
Electrónica dixital. 4º ESO  http://www.tecnoloxia.org/electronica/dixital.php 

Problemas:

1. Temos tres depósitos de auga de 5000, 6000 e 10000 litros. Queremos que se acenda unha 
bomba de auga cando quedan baleiros dous deles, ou cando queda baleiro o de 10000 litros. 
Realiza a táboa de verdade do circuíto dixital que cumpre esas condicións, e obtén a función de 
saída a partires da táboa. 

2. Temos tres detectores de fume no taller de tecnoloxía; A, B e C. Queremos que se active unha 
alarma de incendios cando os tres detecten fume, ou cando o detecten o B e o C á vez. Realiza a 
táboa de verdade e representa o circuíto empregando portas lóxicas.

3. Nun sistema determinado, para realizar unha función específica, débese actuar sobre un ou 
outro dos dous pulsadores dispoñibles. Pídese:

a) táboa de verdade do proceso

b) Realizar o esquema de dous circuítos, un eléctrico e outro electrónico que realicen a 
función indicada.

4. O control da luz dunha escaleira realízase mediante os interruptores A e B colocados nos 
extremos da mesma. Pídese:

a) Táboa de verdade

b) Función lóxica

c) Representación mediante portas lóxicas

5.  Deséxase instalar un sistema de seguridade nunha vivenda composto por uns sensores, unha 
alarma sonora e un circuíto de control.

 Cando o sistema está activado (pechando un interruptor), un timbre deberá soar cando 
algunha das dúas ventás da vivenda se abra

 Se o sistema non está activado (interruptor aberto), o timbre non soará aínda que se 
abra algunha das ventás, ou as dúas á vez.

Deseña un circuíto electrónico utilizando portas NOT, OR e AND de dúas entradas.

6. Unha bomba de auga contrólase dende tres interruptores A, B e C, de xeito que funciona 
soamente cando se pechan dous dos interruptores á vez. Obter o circuíto lóxico deste 
automatismo.
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7.  O funcionamento dun montacargas está regulado mediante tres captadores situados debaixo 
do mesmo. Debe funcionar en baleiro (ningún captador accionado) e con cargas de entre 10 e 100 
kg (captadores A e B) accionados, e debe estar parado para cargas menores de 10 kg (captador A 
accionado) ou superiores a 100 kg (os tres captadores accionados).

O captador A está accionado sempre que o B estea accionado. Ademais, os captadores A e B 
están accionados cando está o C. Pídese:

a) Táboa de verdade

b) Función lóxica do automatismo

c) Diagrama lóxico do circuíto

8.  Nun automóbil de dúas portas acéndense as luces interiores cando se desactiva algún dos 
actuadores existentes en cada porta, ou cando o condutor preme no actuador manual que se 
atopa preto do retrovisor. 

Pídese:

a) Táboa de verdade

b) Mapa de Karnaugh

c) Expresión lóxica mínima e diagrama lóxico do circuíto

9. Nunha habitación existe unha instalación de alumeado controlada dende tres puntos mediante 
dous conmutadores e un inversor.

Pídese:

a) Táboa de verdade

b) Mapa de Karnaugh

c) Expresión lóxica mínima e diagrama lóxico do circuíto

10.  Un contactor para accionamento dun motor eléctrico está gobernado por tres finais de carreira 
A, B e C, de xeito que funciona se se cumpre algunha das seguintes condicións:

 A accionado;  B e C en repouso

 A en repouso; B e C accionados

 A e B en repouso; C accionado

 A e B accionados; C en repouso

Pídese:

a) Táboa de verdade

b) Mapa de Karnaugh

c) Expresión lóxica mínima e diagrama lóxico do circuíto
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