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TEMA 3 – ELECTRÒNICA DIGITAL 

 

1- Introducció 

2- Sistemes de numeració 
3- Sistema de numeració binari 
4- Sistema de numeració hexadecimal 
5- Àlgebra de Boole, àlgebra de conjunts 
6- Operacions lògiques 

a. Funció unió o suma lògica 
b. Funció intersecció o multiplicació 
c. Funció de negació lògica o complementari 

7- Portes lògiques 
a. Funció NOR 
b. Funció NAND 
c. Propietats de l’àlgebra de Boole 

8- Funcions lògiques, taules de veritat 
9- Simplificació de funcions 

a. Simplificació mitjançant propietats 
b. Simplificació mitjançant mapes de Karnaugh 

10- Implementació de funcions amb portes de tot tipus 
a. Funció or-exclusiva o EXOR 

11- Implementació de funcions amb portes NAND o NOR 
a. Exemple 1 
b. Exemple 2 
c. Exemple 3 
d. Exemple 4 

12- Resolució de problemes lògics 
a. Identificar entrades i sortides 
b. Crear la taula de veritat 
c. Obtenir la funció simplificada 
d. Implementar la funció 
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1 – INTRODUCCIÓ 

L'electrònica digital, en troba en ple desenvolupament, la major part dels sistemes electrònics es basen 
en ella. 

En aquest tema estudiarem les bases sobre les que s'assenta. Sistemes de numeració i àlgebra de Boole. 
També obtindrem funcions, aprendrem a simplificar-la, crear circuits que les implementen. Amb tot això 
obtindrem un disseny que servirà per resoldre un problema real. 

Existeixen una gran diversitat de sistemes digitals, tan sols estudiarem una petita part, amb la qual fer-
nos a la idea del seu ús. 

 

 Un senyal analògic és aquell que pot tenir infinits 
valors, positius i/o negatius. Mentre que el senyal 
digital només pot tenir dos valors 1 o 0. 

A l'exemple de la figura, el senyal digital pren el 
valor 1 quan supera el valor a, i pren valor 0 quan 
descendeix per sota del valor b. Quan el senyal 
roman entre els valors a i b. Es manté amb el valor 
anterior. 

Això suposa un gran avantatge, fa que el senyal 
digital tingui un alt grau d'immunitat enfront de 
variacions en la transmissió de dades. 

Però té l'inconvenient que per transmetre un senyal 
analògic hem de fer un mostreig del senyal, 

codificar-la i posteriorment transmetre-la en format digital i repetir el procés invers. Per aconseguir 
obtenir el  senyal analògic original tots aquests passos han de fer-se molt ràpidament. Encara que els 
sistemes electrònics digitals actuals treballen a velocitats prou altes com per realitzar-lo i obtenir 
resultats satisfactoris. 

El mostreig d'un senyal consisteix a convertir el seu valor en un valor binari, pel que és necessari estar 
familiaritzat amb els sistemes de numeració. 

 

 

2- SISTEMES DE NUMERACIÓ 

Es defineix la base d'un sistema de numeració com el nombre de símbols diferents que té. Normalment 
treballem amb el sistema decimal que té 10 dígits: 0,  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

La representació d'un nombre N en un sistema de base b, pot realitzar-se mitjançant el desenvolupament 
en forma polinòmica. 
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N = an bn + a n-1 bn-1 + ... + a1 b1 + a0 b
0 + a1 b1 + ... on: b: base del sistema, i ai: coeficient que representen 

els xifres del nombres. 

 

Per exemple: 

a) el nombre 723,54 en base 10, el podem expressar: 723.54 = 7 x 102 + 2 x 101 + 3 x 100 + 5 x 10-1 + 4 x 
10-2 

b) el nombre 523, 74 en base 8, el podem expressar: 523,74 =  5 x 82 + 2 x 81 + 3 x 8-1 + 4 x 8-2 

 

 

3 – SISTEMA DE NUMERACIÓ BINARI 

Consta de dos dígits el 0 i l'1. A cadascun d'ells se l'anomena bit (binary digit). La manera de dir en aquest sistema 
és similar al decimal, és a dir: 0, 1, 10, 11, 100, 110, 111, 1000, ... 

