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Com recurso a uma linguagem simples e clara, pedagogicamente cuidada, mas não abdicando do rigor técnico e científico, este manual introduz os principais fundamentos da Eletrónica Digital e apresenta diversas metodologias que permitem conceber circuitos digitais, com
diferentes níveis de complexidade (combinacionais, sequenciais e microssistemas compostos
por uma unidade de dados e uma unidade de controlo). Para que o leitor consolide os conceitos expostos, projetos práticos ilustram a teoria exposta.
Nos doze capítulos do livro são abordados os principais conteúdos da Eletrónica digital:
• Conceitos base, tais como abstração digital, processo de conversão de um sinal analógico para digital binário, conversão entre sistemas de numeração, entre outros.
• Códigos utilizados pelos sistemas digitais binários.
• Operadores lógicos, as portas lógicas e suas principais características físicas.
• Métodos de simplificação de expressões algébricas e a otimização multinível.
• Famílias lógicas e características.
• Análise e projeto de circuitos combinacionais (desenho hierárquico e circuitos iterativos).
• Circuitos combinacionais: comunicação (codificadores, descodificadores, multiplexers, demultiplexers e detetores/corretores de erros), aritméticos (somadores, subtratores, multiplicadores e comparadores) e de memória (ROM, PROM, EPROM, UVPROM e EEPROM).
• Elementos base de um circuito sequencial (Básculas e Flip-Flops), aplicações (registos e
contadores) e especificações temporais.
• Análise e projeto de circuitos sequenciais (conversão entre os modelos Mealy e Moore,
máquinas de estado autocorretoras, eliminação de estados equivalentes, uso de lógica
MSI e LSI e projeto de circuitos compostos por várias máquinas de estado).
• Projeto de sistemas digitais (método ad hoc, lógica discreta e unidade de controlo microprogramada).
O público-alvo deste livro são os estudantes dos diferentes cursos de Engenharia que, nas
suas unidades curriculares, abordem matérias de eletrónica digital.
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Prefácio
A eletrónica é uma área da física aplicada fundamental na vida moderna e
essencial para a realização das mais diversas tarefas do quotidiano. A sua crescente
importância tem vindo a influenciar os curricula de vários cursos, tendo-se tornado
numa disciplina elementar, à semelhança da matemática e da informática, em cursos
de engenharia.
O âmbito da eletrónica é muito vasto, podendo ser dividido em dois subgrupos: a
eletrónica analógica e a eletrónica digital. A primeira permite interagir diretamente
com o meio físico, pois este é maioritariamente analógico. A segunda, pelo contrário,
não pode interagir diretamente com o meio, o que lhe permite processar informação
de forma mais exata, simples e precisa. No entanto, os dispositivos digitais necessitam da eletrónica analógica para poderem interagir com o meio, o que nos permite
concluir que ambos os subgrupos são essenciais.
Devido à extensão do tema, este manual apenas aborda a temática da eletrónica
digital, sendo a temática da eletrónica analógica exposta num outro manual do mesmo
autor intitulado Electrónica Analógica – Princípios, Análise e Projectos.
O presente manual visa servir de elemento de apoio a unidades curriculares
relacionadas com sistemas digitais, podendo ser utilizado de forma profícua por alunos de engenharia e técnicos de eletrónica com experiência prática, mas sem bases
teóricas, no desenvolvimento de sistemas digitais de nível 1 (circuitos combinacionais),
nível 2 (circuitos sequenciais) e nível 3 (microssistemas compostos por uma unidade
de dados e uma unidade de controlo).

