμε τους ελαχιστόρους που αντιστοιχούν 
στους συνδυασμούς τιμών των ανεξάρτητων μεταβλητών που δίνουν τιμή 0 στη συνάρτηση 
και, κατόπιν, αθροίσουμε αυτούς τους ελαχιστόρους. Το συμπλήρωμα της f1 είναι

   f =1 = x�y�z� + x�yz� + x�yz + xy�z + xyz�   
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Εάν συμπληρώσουμε την f’1 παίρνουμε ξανά τη συνάρτηση f1: 

    f1 = (x + y + z)(x + y� + z)(x� + y + z�)(x� + y� + z)

= M0
# M2

# M3
# M5

# M6   
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Παρόμοια, μπορούμε να βρούμε την αλγεβρική έκφραση της f2 από τον αντίστοιχο πίνακα 
αληθείας:

    f2 = (x + y + z)(x + y + z�)(x + y� + z)(x� + y + z)

= M0M1M2M4   
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Αυτά τα παραδείγματα τονίζουν μία δεύτερη ιδιότητα της άλγεβρας Boole: Οποιαδήποτε 
συνάρτηση Boole μπορεί να εκφραστεί ως γινόμενο μεγιστόρων. Η διαδικασία εύρεσης αυτού 
του γινομένου μεγιστόρων απευθείας από τον πίνακα αληθείας είναι η εξής: Παίρνουμε κατ’ 
αρχάς τους μεγιστόρους που αντιστοιχούν στους συνδυασμούς τιμών των μεταβλητών που 
δίνουν τιμή 0 στη συνάρτηση και, κατόπιν, σχηματίζουμε το γινόμενό τους. Λέμε ότι οι συναρ-
τήσεις Boole που έχουν εκφραστεί ως αθροίσματα ελαχιστόρων ή ως γινόμενα μεγιστόρων 
είναι σε κανονική μορφή.

Άθροισμα ελαχιστόρων
Είπαμε προηγουμένως ότι υπάρχουν 2n διακριτοί ελαχιστόροι των n δυαδικών μεταβλητών 
και ότι κάθε συνάρτηση Boole μπορεί να εκφραστεί ως άθροισμα ελαχιστόρων. Οι ελαχιστό-
ροι που παρουσιάζονται στο άθροισμα αυτό είναι εκείνοι που αντιστοιχούν στα 1 του 
πίνακα αληθείας της συνάρτησης. Επειδή η κάθε συνάρτηση μπορεί να πάρει τιμή είτε 1 είτε 
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0 για κάθε συνδυασμό τιμών των ανεξάρτητων μεταβλητών που αντιστοιχεί σε ελαχιστόρο 
και επειδή υπάρχουν 2n ελαχιστόροι των n μεταβλητών, είναι εύκολο να υπολογίσουμε ότι το 
πλήθος όλων των δυνατών συναρτήσεων των n μεταβλητών είναι 22n. Μερικές φορές είναι 
ιδιαίτερα βολικό να εκφράσουμε μία συνάρτηση Boole στη μορφή αθροίσματος ελαχιστόρων. 
Προκειμένου να φέρουμε τη συνάρτηση στη μορφή αυτή, ακολουθούμε την εξής διαδικασία: 
Αναπτύσσουμε, κατ’ αρχάς, την αλγεβρική έκφραση της συνάρτησης, ώστε να έρθει σε μορφή 
αθροίσματος γινομένων (όρων AND). Στη συνέχεια, εξετάζουμε κάθε γινόμενο για να δούμε 
εάν αυτό περιέχει όλες τις μεταβλητές της συνάρτησης. Στην περίπτωση που μία μεταβλητή 
λείπει από το συγκεκριμένο γινόμενο, πολλαπλασιάζουμε το γινόμενο αυτό με το x + x’, όπου 
το x είναι η ελλείπουσα μεταβλητή. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία αυτή για όλες τις ελλεί-
πουσες μεταβλητές. Το επόμενο παράδειγμα αποσαφηνίζει τη διαδικασία αυτή.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2.4

Γράψτε τη συνάρτηση Boole F = A + B’C ως άθροισμα ελαχιστόρων. Η συνάρτηση έχει τρεις 
μεταβλητές: A, B και C. Ο όρος A δεν έχει δύο από τις μεταβλητές αυτές, οπότε 

   A = A(B + B�) = AB + AB�   
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Και στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε τον ίδιο όρο με το (C + C’), δεδομένου ότι εξακολουθεί 
να λείπει το C από τον όρο αυτό:

A = AB(C + C�) + AB�(C + C�)

= ABC + ABC� + AB�C + AB�C�
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Ο δεύτερος όρος B’C δεν έχει μία μεταβλητή, την Α, οπότε

   B�C = B�C(A + A�) = AB�C + A�B�C   
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Αθροίζοντας τους προηγούμενους, ήδη μετασχηματισμένους, όρους, παίρνουμε: 

F = A + B�C

= ABC + ABC� + AB�C + AB�C� + A�B�C   
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Ο όρος AB’C, όμως, εμφανίζεται δύο φορές. Σύμφωνα με το θεώρημα 1 (x + x = x), μπορούμε 
να καταργήσουμε τον ένα από τους δύο αυτούς όρους. Τελικά, εάν διατάξουμε τους ελαχι-
στόρους κατ’ αύξουσα σειρά δεικτών, παίρνουμε 

F = A�B�C + AB�C + AB�C + ABC� + ABC

= m1 + m4 + m5 + m6 + m7    
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Όταν μία συνάρτηση Boole είναι σε μορφή αθροίσματος ελαχιστόρων, σε ορισμένες περιπτώ-
σεις είναι πιο βολικό να την εκφράζουμε με τον εξής συντομευμένο τρόπο:

   F(A, B, C) = �(1, 4, 5, 6, 7)   
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Το σύμβολο αθροίσματος Σ αναπαριστά την πράξη OR των ελαχιστόρων. Οι αριθμοί μέσα 
στις παρενθέσεις είναι οι δείκτες των ελαχιστόρων που εμφανίζονται στο άθροισμα (δηλαδή 
οι δείκτες των ελαχιστόρων της συνάρτησης). Στις παρενθέσεις που ακολουθούν το F τοπο-
θετείται σε μια λίστα των μεταβλητών της συνάρτησης, διατεταγμένων κατά τη σειρά με την 
οποία εμφανίζονται στους ελαχιστόρους της συνάρτησης, όταν οι τελευταίοι γράφονται ως 
γινόμενα (όροι AND).
Ένας εναλλακτικός τρόπος προσδιορισμού των ελαχιστόρων μιας συνάρτησης Boole 

είναι ο εξής: Κατ’ αρχάς, κατασκευάζουμε τον πίνακα αληθείας της συνάρτησης απευθείας 
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από την αλγεβρική έκφραση και, στη συνέχεια, προσδιορίζουμε τους ελαχιστόρους από 
τον πίνακα αληθείας. Θεωρήστε τη συνάρτηση Boole του Παραδείγματος 2.4:

   F = A + B�C   
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Ο πίνακας αληθείας που βλέπετε στον Πίνακα 2.5 μπορεί να παραχθεί απευθείας από την 
αλγεβρική έκφραση, εάν πάρουμε τους οκτώ δυνατούς δυαδικούς συνδυασμούς τιμών των 
μεταβλητών A, B και C και δώσουμε 1 ως τιμή στην F γι' αυτούς τους συνδυασμούς τιμών των 
μεταβλητών, για τους οποίους A = 1 και BC = 01. 

Πίνακας 2.5
Πίνακας αληθείας για την F = Α + B΄C

A B C F

0 0 0 0

0 0 1 1

0 1 0 0

0 1 1 0

1 0 0 1

1 0 1 1

1 1 0 1

1 1 1 1
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Από τον πίνακα αληθείας μπορούμε να πάρουμε στη συνέχεια τους πέντε ελαχιστόρους της 
συνάρτησης, που είναι οι 1, 4, 5, 6 και 7.

Γινόμενο μεγιστόρων
Κάθε μία από τις 22n συναρτήσεις των n δυαδικών μεταβλητών μπορεί, επίσης, να εκφρα-
στεί ως γινόμενο μεγιστόρων. Για να εκφράσουμε μία συνάρτηση Boole ως γινόμενο μεγιστό-
ρων, πρέπει πρώτα να τη φέρουμε σε μορφή γινομένου αθροισμάτων. Αυτό μπορεί να επι-
τευχθεί με χρήση του επιμεριστικού κανόνα: x + yz = (x + y)(x + z). Στη συνέχεια, σε όποιο 
άθροισμα δεν παρουσιάζεται μια μεταβλητή της συνάρτησης, έστω η x, προσθέτουμε το xx’. 
Η διαδικασία αυτή αποσαφηνίζεται με το επόμενο παράδειγμα.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2.5

Εκφράστε τη συνάρτηση Boole F = xy + x΄z ως γινόμενο μεγιστόρων. Κατ’ αρχάς, μετατρέπουμε 
τη συνάρτηση σε γινόμενο αθροισμάτων χρησιμοποιώντας τον επιμεριστικό κανόνα:

F = xy + x�z = (xy + x�)(xy + z)

= (x + x�)(y + x�)(x + z)(y + z)

= (x� + y)(x + z)(y + z)   
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Η συνάρτηση F έχει τρεις μεταβλητές: x, y και z. Από καθένα από τα παραχθέντα αθροίσματα 
λείπει μία μεταβλητή, οπότε τα μετασχηματίζουμε κατάλληλα:

x� + y = x� + y + zz� = (x� + y + z)(x� + y + z�)

 x + z = x + z + yy� = (x + y + z)(x + y� + z)

 y + z = y + z + xx� = (x + y + z)(x� + y + z)   
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Πολλαπλασιάζοντας τις μορφές που προκύπτουν και αφαιρώντας εκείνα τα αθροίσματα που 
εμφανίζονται για δεύτερη φορά, παίρνουμε τελικά

F = (x + y + z)(x + y� + z)(x� + y + z)(x� + y + z�)

= M0M2M4M5   
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Ένας βολικός τρόπος για να εκφράσουμε αυτή τη συνάρτηση ως γινόμενο μεγιστόρων είναι ο 
εξής:

   F(x, y, z) = �(0, 2, 4, 5)   
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Το σύμβολο �
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 υποδηλώνει την πράξη γινομένου των μεγιστόρων, οι δε αριθμοί στην παρένθεση 
είναι οι δείκτες των μεγιστόρων της συνάρτησης.  