Per canviar un número de sistema binari a decimal es procedeix de la manera següent: 

Primer s'expressa el nombre binari en el seu polinomi equivalent, a continuació es calcula el polinomi i el resultat 
és el nombre en base 10 

abcde, fg(2) = N (10) 

N = a24 + b23 + c22 + d21 + e20 + f2-1 + g2-2 

De la coma a l'esquerra són els exponents positius i de la coma a la dreta són els exponents negatius. 

  

Per exemple: 

a) el nombre 11010,11 en base 2, el podem expressar en base 10: 

11010,11 = 1 x 24 + 1 x 23 + 0 x 22 + 1 x 21  + 0 x 20 +  1 x 2 -1 + 1 x 2-2  

 és a dir 16 + 8 + 0 + 2 + 0 + 0.5 + 0.25 = 26,75 

Fixa't bé com es calcula la part decimal 

b) el nombre 101011,101 en base 2, el podem expressar en base 10: 

1 x 25 + 0 x24 + 1 x 23 + 0 x 22 + 1 x 21 + 1 x 20 + 1 x 2-1 + 0 x 2-2 + 1 x 2-3  

 és a dir 32 + 0 +8 + 0 + 2 + 1 + 0,5 + 0 + 0,125 = 43,625 
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Per a realitzar el canvi decimal a base binària es procedeix com 
s'indica a continuació: 

Es divideix el nombre decimal entre dos, contínuament fins que 
totes les restes i quocients siguin 0 o 1. El nombre binari serà el 
format per l'últim quocient (bit de més pes) i totes les restes. 

Per exemple: 

El nombre 37 en base decimal, el podem expressar: 

 

 

 

4 – SISTEMA DE NUMERACIÓ HEXADECIMAL 

Consta de setze (16) dígits, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E i F. 

La manera de comptar en aquest sistema és similar al decimal, és a dir: 0, 1, 2, ..., E, F, 10, 11, 12, ..., 1E, 1F, 20, 21, 
22, ... 2E, 2F, 30, 31, 32, ... 3E, 3F, ... 

L'equivalència entre hexadecimal i decimal és: 

HEX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

DEC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Per canviar un número de sistema hexadecimal a decimal es procedeix de la manera següent: 

Primer s'expressa el nombre hexadecimal en el seu polinomi equivalent, a continuació es calcula el polinomi i el 
resultat és el nombre en base 10. 

... abcde (16) = N (10) 

N = a164 + b163 + c162 + d161 + e160 

Per exemple: 

a) el nombre 3A1 en base 16, el podem expressar en base 10: 

3 x 162 + (A)10 x 161 + 1 x 160 = 768 + 160 + 1 = 929 

b) el nombre 3BF8 en base 16, el podem expressar en base 10: 

3 x 163 + (B)11 x 162 + (F) 15 x 161 + 8 x 160 = 12288 + 2816 + 240 + 8 = 15352 

Per a realitzar el canvi de base decimal a base hexadecimal es procedeix com s'indica a continuació: 
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Es divideix el nombre decimal entre 16, contínuament fins que totes les restes i quocients siguin valors entre 0 i 15 
(F). El nombre hexadecimal serà el format per l'últim quocient (bit de més pes) i totes les restes. 

Per exemple: 

El nombre 3571 en base decimal, el podem expressar: 

La fàcil conversió que té aquest sistema amb el binari el fa 
molt atractiu. 

L'equivalència entre hexadecimal, decimal i binari és: 

hexadecimal decimal binari 

0 0 0000 

1 1 0001 

2 2 0010 

3 3 0011 

4 4 0100 

5 5 0101 

6 6 0110 

7 7 0111 

8 8 1000 

9 9 1001 

10 A 1010 

11 B 1011 

12 C 1100 

13 D 1101 

14 E 1110 

15 f 1111 

 

Per canviar un número de sistema binari a hexadecimal es procedeix de la manera següent: 

Primer s'agrupa el nombre binari en blocs de quatre bits començant pel bit de menys pes. Després es converteix 
cada un dels grups en el seu equivalent hexadecimal. 