Capítulo 1

Introdução

Um sistema é constituído por elementos que trabalham em conjunto com o propósito de alcançar um determinado objetivo, sendo composto por várias entradas e
saídas que se relacionam de acordo com uma determinada função, a qual expressa
o seu comportamento. Os sistemas podem ser agrupados em digitais, analógicos e
híbridos.
O computador é um exemplo paradigmático de um sistema digital que pode ser
categorizado em diferentes classes: computador de secretária (muitas vezes designado por desktop), portátil ou laptop, supercomputadores, servidores, sistemas embebidos, entre outros. Cada um destes computadores, apesar de deter diferentes requisitos, apresenta a mesma estrutura genérica sendo composto pelo processador, pela
memória e por dispositivos de controlo das entradas e das saídas.
O processador tem como função manipular a informação, a qual provém maioritariamente da memória. Por sua vez, a memória permite o armazenamento temporário dos dados e das instruções que o processador irá executar. Os dispositivos de
entrada permitem captar os dados do exterior, enquanto que os dispositivos de saída
possibilitam transferir a informação processada pelo computador para o exterior (utilizador ou sistemas físicos).
Os dispositivos de entrada e de saída dependem da aplicação e do tipo de computador usado. Assim, no caso de um desktop, alguns dos dispositivos de entrada
mais comuns são o teclado e o rato, e os de saída são o monitor e a impressora; no
caso de um servidor, os dispositivos de entrada e saída são a rede e os sistemas de
arquivo; e, nos sistemas embebidos, os dispositivos de entrada são sensores e os
dispositivos de saída são os atuadores.
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Os sistemas embebidos são desenvolvidos para uma aplicação específica, como
por exemplo, para televisores, telemóveis, aparelhos de GPS, máquinas de lavar
roupa e louça, micro-ondas, relógios digitais, impressoras, monitores, projetores, calculadoras digitais, câmaras digitais, entre muitas outras aplicações. Logo, possuem
uma função específica, o que os torna bastante mais baratos do que um desktop.
Este último representa um computador de propósito geral que permite executar as
mais diversas tarefas.
Os sistemas embebidos, como por exemplo, o microcontrolador contido numa
câmara digital, necessitam de interagir com o meio. Para o efeito, utilizam sensores
que representam dispositivos analógicos que convertem uma grandeza física, como
por exemplo a luz, num sinal elétrico de tensão ou corrente. As grandezas elétricas
referidas, a tensão e a corrente, contêm informação que necessita de ser processada. O processamento desta informação, através do seu armazenamento, transmissão ou manipulação, é efetuado pelos sistemas digitais, pois estes são mais fiáveis, mais simples e baratos do que os sistemas analógicos. O conjunto dos sistemas digitais e analógicos representa um sistema híbrido, pelo que se poderá concluir
que uma câmara digital representa um sistema hibrido.
Da mesma forma, um desktop, conjuntamente com os seus periféricos, pode ser
considerado um sistema híbrido, pois necessita de comunicar com o exterior, utilizando para o efeito, os seus periféricos. Podemos dar como exemplo de dispositivos
de entrada uma webcam ou um microfone. Estes dispositivos permitem captar imagens e som, que são grandezas analógicas, para que possam ser processadas
posteriormente pelo computador. Por sua vez, a informação processada pelo computador necessita muitas vezes de ser compreendida pelo ser humano e/ou sistemas físicos, pelo que são necessários dispositivos de saída, como por exemplo, os
dispositivos áudio que convertem a informação processada pelo computador em
som.
O processamento de informação é fundamental nas sociedades modernas sendo
maioritariamente realizado pelos sistemas digitais: seja num sistema embebido contido num comando do televisor, o qual permite a comunicação e controlo do televisor; seja num desktop, o qual permite o processamento de texto, acesso ao e-mail,
Internet, redes sociais, compras on-line, etc., ou num supercomputador que permite
a simulação computacional de modelos matemáticos complexos utilizados, por
exemplo, nas previsões meteorológicas.
Para que os sistemas digitais possam processar as grandezas físicas é necessário recorrer à abstração digital, ou seja, converter os sinais analógicos originais,
habitualmente representados na forma de um sinal elétrico analógico, em sinais digitais binários. Para o efeito, é necessário efetuar um conjunto de três operações: a
amostragem, a quantização e a codificação, as quais serão discutidas neste capítulo.

INTRODUÇÃO
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No entanto, antes de abordar a conversão analógico-digital, importa compreender o que são grandezas digitais e como é que estas se relacionam com as grandezas físicas que, na sua grande maioria, são analógicas. Esta temática será abordada
na próxima secção.

1.1. Abstração digital
A grande maioria das grandezas físicas assume naturalmente valores analógicos, ou seja, variam de forma gradual ou contínua. Considere-se, como exemplo, um
velocímetro analógico de um carro, quando o carro atinge a velocidade de 100 km/h,
o ponteiro do velocímetro necessitou de percorrer todos os possíveis valores reais
entre o 0 e o 100. O conjunto de valores indicados é infinito, representando portanto
uma grandeza analógica que torna o seu processamento no formato digital inexequível.
Desta forma, houve a necessidade de limitar a representação da informação a
processar. Para o efeito, surgiram os velocímetros digitais que apenas representam
números inteiros, ou seja, de acordo com este novo velocímetro a velocidade do
carro passa automaticamente de um número inteiro para o outro, sendo ignorada a
parte fracionária do número. Contudo não é isso que sucede, na medida em que
esta aproximação reduz a quantidade de informação a processar. Por exemplo, na
situação anterior o número total de valores diferentes que o velocímetro terá que
apresentar é de 101, sendo esta uma representação digital.
A grande diferença entre os sinais analógicos e digitais prende-se com o facto
dos primeiros variarem de forma contínua, não apresentando variações bruscas
entre dois valores consecutivos, ao contrário dos sinais digitais que são representados por degraus, com variações bruscas entre dois valores consecutivos. Este facto
sucede porque os sinais digitais apenas podem assumir valores digitais.
Quando os sinais digitais utilizam apenas dois possíveis valores designam-se por
sinais digitais binários. A grande maioria dos aparelhos eletrónicos que utilizamos no
quotidiano é composta por circuitos digitais binários que lidam com sinais digitais
binários. Quando é utilizada a chamada lógica positiva, o maior valor do sinal
designa-se por valor lógico 1 ou verdadeiro e o menor valor do sinal designa-se por
valor lógico 0 ou falso.
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Os dispositivos eletrónicos, como os circuitos digitais binários, funcionam à base de
tensões elétricas. O motivo desta escolha deve-se fundamentalmente a dois fatores:
•