Μετατροπή μεταξύ κανονικών μορφών
Το συμπλήρωμα μιας συνάρτησης που εκφράζεται ως άθροισμα ελαχιστόρων ισούται με το 
άθροισμα των ελαχιστόρων που λείπουν από την αρχική συνάρτηση. Αυτό συμβαίνει επειδή 
η αρχική συνάρτηση περιέχει εκείνους τους ελαχιστόρους που δίνουν τιμή 1 στη συνάρτηση, 
ενώ το συμπλήρωμά της παίρνει τιμή 1 για εκείνους τους ελαχιστόρους για τους οποίους η 
συνάρτηση παίρνει τιμή 0. Ως παράδειγμα, θεωρήστε τη συνάρτηση

   F(A, B, C) = �(1, 4, 5, 6, 7)   
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Αυτή η συνάρτηση έχει συμπλήρωμα που μπορεί να εκφραστεί ως

   F�(A, B, C) = �(0, 2, 3) = m0 + m2 + m3   
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Εάν πάρουμε το συμπλήρωμα της F’ με χρήση του θεωρήματος DeMorgan, εκφράζουμε την 
F σε μια άλλη μορφή:

   F = (m0 + m2 + m3)� = m=
0
# m=

2
# m=

3 = M0M2M3 = �(0, 2, 3)
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Ο τελευταίος μετασχηματισμός έγινε με βάση τον ορισμό των ελαχιστόρων και των μεγιστόρων 
που παρουσιάστηκε στον Πίνακα 2.3. Από τον πίνακα αυτό είναι σαφές ότι ισχύει η παρακάτω 
σχέση:

   m=
j = Mj   
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Αυτό σημαίνει ότι ο μεγιστόρος με δείκτη j είναι συμπληρωματικός του ελαχιστόρου με τον 
ίδιο δείκτη j και αντιστρόφως.
Στο τελευταίο παράδειγμα καταδεικνύεται ο τρόπος μετατροπής της μορφής αθροίσματος 

ελαχιστόρων μιας συνάρτησης στη μορφή γινομένου μεγιστόρων. Με ανάλογο τρόπο γίνεται 
η μετατροπή του γινομένου μεγιστόρων σε άθροισμα ελαχιστόρων. Η γενική διαδικασία μετα-
τροπής, επομένως, είναι η εξής: Για να μετατρέψουμε τη μία κανονική μορφή στην άλλη, 
εναλλάσσουμε τα σύμβολα Σ και Π και, στη δεύτερη μορφή, βάζουμε στις παρενθέσεις τους 
αριθμούς (δείκτες ελαχιστόρων ή μεγιστόρων) που λείπουν από την αρχική μορφή. Για να 
εντοπίσουμε σωστά τους δείκτες που λείπουν, πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο συνολικός αριθ-
μός των ελαχιστόρων ή των μεγιστόρων είναι πάντα 2n, όπου n είναι ο αριθμός των δυαδικών 
μεταβλητών της συνάρτησης.
Η μορφή μιας συνάρτησης Boole μπορεί να μετατραπεί από μία τυχαία αλγεβρική έκφραση 

σε γινόμενο μεγιστόρων μέσω της κατασκευής του πίνακα αληθείας και της διαδικασίας μετα-
τροπής μεταξύ των κανονικών μορφών. Θεωρήστε, για παράδειγμα, την έκφραση Boole 

   F = xy + x�z   
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Αρχικά, κατασκευάζουμε τον πίνακα αληθείας της συνάρτησης, όπως βλέπετε στον Πίνακα 
2.6. Τα 1 στη στήλη F στον πίνακα καθορίζονται από τους συνδυασμούς τιμών των μεταβλη-
τών, για τους οποίους ισχύει xy = 11 ή xz = 01. Από τον πίνακα αληθείας βρίσκουμε τους ελα-
χιστόρους της συνάρτησης, που είναι οι 1, 3, 6 και 7. Η συνάρτηση εκφράζεται ως άθροισμα 
ελαχιστόρων ως εξής:

   F(x, y, z) = �(1, 3, 6, 7)   
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Πίνακας 2.6
Πίνακας αληθείας για την F = xy + x’z

x y z F

0 0 0 0

0 0 1 1

0 1 0 0

0 1 1 1

1 0 0 0

1 0 1 0

1 1 0 1

1 1 1 1

M
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Ελαχιστόροι

Μεγιστόροι

Επειδή υπάρχουν συνολικά οκτώ δυνατοί ελαχιστόροι ή μεγιστόροι μιας συνάρτησης τριών 
μεταβλητών, βρίσκουμε ότι αυτοί που λείπουν από το προηγούμενο άθροισμα ελαχιστόρων 
είναι οι 0, 2, 4 και 5. Οπότε, η συνάρτηση εκφρασμένη ως γινόμενο μεγιστόρων είναι

   F(x, y, z) = �(0, 2, 4, 5)   
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ίδια με την απάντηση που δώσαμε στο Παράδειγμα 2.5.

Πρότυπες μορφές
Στην άλγεβρα Boole, οι δύο κανονικές μορφές μιας συνάρτησης είναι βασικές μορφές που 
προκύπτουν κατευθείαν από τον πίνακα αληθείας. Αυτές οι μορφές πολύ σπάνια έχουν τον 
ελάχιστο αριθμό παραγόντων, επειδή κάθε ελαχιστόρος ή μεγιστόρος πρέπει εξ ορισμού να 
περιέχει όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές της συνάρτησης, σε μορφή συμπληρώματος ή στην 
κανονική τους μορφή.
Ένας άλλος τρόπος έκφρασης των συναρτήσεων Boole είναι η πρότυπη (standard) μορφή 

τους. Σ’ αυτή την παράσταση, οι όροι που αποτελούν τη συνάρτηση μπορεί να περιέχουν 
έναν ή δύο ή οποιονδήποτε αριθμό παραγόντων. Υπάρχουν δύο τύποι πρότυπων μορφών: 
το άθροισμα γινομένων και το γινόμενο αθροισμάτων.
Το άθροισμα γινομένων (sum of products) είναι μία έκφραση Boole που περιέχει όρους AND, 

οι οποίοι ονομάζονται όροι γινομένου, καθένας εκ των οποίων μπορεί να έχει έναν ή περισσό-
τερους παράγοντες. Σε σχέση με αυτούς τους όρους, η λέξη άθροισμα προσδιορίζει την πράξη 
OR. Ένα παράδειγμα συνάρτησης που εκφράζεται ως άθροισμα γινομένων είναι η εξής:

   F1 = y� + xy + x�yz�   
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Η αλγεβρική έκφραση της συνάρτησης αυτής έχει τρεις όρους γινομένου, με έναν, δύο και τρεις 
παράγοντες. Το άθροισμά τους είναι ουσιαστικά μία πράξη OR.
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Το λογικό διάγραμμα του αθροίσματος γινομένων αποτελείται από μία ομάδα πυλών AND 
που τροφοδοτούν μία πύλη OR. Αυτό το είδος αναπαράστασης παρουσιάζεται στο Σχήμα 
2.3(α). Κάθε όρος γινομένου αντιστοιχεί σε μία πύλη AND, εκτός από τον όρο που έχει έναν 
μόνο παράγοντα. Το λογικό άθροισμα εκτελείται με μία πύλη OR, της οποίας οι είσοδοι είναι 
οι έξοδοι των πυλών AND και ο μοναδικός παράγοντας. Θεωρούμε δε ότι έχουμε απευθείας 
διαθέσιμα τα συμπληρώματα των μεταβλητών εισόδου, επομένως δεν χρησιμοποιούμε αντι-
στροφείς στο διάγραμμα αυτό. Αυτή η μορφή λογικού κυκλώματος ονομάζεται υλοποίηση δύο 
επιπέδων.
Το γινόμενο αθροισμάτων (product of sums) είναι μία έκφραση Boole που περιέχει όρους 

OR, οι οποίοι ονομάζονται όροι αθροίσματος. Κάθε τέτοιος όρος μπορεί να έχει οποιονδήποτε 
αριθμό παραγόντων. Η λέξη γινόμενο δείχνει ότι εκτελείται πράξη AND αυτών των όρων. Ένα 
παράδειγμα συνάρτησης που εκφράζεται ως γινόμενο αθροισμάτων είναι η εξής:

   F2 = x(y� + z)(x� + y + z�)   
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Αυτή η έκφραση έχει τρεις όρους αθροίσματος, με έναν, δύο και τρεις παράγοντες. Το γινόμενο 
είναι μία πράξη AND. Η χρήση των φράσεων όροι γινομένου και όροι αθροίσματος προέρχονται 
από την ομοιότητα της πράξης AND, με το αριθμητικό γινόμενο (πολλαπλασιασμό) και την 
ομοιότητα της πράξης OR με το αριθμητικό άθροισμα (πρόσθεση). Το λογικό διάγραμμα (ή 
δομή πυλών) της έκφρασης γινομένου αθροισμάτων αποτελείται από μία ομάδα πυλών OR 
που υλοποιούν τους όρους αθροίσματος (εκτός από την περίπτωση του μοναδικού παράγο-
ντα), οι οποίες τροφοδοτούν μία πύλη AND, όπως βλέπετε στο Σχήμα 2.3(β). Αυτός ο πρό-
τυπος τύπος έκφρασης οδηγεί πάλι σε μία δομή πυλών δύο επιπέδων.
Μία συνάρτηση Boole μπορεί να εκφραστεί επίσης σε μία μη τυπική μορφή. Για παράδειγμα, 

η συνάρτηση 

   F3 = AB + C(D + E)   
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A

B

C
D
E

(α) AB � C(D � E) (β) AB � CD � CE

A

F3

B

D
C

C
E

ΣΧΗΜΑ 2.3
Υλοποίηση δύο επιπέδων

ΣΧΗΜΑ 2.4
Υλοποίηση τριών και δύο επιπέδων

F2

x

y�

y

z

z

x�

(β) Γινόμενο αθροισμάτων

y�

F1

x�

z�
y

x
y

(α) Άθροισμα γινομένων
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δεν είναι ούτε άθροισμα γινομένων ούτε γινόμενο αθροισμάτων. Η υλοποίηση αυτής της έκ-
φρασης παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.4(α). Για την υλοποίηση αυτή απαιτούνται δύο πύλες 
AND και δύο πύλες OR. Σ’ αυτό το λογικό κύκλωμα υπάρχουν τρία επίπεδα πυλών. Το κύ-
κλωμα μπορεί να μετατραπεί σε τυπική μορφή, εάν χρησιμοποιήσουμε τον επιμεριστικό κα-
νόνα, ώστε να εξαλείψουμε τις παρενθέσεις:

   F3 = AB + C(D + E) = AB + CD + CE   
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Η υλοποίηση της έκφρασης αθροίσματος γινομένων παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.4(β). Γενικά, 
μία υλοποίηση δύο επιπέδων είναι προτιμητέα, επειδή παράγει την ελάχιστη καθυστέρηση 
διάδοσης των σημάτων μέσω των πυλών από τις εισόδους στην έξοδο. Στην περίπτωση αυτή, 
ωστόσο, μπορεί να προκύψει πολύ μεγάλος αριθμός εισόδων σε κάποιες πύλες, γεγονός που 
είναι δυνατόν να προκαλέσει προβλήματα στην πράξη.