Per exemple: 

a) el nombre 11101011011 en base 2, el podem expressar en base 16: 111,0101,1011 = 75B 

b) el nombre 11011010110110 en base 2, el podem expressar en base 16: 11,0110,1011,0110 = 36B6 

Per canviar un número de sistema hexadecimal a binari es procedeix de manera similar: 

Primer es converteix cada dígit hexadecimal en el seu equivalent binari de quatre bits. Després s'agrupen i ja està 
resolt: 

Per exemple: 

a) el nombre 15E8 en base 16, el podem expressar en base 2: 15E8 = 0001,0101,1110,1000 = 0001010111101000 

b) el nombre 123 en base 16, el podem expressar en base 2: 123 = 0001,0010,0011 = 000100100011 
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5- ÀLGEBRA DE BOOLE, ÀLGEBRA DE CONJUNTS 

 

Al 1847 el matemàtic anglès George Boole va descobrir un àlgebra que 
afecta conjunts de dos tipus, conjunt buit i conjunt ple. 

Aquesta àlgebra es pot extrapolar a sistemes que tenen dos estats 
estables, "0" i "1", encès i apagat, obert i tancat, ... 

 

 

 

 6- OPERACIONS LÒGIQUES 

L'àlgebra de conjunts es va desenvolupar amb les operacions d'unió de conjunts (U) (+), intersecció (∩) (·) i el 
complementari. 

 

D'ara en endavant denotarem a la unió com (+) i a la intersecció com (·). 
Ull!!! No són la suma i la multiplicació ordinàries. 

Les operacions lògiques es poden representar com a funcions: 

Per a la unió: S = A + B 

Per a la intersecció: S = A · B 

Complementari o negació: S = Ā 

On els conjunts A i B (variables) poden tenir els dos estats 0, 1. 

 

 

6.1- Funció unió o suma lògica (+) 

S = a + b 

La funció pren valor lògic "1" quan a ó b valen "1". També se la coneix com a funció OR (O). Una altra forma de 

representar-lo és l'anomenada taula de veritat. 
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La taula de veritat, representa a la banda esquerra totes les combinacions que es 
poden donar de les variables i a la part dreta el valor que pren la funció per a cada 
un d'ells. 

 

6.2- Funció intersecció o multiplicació lògica (·) 

S = a · b 

La funció pren valor lògic "1" quan a i b valen "1". També se la coneix com a funció 

AND (Y). Una altra forma de representar-lo és la taula de veritat. 

 

6.3- Funció de negació lògica o complementari (¯) 

S = ā 

La funció pren valor lògic "1" quan a val "0" i pren el valor "0" quan a val "1". 

També se la coneix com a funció inversió. Una altra forma de representar-la és la 
taula de veritat. 

 

Els símbols que representen aquestes funcions es poden veure a 
continuació: 

 

Els símbols antics encara es poden veure en nombrosos llocs pel que els 
representem, però ja no s'han d'utilitzar. 
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7 – PORTES LÒGIQUES 

Les portes lògiques són components físics (electrònics, elèctrics, mecànics, pneumàtics, ..) capaços de realitzar les 
operacions lògiques. 

 

A continuació s'implementen les tres portes lògiques amb interruptors. 

A la porta suma (OR), quan es tanca l'interruptor a ó el b, o els dos, llueix la 

bombeta. 

A la porta multiplicació (AND), només quan es tanca l’interruptor a i el b 

llueix la bombeta. 

La porta inversora té encesa la bombeta, i deixa d'estar-ho quan actuem 
sobre l'interruptor a, normalment tancat. 

Les portes lògiques es troben comercialitzades en diversos formats. 

