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Resumo: O projeto teve como objetivo a concepção de 

um leiaute de um circuito integrado que realize a lógica 

de um decodificador de 3 entradas e 8 saídas.   

  

1. Introdução  
A criação de sistemas eletrônicos exige tecnologias 

avançadas de projeto de circuitos integrados e estão 

divididas em vários níveis: do semicondutores, do 

encapsulamento, da interconexão dos sistemas, da 

integração de hardware e software, da verificação do 

funcionamento dos sistemas e muito mais. Abordagens 

anteriores às atuais de projeto de CIs que abordam estes 

níveis de forma descontínua são inadequadas em 

decorrência do crescente aumento da complexidade 

desses circuitos. As soluções customizadas que abrangem 

a área analógicas, digital e de rádio frequência da 

CADENCE são componentes chave da estratégia para o 

sucesso de um projeto de um sistema eletrônico [1].  

  

2. Metodologia  
O primeiro passo consiste numa breve revisão sobre 

lógicas combinacionais e sequenciais. Depois inicia os 

estudos sobre uma linguagem de descrição de hardware, 

o Verilog.  

Depois do projeto da lógica combinacional do 

decodificador, o aluno criará a correspondente linguagem 

de descrição de hardware em Verilog. A partir disso, será 

possível realizar a simulação a lógica do circuito em 

ambiente computacional e também realizar um 

experimento com esse circuito utilizando-se o Arranjo de 

Portas Programável em Campo (FieldProgrammable 

Gate Array, FPGA). Assim será possível a verificação se 

a lógica combinacional projetada do circuito integrado e 

o código Verilog foram feitos corretamente [2] [3] [4].  

Com toda a lógica verificada e o código em Verilog 

feito, usa-se as ferrementas de geração de leiaute 

automático da CADENCE, que são o RTL Compiler e o 

Encounter.  

  

3. Resultados  
Escolheu-se projetar um decodificador de nível 

comercial, baseado no modelo MC74LVX138 da 

fabricante “ON SEMICONDUCTOR”, que possuí 3 

entradas habilitadoras para fácil associação de conexão 

em cascata e para uso como decodificador de endereço 

em sistemas de memória.  

 

 
Figura 1 – Circuito do Decodificador. 

 

Conceber a lógica combinacional do decodificador 

foi relativamente simples, pois já havia conhecimento do 

aluno nesta parte.   

Conhecendo a lógica, criou-se o código em Verilog 

que descreve o comportamento do decodificador. A sua 

simulação no Quartus II ocorreu sem problemas, assim 

como a sua verificação na FPGA programada.  

A utilização do programa CADENCE foi a parte mais 

complexa do projeto. Sem muitas informações sobre seu 

funcionamento, foi difícil o seu aprendizado.   

Foi concebido o leiaute do decodificador, usando a 

ferramenta de geração de leiaute automático, o 

Encounter, restando apenas a denominação de seus 

PAD’s e do seu encapsulamento para poder ser fabricado.  

  

 
Figura 2 – Leiaute obtido. 

 

4. Conclusões  
Foi concebido no projeto um decodificador 3x8 com 

3 entradas habilitadoras de nível comercial, com seu 

leiaute próximo de ser fabricado, restando a denominação 

de seus PAD’s e do seu encapsulamento. Sua lógica pode 



ser garantida correta, pois passou pela verificação no 

software Quartus II, foi simulada numa FPGA e teve seu 

esquema elétrico mostrado pelo software RTL Compiler. 

Pode-se concluir que foi satisfatório o leiaute concebido, 

pois nenhuma regra foi desrespeitada segundo todas as 

verificações de leiaute realizadas no Encounter.    
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