2.7  ΑΛΛΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Όταν οι δυαδικοί τελεστές AND και OR χρησιμοποιούνται σε δύο μεταβλητές, τις x και y, 
σχηματίζουν δύο συναρτήσεις Boole, τις x · y και x + y, αντίστοιχα. Προηγουμένως είπαμε ότι 
υπάρχουν 22n διαφορετικές συναρτήσεις των n δυαδικών μεταβλητών. Έτσι, για δύο μεταβλη-
τές, έχουμε n = 2, οπότε το πλήθος των πιθανών συναρτήσεων Boole είναι 16. Κατά συνέπεια, 
οι συναρτήσεις AND και OR είναι μόνο 2 από συνολικά 16 πιθανές συναρτήσεις που μπορούν 
να σχηματιστούν με δύο δυαδικές μεταβλητές. Είναι χρήσιμο να βρούμε τις υπόλοιπες 14 
συναρτήσεις και να εξετάσουμε τις ιδιότητές τους.
Οι πίνακες αληθείας για τις 16 συναρτήσεις που σχηματίζονται με δύο δυαδικές μεταβλητές 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.7. Καθεμία από τις 16 στήλες, τις F0 έως F15, αντιστοιχεί σε 
έναν πίνακα αληθείας μιας πιθανής συνάρτησης των δύο μεταβλητών x και y. Σημειώστε ότι οι 
16 αυτές συναρτήσεις καθορίζονται πλήρως από τους 16 συνδυασμούς δυαδικών τιμών που 
αναγράφονται στις στήλες F. Οι συναρτήσεις αυτές μπορούν επίσης να εκφραστούν αλγεβρικά 
μέσω εκφράσεων Boole, όπως βλέπετε στην πρώτη στήλη του Πίνακα 2.8. Οι εκφράσεις Boole 
του Πίνακα αυτού έχουν ήδη απλοποιηθεί, ώστε να έχουν τον ελάχιστο αριθμό παραγόντων.
Κάθε συνάρτηση μπορεί να εκφραστεί με χρήση των τελεστών Boole AND, OR και NOT. 

Είναι όμως δυνατόν να ορίσουμε και ειδικά σύμβολα τελεστών για άλλες συναρτήσεις των δύο 
(ή περισσότερων) μεταβλητών. Τέτοια σύμβολα τελεστών παρουσιάζονται στη δεύτερη στήλη 
του Πίνακα 2.8. Ωστόσο, από όλα τα νέα σύμβολα που βλέπετε, μόνο το σύμβολο του απο-
κλειστικού-OR, το , χρησιμοποιείται συχνά από τους σχεδιαστές ψηφιακών κυκλωμάτων.
Στον Πίνακα 2.8, κάθε συνάρτηση συνοδεύεται από ένα όνομα και ένα σχόλιο, το οποίο 

εξηγεί τη λειτουργία της συνάρτησης1. Οι 16 συναρτήσεις του Πίνακα μπορούν να χωριστούν 
σε τρεις κατηγορίες:

1 Το σύμβολο ^ χρησιμοποιείται επίσης για να υποδείξει τον τελεστή αποκλειστικού or – για παράδειγμα, 
xˆy. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το σύμβολο για τη συνάρτηση AND παραλείπεται από το γινόμενο δύο 
μεταβλητών – π.χ. xy.

Πίνακας 2.7
Πίνακες αληθείας για τις 16 συναρτήσεις δύο δυαδικών μεταβλητών

x y F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
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1. ∆ύο συναρτήσεις που παράγουν τις σταθερές 0 ή 1.

2. Τέσσερις συναρτήσεις με μοναδιαίες πράξεις: συμπλήρωμα και μεταφορά.

3. ∆έκα συναρτήσεις με δυαδικούς τελεστές που ορίζουν τις εξής οκτώ διαφορετικές
πράξεις: AND, OR, NAND, NOR, αποκλειστικό-OR, ισοδυναμία, αποτροπή και συνεπα-
γωγή.

Οι σταθερές των δυαδικών συναρτήσεων μπορεί να ισούνται μόνο με 1 ή 0. Η συνάρτηση 
συμπληρώματος παράγει το συμπλήρωμα κάθε δυαδικής μεταβλητής. Μία συνάρτηση που 
ισούται με μία μεταβλητή εισόδου έχει το όνομα συνάρτηση μεταφοράς (transfer function), 
επειδή η μεταβλητή x ή y μεταφέρεται από την είσοδο της πύλης που υλοποιεί τη συνάρτηση 
στην έξοδο της πύλης αυτής, χωρίς ουσιαστικά να μεταβληθεί η τιμή της. ∆ύο από τους οκτώ 
δυαδικούς τελεστές, η αποτροπή και η συνεπαγωγή, χρησιμοποιούνται στη μαθηματική λο-
γική αλλά σπάνια στην ψηφιακή λογική. Οι τελεστές AND και OR έχουν ήδη οριστεί στην άλ-
γεβρα Boole. Οι υπόλοιπες τέσσερις συναρτήσεις χρησιμοποιούνται εκτενώς στη σχεδίαση 
ψηφιακών συστημάτων.
Η συνάρτηση NOR είναι το συμπλήρωμα της συνάρτησης OR, ενώ το όνομά της είναι συ-

ντόμευση του not-OR (όχι-OR). Παρόμοια, η συνάρτηση NAND είναι το συμπλήρωμα της συ-
νάρτησης AND, το όνομά της δε είναι συντόμευση του not-AND (όχι-AND). Το αποκλειστι-
κό-OR, σε συντόμευση XOR, είναι παρόμοιο με το OR, αλλά αποκλείει την περίπτωση το x και 
το y να έχουν την ίδια τιμή. Η τιμή της συνάρτησης XOR γίνεται 1 μόνο όταν οι τιμές των x και 
y διαφέρουν. (Για το λόγο αυτό ονομάζεται και τελεστής δυαδικής διαφοράς). Η ισοδυναμία 
είναι μία συνάρτηση που παίρνει την τιμή 1 όταν και δύο δυαδικές μεταβλητές είναι ίσες, δη-
λαδή όταν και οι δύο είναι 0 ή όταν και οι δύο είναι 1. Οι συναρτήσεις αποκλειστικού-OR και 
ισοδυναμίας είναι συμπληρωματικές. Αυτό μπορεί να επαληθευτεί εύκολα με επισκόπηση του 

Πίνακας 2.8
Εκφράσεις Boole για τις 16 συναρτήσεις δύο μεταβλητών

F0 = 0 Null Binary constant 0

F1 = xy x # y AND x and y

F2 = xy� x/y Inhibition x, but not y

F3 = x Transfer x

F4 = x�y y/x Inhibition y, but not x

F5 = y Transfer y

F6 = xy� + x�y x � y Exclusive‐OR x or y, but not both

F7 = x + y x + y OR x or y

F8 = (x + y)� x T  y NOR Not‐OR

F9 = xy + x�y� (x � y)� Equivalence x equals y

F10 = y� y� Complement Not y

F11 = x + y� x � y Implication If y, then x

F12 = x� x� Complement Not x

F13 = x� + y x � y Implication If x, then y

F14 = (xy)� x c  y NAND Not‐AND

F15 = 1 Identity Binary constant 1
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Συναρτήσεις Boole
Σύμβολο 
τελεστή     Όνομα        Σχόλια

Null ∆υαδική σταθερά 0

AND x και y
Αποτροπή x αλλά όχι y
Μεταφορά x
Αποτροπή y αλλά όχι x
Μεταφορά y

Αποκλειστικό-OR x ή y, αλλά όχι και τα δύο

OR x ή y
NOR Όχι-OR

Ισοδυναμία x ίσον y

Συμπλήρωμα Όχι y
Συνεπαγωγή Αν y, τότε x
Συμπλήρωμα Όχι x
Συνεπαγωγή Αν x, τότε y
NAND Όχι-AND

Ταυτότητα ∆υαδική σταθερά 1
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Πίνακα 2.7: Ο πίνακας αληθείας του αποκλειστικού-OR έχει ως δεύτερο μέλος τη στήλη F6, 
ενώ της ισοδυναμίας την F9. Από αυτούς τους πίνακες αληθείας προκύπτει άμεσα ότι οι δύο 
συναρτήσεις είναι συμπληρωματικές. Γι’ το λόγο αυτό η συνάρτηση ισοδυναμίας ονομάζεται 
επίσης αποκλειστικό-NOR και σε συντόμευση XNOR.
Η άλγεβρα Boole, όπως την ορίσαμε στην Ενότητα 2.2, έχει δύο δυαδικούς τελεστές, τους 

οποίους ονομάσαμε AND και OR, και ένα μοναδιαίο τελεστή, τον NOT ή συμπλήρωμα. Από 
τους σχετικούς ορισμούς έχουμε ήδη καταλήξει σε ένα πλήθος ιδιοτήτων των τελεστών αυτών. 
Στην παρούσα ενότητα ορίσαμε και άλλους δυαδικούς τελεστές με χρήση των τελεστών AND, 
OR και NOT. Η σειρά αυτή ορισμού των τελεστών της άλγεβρας Boole δεν είναι μοναδική. Θα 
μπορούσαμε να έχουμε ξεκινήσει από τον τελεστή NOR () και στη συνέχεια να ορίσουμε τους 
τελεστές AND, OR και NOT με βάση αυτόν. Υπάρχουν, ωστόσο, ικανοποιητικοί λόγοι για να 
προτιμήσει κανείς τον τρόπο ορισμού της άλγεβρας Boole που ακολουθήσαμε. Οι έννοιες των 
“και”, “ή” και “όχι” είναι οικείες και χρησιμοποιούνται στην έκφραση καθημερινών λογικών 
ιδεών. Επιπλέον, τα αξιώματα Huntington δείχνουν καθαρά τη δυϊκή φύση της άλγεβρας Boole, 
τονίζοντας τη συμμετρία των + και ·.