El més famós és el format electrònic, ja que ocupa molt poc espai i el seu 
cost és molt baix. Es comercialitzen múltiples formats, tecnologies i 

característiques electròniques, No és l'objectiu d'aquesta unitat entrar en tan detall, de manera que mostrarem un 
exemple sense entrar massa en detalls. 

Les portes electròniques corresponen a famílies lògiques, una de les més utilitzades és la TTL (Transistor Transistor 

Logic). El circuit 7432 en les seves diferents versions ( L, LS, S, ...), integra quatre portes suma (OR) de dues 

entrades en un encapsulat de 14 patilles, dues de les quals són de l'alimentació +5V (14) i massa (7). 

 

L'aspecte d'aquest circuit integrat es pot veure a continuació: 

 

 

D'altra banda el circuit 7408 integra també quatre portes, però ara de 

multiplicació (AND) i els seus terminals d'alimentació. Aquest és el seu 

aspecte: 
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El circuit 7404 integra 6 portes inversores amb els terminals 
d'alimentació. Aquest és el seu aspecte: 

 

 

 

 

 

Per a utilitzar una d'aquestes portes s'ha d'alimentar el circuit a 5 Volts i 
connectar els terminals d'aquesta porta. Cadascuna d'elles és independent 
de la resta. 

Existeixen altres portes que són la combinació de les anteriors, la NOR i la 
NAND, que també es comercialitzen. 

 

 

7.1- Funció NOR  

 

La funció pren valor lògic "1" quan a i b valen "0". És la negació de l'OR. 

Aquesta és la seva taula de veritat: 

 

7.2- Funció NAND 

 

 

La funció pren valor lògic "1" quan a ó b valen "0". És la negació de AND. Aquesta és la seva taula de veritat.  



               Tecnologia – 4t ESO                                                                     UD 3 ELECTRÒNICA DIGITAL       - 10 - 
 

©© Aula Z – Mario Domènech i Conxita Sabartrés   

 

El seu símbol normalitzat seria el següent, també es mostra el símbol antic en desús que no s'ha d'utilitzar:  

 

Aquest és l'aspecte dels circuits que les contenen: 

 

 

 

 

7.3- Propietats de l'àlgebra de Boole 

Per a tota variable a, b, c que pertany al conjunt de l'àlgebra de Boole es compleix: 

1) Propietat commutativa: 

a + b = b + a 

a · b = b · a 

2) Propietat associativa: 

a + b + c = a + (b + c ) 

a · b · c = a · (b · c) 
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3) Propietat distributiva: 

a · (b + c) = a · b + a · c 

a + (b · c) = (a + b) · (a + c) ALERTA!! 

4) Elements neutres: són el "0" per a la suma i l'"1" per al  producte. 

a + 0 = a 

a · 1 = a 

5) Elements absorbents: són l'"1" per a la suma i el "0" per al producte. 

a +1 = 1 

a · 0 = 0 

6) Llei del complementari: 

a + ā = a 

a · ā = a 

7) Idempotent: 

a +  a = a 

a · a = a 

8) Simplificativa: 

a + a · b = a         a · (1 + b) = a  

a · (a + b) = a       a · a + a · b = a · (1 + b) = a 

Teorema de Morgan 
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7 – FUNCIONS LÒGIQUES, TAULA DE VERITAT 

La funció lògica S, és una expressió algebraica en la qual es relacionen les variables independents (a, b, c, ...) 
mitjançant les operacions lògiques. 

Per exemple: 

 

La forma més simple de definir una funció lògica és mitjançant la seva taula de veritat. Consisteix en establir totes 
les possibles combinacions de les variables independents en forma de taula, i indicar el valor de S per a cadascuna 
d'elles. El nombre total de combinacions és 2n, essent n el nombre d'elles. 

El primer pas en la resolució de circuits lògics és l’obtenció de la taula de veritat i posteriorment obtenir la funció 
lògica a partir d'aquesta. A continuació es mostra com obtenir la funció a partir de la taula de veritat. 

