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Resumo: A pesquisa tem como foco o aprendizado na 
criação, implementação e simulação de layouts de 
circuitos integrados com ênfase na parte digital com o 
auxilio da plataforma Cadence Encounter. 

1. Introdução 
     Há um pouco mais de 50 anos, nascia o circuito 
integrado, uma das mais importantes invenções do 
último século. Sem ele, computadores pessoais e 
dispositivos móveis  tão comuns em nosso dia-a-dia não 
seriam possíveis. Graças as mudanças tecnológicas os 
dispositivos de lógica sequenciais e combinacionais 
vem adquirindo tecnologias próprias e de dimensões 
cada vez menores,e é ai, que entras as ferramentas de 
software e layout com intuito de aperfeiçoar e 
modernizar a produção destes dispositivos.Com este 
intuito desta melhora, a instituição FEI   adquiriu as 
ferramentas do pacote Cadence que no caso deste 
projeto trata em exclusivo do Encounter digital 
implementation system. Para implementar estes layouts 
será utilizado arquivos de tecnologia da   8HP da 
MOISIS que contem todas as bibliotecas com as 
características e especificações necessárias para o 
correto funcionamento de qualquer circuito integrado. 
Outra ferramenta importante são as linguagens de 
descrição de hardware VHDL e VERILOG que terão as 
características da interface do dispositivo e  informações 
de como o mesmo se comporta que com o auxilio das 
bibliotecas de tecnologia irão informar ao programa 
todos os aspectos funcionais do CI. 

 
2. Metodologia 

O programa Encounter [1], da Cadence, o qual 
permite a criação de layout e simulação do circuito 
integrado elaborado. A tecnologia utilizada no projeto 
são  os arquivos 8HP , fornecido pela MOSIS através do 
convênio firmado com a FEI [2].Para o correto 
funcionamento do Encounter é necessário criar um 
arquivos base sobre o dispositivo que deseja ser criado 
para serem introduzidos no Encounter para isso, temos 
que usar o rtl compiler um programa de auxilio da 
cadence responsável pela leitura da linguagem de 
discrição e hardware e que gera dois arquivos base um 
de extensão .v  e outro .sdc que serão usados como base 
para criar o layout no programa. 

3. Resultados 
 Foram executadas simulações do circuito  

multiplexador no Encounter, cujo circuito é apresentado 
na fig. 2, utilizando a tecnologia  8HP. O 
dimensionamento das características destes dispositivos 
foram retiradas do rtl compiler fig.1 e depois 
organizados junto as bibliotecas da MOISIS no 

Enconter obtendo assim o posicionamento das camadas 
de metais,das vias de ligação,dos pinos de entrada e 
saída,das entradas de alimentação e o posicionamento 
das respectivas proteções como por exemplo, um anel 
de guarda. 

 

 
Fig. 1 – Vista esquemática do circuito multiplexador no rtl 
compiler. 

 

 
Fig. 2 Vista esquemática do circuito multiplexador no 
Encounter. 

4. Conclusões 
Depois de dois meses de projeto, podemos verificar 

que com o auxilio do programa Encounter a construção 
de layout dos dispositivos fica mais rápida e eficaz  
graças a utilização de bibliotecas que automatizam as 
características de funcionamento do dispositivos 
obtendo um produto final mai rápido e o amsi 
importante muito mais refinado e menos suscetível a 
erros de tecnologia.  
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