Prático – todos os edifícios possuem uma tomada elétrica que nos disponibiliza
eletricidade.

•

Tecnologia conhecida – como a eletrónica é uma tecnologia madura o desenvolvimento de circuitos elétricos torna-se mais fácil.

Os circuitos eletrónicos sejam digitais ou analógicos, possuem componentes tais
como transístores, resistências e condensadores. No entanto, enquanto um circuito
analógico lida com uma enorme diversidade de valores de tensão elétrica, os dispositivos digitais são concebidos para lidarem apenas com duas gamas de tensão
designadas por: o ‘zero’ binário e o ‘um’ binário. A tensão elétrica representa a energia, por unidade de carga, necessária para movimentar as cargas elétricas, sendo
uma grandeza física analógica, que se caracteriza por conter bastante ruído gerado
pelo meio envolvente. Para evitar que o ruído dos sinais de tensão possa conduzir a
uma incorreta interpretação do valor binário (1 ou 0), os dispositivos digitais binários
são concebidos de forma a interpretarem os valores de tensão da seguinte forma:
•

‘zero’ binário (0) → corresponde a um valor analógico pertencente ao conjunto
de tensões elétricas [ 0 V, 0.8 V ].

•

Indefinido → corresponde a um valor analógico pertencente ao conjunto de tensões elétricas ] 0.8 V, 2 V [. Neste caso, o dispositivo pode interpretar o valor
binário como ‘zero’ binário ou ‘um’ binário, não sendo possível prever a sua tradução.

•

‘um’ binário (1) → corresponde a um valor analógico pertencente ao conjunto
de tensões [ 2 V, 5 V ].

As especificações apresentadas são designadas por abstração digital e permitem
justificar grande parte das vantagens que os sistemas digitais apresentam sobre os
sistemas analógicos. As gamas de tensão apresentadas anteriormente referem-se
apenas à tecnologia TTL (transistor transistor logic), outras tecnologias utilizadas na
conceção de circuitos digitais possuem outras gamas de tensão.
Se os intervalos de tensão correspondentes aos valores lógicos 0 e 1 forem respeitados à entrada de um circuito digital e, portanto, não ocorrer a situação de indefinido, na saída do circuito digital será gerada sempre uma tensão que se situa num
dos intervalos de tensão definidos pelo 0 ou 1 lógico. Esta situação não ocorre nos
sistemas puramente analógicos, pois um pequeno erro à entrada propaga-se ao
longo dos diferentes subsistemas, podendo traduzir-se num erro significativo na
saída. Para reduzir esses erros e aumentar a exatidão dos circuitos analógicos, é
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imperativo conceber circuitos analógicos consideravelmente mais complexos, o que
aumenta consideravelmente os custos de conceção. Deste modo, para melhorar a
performance destes dispositivos, sem aumentar consideravelmente o seu custo,
introduziram-se os dispositivos digitais. A grande maioria dos circuitos eletrónicos
modernos é composta por sistemas analógicos, que permitem a interação entre os
sistemas digitais e o meio, e por sistemas digitais cuja principal função consiste em
processar a informação.
Tendo em consideração as observações anteriores é possível concluir que se os
componentes de eletrónica digital respeitarem as especificações anteriores, o projetista de circuitos digitais não necessita de se preocupar com o circuito eletrónico
subjacente a esse componente. Esta extrapolação é usualmente designada por abstração digital.
Um dos componentes fundamentais da eletrónica digital é o inversor (NOT ), a
partir do qual é possível conceber outros elementos de eletrónica digital. A função do
inversor é inverter o valor lógico que se encontra na sua entrada, ou seja, quando na
entrada surge um ‘0’ lógico, na saída deve aparecer um ‘1’ lógico e vice-versa. A
forma mais simples de implementar este circuito é através de um interruptor como se
pode constatar na Figura 1.1a.