2.8  ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ

∆εδομένου ότι οι συναρτήσεις Boole εκφράζονται με χρήση των τελεστών AND, OR και NOT, 
είναι συνήθως εύκολη η υλοποίηση των συγκεκριμένων συναρτήσεων με αυτά τα είδη πυλών. 
Όμως, έχει επίσης πρακτικό ενδιαφέρον η κατασκευή ειδικών πυλών για την υλοποίηση και 
άλλων λογικών πράξεων. Οι παράγοντες που πρέπει να σταθμιστούν στην περίπτωση αυτή 
είναι (1) η δυνατότητα κατασκευής της πύλης με ηλεκτρονικά υλικά και οι σχετικές οικονομικές 
λεπτομέρειες, (2) η πιθανότητα επέκτασης της πύλης, ώστε να αποκτήσει περισσότερες από 
δύο εισόδους, (3) οι βασικές ιδιότητες του αντίστοιχου δυαδικού τελεστή, όπως η αντιμετα-
θετικότητα και η προσεταιριστικότητα, και (4) η δυνατότητα της πύλης να χρησιμοποιείται 
στην υλοποίηση άλλων συναρτήσεων Boole, είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με άλλες πύλες.
Από τις 16 συναρτήσεις που ορίζονται στον Πίνακα 2.8, δύο έχουν σταθερή τιμή και τέσ-

σερις είναι απλές επαναλήψεις άλλων συναρτήσεων. Υπάρχουν μόνο 10 συναρτήσεις που 
μπορούν να θεωρηθούν υποψήφιες για την κατασκευή σχετικών λογικών πυλών. ∆ύο από 
αυτές, η αποτροπή και η συνεπαγωγή, δεν είναι αντιμεταθετικές ή προσεταιριστικές και επο-
μένως δεν είναι σκόπιμη η κατασκευή λογικών πυλών γι’ αυτές. Οι άλλες οκτώ, δηλαδή το 
συμπλήρωμα, η μεταφορά, η AND, η OR, η NAND, η NOR, το αποκλειστικό-OR και η ισοδυ-
ναμία, χρησιμοποιούνται πράγματι ως τυποποιημένες πύλες στην ψηφιακή σχεδίαση. 
Τα γραφικά σύμβολα και οι πίνακες αληθείας των οκτώ αυτών πυλών παρουσιάζονται στο 

Σχήμα 2.5. Κάθε πύλη έχει είτε μία είτε δύο δυαδικές μεταβλητές εισόδου, οι οποίες ονομάζο-
νται x και y, και μία δυαδική μεταβλητή εξόδου, την F. Τα κυκλώματα AND, OR και αντιστρο-
φής ορίστηκαν στο Σχήμα 1.6. Ο αντιστροφέας (ή κύκλωμα αντιστροφής) αντιστρέφει τη 
λογική τιμή μιας δυαδικής μεταβλητής, υλοποιώντας με τον τρόπο αυτό τη συνάρτηση NOT 
(το συμπλήρωμα). Ο μικρός κύκλος στην έξοδο του γραφικού συμβόλου ενός αντιστροφέα 
υποδηλώνει το λογικό συμπλήρωμα. Το σύμβολο του τριγώνου υποδηλώνει ένα κύκλωμα απο-
μονωτή (buffer) όταν χρησιμοποιείται χωρίς κύκλο. Ο απομονωτής υλοποιεί τη συνάρτηση με-
ταφοράς, αλλά, στην ουσία, δε αντιστοιχεί σε κάποια λογική πράξη, επειδή η τιμή της εξόδου 
του ισούται με την τιμή της εισόδου. Το κύκλωμα του απομονωτή χρησιμοποιείται στην πράξη 
για καθαρά ηλεκτρικούς λόγους, συνήθως για την ενίσχυση της ισχύος του σχετικού σήματος. 
Λογικά, ισοδυναμεί με δύο αντιστροφείς εν σειρά.
Η συνάρτηση NAND είναι το συμπλήρωμα της συνάρτησης AND, όπως υποδηλώνεται από 

το γραφικό της σύμβολο, το οποίο αποτελείται από το γραφικό σύμβολο της AND ακολου-
θούμενο από έναν μικρό κύκλο. Η συνάρτηση NOR, αντίστοιχα, είναι το συμπλήρωμα της συ-
νάρτησης OR και χρησιμοποιεί ως γραφικό σύμβολο το σύμβολο της OR ακολουθούμενο επί-
σης από έναν μικρό κύκλο. Οι πύλες NAND και NOR χρησιμοποιούνται εκτενώς ως τυποποι-
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ημένες λογικές πύλες και, στην πραγματικότητα, η χρήση τους είναι πολύ πιο συνηθισμένη 
από αυτή των AND και OR. Αυτό συμβαίνει τόσο επειδή οι NAND και NOR κατασκευάζονται 
ιδιαίτερα εύκολα με κυκλώματα τρανζίστορ όσο και επειδή τα ψηφιακά κυκλώματα μπορούν 
να υλοποιηθούν πολύ εύκολα με τις πύλες αυτές.

ΣΧΗΜΑ 2.5
Ψηφιακές λογικές πύλες

Όνομα
Γραφικό
σύμβολο 

Αλγεβρική
συνάρτηση 

Πίνακας
αληθείας 

AND

OR

Inverter 
(αντιστροφέας)

Buffer
(απομονωτής)

NAND

NOR

Αποκλειστικό-OR
(XOR)

Αποκλειστικό-NOR
ή

 ισοδύναμο 

F � x · y

F � x � y

F � (xy)�

F � x�

F � x

x y F

x y F

x y F

x y F

x y F

x y F

x F

x F

F � (x � y)�

F � xy� � x�y

F � xy � x�y�

F

F

Fx

Fx

F

F

F

F
x

y

x
y

x
y � x � y

� (x � y)�

0
0
1
1

0
1
0
1

0
0
1
1

0
1
0
1

0
1
1
1

0
1

1
0

0
1

0
1

0
0
1
1

0
1
0
1

1
1
1
0

0
0
1
1

0
1
0
1

1
0
0
0

0
0
1
1

0
1
0
1

0
1
1
0

0
0
1
1

0
1
0
1

1
0
0
1

0
0
0
1

x
y

x
y

x
y
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Η πύλη αποκλειστικού-OR έχει γραφικό σύμβολο που μοιάζει με αυτό της πύλης OR, με 
τη διαφορά ότι έχει μια επιπλέον καμπύλη γραμμή στην είσοδο. Η πύλη ισοδυναμίας ή απο-
κλειστικού-NOR είναι συμπληρωματική του αποκλειστικού-OR, όπως υποδεικνύει ο μικρός κύ-
κλος στην πλευρά εξόδου του γραφικού συμβόλου.

Επέκταση σε πύλες πολλαπλών εισόδων
Οι πύλες που βλέπετε στο Σχήμα 2.5, εκτός από τον αντιστροφέα και τον απομονωτή, μπο-
ρούν να επεκταθούν, ώστε να αποκτήσουν περισσότερες από δύο εισόδους. Μία πύλη μπο-
ρεί να επεκταθεί ώστε να έχει πολλές εισόδους, εάν η δυαδική πράξη που αναπαριστά είναι 
αντιμεταθετική και προσεταιριστική. Οι πράξεις AND και OR της άλγεβρας Boole έχουν όντως 
αυτές τις δύο ιδιότητες. Για τη συνάρτηση OR έχουμε

και

   x + y = y + x    

   (x + y) + z = x + (y + z) = x + y + z    
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(αντιμεταθετική ιδιότητα)

(προσεταιριστική ιδιότητα)

κάτι που δείχνει ότι οι είσοδοι της πύλης είναι εναλλάξιμες και ότι η συνάρτηση OR μπορεί να 
επεκταθεί, ώστε να έχει τρεις ή περισσότερες μεταβλητές εισόδου.
Οι συναρτήσεις NAND και NOR είναι όντως αντιμεταθετικές. Όμως, οι αντίστοιχες πύλες 

μπορούν να επεκταθούν, ώστε να αποκτήσουν περισσότερες από δύο εισόδους, μόνο εάν ο 
ορισμός των πράξεων NAND και NOR τροποποιηθεί ελαφρώς, δεδομένου ότι οι τελεστές 
NAND και NOR δεν είναι προσεταιριστικοί (δηλαδή   (x T  y) T  z � x T  (y T  z)   
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), όπως βλέπετε 
στο Σχήμα 2.6 και στις ακόλουθες εξισώσεις:

    (x T  y) T  z = [(x + y)� + z]� = (x + y)z� = xz� + yz�

x T  (y T  z) = [x + (y + z)�]� = x�(y + z) = x�y + x�z   

M02_MANO4208_05_SE_C02.indd   62 21/11/11   2:07 PM

Για να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία, ορίζουμε την πύλη NOR (ή NAND) πολλών εισόδων 
ως το συμπλήρωμα της αντίστοιχης πύλης OR (ή AND). Έτσι, εξ ορισμού, έχουμε:

    x T  y T  z = (x + y + z)�

x c  y c  z = (xyz)�   
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Τα γραφικά σύμβολα των πυλών NAND και NOR τριών εισόδων παρουσιάζονται στο Σχήμα 
2.7. Όταν γράφουμε εκφράσεις με πράξεις NAND και NOR σε σειρά, πρέπει να χρησιμοποιούμε 
σωστά τις παρενθέσεις, ώστε να δείχνουμε τη σωστή σειρά εκτέλεσης των πράξεων και, 
επομένως, τη σωστή σειρά τοποθέτησης των πυλών. Για να φανεί καθαρά τι πρέπει να κά-
νουμε, θεωρήστε το κύκλωμα του Σχήματος 2.7(γ). Η συνάρτηση Boole του κυκλώματος 
πρέπει να γραφτεί ως

   F = [(ABC)�(DE)�]� = ABC + DE   
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Η δεύτερη έκφραση προκύπτει με τη χρήση ενός από τα θεωρήματα DeMorgan και δείχνει ότι 
μία έκφραση σε μορφή αθροίσματος γινομένων μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με πύλες NAND. 
(Οι πύλες NAND και NOR εξετάζονται περαιτέρω στην Ενότητα 3.7).
Οι πύλες αποκλειστικού-OR και ισοδυναμίας είναι αντιμεταθετικές και προσεταιριστικές 

