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Resumo: Este trabalho propõe um método para 

aprendizado na elaboração de layout de circuitos 

MOSFETS na plataforma IC Station – Mentor Graphics. 

Ele é resultado do estudo que está sendo realizado para 

implementação de circuitos integrados (CIs) com 

checagem das regras de projeto.  

 

1. Introdução 
Com a evolução dos circuitos integrados surgiu o 

transistor MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field 

Effect Transistor), sendo tomado como a base da 

eletrônica industrial devido ao seu desenvolvimento 

contínuo em termos de custo e desempenho[1]. 

O advento da tecnologia MOS permitiu a 

gigantesca miniaturização dos circuitos , ampliando em 

muito sua capacidade de processamento[2]. Suas 

aplicações dentro de circuitos podem ser desde 

amplificadores de sinais, ou  até mesmo como controle 

de sinais, funcionando como chave. 

Sua utilização envolve a operação de plataformas e 

ferramentas de software avançadas, compatíveis com a 

tecnologia utilizada. O trabalho está sendo executado 

sobre a plataforma IC Station e pacotes integrados. Os 

quais, (pacote Calibre e Eldo), permitem o projeto do 

layout do CI, sua verificação quanto a aderência às 

regras associadas à tecnologia utilizada e extração de 

parâmetros para simulação SPICE, modelo PSP103,1. 

 

2. Metodologia 
O método propõe a capacitação em três etapas. A 

primeira, um estudo na tecnologia MOSFET, sua 

estrutura física, seu funcionamento e limitações [1]. A 

segunda, estudos no programa Microwind2TM, de fácil 

operação, auxilia o primeiro contato com elaboração de 

layouts de dispositivos MOSFET. A terceira e última 

etapa, é o estudo efetivo do funcionamento do IC 

Station, através da elaboração do layout de vários 

dispositivos. Assim, elabora-se o layout e através do uso  

da ferramenta integrada ao pacote Mentor, CalibreTM, as 

regras de projeto, conforme a tecnologia, e inclusão de 

proteções necessárias contra danos devido a descargas 

eletrostáticas (ESD), serão conferidas e respeitadas. 

 

3. Resultados 
O IC Station  é um programa executável através do 

Linux CentOS. Existem cinco formas de executar uma 

função nele: através da barra de menus, pela barra de 

ferramentas, pela linha de comando, pelo IC Palette ou 

pelas teclas atalho. A Fig. 1 mostra o layout de um 

amplificador, seguidor de fonte, no qual são utilizadas 

as cinco formas de execução de funções. Ela inclui o 

layout do CI, os “pads” de conexão externa e os anéis de 

guarda com as proteções para ESD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fig.1- Amplificador em MOSFET. 

 

Um exemplo da verificação das regras de projeto é 

através do pacote Calibre estão presentes na Fig. 2, onde 

são apontadas as violações com correspondência 

numérica da regra não respeitada, e local no layout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2- Erros apresentados pelo Calibre. 

 

4. Conclusões 

    O IC Station associado a pacotes integrados, tal como 

o Calibre, permite a implementação correta de CIs com 

tecnologias de última geração.  
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