Figura 1.1. Inversor: (a) princípio de funcionamento
e (b) composição de um inversor da família TTL
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Quando o interruptor da Figura 1.1a é pressionado, o valor lógico da entrada corresponde ao ‘1’ lógico; se, pelo contrário, não for pressionado, o valor lógico da
entrada corresponde ao ‘0’ lógico. Desta forma quando:
•

O interruptor é pressionado, a saída é ligada aos zero Volts, produzindo um ‘0’
lógico que corresponde ao valor lógico oposto ao da entrada.

•

O interruptor não é pressionado, a saída é desligada do GND, ficando, portanto,
ligada ao VCC por intermédio da carga o que permite produzir um ‘1’ lógico.

Do ponto de vista prático, o interruptor é substituído por um transístor, que é um
interruptor extremamente rápido que pode ser controlado eletronicamente. Por outro
lado, a carga é substituída por uma resistência pull-up que permite simultaneamente
limitar o valor da corrente no circuito e aumentar o valor da tensão de saída para
próximo dos 5 Volts, como se pode observar na Figura 1.1b. Assim,
•

Quando na entrada do circuito inversor se aplica uma tensão Ventrada ∈[ 0 V,
0.8 V ], na saída será gerada uma tensão Vsaída ∈ [ 2 V, 5 V ].

•

Quando na entrada do circuito inversor se aplica uma tensão Ventrada ∈[ 2 V, 5 V ],
na saída será gerada uma tensão Vsaída ∈ [ 0 V, 0.8 V ].

Quando se transmite um sinal elétrico através de um cabo, o meio ambiente ou
outros aparelhos eletrónicos adjacentes podem induzir ruído elétrico, o qual pode ser
mal interpretado pelo sistema digital que se encontra a jusante. Para mitigar este
fenómeno, o conjunto das tensões correspondentes aos valores digitais 0 e 1 são
mais pequenos na saída do que na entrada do sistema digital.
Importa referir que nem todos os sistemas digitais operam com sinais de tensão
ou de corrente, por exemplo, o disco duro do computador (HD) utiliza o campo magnético e a memória principal (RAM) cargas elétricas.

1.2. Processo de conversão de um sinal analógico
para digital binário
Como foi referido anteriormente, os sistemas digitais não compreendem grandezas analógicas, sendo portanto necessário converter os valores analógicos dos
sinais do mundo real para valores digitais que possam ser compreendidos pelos
sistemas digitais. Esta conversão é efetuada por um circuito designado por conversor analógico-digital (A/D), o qual é composto por componentes digitais e analógicos.
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Com recurso a uma linguagem simples e clara, pedagogicamente cuidada, mas não abdicando do rigor técnico e científico, este manual introduz os principais fundamentos da Eletrónica Digital e apresenta diversas metodologias que permitem conceber circuitos digitais, com
diferentes níveis de complexidade (combinacionais, sequenciais e microssistemas compostos
por uma unidade de dados e uma unidade de controlo). Para que o leitor consolide os conceitos expostos, projetos práticos ilustram a teoria exposta.
Nos doze capítulos do livro são abordados os principais conteúdos da Eletrónica digital:
• Conceitos base, tais como abstração digital, processo de conversão de um sinal analógico para digital binário, conversão entre sistemas de numeração, entre outros.
• Códigos utilizados pelos sistemas digitais binários.
• Operadores lógicos, as portas lógicas e suas principais características físicas.
• Métodos de simplificação de expressões algébricas e a otimização multinível.
• Famílias lógicas e características.
• Análise e projeto de circuitos combinacionais (desenho hierárquico e circuitos iterativos).
• Circuitos combinacionais: comunicação (codificadores, descodificadores, multiplexers, demultiplexers e detetores/corretores de erros), aritméticos (somadores, subtratores, multiplicadores e comparadores) e de memória (ROM, PROM, EPROM, UVPROM e EEPROM).
• Elementos base de um circuito sequencial (Básculas e Flip-Flops), aplicações (registos e
contadores) e especificações temporais.
• Análise e projeto de circuitos sequenciais (conversão entre os modelos Mealy e Moore,
máquinas de estado autocorretoras, eliminação de estados equivalentes, uso de lógica
MSI e LSI e projeto de circuitos compostos por várias máquinas de estado).
• Projeto de sistemas digitais (método ad hoc, lógica discreta e unidade de controlo microprogramada).
O público-alvo deste livro são os estudantes dos diferentes cursos de Engenharia que, nas
suas unidades curriculares, abordem matérias de eletrónica digital.
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