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Resumo 

Este trabalho tem como principal objetivo realizar o processamento de sinal analógico 

de uma matriz auto-amplificada de sensor de pixel ativo (APS – Ative Pixel Sensor) com 

topologia 3T (Pixel formado por três transistores) através de topologias em modo corrente com 

tecnologia CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). 

O circuito apresentado neste trabalho realiza as funções de subtrator de corrente e 

filtragem, tendo como características importantes a otimização da potência gasta para realizar 

o processamento, o casamentos de impedância para os acoplamentos entre os blocos do projeto, 

um alto SNR (Relação Sinal-Ruído) e a otimização da área de chip necessária para que o projeto 

tenha viabilidade. 

O design do circuito atende as regras de fabricação AMI C5N da MOSIS com rótulo 

0,60 µm CMOS. Sendo utilizado para o projeto os softwares Electric para o projeto dos 

esquemáticos e o layout do circuito em VLSI (Very-large-scale integration) e o LTSpice da 

Linear Technology para as simulações de performance do processador de sinal. 
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Abstract 

This work has as main objective to make the analog signal processing of a self-

amplified array of active pixel sensor (APS - Active Pixel Sensor) with 3T topology (Pixel 

formed by three transistors) through topologies current mode CMOS technology 

(Complementary Metal Oxide Semiconductor). 

The circuit presented in this paper performs the functions of subtractor current 

and filtering, with the important features to optimize the power expended to perform 

processing, the impedance weddings for couplings between design blocks, a high SNR 

(Signal to Noise Ratio) and the optimization of chip area required for the project to be 

viable. 

The circuit design meets the manufacturing rules AMI C5N the MOSIS labeled 0.60 

𝜇m CMOS. It is used to design the Electric software to design the schematic and the layout 

of the circuit in VLSI (Very-large-scale integration) and LTSpice of Linear Technology for 

performance simulations of the signal processor. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Este trabalho é focado em projetar um circuito processador de sinal que visa 

converter o sinal de uma matriz auto-amplificada de pixel ativo para sinal digital. Na seção 

1.1 é apresentado a justificativa pela escolha deste tema, sendo pontuados os principais 

aspectos que se faz necessário a pesquisa em sensores CMOS para o melhoramento do 

desempenho do processamento de conversão de sinal do pixel para sinal digital. Na seção 

1.2 tem os principais objetivos que este trabalho procura obter. Na seção 1.3 relata como 

este trabalho foi dividido e estruturado. 

1.1. Justificativa do Tema 

Atualmente, a tecnologia de sistema de imagem tem sido aplicada em vários 

campos, incluindo câmeras [1] [2], exames médicos [3], sistema de vigilância [4], 

astronomia [5], sistema de segurança [6], e outros equipamentos estratégicos [7] [8]. A 

integração dos sistemas de imagens nas áreas comerciais e militares foram recentemente 

desenvolvidas e analisadas. Imagens geradas por equipamentos eletrônicos se tornaram 

um tipo de sistemas de imagens muito popular nas últimas décadas. A qualidade da 

imagem que os equipamentos eletrônicos conseguem atualmente está próxima da 

qualidade do rolo de filme fotográfico. 

As imagens geradas eletronicamente podem atuar em uma ampla gama do 

mercado. No mercado comercial é largamente utilizado nas câmeras de vídeo, nos 

scanners, nas câmeras fotográficas digitais, nos videofones e nos sistemas de 

reconhecimentos. No mercado tecnológico, estes dispositivos são usados na robótica, nos 

sistemas de teleconferências e nas aplicações científicas.  

As câmeras digitais são a aplicação mais utilizada de imagens eletrônicas, 

especialmente para periféricos de computador para captura de documentos e para 

comunicação visual. O custo da câmera está suficientemente baixo para que a maioria dos 
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computadores, celulares e notebooks tenham, pelo menos, uma câmera periférica. As 

aplicações wireless necessitam de câmeras que ultrabaixo consumo de energia e a 

miniaturização das câmeras permitirão novos mercados. 

