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Atividade de Laboratório 08 

Objetivos 

 Fixar conceitos associados a circuitos multiplexadores; 

 Utilizar um multiplexador para implementação de função lógica definida por tabela verdade; 

 Familiarização com o CI CD4051B. 

Recursos e Materiais 

 Fonte ajustável (usar saída fixa de 5V); 

 Protoboard; 

 Um CI CD4051B; 

 3 resistores de 1k ; 

 1 resistor de 300  

 1 LED; 

 3 chaves do tipo normalmente aberta. 

Descrição e Procedimento 

Em uma fábrica de produtos alimentícios há uma máquina que opera com três motores elétricos 

idênticos. Para cada motor, há um sensor de temperatura que é utilizado para identificar sobrecarga na 

utilização da máquina. Cada sensor emite um sinal de nível BAIXO quando a temperatura é considerada 

normal e um sinal de nível ALTO quando a temperatura do motor ultrapassa um limiar de segurança. 

Os sinais dos sensores são utilizados para acender uma luz de advertência na máquina toda vez que 

dois ou mais motores sobreaquecem simultaneamente. 

Monte um circuito lógico em um protoboard utilizando o CI CD4051B (multiplexador 8-1) para simular os 

eventos descritos anteriormente. Instruções: 

a) Utilize variáveis lógicas para representar adequadamente os eventos; 

b) Monte uma tabela verdade para definir a função lógica associada ao problema; 

c) Utilize chaves do tipo normalmente aberta para simular os sensores de temperatura (chave 

aberta = temperatura normal; chave fechada = temperatura acima do limiar de segurança); 

d) Utilize um LED para simular a luz de advertência da máquina; 

e) Utilize o multiplexador do CI CD4051B para implementar a função lógica associada à tabela 

verdade (rever material de aula). OBS: Os pinos 6 e 7 do CI (INH e VEE) devem ser aterrados. 

f) Utilize o resistor de 300  em série com o LED; 

g) Utilize os resistores de 1k  onde for necessário; 



 
 
Diagrama de Pinos do CD4051B 
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