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Resumo: O projeto de circuito integrado (CI) 

analógicos por ser um sistema de múltiplas variáveis de 

entrada com múltiplas variáveis de saída, feito da forma 

tradicional, são complexos e demorados.  

Dentro desse contexto, o projeto de pesquisa visa 

projetar um OTA com várias técnicas de otimização e 

identificar qual é a mais eficaz. 

 

1. Introdução 
Para resolver um sistema com múltiplas variáveis de 

entrada com múltiplas variáveis de saída usa-se técnicas 

heurísticas de IA, tais como: algoritmo genético (GA), 

algoritmo competitivo imperialista (ICA) e algoritmo do 

pulo do sapo embaralhado (SFLA). 

O GA tem como objetivo criar sistemas que tenham 

um processo de adaptação natural baseado nas teorias de 

Darwin, ele virou o algoritmo evolucionário mais 

popular devido ao seu sucesso de otimização e solução 

de problemas [1]. 

O ICA é baseado no termo histórico conhecido 

como Imperialismo. No ICA, a população inicial é 

composta por “países” e existem dois tipos de países: 

imperialistas e colônias. O termo “países” é semelhante 

ao cromossomo do GA. Os melhores países, isto é, que 

estão mais próximos aos objetivos são os imperialistas e 

os piores, os mais distantes dos objetivos propostos pelo 

projetista, são as colônias [1]. 

E SFLA cada sapo é distribuído para um 

subconjunto de uma população caracterizada por um 

memeplexo, isto é, por uma característica. Essa 

estratégia permite a troca de informações local para 

chegar ao objetivo global [1].  

A motivação para fazer o trabalho foi a alta 

complexidade do projeto e o tempo gasto com o mesmo. 

E assim o trabalho visa projetar um OTA com várias 

técnicas de otimização e identificar qual é a mais eficaz 

e depois projetar o layout no IC Station. 

 

2. Metodologia 
Para obter os valores das medidas de cada transistor 

e obter qual técnica heurística obteve a melhor solução 

foi usado o software AGPSICE que foi desenvolvido no 

Centro Universitário da FEI. 

No software é necessário definir alguns parâmetros 

como: tecnologia de fabricação, tensão de alimentação, 

e os parâmetros da técnica heurística. E definido esses 

valores, o programa no fim da simulação fornece os 

melhores resultados de dimensões de transistor e quanto 

cada um deles podia oferecer de ganho de tensão, slew 

rate, área e etc. 

Todavia o AGPSICE não leva em conta a robustez 

do CI, isto é, não contam com fatores que podem 

influenciar o circuito, tais como: temperatura e variação 

dos parâmetros da tecnologia. Para isso o AGPSICE 

conta com o Método de Monte Carlo para realizar o 

estudo da robustez de cada técnica heurística.  

Após o estudo de robustez usa-se o CAD da 

MENTOR, IC Station, para desenvolver o layout do 

OTA com os valores de L e W da melhor técnica. 

 

3. Resultados 
As simulações foram feitas em um computador com 

processador Intel®Core 2 CPU 6400 @ 2,13 GHz e 

memória RAM de 2GB. 

E com o melhor resultado em mãos foi feito o layout 

do OTA no IC Station, conforme a Figura 1. Onde de 

M3 a M6 são pMOS e o restante dos transistores são 

nMOS. 

 

 
Figura 1 - Layout do OTA desenvolvido no IC Station 

 

4. Conclusões 
Baseado no AGPSICE e no estudo de robustez, 

pode-se afirmar que a melhor das três técnicas 

heurísticas é o SFLA por atender mais aos objetivos que 

foram propostos pelo projetista, apesar do seu tempo de 

processamento ser muito longo e o seu desempenho em 

comparação aos demais está descrito na Tabela 1, onde 

em amarelo é o melhor solução possível. 

 

 

Comparação dos resultados obtidos por 

cada a técnica com o AGPSICE 

GA ICA SFLA 

Avo(dB) 44,44 44,06 44,452 

fT(Hz) 158762 152000 160171 

AREA(µm²) 1657,43 4140,01 1083,64 

Tabela 1 - Comparação dos resultados das técnicas 
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