Na Figura 1.1 temos o diagrama de blocos do processo de aquisição de imagem. 

Por meio de uma lente é feito a captura dos fótons para formar a imagem; o sinal dos 

fótons é filtrado para fazer o tratamento do comprimento de onda dos fótons; então, com 

os fotodiodos, é realizado a conversão dos fótons para elétrons; após a conversão, por 

meio de sensores de imagem CMOS, tem-se a leitura do sinal emitido pelos fotodiodos; 

mediante a circuitos eletrônicos, que realizam o sincronismo, controle e acionamento do 

sensor; após tem-se um ADC (Conversor Analógico-Digital) para converter os sinal 

analógico tratado para sinal digital; um circuito de processamento de sinal digital, pelo 

qual tem-se o tratamento do sinal digital para formar a imagem; e, por fim, uma interface 

eletrônica [9], pelo qual se pode realizar os comandos de processamento. Em um sistema 

baseado com tecnologia CCD, estas funções consomem muita energia que, por 

conseguinte, consome uma carga considerável da bateria. Ainda o volume e a massa dos 

recursos utilizados inviabilizam uma miniaturização do sistema CCD. 

 

 

Figura 1.1- Diagrama de blocos funcional de uma câmera digital típica. Adaptado de [10]. 

 

Nos sistemas de imagem, a integração do sensor de imagem com o circuito que 

realiza o processamento de sinais on-chip está se tornando cada vez mais importante [11]. 

Um elevado grau de integração eletrônica no plano focal pode permitir a miniaturização 

dos sistemas de instrumentação e simplificar as interfaces do sistema. Com esses fatores 

pode-se obter uma boa performance de imagem com baixo ruído, sem lag e sem manchas, 

e, ainda, ter acesso aleatório aos dados, ter clocks simples e ter taxas de leituras rápidas. 
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O desenvolvimento de uma tecnologia de sensor de imagem CMOS é um passo importante 

para sistemas de imagem altamente integrados, sendo que a tecnologia CMOS é bem 

adequada para a implementação de circuitos de processamentos de sinais on-chip. 

 

 

Figura 1.2 – A diminuição do tamanho dos transistores com os anos [12]. 

 

No gráfico da Figura 1.2  é apresentado a diminuição do tamanho dos transistores 

com o passar dos anos. Um processador fabricado em 1.970 tem uma ordem de menos de 

10 mil transistores, já um processador fabricado após 2.005 tem uma ordem de 1 bilhão 

de transistores. Com o avanço de tecnologia de fabricação que permitiu esse aumento 

vertiginoso de aproximadamente 100 mil vezes o número de transistores em um 

processador em cerca de 40 anos é o principal responsável para contribuir para o 

crescimento exponencial da utilização da tecnologia CMOS para sensores de imagem. 

A taxa de diminuição do tamanho mínimo necessário para projeto excedeu as 

melhorias semelhantes na tecnologia CCD, com isso, nos últimos anos, houve um aumento 

de interesse nos sensores de imagem CMOS. A principal razão para este interesse é a 

demanda do mercado pela miniaturização, pela baixa potência e por sistemas de imagem 

com baixo custo. Os sensores de imagem baseados na tecnologia CMOS oferecem uma 

potencial oportunidade para integrar uma quantidade significativa de recursos, por poder 

utilizar a eletrônica VLSI no chip e, com isso, reduzir os custos de componentes e pacotes. 

Atualmente é fácil se ter ideia de uma câmera com um único chip, tendo nela integrado os 

recursos de temporizadores e de controles eletrônicos, de conjuntos de sensores, de 
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processadores de sinais eletrônicos, de conversores de sinais analógico para digital e de 

todas as interfaces digitais. Uma câmera on-chip opera com nível de tensões de 

alimentação da lógica padrão e consume uma potência de miliwatts [9] [13]. 