Per exemple, una funció lògica de tres variables pot ser: 

On: 

quan a = 0, b = 0, c = 0 la funció S = 0 

quan a = 0, b = 0, c = 1, la funció S = 1 

i així amb la resta de les combinacions. 

 

 

Es pot obtenir de dues maneres, com a suma de productes (minterms) o com a producte de sumes (maxterms). 

Per exemple: 

Les funcions S1 i S2 són deferents 

Per a obtenir la funció en suma de productes (minterms) s'opera de la manera següent: S'han de prendre totes les 
combinacions possibles de les variables on la funció té com a valor "1", assignat el nom de la variable quan val "1" 
i en nom negat quan val "0", multiplicant les variables d'una combinació i se sumen tots els termes obtinguts 
d'aquesta manera. 

Per exemple, a la taula anterior tenim: 

 

Per a obtenir la funció en productes de sumes (maxterms) s'opera de la manera següent: S'han de prendre totes les 
combinacions possibles de les variables on la funció té com a valor 0, assignat el nom de la variable quan val 0 i en 
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nom negat quan val 1, sumant les variables d'una combinació i es multipliquen tots els termes obtinguts d'aquesta 
manera. 

Per exemple, a la taula de veritat anterior tenim: 

 

Amb l'únic fi de no complicar massa el tema només tractarem l'obtenció de funcions i la seva simplificació per 
minterms (suma de productes). 

 

 

9- SIMPLIFICACIÓ DE FUNCIONS 

Tal com obtenim una funció a partir de la taula de veritat, no es tracta de l'expressió més reduïda de la mateixa. Pel 
que fa necessari simplificar-la. 

Com més baix és la mida de la funció, és més ràpida la seva resolució i el cost econòmic d'implementació també és 
menor. 

9.1- Simplificació mitjançant propietats 

Es tracta d'aplicar les propietats i teoremes de l'àlgebra de Boole per a obtenir una funció més reduïda. 

Per explicar aquest mètode el millor és emprar una funció com a exemple: 

 

a) Primer agrupem termes en parelles que tinguin el major nombre de variables iguals. Es pot utilitzar el mateix 
terme diverses vegades si és necessari. Propietat distributiva. 

 

b) Les parelles: 

Llei del complementari. 

 

c) Traiem l'1. L'element neutre per a la multiplicació. 

 

Aquesta és l'expressió simplificada de la funció inicial. Generalment és necessari aplicar més propietats fins arribar-
hi. 
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9.2- Simplificació mitjançant mapes de Karnaugh 

 

És el mètode gràfic de simplificació que es fa servir quan s'utilitzen poques variables. Es tracta d'una taula on es 
col·loquen les variables de manera que la intersecció de les variables s'obté el valor que pren la funció per a 
aquestes variables. A més la distribució és tal que sempre les combinacions adjacents (que es diferencien en un bit) 
queden juntes. 

 

El mapa de dues variables és: 

Els valors interns 0, 1, 2 i 3 indiquen la combinació natural de les variables a i b, 
que prenguessin els valors "0" o "1" segons correspongui. 

 

 

 

 

Per a obtenir un mapa de tres variables es crea el simètric del de dues 
variables i s'afegeix una variable nova de valor "1" per al nou. Això 
pot fer-se horitzontalment o verticalment. 

Ara el valor de cada combinació ha de col·locar-se en la cel·la 
corresponent. 

 

 

 

 

 

 

 

Per a obtenir el mapa de quatre variables, es parteix 
del mapa de tres i creem el simètric horitzontal i 
vertical de l'anterior. Posem la nova variable i li 
afegim "0" als valors del mapa antic i "1" als del mapa 
nou. 

