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Resumo: O objetivo deste projeto de pesquisa é 

capacitar o aluno no desenvolvimento de projetos 

eletrônicos, introduzindo os conceitos de Linguagem de 

Descrição de Hardware com ênfase em Circuitos 

Integrados de altíssima velocidade (Very High Speed 

Integrated Circuit Hardware Description Language), 

VHDL, utilização de programas como o Quartus II e o 

Cadence, e o uso do kit DE1-SoC(FPGA) da ALTERA, 

com a finalidade de construir um multiplexador de 4 

entradas e 16. 

 

 

1. Introdução 
A indústria de equipamentos eletrônicos, apesar de 

ser relativamente nova, é uma das que mais cresce no 

mundo atualmente e possuindo uma diversa linha de 

produtos e equipamentos como: carros, aviões, barcos, 

equipamentos médicos, celulares, etc. E com o mercado 

procurando utilizar sistemas eletrônicos para solucionar 

problemas e criar novos produtos, essa é uma área que 

ainda possui muito potencial de crescimento [1]. 

A área de eletrônica digital utiliza metodologias e 

ferramentas computacionais onde se pode realizar a 

concepção, construção e simulação de Circuitos 

Integrados (CIs) digitais. Isso pode ser realizado 

utilizando-se a lógica combinacional, que é constituída 

pela utilização de portas lógicas e a lógica sequencial, 

que é composta pela utilização de portas lógicas e por 

unidades de memória básica [2]. Dentro dessa área é 

encontrado os multiplexadores que são utilizados para 

transmitir diversas informações através de um único 

meio de transmissão. Esse CI é utilizado principalmente 

nas áreas de telecomunicação e de pesquisas acadêmicas 

[3]. Dentro desse contexto, esse projeto de pesquisa visa 

conceber, simular, testar o seu funcionamento em FPGA 

e finalmente gerar o seu leiaute para sua fabricação, que 

será realizado através das ferramentas da Cadence [4].  

 

2. Metodologia 
Este projeto primeiramente requer que o aluno de 

iniciação científica faça um estudo sobre a linguagem 

VHDL, sobre o funcionamento de um multiplexador e 

após essa fase, o aluno deve aplicar seus conhecimentos 

para realizar a implementação de um multiplexador 

(mux) de 4 entradas e 16 saídas, e ainda realizar a 

simulação e os testes físicos. Depois dessas atividades, 

será feita a elaboração do relatório parcial e um estudo 

sobre a implementação do seu leiaute através das 

ferramentas Cadence para que seja possível uma futura 

fabricação.  

 

3. Resultados 
Com os estudos realizados foi possível realizar a 

implementação de um multiplexador de 4 entradas e 16 

saídas, utilizando a equação (1) para determinar as 

quantidades de entradas de seleção (sel_ent: 2) 

necessárias para a quantidades de entradas (ne) e a 

equação (2) para determinar as entradas de seleção 

necessárias (sel_sai:4) para o número de saídas (ns), 

como pode ser visto através da Figura 1. 

 

2
sel_ent

=ne     (1) 

 

2
sel_sai

=ns     (2) 

 

 
Figura 1 - Multiplexador de 4 entradas e 16 saídas 

 

Para isso é utilizado o software Quartus II para criar 

o código em VHDL do multiplexador (já elaborado) e 

também verificar se o código possui algum erro de 

lógica. Isso é feito através da realização de testes do 

circuito implementado em FPGA (já realizado com 

sucesso), de acordo com a Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Teste do CI implementado em FPGA 

 

Com o VHDL do multiplexador criado e os testes 

iniciais concluídos, utiliza-se as ferramentas da 

Cadence, tais como o RTL compiler e o Encounter para 
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gerar o leiaute desse CI (a ser implementado neste 

segundo semestre). 

 

4. Conclusões Parciais 
Foram muitos conhecimentos adquiridos até esta 

fase do projeto de pesquisa onde tive a oportunidade de 

aprender diversos conceitos sobre CIs digitais e sobre a 

linguagem em VHDL e ainda espero terminar meus 

estudos sobre as ferramentas da Cadence e aprimorar os 

meus conhecimentos na área para me tornar um 

profissional qualificado na área de CIs. 
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