Com a rápida diminuição da escala da tecnologia CMOS, o projeto de milhões de 

pixels de alta resolução de sensores de imagem CMOS [14] [15] tornou-se mais e mais 

possível e desafiador por ter que incrementar processamento de sinal cada vez mais 

elaborado e complexo.  

1.2. Objetivos do Trabalho 

Este trabalho busca realizar um projeto de um conversor analógico-digital com 

comparação de sinal em modo corrente, sendo que o sinal de entrada do comparador vem 

de uma matriz auto-amplificada de pixel ativo. Pelo qual, o conversor tem que ter a 

capacidade de realizar a comparação do sinal de saída da matriz auto-amplificada de pixel 

ativo com sinais de referência estabelecida no projeto para converter o sinal analógico em 

modo corrente para sinal digital. 

Os principais aspectos que este trabalho observa são a análise do bloco subtrator 

em modo corrente por meio de dois espelhos de corrente cascode e estágios 

amplificadores de tensão para obter o sinal de saída digital codificado. O sinal de entrada 

passará por um espelho de corrente robusto, para que se tenha uma cópia do mesmo para 

realizar o processamento do sinal em modo corrente. Para o projeto, tem-se o cuidado de 

minimizar os problemas de efeitos de carga nos acoplamentos dos blocos projetados e 

ter-se uma velocidade de processamento rápido (próximo de 100 ns). 

1.3. Organização do Trabalho 

Este trabalho é dividido em sete capítulos: introdução, modo corrente x modo 

tensão, topologias em modo corrente, conversores analógico-digital, projeto do 

conversor, simulação e conclusão.  

No primeiro capítulo tem-se a justificativa do tema onde é contextualizado a 

importância do tema escolhido, pontuado os principais objetivos que se busca neste 
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trabalho e os principais pontos a serem observados durante o projeto do conversor de 

sinal em modo corrente e a descrição de como este trabalho foi organizado, realizando um 

breve comentário sobre como estão dispostos os capítulos que o mesmo está dividido. 

No segundo capítulo tem-se a descrição da evolução das tecnologias de integração 

com o tempo, a motivação em utilizar topologias em modo corrente em detrimento das 

topologias em modo tensão para o projeto de sensores de imagem CMOS e as suas 

principais características e a evolução das topologias em modo corrente ao longo do 

tempo. 

No terceiro capítulo tem-se uma revisão teórica sobre os amplificadores de 

corrente básicos, os espelhos de corrente e os comparadores de corrente, sendo 

detalhadas nelas as topologias básicas, principais vantagens e desvantagens de seus usos 

e suas aplicabilidades. 

No quarto capítulo tem-se uma teoria sobre conversor analógico-digital, com suas 

principais características, descrição dos tipos de erros mais comuns que ocorrem nesses 

conversores e as principais topologias de conversores analógico-digital existentes para 

processamento de sinal em modo corrente. 

No quinto capítulo tem-se o desenvolvimento do projeto do circuito, que tem o 

projeto dos esquemáticos dos circuitos e observa-se a funcionalidade do circuito com 

simulações para observar problemas devidos a efeitos de carga nos acoplamentos, erros 

de offset e erros de ganhos na conversão do sinal e no processamento da corrente do bit. 

No sexto capítulo tem-se testes por meio de simulações para um conversor de 4 

bits visando observar a qualidade do circuito projetado, pelo qual é observado e apontado 

os principais problemas e alternativas para saná-los. 