S'opera de la mateixa manera per a crear la resta de 
mapes. 
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Per a obtenir l'expressió simplificada d'una funció amb aquest sistema es procedeix de la manera següent: 

o Un cop seleccionat el mapa segons sigui el nombre de variables, a partir de la taula de veritat se 
situen els "1" o "0" a la cel·la corresponent. En el cas que existeixin termes indefinits (X) es prenen 
com a "1" 0o "0" a cada cel·la com més interessi. 

o Formar grups d'uns, amb el següent criteri: 
 Es pren tots els uns que no es puguin agrupar amb cap altre. 
 Es formen grups de dos uns que no puguin formar grups de quatre. 
 Es formen grups de quatre uns que no puguin formar grups de vuits. 
 .... 
 Quan es cobreix tots els uns s'atura el procés. 
 Cada grup d'uns ha de formar una figura de quatre costats tenint en compte que el mapa 

es tanca pels extrems laterals, superior i inferior. 
o Un cop establerts els grups s'obté l'expressió de S. Aquesta serà una suma de tants termes com a 

grups diferents d'uns hi hagi. Per a cada un dels grups, si una variable pren el valor "0" a la meitat 
de les caselles i "1" en l'altra meitat, no apareixerà el terme; si pren el valor "1" en totes les 
caselles del grup apareixerà de forma directa; i si pren el valor "0", de manera inversa. 

Veiem ara un exemple: 

Obtenir simplificada pel mètode de Karnaugh la funció lògica: 

 

Creem el mapa de Karnaugh i col·loquem el 
valor de la funció a cada cel·la. 

 

 

 

 I agrupem els uns 

Obtenim l'expressió de S a partir dels grups: 

Grup (1,3) = a · c; b  varia el seu valor i no apareix. 

Grup (3,7) = a · b; c varia el seu valor i no apareix. 

Grup (4) = a· b · c 

Després la funció serà: S = a · c + a · b + a · b · c 

Observem que encara es pot simplificar una mica més la funció aplicant la propietat distributiva: 

S = a · (c + b) + a · b · c 
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10- IMPLEMENTACIÓ DE FUNCIONS AMB PORTES DE TOT TIPUS 

Un cop obtinguda la funció simplificada, podem implementar-la amb portes lògiques que la resoldran. 

Si en la funció apareixen tots els termes negats en primer lloc realitzem la negació de totes les variables i després 
les operacions. 

Donada la funció: 

 

la seva implementació serà: 

 

Per implementar-la necessitarem un circuit 7404 (2 
portes inversores),un circuit 7408 (2 portes AND) i un 
circuit 7432 (1 porta OR). En total 5 portes en 2 CI. 

La funció també es troba integrada en un circuit 
electrònic i se la coneix amb el nom de or-exclusiva 
(EXOR). 

 

 

 

 

10.1- Funció or-exclusiva o (EXOR) 

 

 

La funció pren el valor lògic "1" quan a ó b valen "1" i pren el valor lògic "0" quan 
a i b són iguals. La seva taula de veritat és: 

 

El seu símbol actual i el símbol antic i en desús és:  
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El circuit 7486 integra portes EXOR de dues entrades en un encapsulat de 14 patilles, dues de les quals són la 
d'alimentació + 5V (14) i massa (7). 

L'aspecte d'aquest circuit integrat és: 

 

Com a exemple podem veure la funció S = a · (c + d) + a · b · c, la seva implementació en portes de tot tipus és: 

 

 

Per implementar-la necessitem: 

un circuit 7404 (3 portes inversores), 

un circuit 7408 (2 portes AND) i  

un circuit 7432 (3 portes OR).  

Total 8 portes en 3 CI.  

 

 
Ens interessa buscar la manera d'implementar la funció que ocupi el menor nombre possible de portes i de circuits 
integrats. En aquest món tan competitiu, el mínim de circuits implica menor cost i menor quantitat de portes 
implica major rapidesa a l'hora de resoldre la funció. 
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11-IMPLEMENTACIÓ DE FUNCIONS AMB PORTES NAND O NOR 

Tota funció pot expressar-se en funció de multiplicacions i negacions o de sumes i negacions. 

A partir de portes NAND pot obtenir portes inversores, i AND 

 

A partir de portes NOR pot obtenir portes inversores, i OR. 

