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M-1111A - CIRCUITOS LÓGICOS DIGITAIS

1. Objetivos

Estudar os conceitos básicos dos Circuitos Lógicos Digitais.

2. Experiência 01:  LÓGICA E PORT A “OR”

1. Para o circuito abaixo, aterre (GND) o ânodo dos diodos D3 e D4. A partir deste momento
chamaremos o ground (GND) de “nível lógico 0”, ou simplesmente “0”.

2. Meça a tensão sobre o resistor R4:
R:   ___________________________________________________________________

3. Conecte o ânodo do diodo D3 no positivo da alimentação (por favor, não se esqueça
de retirar o nível “0” antes). A partir deste momento chamaremos o positivo da fonte de
“nível lógico 1”, ou simplesmente “1”.

4. Meça a tensão sobre o resistor R4:
R:    ___________________________________________________________________

5. Levando em consideração aos referenciais atribuídos aos níveis lógicos “0” e “1”, qual
o nível lógico apresentou-se sobre o resistor R4?

R:   ___________________________________________________________________

6. A tensão medida foi exatamente igual aos valores atribuídos (0V ou 12V) ? Explique
por quê.

R: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. Agora conecte o nível “1” no ânodo do diodo D4. Em relação à tensão medida
anteriormente, algo mudou? Retorne o nível lógico “0” no ânodo do diodo D3, mas sem
alterar nada em D4. Trocou-se o nível lógico sobre o resistor R4?

R: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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8. Você deve ter observado que efetuamos exatamente 4 combinações com as entradas
e em cada uma das combinações obtivemos um nível de tensão sobre o resistor R4.
Com base nisso, preencha a tabela abaixo:

:odoidododonâonetneserpocigóllevíN
4RerboslevíN

3D 4D

)V0(0 0

0 )ccV(1

1 0

1 1

9. Conforme dados obtidos na tabela acima, qual (is) conclusão (ões) observada (s) com
relação à lógica ensaiada, a “lógica OR” ?

R: __________________________________________________________________
          ____________________________________________________________________________________________________
          ____________________________________________________________________________________________________
          ___________________________________________________________________________________________________

10. Se  ao invés de 0V e Vcc aplicássemos 6V no ânodo de algum diodo, qual nível lógico
seria apresentado na saída (resistor R4)?

R: __________________________________________________________________

11. Você pôde analisar que a partir do momento que o diodo conduz, podemos considerar
de forma bem grosseira que o nível lógico presente sobre R4 é “1”. Seguindo esse
raciocínio, teoricamente qual o nível de tensão mínimo devemos inserir no ânodo dos
diodos para que o resistor R4 “enxergue” o nível lógico “1” ?

R: __________________________________________________________________
          ____________________________________________________________________________________________________
          ____________________________________________________________________________________________________

12. A função desempenhada por esse circuito será agora representada por este símbolo:

Este símbolo é o da função lógica “OR”. Os dois terminais da esquerda representam a
entrada, enquanto o terminal da direita representa a saída.
Mediante a isto, refaça todo o processo de combinações, porém utilize uma das quatro
portas lógicas contidas no circuito integrado CI 4-4071.
Obs: Não esqueça de alimentar o circuito integrado com 12V , vide indicação nos
terminais da placa.
Relate se ocorreu alguma mudança em relação aos níveis lógicos obtidos com a lógica de
diodos:
R: __________________________________________________________________
          ____________________________________________________________________________________________________
          ______________________________________________________________________________________________________
           _____________________________________________________________________________________________________
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3. Experiência 02:  LÓGICA E PORT A “AND”

1. Para o circuito abaixo, aterre (GND) o cátodo dos diodos D1 e D2.

2. Meça a tensão sobre o resistor R3:
R: __________________________________________________________________

3. Conecte o cátodo do diodo D1 no positivo da alimentação.

4. Meça a tensão sobre o resistor R3:
R: __________________________________________________________________

5. Levando em consideração aos referenciais atribuídos aos níveis lógicos “0” e “1”, qual
o nível lógico apresentou-se sobre o resistor R3?

R: __________________________________________________________________

6. A  tensão medida foi exatamente igual aos valores atribuídos (0V ou 12V) ? Explique
por quê.

R: __________________________________________________________________
          ____________________________________________________________________________________________________

7. Agora conecte o nível “1” no cátodo do diodo D2. Em relação à tensão medida
anteriormente, algo mudou? Retorne o nível lógico “0” no cátodo do diodo D1, mas sem
alterar nada em D2. Trocou-se o nível lógico sobre o re.sistor R3?