No sétimo capítulo tem-se a conclusão com a discursão dos resultados obtidos nas 

simulações realizadas. Ainda é pontuado algumas recomendações para uma continuação 

desta pesquisa.  
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Capítulo 2 

Modo Corrente x Modo Tensão 

O princípio básico de qualquer processamento de sinal realizado por meio de 

circuitos elétricos ou eletrônicos é por meio movimentação de carga, sendo as tensões e 

as correntes elétricas as variáveis do processamento do sinal e com o tempo, as 

resistências, as capacitâncias e as indutâncias sendo parâmetros de circuito que definem 

as propriedades do processamento de sinal. O principal motivo para o uso de tensão e 

corrente no processamento de sinal é o fato de que os dispositivos ativos operam 

principalmente com resistências, com isso, têm-se uma relação direta da tensão e com a 

corrente [16]. 

A seção 2.1 discute o desenvolvimento das tecnologias de integração, quando 

começou a necessidade de mudança de projetos de processamento de imagem do modo 

tensão para o modo corrente por causa de parâmetros importantes que melhoram a 

qualidade e a resolução de uma imagem capturada. Na seção 2.2 é realizado um 

comparativo entre o modo tensão e o modo corrente, que pontua as principais 

características que o modo corrente é mais vantajoso para projetos miniaturizados em 

relação ao modo tensão e por fim, na seção 2.3 tem um breve contexto histórico sobre a 

evolução da tecnologia em modo corrente. 

2.1. Desenvolvimento das Tecnologias de Integração 

O desenvolvimento das tecnologias de integração em geral é orientado pelas 

necessidades do design dos circuitos CMOS. Com a tendência do tamanho dos dispositivos 

diminuírem, para a otimização do tamanho de circuitos, os níveis de tensões utilizados 

também decaem rapidamente. Com os níveis de tensões cada vez menores, os circuitos 

analógicos integrados de alta performance sofrem dificuldades para os seus projetos e, 

com isso, tem-se a necessidade de novos tipos de processos para seus desenvolvimentos. 
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Na integração de um circuito busca-se diminuir o número de elementos utilizados, 

e, principalmente, evita-se que no circuito projetado tenha elementos resistivos e 

capacitivos, uma vez que para realizar o projeto dos mesmos, gasta-se uma área de chip 

considerável e ainda acaba inserindo componentes parasitas significantes. Com isso, para 

o uso de tecnologias de integração, normalmente é utilizado somente componentes ativos 

no projeto dos circuitos analógicos integrados. 

O amplificador operacional, pela necessidade de dispositivos ativos na eletrônica, 

serviu de bloco básico de construção em projetos de circuitos analógicos desde a 

introdução de circuitos integrados. Entretanto, os amplificadores operacionais têm uma 

largura de banda limitada quando operam com um alto ganho em malha fechada, por 

causa da relação do ganho e da largura de banda ser constante, e ainda uma taxa de slew-

rate limitada, onde operacionalidade com grandes sinais, ou sinais de alta frequência 

podem ser prejudicas por distorções. Essas não-idealidades podem ser diminuídas ou até 

mesmo sanadas com o uso dos novos dispositivos integrados em modo corrente que estão 

surgindo. Os dispositivos em modo corrente possuem uma melhora nas características 

citadas, dentre outras que serão abordadas, que possibilita o aumento do desempenho 

dos circuitos projetados. 

Com uma demanda de ampla largura de banda, baixo consumo de energia e 

operação em baixa tensão simultaneamente, para o amplificador operacional em modo 

tensão operar sob tal regime com a qualidade desejada se torna muito complexo o projeto 

do mesmo. Por causa disso, existe uma necessidade crescente de técnicas de circuito 

analógico que conseguem compreender todas essas operacionalidades exigidas, e, com 

isso, os projetos de circuitos em modo corrente começou a serem realizados por 

atenderem esses requisitos.  

2.2. Vantagens do Uso de Topologias em Modo Corrente 

Um método alternativo para design de circuitos analógicos surgiu com o 

desenvolvimento da tecnologia VLSI (Very-Large Scale Integration) que permite que 

aplicações como, sensores integrados, processamento de imagem, reconhecimento de 

voz, reconhecimento de escrita à mão, dentre outras, pudessem ser resolvidas com a 
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utilização de sinais em corrente em vez de sinais em tensão durante o processamento [17] 

[18].  

