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Resumo: Neste artigo apresenta-se um método para 

projeto de circuitos MOSFETs trabalhando-se com 

ferramentas integradas de verificação e simulação. Usa-

se como exemplo o IC StationTM Mentor Graphics. 

Demonstra-se como realizar um DRC (Design Rule 

Check) e extrair parâmetros de simulação Spice.  

 

1. Introdução 
No desenvolvimento de dispositivos MOSFET, o 

uso de ferramentas de software integradas, agiliza o 

processo de desenvolvimento, pois permite a verificação 

quanto a erros de implementação, e possibilita a 

extração de parâmetros elétricos, direto do layout, para 

simulação. Assim, obtêm-se um grande grau de certeza, 

quanto ao sucesso operacional do CI, após a sua 

fabricação. No caso, apresentamos como exemplo, um 

projeto na tecnologia BICMOS 8HP da IBM, cujas 

regras de layout foram estudadas no manual [2].  

O IC Station nos permite trabalhar em conjunto às 

outras ferramentas da própria Mentor Graphics fazendo 

com que plataforma de projeto possua ainda mais 

recursos importantes para o desenvolvimento de CI’s. 

Dentre as ferramentas integradas, está o CalibreTM, 

responsável pela verificação das regras de projeto 

(DRC) e o PEX, que faz parte do próprio Calibre, para 

extração de parâmetros de simulação elétrica, Spice. 

 

2. Metodologia 
Propõe-se executar múltiplas vezes o DRC durante a 

elaboração do layout, facilitando o rastreamento e 

correção dos erros referentes às regras de projeto. Esse 

procedimento minimiza o tempo gasto na correção. Para 

isso, utiliza-se a ferramenta DRC do Calibre integrada 

ao IC Station. A Fig. 1 exibe um layout de amplificador 

MOSFET na tecnologia BiCMOS 8HP. 

3. Resultados 
Um exemplo da tela de checagem e correção dos 

erros de DRC é exibido na Fig.2. O software nos 

informará a quantidade de erros, sua localização e qual 

o código da regra violada, levando em base as regras de 

layout encontradas no manual da tecnologia da IBM. 

Isso é realizado através de “Highlight” no próprio 

layout. Uma vez resolvido, executamos novamente o 

DRC para confirmação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uma vez finalizado o layout sem erros, partimos 

para a extração do circuito, no modelo Spice PSP103.1.     

Isso é feito pela ferramenta integrada, PEX. A execução 

da simulação elétrica nos permite verificar a operação 

do circuito e compará-la com o projeto original antes da 

sua fabricação. A Fig.3 exibe os valores dos 

componentes elétricos do layout em formatação Spice. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conclusões 
O uso de plataformas integradas de software do tipo 

do IC Station, minimizam o esforço e o custo de projeto 

de novos CI’s. 
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Fig. 1 – Layout amplificador (tecnologia BiCMOS 8HP) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fig. 3 – Circuito Elétrico em SPICE 

 

     Fig. 2 – DRC (Design Rule Check) 
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