και, επομένως, μπορούν να επεκταθούν, ώστε να έχουν περισσότερες από δύο εισόδους. 
Ωστόσο, η πύλη αποκλειστικού-OR πολλαπλών εισόδων δεν απαντάται συχνά σε ηλεκτρονική 
μορφή. Στην πράξη, συνήθως, ακόμα και η συνάρτηση δύο εισόδων αποκλειστικού-OR κατα-
σκευάζεται με άλλους τύπους πυλών. Επιπλέον, ο ορισμός της συνάρτησης αυτής πρέπει να 
τροποποιηθεί κατάλληλα προκειμένου να καταστεί εφικτή η επέκταση της πύλης, ώστε να 
αποκτήσει αυτή περισσότερες από δύο εισόδους. Το αποκλειστικό-OR είναι περιττή συνάρτηση, 
δηλαδή παίρνει τιμή 1 όταν και μόνο όταν στις μεταβλητές εισόδου εμφανίζεται περιττός 
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αριθμό ψηφίων 1. Η κατασκευή μιας συνάρτησης αποκλειστικού-OR τριών εισόδων παρουσι-
άζεται στο Σχήμα 2.8. Η συνάρτηση αυτή υλοποιείται συνήθως με πύλες δύο εισόδων σε σειρά, 
όπως βλέπετε στο (α) μέρος του Σχήματος. Σε σχηματική παράσταση, η συνάρτηση μπορεί 
να απεικονιστεί ως μία πύλη τριών εισόδων, όπως βλέπετε στο (β) μέρος του Σχήματος. Από 
τον πίνακα αληθείας στο (γ) μέρος του Σχήματος είναι σαφές ότι η έξοδος της F γίνεται 1 εάν 
μόνο μία είσοδος πάρει τιμή 1 ή εάν και οι τρεις είσοδοι πάρουν τιμή 1 (δηλαδή, όταν ο συνο-
λικός αριθμός ψηφίων 1 στις μεταβλητές εισόδου είναι περιττός). (Οι πύλες αποκλειστικού 
OR εξετάζονται πιο αναλυτικά στην Ενότητα 3.9).

Θετική και αρνητική λογική
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, το δυαδικό σήμα στις εισόδους ή στις εξόδους οποιασδήποτε 
πύλης μπορεί να έχει μία από δύο μόνο τιμές, εκτός από τις περιόδους μετάβασης από τη μια 
τιμή στην άλλη. Η μία από τις δύο τιμές σήματος αναπαριστά το λογικό 1 και η άλλη το λο-
γικό 0. Επειδή δύο τιμές σήματος αντιστοιχούν σε δύο λογικές τιμές, υπάρχουν δύο διαφορε-
τικοί τρόποι αντιστοίχησης επιπέδου σήματος (συνήθως τιμής τάσης) στη λογική τιμή, όπως 
βλέπετε στο Σχήμα 2.9. Το υψηλότερο επίπεδο σήματος συμβολίζεται με H και το χαμηλό-
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ΣΧΗΜΑ 2.6
Σχηματική αναπαράσταση της μη προσεταιριστικότητας του τελεστή NOR: (x  y)  z ≠ x  
(y  z)

ΣΧΗΜΑ 2.7
Πύλες NOR και NAND πολλαπλών εισόδων και παράδειγμα σύνδεσής τους σε σειρά
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τερο με L. Επιλέγοντας το υψηλό επίπεδο Η για την παράσταση του λογικού 1 ορίζουμε το 
σύστημα θετικής λογικής αντιστοίχησης (ή απλώς θετικής λογικής), ενώ επιλέγοντας το 
χαμηλό επίπεδο L για την παράσταση του λογικού 1 ορίζουμε το σύστημα αρνητικής λο-
γικής αντιστοίχησης (ή απλώς αρνητικής λογικής). Οι όροι θετική και αρνητική λογική μπο-
ρεί ενδεχομένως να προκαλέσουν σύγχυση, επειδή, στην πραγματικότητα, τα σήματα μπορεί 
να αντιστοιχούν σε φυσικά μεγέθη (π.χ., τάσεις) με τιμές είτε θετικές είτε αρνητικές. ∆εν είναι 
το πρόσημο των τιμών των σημάτων που καθορίζει τον τύπο της λογικής, αλλά η αντιστοί-
χηση των λογικών τιμών στα επίπεδα H και L των σημάτων.
Στην πράξη, η λειτουργία των ηλεκτρονικών ψηφιακών πυλών ορίζεται με χρήση των τι-

μών σήματος H και L. Επαφίεται στο χρήστη να αποφασίσει εάν θα χρησιμοποιήσει σύστημα 
θετικής ή αρνητικής λογικής αντιστοίχησης. Θεωρήστε, για παράδειγμα, την ηλεκτρονική πύλη 
που βλέπετε στο Σχήμα 2.10(β). Ο πίνακας αληθείας αυτής της πύλης παρουσιάζεται στο 
Σχήμα 2.10(α). Στον πίνακα αυτό παρουσιάζεται η συμπεριφορά της φυσικής (ηλεκτρονικής) 
πύλης, όταν το H είναι 3 Volt και το L 0 Volt. Στον πίνακα αληθείας του Σχήματος 2.10(γ) χρη-
σιμοποιείται αντιστοίχηση θετικής λογικής, με H = 1 και L = 0. Αυτός ο πίνακας αληθείας 
προσδιορίζει μια πράξη AND. Το γραφικό σύμβολο της πύλης AND θετικής λογικής παρουσι-
άζεται στο Σχήμα 2.10(δ).
Έστω τώρα ότι χρησιμοποιούμε αρνητική λογική για την ίδια φυσική πύλη, με L = 1 και 

H = 0. Το αποτέλεσμα είναι ο πίνακας αληθείας του Σχήματος 2.10(ε). Αυτός ο πίνακας αλη-
θείας προσδιορίζει μια πράξη OR, αν και η σειρά των συνδυασμών των εισόδων έχει αλλάξει. 
Το γραφικό σύμβολο της πύλης OR αρνητικής λογικής παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.10(στ). Τα 
μικρά τρίγωνα στις εισόδους και στην έξοδο αποκαλούνται ενδείκτες πολικότητας (polarity in-
dicators). Η παρουσία ενός ενδείκτη αρνητικής πολικότητας σε έναν ακροδέκτη εισόδου ή εξό-
δου σημαίνει ότι χρησιμοποιείται αρνητική λογική για το αντίστοιχο σήμα. Έτσι, η ίδια φυσική 
πύλη μπορεί να λειτουργήσει ως πύλη AND θετικής λογικής ή ως πύλη OR αρνητικής λογικής.

(α) Με χρήση 2 πυλών εισόδου

(β) Πύλη 3 εισόδων
(γ) Πίνακας αληθείας
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ΣΧΗΜΑ 2.8
Πύλη αποκλειστικού-OR τριών εισόδων

ΕΙΚΟΝΑ 2.9
Αντιστοίχηση τιμών σήματος και πολικότητα λογικής αντιστοίχησης
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Η μετατροπή από τη θετική στην αρνητική λογική και αντίστροφα είναι ουσιαστικά μια 
διαδικασία που αλλάζει τα 1 σε 0 και τα 0 σε 1 στις εισόδους και στην έξοδο μιας πύλης. Επειδή 
αυτή η διαδικασία παράγει, στην ουσία, τη δυϊκή μορφή μιας συνάρτησης, η αλλαγή όλων των 
ακροδεκτών από μία πολικότητα στην άλλη οδηγεί στη δυϊκή μορφή της αρχικής συνάρτησης. 
Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι όλες οι πράξεις AND μετατρέπονται σε πράξεις OR (επομένως 
και τα αντίστοιχα γραφικά σύμβολά τους) και αντίστροφα. Γενικά, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε 
να θέτουμε ενδείκτες αρνητικής πολικότητας στα γραφικά σύμβολα των πυλών, όταν έχουμε 
αρνητική λογική. Σ’ αυτό το βιβλίο, όμως, δεν θα χρησιμοποιήσουμε λογικές πύλες αρνητικής 
λογικής και, επομένως, θα θεωρούμε ότι όλες οι πύλες που θα παρουσιαστούν λειτουργούν 
με θετική λογική.

2.9 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα (integrated circuit, ή συντομογραφικά IC [ΟΚ]) αποτελείται κατά 
βάση από έναν κρύσταλλο ημιαγωγού πυριτίου, το αποκαλούμενο τσιπ (chip), ο οποίος περι-
έχει ηλεκτρονικά στοιχεία διασυνδεδεμένα με τρόπο ώστε να υλοποιούν (ή να πραγματοποι-
ούν) τις ψηφιακές πύλες. Με τη σειρά τους, οι ηλεκτρονικές ψηφιακές πύλες που είναι ενσω-
ματωμένες στο τσιπ έχουν ήδη διασυνδεθεί κατάλληλα, ώστε να σχηματίσουν τα επιθυμητά 
κυκλώματα. Το τσιπ, τέλος, τοποθετείται σε μία κεραμική ή πλαστική θήκη (συνήθως αποκα-
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ΕΙΚΟΝΑ 2.10
Επεξηγηματική παρουσίαση της θετικής και της αρνητικής λογικής
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λείται συσκευασία [package]) και οι ακροδέκτες του ενώνονται σε εξωτερικούς της θήκης ακρο-
δέκτες, ώστε να σχηματιστεί το ολοκληρωμένο κύκλωμα. Ο αριθμός των ακροδεκτών μπορεί 
να κυμαίνεται από 14 σε ένα μικρό ΟΚ έως αρκετές χιλιάδες σε μεγαλύτερες συσκευασίες. 
Στην επιφάνεια της συσκευασίας κάθε ΟΚ χαράσσεται ένας αριθμός, ο οποίος προσδιορίζει 
την ταυτότητα του ολοκληρωμένου. Οι εταιρείες κατασκευής ΟΚ παρέχουν ειδικά βιβλία δε-
δομένων, σχετικούς καταλόγους και ιστοσελίδες στο Internet που περιέχουν περιγραφές και 
πληροφορίες για τα ΟΚ δικής τους κατασκευής.