Os transistores MOS são bastante interessantes para o processamento em modo 

corrente, pois os amplificadores nas configurações fonte-comum e porta-comum tem 

ganho em corrente, entretanto o amplificador na configuração dreno-comum não é uma 

topologia interessante para baixas tensões por causa do efeito de corpo presente nos 

processos típicos CMOS. Ainda, os espelhos de corrente MOS são mais precisos e menos 

sensíveis a variações no processo de fabricação que os espelhos de corrente bipolares, 

isso ocorre porque a corrente de base nos transistores bipolares, limitam a precisão. 

Portanto, os circuitos com transistores MOS foram simplificados utilizando sinais de 

corrente, ao invés de sinais de tensão e, desta forma, os sistemas integrados em modo 

corrente conseguem um maior nível de miniaturização e circuitos mais simples do que os 

sistemas convencionais em modo tensão. 

 Os circuitos que operam em modo tensão tem a velocidade limitada e um consumo 

de energia maior por causa dos efeitos de carga e das descargas nas capacitâncias 

parasitas, o que diminui a viabilidade deles em projetos de aparelhos portáteis como 

celulares, notebooks, marca passos e outros. Nos circuitos em modo corrente também 

existem esses efeitos, entretanto, tem-se uma intensidade muito menor que no modo 

tensão. Ou seja, é possível chegar a uma velocidade mais elevada e menor consumo de 

energia dinâmica com técnicas de circuitos em modo corrente com os atuais métodos de 

integração, existindo pesquisas apontam esses desempenhos promissores [19]. 

O sinal sendo transmitido em modo corrente e o circuito operando na região de 

saturação, as tensões nos circuitos de transistores MOS são proporcionais a raiz quadrada 

do sinal. Com a mesma análise, nos circuitos de transistores bipolares, as tensões são 

proporcionais ao logaritmo do sinal. Com isso, uma compressão da oscilação do sinal e 

uma redução dos valores de alimentação é possível. A partir desse recurso pode-se obter 

filtros no domínio logarítmico [20], filtros de corrente chaveada [21] e circuitos em modo 

corrente não-lineares em geral. Infelizmente, como consequência da operação não-linear, 

esses dispositivos podem gerar uma quantidade excessiva de distorção para aplicações 

que necessita de um alto grau de linearidade. Por causa disso, foram aplicadas técnicas de 

linearização em alguns circuitos em modo corrente, para reduzir a não-linearidade da 

transcondutância dos transistores MOS em casos que a oscilação do sinal de tensão não é 

reduzida. 
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Pode-se enumerar algumas das vantagens de se utilizar circuitos em modo 

corrente para realizar projetos em relação aos circuitos em modo tensão, sendo as 

principais [22]: 

 Uma melhor performance em AC com melhor linearidade; 

 Uma largura de banda mais larga, quase constante e independendo do ganho de 

malha fechada; 

 Slew rate relativamente alto (tipicamente 2000V/𝜇s); 

 Facilidade em realizar operações como adição, subtração e multiplicação de sinais; 

 Maior faixa dinâmica; 

 Flexibilidade do sinal de saída de corrente ou de tensão, com isso pode-se operar 

nos dois modos; 

 Menor tensão de alimentação em circuitos integrados; 

 Baixo consumo de potência dinâmica; 

 Estrutura de circuito mais simples; 

 Ganho em modo porta-comum unitário, com isso possui uma baixa sensibilidade; 

 Miniaturização a nível de transistores; 

 Necessário menor número de componentes passivos para fazer implementação de 

blocos amplificadores, sendo que é possível o uso somente de transistores. 

2.3. Evolução de Circuitos em Modo Corrente 

O primeiro transportador de corrente foi publicado em 1968, por Smith e Sedra 

[23]. Ele foi o primeiro bloco criado que teve como objetivo um processamento de sinal 

em modo corrente. Em 1970, Smith e Sedra criaram uma versão melhorada desse 

transportador de corrente, conhecida como segunda geração de transportador de 

corrente (CCII) [24].  

