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Apresentação 

O dispositivo de teste permite analisar de forma rápida e segura uma lista de circuitos integrados da família TTL,                   

atestando sua funcionalidade. Como o dispositivo é de pequeno porte, pode ser facilmente incorporado às aulas de                 

laboratório a fim de garantir a integridade dos componentes que estarão sendo utilizados nos experimentos               

práticos. Esta facilidade permite identificar possíveis portas lógicas ou até mesmo circuitos integrados inteiros              

danificados, isolando assim uma possível fonte de problemas.  

O testador TTL possui uma lista pré definida de circuitos integrados que são possíveis de serem testados. Esta lista                   

será ampliada de acordo com o desenvolvimento do sistema. 

Para a visualização de mensagens e da lista de possibilidades, o testador possui um display LCD 16x2, que permite o                    

uso do testador sem a necessidade de nenhum outro equipamento externo. 

O testador possui regulador de tensão inserido, o que proporciona uma grande gama de fontes de alimentação                 

externa a ser utilizada. Podem ser utilizadas fontes de 6,5Vcc a 36Vcc, como o consumo do dispositivo é                  

extremamente baixo, praticamente qualquer fonte de alimentação pode ser utilizado. 

Funcionalidades 

● Permite teste de circuitos integrados família TTL, conforme listada nos dados técnicos. 

● Possui testador estático de displays de sete segmentos anodo comum. Permitindo a identificação de              

segmentos danificados. 

● Display de LCD 16x2 com fácil visualização das funcionalidades e auto explicativo. 

● Chaves de navegação      para seleção do circuito a ser testado. Chave de início de teste.  
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Dados Técnicos e instruções de uso 

Microcontrolador 
ATMEGA328P - compatível com Arduíno UNO  

CI’s implementados 7400, 7402, 7404, 7408, 7432, 7486 

Alimentação Fonte externa de alimentação. Suporta alimentação de 6,5Vcc até 36Vcc. 

Seleção O testador possui duas chaves que permitem a navegação entre a lista de             

circuitos implementados e chave independente para início de teste. 

Ciclos de teste Cada circuito integrado é submetido a cinco ciclos de teste em sua tabela             

verdade. 

Tempo aproximado de teste O tempo de aguardo entre testes é próximo a cinco segundos. Neste intervalo são              

executadas as rotinas de teste, apresentação de resultado, e apresentação das           

portas lógicas testadas. 

Led indicativo de teste em     

execução 

Durante o teste efetivo do circuito integrado um led se acende. Durante este curto              

período de tempo, o testador executará a rotina de teste e não poderá em              

hipótese nenhuma sofrer ação externa, sob risco de danificar o circuito em teste e              

o próprio testador. Após o led indicativo se apagar, o circuito integrado em teste já               

poderá ser removido do soquete com segurança. 

Alta impedância de entrada  Devido a características construtivas e de programação, não há a necessidade           

de se desligar o testador a cada troca de circuito integrado. Bastando observar o              

tempo de execução efetivo do teste. 

CI’s suportados e seus    

equivalentes.* 

7400  | 7403* | 7426* 

7404  | 7405* | 7406* | 7414* | 7416* | 7419* 

7408 | 7409* 

*CI’s equivalentes se referem aos circuitos integrados que possuem a mesma compatibilidade de entrada, saída e tabela verdade.                  

Para se testar os equivalentes basta selecionar o circuito principal. Ex: para se testar o circuito 7406 selecionar 7404. 
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Visão geral do testador. 
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Exemplos de telas de mensagem. 

 

  

 

 

 

 


