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Resumo: A pesquisa propõe o aprendizado na criação, 

desenvolvimento, simulação e documentação em 

projetos de desenhos esquemáticos, layouts de 

dispositivos e circuitos integrados. 

1. Introdução 
O transistor MOSFET (Metal Oxide Semiconductor 

Field Effect Transistor) é um dos principais dispositivos 

eletrônicos, principalmente na construção de circuitos 

integrados [1]. Com a evolução dos dispositivos MOS, 

ocorreu uma miniaturização dos circuitos e aumento da 

capacidade de processamento [2]. Podendo ser feito 

desde a estrutura mais simples, um inversor lógico 

digital, ou circuitos com alta complexidade. Este estudo 

abrange o desenvolvimento de um inversor CMOS na 

tecnologia BiCMOS 8HP na plataforma Cadence e sua 

simulação SPICE. 

2. Metodologia 
A pesquisa é desenvolvida no programa Virtuoso 

[3], da Cadence, o qual permite a criação de circuitos 

esquemáticos, estrutura simbólica, simulação SPICE e 

layout do circuito elaborado. A tecnologia utilizada no 

projeto é a BiCMOS 8HP, fornecido pela MOSIS 

através do convênio firmado com a FEI [4]. A dimensão 

mínima possível para a tecnologia é desejada e para 

verificar o correto funcionamento do circuito e o DRC 

(Design Rule Checking) é utilizado para verificar se as 

regras da tecnologia foram respeitadas. 

3. Resultados 
Simulações SPICE do circuito inversor lógico digital 

CMOS foram realizadas no Virtuoso, cujo circuito é 

apresentado na fig. 1, utilizando a tecnologia BiCMOS 

8HP. O dimensionamento dos transistores nMOS e 

pMOS foi realizado para se obter a mínima dimensão 

permitida pela tecnologia e para que a tensão de 

inversão da porta lógica inversora seja a metade da 

tensão de alimentação do circuito (VINV=VDD/2), obtida 

através da curva de transferência. 
 

 
Fig. 1 – Vista esquemática do circuito inversor CMOS. 
 

Com base nas simulações SPICE e no critério 

anterior estabelecido, foram obtidas as dimensões 

de comprimento (L) e largura (W) do canal dos 

transistores nMOS e pMOS. Após o termino da 

etapa de desenvolvimento do layout foi executado 

o DRC (Design Rule Checking), para verificar se 

as regras da tecnologia foram atendidas. Ocorrendo 

algum erro na montagem ou no dimensionamento 

dos transistores, o software indicará os erros no 

momento da simulação e irá interromper o mesmo. 
A fig. 2 exibe a curva de transferência final com a porta 

lógica inversora apropriadamente dimensionada. 
 

 

Fig. 2 – Curva de transferência do inversor CMOS. 
 

Utilizando a análise transiente na simulação, 

extraem-se as curvas de entrada e saída do inversor, 

assim, pode-se verificar o correto funcionamento da 

porta lógica projetada, como apresentado na fig. 3. 
 

 
Fig. 3 – Simulação SPICE da estrutura inversor CMOS. 

4. Conclusões 
Utilizamos as dimensões mínimas dos transistores 

para obter VINV=VDD/2 e posteriormente construir um 

oscilador em anel, e a partir dele conseguir dados de 

atraso de propagação de sinal da tecnologia em seu 

limite. 
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