Na década de 1970, com o amplificador operacional em modo tensão consolidado 

e com a facilidade do mesmo para ser integrado, os transportadores de corrente tiveram 

uma grande dificuldade de se popularizar, além da dificuldade de integração pela 

necessidade de dispositivos PNP de alta performances, tecnologia que estava em 

desenvolvimento naquela época.  
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Nos anos 1980, dispositivos PNP de dopagem vertical rápida foram introduzidos 

em tecnologias de integração bipolares. Desse modo, centros de pesquisas começaram a 

observar que o amplificador operacional em modo tensão não seria a melhor solução para 

os problemas de design de circuitos analógicos. Foram desenvolvidas pesquisas em 

processamento de sinal em modo corrente utilizando transportadores de corrente, sendo 

desenvolvido um produto comercial: o amplificador operacional realimentado corrente 

[17] e [25], o qual tinha uma alta taxa de slew rate e uma larga largura de banda de 

operação. Esse produto foi muito popular em aplicações de amplificador em sinal de 

vídeo. 

A maioria dos transportadores de corrente e dos amplificadores operacionais 

realimentados em corrente foram reportados utilizando o como processo de fabricação a 

tecnologia de processo complementar bipolar (CB). A fim de diminuir os custos para a 

manufatura de circuitos em modo corrente utilizando tecnologia CMOS, foram 

pesquisadas diversas topologias de circuitos e princípios de operação. Em 1988, foi 

apresentada um circuito copiador em modo corrente MOS [26], o que permitiu colher 

amostras de dados de circuitos analógicos utilizando apenas transistores MOS. Em 1989, 

o princípio de corrente chaveada (Switched-Current - SI) foi apresentado por Hughes, Bird 

e Macbeth [21]. Com isso os circuitos SI foram apresentados como alternativa para os 

circuitos de capacitores chaveados (Switched-Capacitor - SC), que não precisam de 

capacitores, e, por causa disso, puderam ser realizados com o processo CMOS digital 

padrão. Foram desenvolvidas uma série de melhorias nos circuitos SI, como uma segunda 

geração de circuitos de correntes chaveadas (SI-integrator) [27] e a técnica S²I [28], que 

reduz os erros de memória para um método de amostragem em dois passos. 

Ainda foram relatados processamentos de sinal de dados amostrados usando 

espelhos de corrente com filtros em tempo contínuo [29] [30] [31]. Atualmente existe 

várias propostas para um amplificador operacional em modo corrente CMOS em 

pesquisas, seja com uma entrada diferencial e saída single-ended [32] ou com uma entrada 

single-ended e saída diferencial [33]. 
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Capítulo 3 

Topologias Básicas em Modo Corrente 

O avanço das técnicas de processo de integração resultou no avanço de processos 

e funções controladas ou reguladas por sinal de corrente em vez, do bem consolidado, 

sinal de tensão. Os principais blocos de construção em modo corrente são os espelhos de 

corrente, os loops translineares [34] , os amplificadores em par diferencial com fonte 

acoplada e os transportadores de corrente. O transportador de corrente atualmente é 

considerado como o próximo nível mais elevado de blocos de construção em modo 

corrente. 

Técnicas em modo corrente tem algumas vantagens como, por exemplo, não 

necessitar de alto ganho e amplificadores de alto desempenho, não precisar de 

componentes de alta precisão, pode ser feito um dispositivo composto somente de 

transistores e a velocidade, a largura de banda e a precisão são melhores do que um 

dispositivo equivalente em modo tensão, ainda tem a melhor integralização de circuitos 

analógicos para circuitos digitais por causa da alta velocidade de resposta e baixos níveis 

de tensão de operação. Além desses fatores, praticamente todos os projetos em modo 

tensão podem ser realizados em modo corrente sem perdas. 