 

Per implementar una funció amb portes NAND hem de convertir-la en multiplicacions i negacions. Per això 
utilitzarem els teoremes de Morgan 

 

 

11.1- Exemple 1 

Donada la funció: 

   

per canviar la suma per una multiplicació seguint els passos: 

1- Fer una doble inversió en tota la funció. 

 

2- Aplicar el teorema de Morgan sobre la inversió de baix i convertir la negació de termes sumats a la multiplicació 
de termes negats. 

 

3- Amb això ja tenim tota la funció convertida en multiplicacions i negacions i es pot implementar amb portes 
NAND. 



               Tecnologia – 4t ESO                                                                     UD 3 ELECTRÒNICA DIGITAL       - 19 - 
 

©© Aula Z – Mario Domènech i Conxita Sabartrés   

 

Per implementar-la necessitem: 

2 circuits 7400 (4 + 1 portes NAND). 

Això suposa un estalvi respecte la utilització de 
portes de tot tipus. 

 

 

 

Per implementar una funció amb portes NOR hem de convertir-la en sumes i negacions. 

També utilitzarem els teoremes de Morgan. 

 

 

11.2- Exemple 2 

Donada la funció 

 

per canviar les multiplicacions per sumes seguint els passos: 

1- Fer una doble inversió sobre cadascuna de les multiplicacions. 

 

2- Aplicar el teorema de Morgan sobre la inversió de baix i convertir la negació de termes multiplicats en la suma 
de termes negats. 

 

3- Ara traiem la doble inversió de les variables que la tenen. 
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4- Amb això ja tenim tota la funció convertida en sumes i negacions i es pot implementar amb portes NOR. 

 

Per implementar-la necessitem: 

2 circuits 7402 ( 4 + 2 portes NOR). 

Això també suposa un estalvi respecte la utilització de portes de tot tipus, però apareix una porta més, fent la 
resolució de la funció més lenta que la de portes de tot tipus. 

 

11.3- Exemple 3 

Donada la funció 

 

canvis la seva expressió per a ser implementada en portes NAND: 

1- Fem una doble inversió a tota la funció: 

 

2- Aplicarem el teorema de Morgan sobre la inversió de baix i convertim la negació de termes sumats en la 
multiplicació de termes negats. 

 

3- Per a eliminar la suma de l'interior del parèntesi realitzem una doble inversió del parèntesi. 

 

4- Apliquem el teorema de Morgan sobre la inversió inferior del parèntesi i per tant canvia la suma per la 
multiplicació. 
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5- Ara eliminem la doble inversió de la variable c i ja està solucionat. 

 

 

 

11.4- Exemple 4 

Donada la funció 

 

Canvia la seva expressió per a ser implementada en portes NOR 

1- Fem una doble inversió en una part i a l'altra de la suma. 

 

2- Apliquem el teorema de Morgan sobre la inversió de baix i convertim la negació dels termes multiplicats a la 
suma de termes negats. 

 

3- Ara eliminem la doble inversió de les variables a i b i ja ho tenim resolt. 
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12- RESOLUCIÓ DE PROBLEMES LÒGICS 

Per resoldre un problema real s'ha de seguir el passos següents: 

1- Identificar les entrades i sortides del sistema. Les entrades seran les variables que prendran al valor "0" o "1" en 
cada cas. Les sortides valdran "1" quan hagin d'activar-se. 

2- Crear la taula de veritat amb totes les variables d'entrada per a cada sortida. 

3- Obtenir la funció simplificada, bé utilitzant les propietats de l'àlgebra de Boole o bé mitjançant el mapa de 
Karnaugh. 

4- Implementar la funció amb portes de tot tipus, portes NAND i portes NOR. 

Es triarà la implementació que utilitzi el menor nombre de circuits integrats i de portes. Un menor nombre de 
portes implica major velocitat en l'obtenció de la sortida. Un menor nombre de circuits implica menor cost del 
circuit. 

Per a il·lustrar el mètode plantegem el següent exercici: 

Una màquina expenedora de refrescs pot subministrar aigua 
fresca, aigua amb llimona i aigua amb taronja. Però no pot 
subministrar mai llimona només, taronja sola, ni llimona amb 
taronja sola o amb aigua. 

