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Resumo: Este trabalho visa implementar uma ferramenta 

computacional de inteligência artificial (IA) utilizando um 

conceito denominado fronteira de Pareto para automatizar o 

projeto de circuitos integrados (CIs) analógicos e explorar 

diferentes possibilidades de solução para diversas 

especificações possíveis, onde o projetista pode escolher a 

mais adequada para sua aplicação. 

1. Introdução 
Projetar CIs analógicos é um processo complexo por causa 

do grande número tanto de variáveis de entrada como de 

especificações que devem ser atingidas simultaneamente[1]. 

No passado, projetistas se viam obrigados a depender de 

procedimentos manuais que eram lentos e iterativos com o 

auxílio de um simulador de circuitos integrados (SPICE), onde 

se mudava uma única das variáveis de entrada por vez, 

realizava-se a simulação e finalmente verificava-se se as 

diferentes especificações eram alcançadas. Muitas iterações 

eram necessárias para se atingir resultados satisfatórios. Por 

causa deste processo, o projeto de CIs analógicos depende 

muito da experiência de projetistas. Atualmente existe 

somente uma ferramenta profissional disponível no mercado 

para o projeto de CIs analógicos. 

O uso de técnicas de inteligência artificial (IA) para o 

projeto de CIs analógicos, como alternativa ao processo 

anteriormente descrito, se mostrou eficiente. Uma técnica de 

IA chamada Algoritmo Genético (AG), em particular, que já 

foi utilizada amplamente em diversos problemas de 

otimização, se mostrou útil mesmo para resolver problemas de 

múltiplos objetivos, como este mencionado [3]. 

Dentro deste contexto, este trabalho visa desenvolver uma 

ferramenta computacional em IA que utilize o conceito 

chamado Fronteira de Pareto (FP), para auxiliar o projetista de 

CI analógico a explorar diferentes possibilidades de solução 

para diversas especificações para que ele posteriormente 

escolher a que melhor se adapta para o seu propósito de 

aplicação.  

2. Metodologia 
Um AG adaptado à resolução de problemas multi-

objetivos será utilizado na evolução de uma população de 

indivíduos. Os vários objetivos serão agregados por meio de 

uma soma ponderada:  𝐹 = ∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 ⋅ 𝑓�̃�  (1), na qual 𝑓�̃� 

representa cada função de aptidão fi normalizada. Os pesos de 

cada objetivo wi serão atualizados de acordo com a diferença 

que houver entre o resultado-alvo e a média de cada um dos 

objetivos separadamente. Em (1), 𝑓�̃� = 𝑓𝑖 ∕ 𝑓�̅� (2). 𝑓�̅� representa 

a média da função de aptidão obtida de todos os indivíduos, 

para um único objetivo e dentro de uma geração. 

Os pesos serão atualizados de acordo com a diferença entre 

o que foi especificado pelo projetista e o valor médio da 

aptidão de um único objetivo, e dentro de uma geração, 

novamente. A fórmula utilizada para tanto foi adaptada do 

conceito de retro-propagação dos erros em redes neurais, e 

será [2] 𝑤𝑖,𝑡+1 = 𝑘1𝛼 ⋅ 𝑤𝑖,𝑡 + 𝑘2 ⋅ (1 − 𝛼) ⋅ 𝑒𝑖,𝑡 (3), em que 

𝑒𝑖,𝑡 = |
𝑋𝑖−𝑓𝑖,𝑡̅̅ ̅̅ ̅

𝑋𝑖
|(4), Xi sendo o valor especificado pelo projetista 

para a função de aptidão i. k1 e k2 são valores utilizados para 

garantir que o modelo apresente valor cumulativo dos pesos 

proporcional ao valor cumulativo dos erros e que pesos 

maiores sejam atribuídos a objetivos que estejam mais 

distantes de serem alcançados. α garante que o processo possa 

ser feito tão gradual e estável quanto for necessário. 

O processo é descrito pelo seguinte fluxograma: 

 
Figura 1 – Fluxograma do algoritmo descrito. 

 

Um indivíduo x é dito dominante em relação a y se ∀ⅈ ∈
{1, … , 𝑛}, 𝑥𝑖 ≤ 𝑦𝑖 (5), considerando-se um problema de 

minimização. Comparando os indivíduos da população 

espera-se obter uma aproximação da fronteira de Pareto. 

3. Resultados 
A ferramenta computacional ainda não foi implementada e 

os resultados somente estão vinculados ao conhecimento 

adquirido pelo aluno nessa área, por enquanto. 

 

4. Conclusões 
O aluno teve a oportunidade de aprender sobre o projeto de 

CIs analógicos e sobre as técnicas de IA que podem ser 

empregadas para a geração de ferramentas computacionais que 

auxiliam projetistas. 
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