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ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE ENTRE CIRCUITOS INTEGRADOS 

UTILIZANDO UM SOFTWARE EM LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO C. 

1.  Resumo 

O atual trabalho tem como objetivo ser um software em linguagem C que 

auxiliará os projetistas de sistemas digitais em questões de rapidez e precisão dos 

resultados, sem que eles precisem fazer cálculos matemáticos para saber a 

compatibilidade dos circuitos integrados, apenas necessitam saber os datasheets 

dos CI’s (circuitos integrados) usados no projeto. 

 

2. Introdução 

 

Em sistemas analógicos as variáveis físicas como tensão ou corrente, variam 

ininterruptamente dentro de uma faixa de valores, os valores reais da corrente ou 

tensão são relevantes. Já em sistemas digitais, as variáveis físicas (de entrada ou 

saída) ou informações são representadas na forma digital, isto é, em valores 

discretos, podendo assumir um ou outro dentre os valores, ou seja, dentre dois 

níveis lógicos: nível lógico “1” (high) ou nível lógico “0” (low). Desta forma, os 

circuitos digitais são projetados para produzirem tensões de saída que se 

estabelecem nesses dois níveis, a partir da excitação das entradas que também se 

situam em faixas consideradas nível alto ou baixo. 

Esses circuitos digitais, graças à evolução da tecnologia de semicondutores, 

apresentam-se na forma de circuitos integrados (CI), os quais possuem 

internamente vários componentes de dimensões extremamente reduzidos, 

interligados capazes de desempenhar muitas funções. E o número desses 

componentes vem aumentando ao longo dos anos de tal maneira que hoje em dia 

podem ser encontrados com milhares de componentes. 

No inferfaceamento entre os CI’s para formar um circuito lógico, existem várias 

famílias lógicas nas quais elas têm que ser compatíveis entre si em níveis de tensão 

e corrente para que os níveis lógicos pré-estabelecidos no projeto serem esperados. 

Além disso, é necessário levar em consideração o fan-out e a margem de ruído em 

um circuito digital, nos quais são elementos muito importantes para o projeto.   

 



3. Objetivos 

Objetivo Geral: Este projeto visa colaborar com projetistas na área de sistemas 

digitais, fazendo a análise da compatibilidade entre circuitos integrados, aumentando 

a agilidade e confiabilidade do estudo da interface entre os CI’s. Assim, obtendo-se 

de forma automática a resposta dessa análise dos circuitos integrados, além de 

apresentar a margem de ruído e o fan-out do circuito lógico avaliado. 

4. Metodologia 

O desenvolvimento do trabalho foi dividido em três etapas que estão detalhadas, 

como seguem: 

Etapa 1: pesquisa exploratória visando o aprofundamento dos conhecimentos 

referentes aos circuitos integrados e suas respectivas famílias e como procede a 

compatibilidade de ambas em um circuito digital, além do estudo do fan-out e da 

margem de ruído no mesmo. 

Etapa 2: elaboração da lógica computacional e o desenvolvimento do software a 

partir da teoria pesquisada sobre a compatibilidade ente os circuito integrados.   

Etapa 3: composição do artigo na categoria em andamento para ser submetido e 

apresentado no Congresso Nacional de Iniciação Científica – CONIC. 

 

5. Desenvolvimento 

Atualmente os circuitos integrados (CI’s) são empregados em quase todos os 

equipamentos eletrônicos e em projetos com circuito impresso nos quais 

revolucionaram o mundo da eletrônica. Por terem uma dimensão extremamente 

pequena e ecologicamente mais segura, os CI’s têm várias vantagens em relação a 

circuitos discretos, tais como: redução de custos, peso e tamanho, simplificação da 

produção industrial, menor consumo de energia, aumento da confiabilidade, maior 

velocidade de trabalho, redução de erro de montagem. 

Os circuitos integrados são divididos em “famílias”, nos quais são classificados 

pelo tipo de dispositivo semicondutor que incorporam e como os dispositivos 

semicondutores (e resistores) são interligados para formar a porta lógica, ou seja, de 

acordo com a tecnologia empregada na fabricação.  

As famílias TTL (Lógica Transistor-Transistor) e CMOS (Lógica com MOSFETs 

de Simetria Complementar) estão sendo dadas mais ênfases no desenvolvimento do 



software por serem amplamente usadas nos projetos de circuitos digitais. Mas faz-se 

necessário ressaltar o uso de famílias para usos específicos, como por exemplo, a 

família HTL (Lógica de alto Limiar), onde é empregada em equipamentos industriais 

por apresentar uma grande imunidade ao ruído, e a família ECL (Lógica Acoplada 

pelo Emissor) usada em projetos em que se precisa alta velocidade de comutação 

pelo fato de apresentar um tempo de atraso de somente 3 ns, característica típica 

dessa família, sendo porém seu emprego a aplicações específicas, não se 

caracterizando mais em série comercial (IDOETA,2009).   

De acordo com Malvino e Leach (1987), em relação à compatibilidade entre as 

famílias digitais, CI’s de uma mesma família são compatíveis entre si, portanto pode-

se conectar a saída de um dispositivo na entrada de outro. Mas esse software irá 

auxiliar o projetista de sistemas digitais analisando se CI’S de famílias distintas são 

compatíveis para o projeto, no caso de um TTL acionando um CMOS, ou vice-versa, 

além disso, irá apresentar fan-out, margem de ruído e outros parâmetros do circuito 

lógico.   

6. Resultados Preliminares 

A respeito do software que está sendo desenvolvido, a lógica de programação do 

cálculo do fan-out e da margem de ruído já foi testada com a ajuda do compilador do 

programa Dev-C++ de acordo com a teoria já pesquisada. Nas próximas etapas, 

será elaborada a lógica da compatibilidade entre os circuitos integrados, e está 

sendo previsto a inserção de bibliotecas contendo os principais parâmetros dos 

datasheets dos CI’s das famílias TTL e CMOS no intuito de uma resposta mais 

rápida da compatibilidade para o projetista. 
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