Els refrescs es troben a l'interior d'uns dipòsits. La quantitat 
adequada de cada líquid surt quan s'activa l'electrovàlvula 
corresponent, Sa (aigua), SI (llimona), Sn (taronja). I un cop caigut 
el líquid surt fins el got si està activada la sortida general (ST), i es 
troba el got al seu lloc (V). 

Per seleccionar el líquid que volem, tenim tres polsadors Pa (aigua), Pl (llimona) i Pn (taronja). 
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Han de prémer un o dos segons el que desitgem, però recordar que si es premen els que no correspon no ha de 
sortir res. 

Anem a dissenyar el circuit digital capaç de resoldre el problema i triar aquell capaç de resoldre el problema amb 
més promptitud i menor cost. 

 

12.1- Identificar entrades i sortides 

ENTRADES: seran els polsadors Pa, Pl, Pn i el sensor que detecta la presència del vas V. 

Ja que el problema no especifica res entenem que un polsador premut serà "1" i no premut serà "0". Quan hi ha 
got V serà "1" i quan no hi ha got V serà "0". 

SORTIDES: seran totes les electrovàlvules sobre les quals cal actuar, Sa, Sl, Cn i ST. 

Com tampoc diu res al respecte quan l'electrovàlvula en qüestió valgui "1" permetrà que surti la quantitat de líquid 
necessari. 

 

12.2- Crear la taula de veritat 

Com que hi ha quatre entrades i quatre sortides hauríem de crear quatre taules de veritat, una per a cada sortida. 
Però per a simplificar i donar una visió més general, sobre una mateixa taula de veritat anem a col·locar les quatre 
sortides, que s'han de resoldre de forma independent cadascuna d'elles. 

Després la taula ha de tenir 24 combinacions = 16. 

Si triem la variable d'entrada d'existència de got , la de major pes, 
després de d'aigua i després les altres dues i tindrem una visió més fàcil 
del problema. 

 

 

 

L'ordre de situació de les sortides no importa ja que són independents. 

A la taula observem que només es permet que surti el refresc quan hi 
hagi got. 
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12.3- Obtenir la funció simplificada 

En aquest cas hem d'obtenir quatre funcions. 

La funció de l'electrovàlvula ST i Sa és la mateixa. 

 

Si la simplifiquem per mitjà del mapa de Karnaugh, tindrem dos grups (12,14) i ( 13,12), en el primer Pl varia i no es 
té en compte i en el segon Pn varia i no es té en compte. 

 

 

La resta de variables no es poden simplificar ja que només tenen un terme en el qual val "1". 

 

 

12.4- Implementar la funció 

En implementar-la podem aprofitar una part de la funció si es pot per a les altres. Per exemple V · Pa és comú a 
totes. 
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Per implementar-la necessitem un circuit 7404 (2 portes inversores), dos circuits 7408 (6 portes AND) i un circuit 
7432 (1 porta OR). 

Total 9 portes a 4 CI. 

Ara amb portes NAND, les funcions quedaran: 

 

 

 



               Tecnologia – 4t ESO                                                                     UD 3 ELECTRÒNICA DIGITAL       - 26 - 
 

©© Aula Z – Mario Domènech i Conxita Sabartrés   

 

Per implementar-la necessitarem quatre 7400 (15 portes NAND). No s'observa estalvi ni es millora la velocitat 
respecte del de tot tipus de portes. 

Ara amb portes NOR, les funcions quedaran: 

 

 

 

Per implementar-la necessitem quatre circuits 7404 (14 portes NOR). No s'observa estalvi ni es millora la velocitat 
respecte del de tot tipus de portes. 

Es muntaria la implementació amb portes de tot tipus, per ser la més ràpida. Per utilitzar només 9 portes enfront 
de les 14 de NOR o 15 de NAND, el seu consum en funcionament també serà menor. 

 

 

 

 