Επίπεδα ολοκλήρωσης
Τα ψηφιακά ΟΚ συχνά ταξινομούνται σύμφωνα με την πολυπλοκότητα των κυκλωμάτων 
τους, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των λογικών πυλών που υπάρχουν σε μία 
συσκευασία. Για να ξεχωρίσουμε τα τσιπ που έχουν λίγες εσωτερικές πύλες από εκείνα που 
έχουν εκατοντάδες χιλιάδες πύλες, λέμε ότι το ΟΚ είναι μικρής ή μεσαίας, μεγάλης ή πολύ 
μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης.
Τα ΟΚ μικρής κλίμακας ολοκλήρωσης (small-scale integration, SSI) περιέχουν αρκετές ανε-

ξάρτητες πύλες σε μία συσκευασία. Οι είσοδοι και οι έξοδοι των πυλών συνδέονται απευθείας 
στους ακροδέκτες της συσκευασίας. Οι αριθμοί των πυλών είναι συνήθως μικρότεροι από 10 
και περιορίζονται από τον αριθμό των ακροδεκτών που το ΟΚ διαθέτει.
Τα ΟΚ μέτριας κλίμακας ολοκλήρωσης (medium-scale integration, MSI) έχουν πολυπλοκότητα 

περίπου 10 έως 1,000 πυλών σε κάθε συσκευασία και, συνήθως, εκτελούν στοιχειώδεις ψη-
φιακές πράξεις. Με ψηφιακές συναρτήσεις MSI θα ασχοληθούμε στο Κεφάλαιο 4 (αποκωδι-
κοποιητές, αθροιστές και πολυπλέκτες) και στο Κεφάλαιο 6 (καταχωρητές και μετρητές).
Τα ΟΚ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης (large-scale integration, LSI) περιέχουν αρκετές χι-

λιάδες πύλες σε κάθε συσκευασία. Συνήθως, τα ΟΚ του τύπου αυτού περιλαμβάνουν ψηφιακά 
συστήματα όπως επεξεργαστές, τσιπ μνήμης και προγραμματίσιμες λογικές διατάξεις. Κάποια 
επιπλέον στοιχεία των ΟΚ LSI παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 7.
Τα ΟΚ πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης (very large-scale integration, VLSI) περιέχουν 

εκατοντάδες χιλιάδες πύλες σε κάθε συσκευασία. Παραδείγματα ΟΚ του τύπου αυτού είναι 
οι μεγάλες διατάξεις μνήμης και τα σύνθετα τσιπ μικροϋπολογιστών. Εξαιτίας του μικρού με-
γέθους και του χαμηλού κόστους τους, οι συσκευές VLSI έχουν αλλάξει ριζικά την τεχνολογία 
σχεδίασης υπολογιστικών συστημάτων, δίνοντας στο σχεδιαστή τη δυνατότητα να δημιουρ-
γεί υπολογιστικές δομές, των οποίων η κατασκευή ήταν παλαιότερα οικονομικά ασύμφορη.

Οικογένειες ψηφιακής λογικής
Τα ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα ταξινομούνται όχι μόνο ανάλογα με την πολυπλοκότητα 
ή τη λογική λειτουργία τους, αλλά και ανάλογα με τη συγκεκριμένη τεχνολογία, με βάση την 
οποία κατασκευάζονται. Η τεχνολογία κατασκευής των ψηφιακών κυκλωμάτων αναφέρεται 
ως οικογένεια ψηφιακής λογικής (digital logic family). Κάθε οικογένεια ψηφιακής λογικής έχει 
το δικό της βασικό ηλεκτρονικό κύκλωμα, με βάση το οποίο αναπτύσσονται περισσότερο 
σύνθετες ψηφιακές διατάξεις και κυκλώματα. Το βασικό αυτό κύκλωμα κάθε τεχνολογίας είναι 
είτε μία πύλη NAND είτε μια NOR είτε ένας αντιστροφέας. Συνήθως, η ονομασία κάθε διαφο-
ρετικής τεχνολογίας βασίζεται στα ηλεκτρονικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην κατα-
σκευή του βασικού κυκλώματός της. Στην αγορά έχουν παρουσιαστεί πολλές διαφορετικές 
λογικές οικογένειες ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, εκ των οποίων οι δημοφιλέστε-
ρες είναι οι ακόλουθες:

TTL transistor–transistor logic (λογική τρανζίστορ-τρανζίστορ)
ECL emitter-coupled logic (λογική σύζευξης εκπομπού)
MOS metal-oxide-semiconductor (τεχνολογία μετάλλου-οξειδίου-ημιαγωγού)
CMOS  complementary metal-oxide-semiconductor (τεχνολογία συμπληρωματικού με-

τάλλου-οξειδίου-ημιαγωγού).
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Η TTL είναι μία οικογένεια τυποποιημένων λογικών κυκλωμάτων και υπάρχει ήδη πολλά 
χρόνια στην αγορά. Η ECL πλεονεκτεί στα συστήματα που απαιτούν λειτουργία σε υψηλή τα-
χύτητα. Η MOS είναι κατάλληλη για κυκλώματα που απαιτούν υψηλή πυκνότητα στοιχείων 
και η CMOS επικρατεί σε συστήματα που απαιτούν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, όπως οι 
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και άλλες φορητές συσκευές και συσκευές χειρός. Η χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας είναι απαραίτητη για τη σχεδίαση των κυκλωμάτων VLSI και κατά συ-
νέπεια η CMOS είναι σήμερα η κυρίαρχη οικογένεια ψηφιακών κυκλωμάτων. Οι οικογένειες 
TTL και ECL σπάνια χρησιμοποιούνται σήμερα. Οι σημαντικότερες παράμετροι βάσει των 
οποίων αξιολογούνται οι οικογένειες ΟΚ αναφέρονται στη συνέχεια:

 Η δυνατότητα [οδήγησης] εξόδου (fan-out) δίνει το πλήθος των τυπικών φορτίων που η 
έξοδος μιας λογικής πύλης μπορεί να οδηγήσει, χωρίς να αποκλίνει από την κανονική λειτουρ-
γία της. Ένα τυπικό φορτίο συνήθως ορίζεται ως η τιμή της έντασης ρεύματος που απαιτεί-
ται από μία είσοδο μιας άλλης, όμοιας πύλης της ίδιας οικογένειας.
Η δυνατότητα [οδήγησης] εισόδου (fan-in) είναι το πλήθος εισόδων που έχει μία πύλη.
Η κατανάλωση ισχύος (power dissipation) είναι η ισχύς που καταναλώνεται από την πύλη, 

η οποία πρέπει να διατεθεί από την τροφοδοσία του συστήματος.
Η καθυστέρηση διάδοσης (propagation delay) είναι ο μέσος χρόνος καθυστέρησης της με-

τάδοσης ενός σήματος από τις εισόδους της πύλης στην έξοδό της. Για παράδειγμα, εάν η 
είσοδος ενός αντιστροφέα αλλάξει από 0 σε 1, τότε η έξοδος θα αλλάξει από 1 σε 0, όμως όχι 
αμέσως, αλλά μετά από ένα χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την καθυστέρηση διάδο-
σης του αντιστροφέα.
Το περιθώριο θορύβου (noise margin) είναι η μέγιστη τάση εξωτερικού θορύβου που μπο-

ρεί να προστεθεί σε ένα σήμα εισόδου χωρίς να προκαλέσει ανεπιθύμητη αλλαγή στην έξοδο 
του κυκλώματος.

Σχεδιασμός κυκλωμάτων VLSI με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD)
Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που έχουν γεωμετρικά χαρακτηριστικά μεγέθους μικρότερου 
του ενός μικρού (1 μm, ενός εκατομμυριοστού του μέτρου) κατασκευάζονται με τη χρήση 
οπτικών μασκών που επιτρέπουν την επιλεκτική προβολή φωτός σε δίσκους πυριτίου (τσιπ). 
Πριν από την έκθεση στο φως, οι δίσκοι επικαλύπτονται με ένα φωτοευαίσθητο υλικό, το 
οποίο είτε μαλακώνει είτε σκληραίνει όταν εκτίθεται στο φως. Η αφαίρεση του μαλακωμένου 
ή μη σκληρημένου φωτοευαίσθητου υλικού αφήνει ακάλυπτες συγκεκριμένες περιοχές πυρι-
τίου, καθορισμένες από την μάσκα που έχει χρησιμοποιηθεί. Στις ακάλυπτες περιοχές εμφυ-
τεύονται άτομα συγκεκριμένων στοιχείων ως προσμείξεις, ώστε να δημιουργηθούν δομές 
ημιαγωγών που έχουν τις ηλεκτρικές ιδιότητες των τρανζίστορ και τις λογικές ιδιότητες των 
πυλών. Με τη διαδικασία σχεδίασης μετατρέπουμε τις λειτουργικές προδιαγραφές ή τη λει-
τουργική περιγραφή του κυκλώματος (δηλαδή τις προδιαγραφές ή την περιγραφή της λει-
τουργίας που το κύκλωμα πρέπει να επιτελεί) σε προδιαγραφές ή περιγραφή της αντίστοιχης 
δομής ημιαγωγών (δηλαδή σε προδιαγραφές ή περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του αντί-
στοιχου κυκλώματος πάνω στον κρύσταλλο πυριτίου).
Η σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων με κυκλώματα VLSI, τα οποία περιέχουν εκατομμύρια 

τρανζίστορ και πύλες, είναι τεράστια και πολύ απαιτητική δουλειά. Στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων, η ανάπτυξη και η επαλήθευση της ορθής λειτουργίας συστημάτων αυτής της 
πολυπλοκότητας είναι αδύνατο να γίνει χωρίς τη βοήθεια ειδικών εργαλείων CAD (computer-
aided design). Τα εργαλεία CAD είναι προγράμματα υπολογιστή, τα οποία χρησιμοποιούν μα-
θηματικές αναπαραστάσεις κυκλωμάτων και βοηθούν στην ανάπτυξη ψηφιακών κυκλωμά-
των μέσω της αυτοματοποίησης της διαδικασίας σχεδίασης. Η αυτοματοποίηση της σχεδία-
σης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (electronic design automation, EDA) καλύπτει όλες τις φάσεις 
της σχεδίασης των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Μία τυπική ροή ενεργειών σχεδίασης (design 

ELE 02_Digital Design 5nd.indd   67ELE 02_Digital Design 5nd.indd   67 6/9/2013   1:06:36 μμ6/9/2013   1:06:36 μμ