Na seção 3.1 são apontadas as principais topologias de espelho de corrente e suas 

características. Na seção 3.2 é apresentado o comparador de corrente utilizado no projeto 

com seus principais parâmetros. 

3.1. Espelhos de corrente 

Os espelhos de corrente são, praticamente, a mais simples fontes de corrente 

controladas que existe. Um espelho de corrente é um arranjo de transistores que produz 

na saída uma corrente com ganho controlado de uma corrente de referência do circuito. 

Os espelhos de corrente são blocos úteis para projeto de circuitos em modo corrente mais 

complexos, como amplificadores, comparadores e fontes de correntes reguladas. Nas 
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próximas subseções, é apresentado o conceito de um espelho de corrente com as 

características ideias e topologias de espelhos de correntes básicos existentes e princípios 

de funcionamento. 

3.1.1. Espelho de Corrente Ideal  

O espelho de corrente ideal, mostrado na Figura 3.1 [16], possui uma entrada com 

baixa impedância (de preferência zero ohm) capaz de aceitar a corrente de entrada 𝐼𝐼𝑁  e 

um terminal de saída, com alta impedância (idealmente infinita), pela qual, se tem a 

replicação da corrente de entrada na corrente de saída 𝑰𝑶𝑼𝑻 . A soma das correntes de 

entrada e saída flui para um nó comum, que, normalmente, é ligada a terra, independente 

da polaridade da tensão de alimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em muitos casos, deseja-se que o ganho 𝐼𝑂𝑈𝑇/𝐼𝐼𝑁 não seja unitário. Para isso basta 

modificar os parâmetros construtivos, que, ao invés de estarem perfeitamente casados, 

provoca descasamentos para provocar o ganho desejado. Ainda é importante observar 

que a relação de transferência de corrente na entrada e saída não dependerá da tensão de 

saída e da magnitude e frequência da corrente transferida. 

3.1.2.  Espelho de Corrente Simples  

O espelho de corrente simples, foi proposto por Widlar [35] e [36], primeiramente, 

com transistores bipolares. O espelho de corrente MOS de Widlar [37], apresentado na 

Figura 3.1- Bloco esquemático de um espelho de corrente ideal [14]. 
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Figura 3.2 [16], é composto por dois transistores MOS de canais simples, onde o transistor 

M1 tem seu dreno ligado a porta, formando o nó de entrada do espelho de corrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2- Espelho de corrente simples de Widlar 

 

Ainda podemos observar que o ganho de corrente desta configuração pode ser 

dado pela Equação (3.1), sabendo a tensão 𝑣𝐺𝑆 é a mesma para ambos os transistores. 

Considerando que os transistores M1 e M2 são idênticos e que o efeito de modulação de 

comprimento de canal é nulo, ou seja, 𝜆𝑀1 = 𝜆𝑀2 = 0.  

 

 

𝐴𝐼 =
𝐼𝑂𝑈𝑇

𝐼𝐼𝑁
=

1
2 𝜇𝐶𝑜𝑥

𝑊𝑀2

𝐿𝑀2
(𝑣𝐺𝑆𝑀2 − 𝑉𝑇𝑀2)2(1 + 𝜆𝑀2𝑉𝐷𝑆𝑀2)

1
2 𝜇𝐶𝑜𝑥

𝑊𝑀1

𝐿𝑀1
(𝑣𝐺𝑆𝑀1 − 𝑉𝑇𝑀1)2(1 + 𝜆𝑀1𝑉𝐷𝑆𝑀1)

=

𝑊𝑀2

𝐿𝑀2

𝑊𝑀1

𝐿𝑀1

 (3.1) 

 

onde 𝜇 é a mobilidade de portadores do canal, 𝐶𝑜𝑥  é a capacitância de óxido de porta por 

unidade de área, 𝑊𝑀1/𝐿𝑀1 e 𝑊𝑀2/𝐿𝑀2 são, respectivamente, as relações de aspecto dos 

transistores M1 e M2, 𝑉𝑇𝑀1 e 𝑉𝑇𝑀2 são, respectivamente, as tensões de limiar dos 

transistores M1 e M2. 