R: __________________________________________________________________

8. Você deve ter observado que efetuamos exatamente 4 combinações com as entradas
e em cada uma das combinações obtivemos um nível de tensão sobre o resistor R4.
Com base nisso, preencha a tabela abaixo:

:odoidododonâonetneserpocigóllevíN
3RerboslevíN

1D 2D

)V0(0 0

0 )ccV(1

1 0

1 1
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9. Em relação aos dados obtidos na tabela acima, qual (is) conclusão (ões) observada (s)
com relação à lógica ensaiada, a “lógica AND”?

R: __________________________________________________________________
           ______________________________________________________________________________________________________

10. A função desempenhada por esse circuito será agora representada por este símbolo:

Este símbolo é o da função lógica “AND”. Os dois terminais da esquerda representam a
entrada, enquanto o terminal da direita representa a saída.
Mediante a isto, refaça todo o processo de combinações, porém utilize uma das quatro
portas lógicas contidas no circuito integrado CI 1-4081.
Relate se ocorreu alguma mudança em relação aos níveis lógicos obtidos com a lógica de
diodos:
R: __________________________________________________________________
          ____________________________________________________________________________________________________
            _____________________________________________________________________________________________________
           ____________________________________________________________________________________________________

4. Experiência 03:  LÓGICA E PORT A “NOT”

1. Para o circuito abaixo, aterre (GND) o resistor de base R1 do transistor.

2. Meça a tensão sobre o coletor-emissor de TR1:
R: __________________________________________________________________

3. Conecte o resistor de base R1 no positivo da alimentação.

4. Meça a tensão sobre o coletor-emissor de TR1:
R: __________________________________________________________________

5. Levando em consideração aos referenciais atribuídos aos níveis lógicos “0” e “1”, qual
o nível lógico apresentou-se na saída do circuito (coletor do transistor) nos itens “2” e
“4”?

R: __________________________________________________________________
          _____________________________________________________________________________________________________
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6. Você deve ter observado que efetuamos exatamente 2 combinações de entrada, ou
seja, ou aplicamos nível lógico “0” ou nível lógico “1” no resistor de base. Preencha a
tabela abaixo:

)1R(otiucricodadartneanetneserpocigóllevíN )roteloc(adíasedocigóllevíN

0

1

7. Em relação aos dados obtidos na tabela acima, qual (is) conclusão (ões) observada (s)
com relação à lógica ensaiada, a “lógica NOT”?

R: __________________________________________________________________
          _____________________________________________________________________________________________________

8. A função desempenhada por esse circuito será agora representada por este símbolo:

Este símbolo é o da função lógica “NOT”. O terminal da esquerda representa a entrada,
enquanto o terminal da direita representa a saída.
Mediante a isto, refaça todo o processo de combinações, porém utilize uma das quatro
portas lógicas contidas no circuito integrado CI 13.
Relate se ocorreu alguma mudança em relação aos níveis lógicos obtidos com a lógica de
diodos:
R: __________________________________________________________________
             ______________________________________________________________________________________________________
               ______________________________________________________________________________________________________

9. Qual o papel desempenhado pelo resistor R2?
R: __________________________________________________________________
             _____________________________________________________________________________________________________
            ______________________________________________________________________________________________________
             ______________________________________________________________________________________________________

5. Experiência 04:  LÓGICA E PORT A “XOR”

1. Temos uma porta lógica especial, denominada lógica “XOR” ou “OU exclusivo”,
representada por este símbolo:

2. Utilize uma das portas disponíveis no CI12 e preencha a tabela abaixo, levando em
consideração todos os conceitos aprendidos nas experiências anteriores desta unidade:

sadartnesanetneserpocigóllevíN adíasanlevíN

)V0(0 0

0 )ccV(1

1 0

1 1
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3. Conforme a tabela acima, a saída estará em nível lógico alto em quais condições? Qual
sua conclusão?

R: __________________________________________________________________
            ______________________________________________________________________________________________________

4. Internamente, a lógica XOR é equivalente ao circuito abaixo:

Ou seja, a saída estará em nível lógico “1” quando: AB’+A’B.

5. Seu objetivo será montar o circuito do item “4”, porém somente utilizando a lógica de
diodos e/ou transistores. Não temos duas portas “AND” e nem duas portas “NOT” com
as respectivas lógicas, por isso utilize a mistura de portas com lógicas de diodos/
transistor com circuitos integrados. Para ajudar, eis o respectivo circuito abaixo:

Fique a vontade em utilizar as portas lógicas que preferir nos CIs, pode-se fazer uso de
LEDs sinalizadores externos, desde que NÃO consumam uma corrente superior a 3mA.

6. Preencha a tabela da verdade abaixo:

sadartnesanetneserpocigóllevíN adíasanlevíN

)V0(0 0

0 )ccV(1

1 0

1 1

7. Houve alguma alteração em relação aos níveis lógicos das duas tabelas preenchidas
nesta experiência?

R: __________________________________________________________________

Manual sujeito a alterações sem aviso prévio.
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