Ψηφιακή Σχεδίαση72

flow) για τη δημιουργία κυκλωμάτων VLSI αποτελείται από μία σειρά βημάτων που ξεκινάει 
με την εισαγωγή του σχεδίου της κυκλωματικής διάταξης στον υπολογιστή και ολοκληρώνε-
ται με την παραγωγή της βάσης δεδομένων, η οποία περιγράφει τις οπτικές μάσκες που θα 
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του ΟΚ. Υπάρχουν πλήθος τρόποι δημιουργίας ψηφια-
κών κυκλωμάτων σε πυρίτιο. Ο σχεδιαστής μπορεί να επιλέξει ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα 
εξειδικευμένο για συγκεκριμένες εφαρμογές (Application Specific Integrated Circuit, ή ASIC) ή 
μια προγραμματίσιμη από το χρήστη διάταξη πυλών (Field Programmable Gate Array ή FPGA) 
ή μια συσκευή προγραμματίσιμης λογικής (Programmable Logic Device ή PLD) ή, ακόμη και ένα 
ΟΚ σχεδιασμένο από την αρχή για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Για καθεμία από αυτές τις κατη-
γορίες ΟΚ υπάρχει ένα σύνολο εργαλείων CAD που παρέχουν το απαραίτητο λογισμικό για 
τη διευκόλυνση της κατασκευής του φυσικού κυκλώματος. Καθεμία δε από τις αντίστοιχες τε-
χνολογίες κυριαρχεί σε ένα ποσοστό της αγοράς ΟΚ. Το συγκεκριμένο ποσοστό κάθε τεχνο-
λογίας καθορίζεται από τη ζήτηση των αντίστοιχων προϊόντων στην αγορά και το κόστος 
που απαιτείται για την υλοποίηση των αντίστοιχων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
Αρκετά συστήματα CAD περιλαμβάνουν προγράμματα για τη δημιουργία και την επεξερ-

γασία σχηματικών διαγραμμάτων σε μία οθόνη υπολογιστή. Αυτή η εργασία ονομάζεται σύλ-
ληψη σχηματικού διαγράμματος ή εισαγωγή σχηματικού διαγράμματος (schematic capture ή 
schematic entry). Με τη βοήθεια κατάλληλων καταλόγων εντολών (menu) και εντολών που 
δίνονται μέσω του πληκτρολογίου και του ποντικιού, ένα πρόγραμμα επεξεργασίας σχηματι-
κών διαγραμμάτων μπορεί να σχεδιάσει διαγράμματα ψηφιακών κυκλωμάτων στην οθόνη του 
υπολογιστή. Τα ηλεκτρονικά ή λογικά στοιχεία που συνθέτουν το κύκλωμα είναι δυνατόν να 
ληφθούν από κατάλληλη βιβλιοθήκη του συστήματος, να τοποθετηθούν στην οθόνη και να δι-
ασυνδεθούν με γραμμές που αναπαριστούν γαλβανικές συνδέσεις (δηλαδή συνδέσεις με χρήση 
μετάλλου, αλλιώς καλώδια). Το λογισμικό εισαγωγής διαγραμμάτων δημιουργεί και διαχειρίζε-
ται μία βάση δεδομένων που περιέχει τις πληροφορίες που δημιουργούνται με τη σχεδίαση 
του σχηματικού διαγράμματος. Τα συστήματα αυτά έχουν ενσωματωμένα μοντέλα (δηλαδή 
μαθηματικές ή λειτουργικές περιγραφές) για τις βασικές πύλες και τα βασικά λειτουργικά 
υποσυστήματα. Τα μοντέλα αυτά επιτρέπουν την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας (π.χ., 
της λογικής συμπεριφοράς) και του σωστού χρονισμού του κυκλώματος. Η επαλήθευση επι-
τυγχάνεται με την εφαρμογή κατάλληλων ακολουθιών εισόδων στο συνολικό μοντέλο του 
κυκλώματος και τη χρήση ενός λογικού προσομοιωτή για τον προσδιορισμό των αντίστοιχων 
τιμών των εξόδων και την εκτύπωση των τελευταίων σε μορφή κειμένου ή γραφικών παρα-
στάσεων κυματομορφών.
Μία σημαντική εξέλιξη στη σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων είναι η χρήση γλωσσών πε-

ριγραφής υλικού (hardware description languages, HDL). Οι γλώσσες αυτές θυμίζουν γλώσσες 
προγραμματισμού υπολογιστών, αλλά είναι εξειδικευμένες ώστε να περιγράφουν ψηφιακά 
κυκλώματα. Χρησιμοποιούν δε ειδικές μορφές κειμένου για την παράσταση λογικών διαγραμ-
μάτων και άλλων ψηφιακών πληροφοριών, με σκοπό την περιγραφή της λειτουργίας και της 
δομής κυκλωμάτων. Η περιγραφή της λειτουργίας ενός κυκλώματος με χρήση μιας HDL μπο-
ρεί να είναι αφηρημένη, χωρίς αναφορές σε συγκεκριμένο υλικό, γεγονός που επιτρέπει στους 
σχεδιαστές να εστιάζουν την προσοχή τους σε υψηλότερου επιπέδου λειτουργικές λεπτομέ-
ρειες (όπως, παραδείγματος χάριν, το ότι ένα κύκλωμα πρέπει να ανιχνεύσει υπό συγκεκρι-
μένες συνθήκες μια συγκεκριμένη ακολουθία από 1 και 0 σε μία σειραϊκή μετάδοση δυαδικών 
δεδομένων), αντί να ασχολούνται με λεπτομέρειες σε επίπεδο τρανζίστορ. Οι περιγραφές κυ-
κλωμάτων ή συστημάτων με χρήση HDL (αποκαλούνται μοντέλα HDL) χρησιμοποιούνται στην 
προσομοίωση της συμπεριφοράς αυτών των κυκλωμάτων ή συστημάτων, ώστε να ελεγχθεί 
και να επαληθευτεί η ορθή λειτουργία των τελευταίων, πριν ξεκινήσει η διαδικασία κατασκευής 
των αντίστοιχων φυσικών κυκλωμάτων. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο κίνδυνος παραγω-
γής κυκλωμάτων που λειτουργούν λανθασμένα. Παράλληλα με την εξέλιξη των γλωσσών HDL 
για τη σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων, αναπτύχθηκαν εργαλεία για την αυτόματη και βέλ-
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τιστη σύνθεση των λογικών κυκλωμάτων που περιγράφεται από μοντέλα HDL. Αυτές οι τε-
χνολογικές εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε μία σχεδόν απόλυτη εξάρτηση της βιομηχανίας από 
εργαλεία σύνθεσης που είναι βασισμένα στις HDL και τις σχετικές μεθοδολογίες σχεδίασης των 
κυκλωμάτων που χρησιμοποιούνται στα σύνθετα ψηφιακά συστήματα. ∆ύο γλώσσες περι-
γραφής υλικού, η Verilog και η VHDL, έχουν εγκριθεί ως πρότυπα από το διεθνή επιστημονικό 
φορέα IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers [Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλε-
κτρονικών Μηχανικών]) και χρησιμοποιούνται από ομάδες σχεδίασης ψηφιακών συστημάτων 
σε όλο τον κόσμο. Η Verilog HDL θα περιγραφεί στην Ενότητα 3.10 και, λόγω της σημασίας 
της, αρκετές ασκήσεις και προβλήματα σχεδίασης που βασίζονται σε αυτή θα χρησιμοποιη-
θούν σε όλο το βιβλίο.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Οι απαντήσεις για τα προβλήματα που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) παρατίθενται στο τέλος 
του βιβλίου.

2.1 ∆είξτε την ισχύ των παρακάτω ταυτοτήτων με τη χρήση πινάκων αληθείας:
(α) Θεώρημα DeMorgan για τρεις μεταβλητές: (x + y + z)’ = x’y’z’ και (xyz)’ = x’ + y’ + z’
(β) Επιμεριστικός κανόνας: x + yz = (x + y)(x + z)
(γ) Επιμεριστικός κανόνας: x (y + z) = xy + xz
(δ) Προσεταιριστικός κανόνας: x + (y + z) = (x + y) + z
(ε) Προσεταιριστικός κανόνας και x(yz) = (xy)z

2.2 Απλοποιήστε τις παρακάτω εκφράσεις Boole, ώστε να αποκτήσουν τον ελάχιστο αριθμό 
παραγόντων:
(α)*    (β)*   
(γ)*   (δ)*   
(ε) 

 xy + xy �   
 xyz + x � y + xyz �   
   (a + b + c�)(a� b� + c)    
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(στ)  

(x + y) (x + y�)     

(A + B)� (A� + B�)�     
   a�bc + abc� + abc + a�bc�      
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2.3 Απλοποιήστε τις παρακάτω εκφράσεις Boole, ώστε να αποκτήσουν τον ελάχιστο αριθμό 
παραγόντων:
(α)*   (β)*  
(γ)*   (δ)*  
(ε)*  

   ABC + A�B + ABC�      
   (x + y)� (x� + y�)      

   (BC� + A�D) (AB� + CD�)      
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(στ) 

   x � yz + xz   

 xy + x(wz + wz�)   

   (a� + c�) (a + b� + c�)      
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2.4 Απλοποιήστε τις παρακάτω εκφράσεις Boole, ώστε να αποκτήσουν τον αριθμό παραγόντων 
που υποδεικνύεται:
(α)*   
(β)*   
(γ)*   
(δ)*   
(ε) 

τρεις παράγοντες
τρεις παράγοντες
έναν παράγοντα
τέσσερις παράγοντες
δύο παράγοντες

   A�C� + ABC + AC�    
  (x�y� + z)� + z + xy + wz    

A�B(D� + C�D) + B(A + A�CD)    

(A� + C) (A� + C�) (A + B + C�D)    

   ABC'D + A'BD + ABCD  
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2.5 Σχεδιάστε λογικά διαγράμματα των κυκλωμάτων που υλοποιούν τις αρχικές και τις απλοποι-
ημένες εκφράσεις Boole του Προβλήματος 2.2.

2.6 Σχεδιάστε λογικά διαγράμματα των κυκλωμάτων που υλοποιούν τις αρχικές και τις απλοποι-
ημένες εκφράσεις Boole του Προβλήματος 2.3.

2.7 Σχεδιάστε λογικά διαγράμματα των κυκλωμάτων που υλοποιούν τις αρχικές και τις απλοποι-
ημένες εκφράσεις Boole του Προβλήματος 2.4.

2.8 Βρείτε το συμπλήρωμα του F = wx + yz και μετά δείξτε ότι FF’ = 0 και F + F’ = 1.

2.9 Βρείτε το συμπλήρωμα των παρακάτω εκφράσεων:
(α)*     β  
(γ) 

 xy� + x�y      ( )    (a + c) (a + b�) (a� + b + c�)   

   z + z�(v�w + xy)      
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2.10 Με δεδομένες τις συναρτήσεις Boole F1 και F2, αποδείξτε ότι:

ELE 02_Digital Design 5nd.indd   69ELE 02_Digital Design 5nd.indd   69 6/9/2013   1:06:36 μμ6/9/2013   1:06:36 μμ



Ψηφιακή Σχεδίαση74

(α) Η συνάρτηση Boole Ε = F1 + F2 είναι το άθροισμα των ελαχιστόρων των F1 και F2.
(β) Η συνάρτηση Boole G = F1F2 περιέχει μόνο τους ελαχιστόρους που είναι κοινοί στις F1

και F2.

2.11 Γράψτε τον πίνακα αληθείας των συναρτήσεων:
(α)*  F = xy + xy� + y�z      ( )    F =   bc + a�c�      
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β

2.12 Μπορούμε να εκτελέσουμε κάποια λογική πράξη σε ακολουθίες από bit (αποκαλούνται επί-
σης συμβολοσειρές), εάν θεωρήσουμε ότι η συγκεκριμένη πράξη εκτελείται ταυτόχρονα σε 
κάθε ζεύγος bit της ίδιας τάξης (η πράξη αυτή ονομάζεται πράξη-ανά-bit [bitwise]). Με δεδο-
μένες δύο συμβολοσειρές των οκτώ bit, Α = 1011000 1 και B = 10101100, βρείτε τα (8-bit)
αποτελέσματα των ακόλουθων λογικών πράξεων-ανά-bit: 
( )* AND  ( ) OR  ( )* XOR  ( )* NOT  A   ( ) NOT  B    

M02_MANO4208_05_SE_C02.indd 69 21/11/11 2:07 PM

α*                     β                  γ                       δ                           ε 
2.13 Σχεδιάστε λογικά διαγράμματα για την υλοποίηση των επόμενων εκφράσεων Boole:

(α) 
(β)  
(γ)  
(δ) 
(ε)  
(στ) 

   y = [(u + x�) (y� + z)]   

   y = (u �  y)� + x   

   y = (u� + x�) (y + z�)   

   y = u(x �  z) + y�   
   y = u + yz + uxy   

   y = u + x + x�(u + y�)      
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2.14 Υλοποιήστε τη συνάρτηση Boole

   F = xy +  x�y� +  y�z   
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(α) με AND, OR και αντιστροφείς
(β)*  με OR και αντιστροφείς
(γ) με AND και αντιστροφείς
(δ) με NAND και αντιστροφείς και
(ε) με NOR και αντιστροφείς.

2.15* Απλοποιήστε τις επόμενες συναρτήσεις Boole T1 και T2, ώστε να αποκτήσουν τον ελάχιστο
αριθμό παραγόντων:

  A    B    C    T  1    T  2  

 0  0  0  1  0 
 0  0  1  1  0 

 0  1  0  1  0 

 0  1  1  0  1 

 1  0  0  0  1 

 1  0  1  0  1 

 1  1  0  0  1 

 1  1  1  0  1 
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2.16 Το λογικό άθροισμα όλων των ελαχιστόρων μιας συνάρτησης Boole n μεταβλητών είναι 1.
(α) Αποδείξτε την προηγούμενη πρόταση για n = 3.
(β) Προτείνετε μια γενική απόδειξη.

2.17 Βρείτε τον πίνακα αληθείας των επόμενων συναρτήσεων και εκφράστε κάθε συνάρτηση ως 
άθροισμα ελαχιστόρων και ως γινόμενο μεγιστόρων:
(α)* 
(γ) 

β
δ

 (b + cd)(c + bd)      ( )    (cd + b�c + bd�)(b + d)   

   (c� + d)(b + c�)      ( )    bd� + acd� + ab�c + a�c�      
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2.18 Θεωρήστε τη συνάρτηση Boole

   F = xy�z +  x�y�z +  w�xy +  wx�y +  wxy   

M02_MANO4208_05_SE_C02.indd   70 21/11/11   2:07 PM
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(α) Βρείτε τον πίνακα αληθείας της F.
(β) Σχεδιάστε το λογικό διάγραμμα χρησιμοποιώντας την αρχική έκφραση Boole.
(γ)* Χρησιμοποιήστε ιδιότητες της άλγεβρας Boole για να απλοποιήσετε τη συνάρτηση στον 

ελάχιστο αριθμό παραγόντων.
(δ) Βρείτε τον πίνακα αληθείας της συνάρτησης από την απλοποιημένη έκφραση και δείξτε 

ότι είναι ο ίδιος με αυτόν του (α).
(ε) Σχεδιάστε το λογικό διάγραμμα χρησιμοποιώντας την απλοποιημένη έκφραση και συ-

γκρίνετε το συνολικό αριθμό πυλών με αυτόν του διαγράμματος του (β).

2.19* Εκφράστε την επόμενη συνάρτηση ως άθροισμα ελαχιστόρων και ως γινόμενο μεγιστόρων:

   F(A, B, C, D) = B�D + A�D + BD     

M02_MANO4208_05_SE_C02.indd   71 21/11/11   2:07 PM

2.20 Εκφράστε το συμπλήρωμα των παρακάτω συναρτήσεων ως άθροισμα ελαχιστόρων:

(α) 
(β) 

p p

   F(A,B ,C, D) = g(2, 4, 7, 10, 12, 14)   

   F ( x, y, z ) =  w (3, 5, 7)      
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2.21 Μετατρέψτε καθεμία από τις επόμενες κανονικές μορφές στην άλλη κανονική μορφή:

(α) 
(β) 

g

   F(x, y, z) = g(1, 3, 5)   

   F(A, B, C, D)   = w (3, 5, 8, 11)      
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2.22* Μετατρέψτε καθεμία από τις επόμενες εκφράσεις σε άθροισμα γινομένων και σε γινόμενο 
αθροισμάτων:
(α) 
(β) 

  ( u + xw )( x + u�v )  

     x� +  x(x +  y�)(y +  z�)        
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2.23 Σχεδιάστε το λογικό διάγραμμα που αντιστοιχεί στις επόμενες εκφράσεις Boole, χωρίς να 
απλοποιήσετε τις τελευταίες:
(α) 
(β) 
(γ) 
(δ) 

     BC� +  AB +  ACD     

     (A +  B)(C +  D)(A� +  B +  D)     

     (AB +  A�B�)(CD� +  C�D)     

   A + CD + (A + D')(C' + D)      
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2.24 Αποδείξτε ότι η δυϊκή μορφή του αποκλειστικού-OR ισούται με το συμπλήρωμά της.

2.25 Χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις Boole που αντιστοιχούν στις δυαδικές πράξεις που ορίζονται 
στον Πίνακα 2.8, αποδείξτε τα εξής:
(α) Η πράξη αποτροπής δεν είναι αντιμεταθετική ούτε προσεταιριστική.
(β) Η πράξη αποκλειστικού-OR είναι αντιμεταθετική και προσεταιριστική.

2.26 ∆είξτε ότι μία πύλη NAND θετικής λογικής είναι μία πύλη NOT αρνητικής λογικής και αντί-
στροφα.

2.27 Γράψτε τις συναρτήσεις Boole και σχεδιάστε το λογικό διάγραμμα του κυκλώματος, του οποίου 
οι έξοδοι a, b και c ορίζονται από τον επόμενο πίνακα αληθείας:

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2.27

  f  1    f  2   a  b  c 

 1  1  0  0  0 

 0  1  0  0  1 

 1  0  0  1  0 

 1  1  0  1  1 

 1  0  1  0  0 

 0  1  1  0  1 

 1  0  1  1  1 
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2.28 Γράψτε τις συναρτήσεις Boole και κατασκευάστε τους πίνακες αληθείας που περιγράφουν 
τις εξόδους των κυκλωμάτων που ορίζονται από τα λογικά διαγράμματα του Σχήματος Π2.28.

2.29  Βρείτε εάν η ακόλουθη Boolean έκφραση δίνει αποτέλεσμα αληθές ή ψευδές.

   x�y� + x�z + x�z� = x�z� + y�z� + x�z     
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a

b

c

d

e

y

a

b

c

d

e

f

y2

y1

(β)(α)

ΣΧΗΜΑ Π2.28

2.30  Γράψτε την ακόλουθη Boolean έκφραση σε μορφή αθροίσματος γινομένων:

   (b + d)(a� + b� + c)     

M02_MANO4208_05_SE_C02.indd   72 21/11/11   2:07 PM

2.31  Γράψτε την ακόλουθη Boolean έκφραση σε μορφή αθροίσματος γινομένων:

   a�b + a�c� + abc      

M02_MANO4208_05_SE_C02.indd   72 21/11/11   2:07 PM

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

1. Boole, G. 1854. An Investigation of the Laws of Thought. New York: Dover.
2. Dietmeyer, D. L. 1988. Logic Design of Digital Systems, 3rd ed. Boston: Allyn and Bacon.
3. Huntington, E. V. Sets of independent postulates for the algebra of logic. Trans. Am. Math. Soc., 5

(1904): 288–309.
4. IEEE Standard Hardware Description Language Based on the Verilog Hardware Description Language,

Language Reference Manual (LRM), IEEE Std.1364-1995, 1996, 2001, 2005, The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, Piscataway, NJ.

5. IEEE Standard VHDL Language Reference Manual (LRM), IEEE Std. 1076-1987, 1988, The Institute
of Electrical and Electronics Engineers, Piscataway, NJ.

6. Mano, M. M. & C. R. Kime. 2000. Logic and Computer Design Fundamentals, 2nd ed. Upper Saddle 
River, NJ: Prentice Hall.

7. Shannon, C. E. A symbolic analysis of relay and switching circuits. Trans. AIEE, 57 (1938): 713–723.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ WEB
Algebraic field (αλγεβρικό πεδίο)
Boolean logic (λογική Boole)
Boolean gates (λογικές πύλες) 
Bipolar transistor (διπολικό τρανζίστορ)
Field-effect transistor (τρανζίστορ επίδρασης πεδίου)
Emitter-coupled logic (λογική συζευγμένου εκπομπού)
TTL logic (λογική TTL)
CMOS logic (λογική CMOS) 
CMOS process (διαδικασία κατασκευής CMOS)
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