Assumindo que M1 e M2 tem as mesmas dimensões, o ganho de corrente 𝐴𝐼  é igual 

a um, ou seja, a corrente 𝐼𝑂𝑈𝑇  é igual a corrente 𝐼𝐼𝑁 , então temos uma cópia da corrente de 

entrada. 
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Pode-se observar que a resistência de saída desse espelho de corrente pode ser 

dada pela Equação (3.2). 

 

 
𝑟𝑜𝑢𝑡 =

1

𝜆𝑀2𝐼𝑜𝑢𝑡
= 𝑟𝑑𝑠𝑀2 (3.2) 

 

Observa-se que 𝑟𝑜𝑢𝑡 tem uma relação inversamente proporcional com a modulação 

de comprimento de canal, que, por sua vez, é sensível a tensão 𝑣𝑑𝑠𝑀2. Pode-se sentir um 

efeito mais acentuado da modulação de comprimento de canal, em um transistor com 

dimensões muito pequenas, com a variação de 𝑣𝑑𝑠𝑀2. Buscando minimizar esse efeito, 

utiliza-se espelhos de corrente com carga ativa, como veremos nas próximas seções. 

3.1.3. Espelho de Corrente Cascode 

O espelho de corrente cascode dada na Figura 3.3 [16], é amplamente utilizado em 

projetos com tecnologia MOS. O transistor M2 protege o M2’ a partir da variação da 

tensão que ocorre no nó de saída do espelho com um fator de aproximadamente 

𝑔𝑚𝑀4/𝑔𝑑𝑠𝑀4.  

O ganho de corrente A, desconsiderando o efeito de modulação de canal, é dado 

pela Equação (3.3). 

 

 

𝐴 =
𝐼𝑂𝑈𝑇

𝐼𝐼𝑁
=

1
2 𝜇𝐶𝑜𝑥
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𝑊𝑀2

𝐿𝑀2
(𝑣𝐺𝑆𝑀2 − 𝑉𝑇𝑀2)2(1 + 𝜆𝑀2𝑉𝐷𝑆𝑀2)

=

𝑊𝑀2′

𝐿𝑀2′

𝑊𝑀2

𝐿𝑀2

 (3.3) 

 

A resistência de saída resultante do espelho de corrente cascode é dada pela 

Equação (3.4): 

 

 
𝑟𝑜𝑢𝑡 =

1
𝜆𝑀2𝐼𝑜𝑢𝑡

= 𝑟𝑑𝑠𝑀2𝑔𝑚𝑀4𝑟𝑑𝑠𝑀4 (3.4) 
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Figura 3.3 – Espelho de corrente cascode 

 

A resistência de saída, comparado com o espelho de corrente simples, é maior. 

Ainda pode perceber que a sensibilidade do ganho do espelho com a relação de aspecto 

dos transistores utilizados é menor, assim sofrendo menos efeito de descasamento dos 

mesmos. 

3.1.4. Espelho de Corrente Cascode Regulado 

O espelho de corrente cascode regulado tem como características uma maior 

resistência de saída e uma maior faixa de tensão disponível na saída. Introduzida por 

Sackinger e Guggenbuhl em 1987 [38], e detalhado em 1990 [39]. O espelho de corrente 

cascode regulado tem como objetivo de minimizar os efeitos de não linearidade, como o 

efeito de modulação de comprimento de canal, os efeitos de polarização de substrato e os 

problemas associados ao baixo nível de tensões utilizadas. Para isso o espelho de corrente 

cascode regulado conta com uma realimentação para deixar o circuito com uma 

estabilidade maior e uma maior faixa de operação. 
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Figura 3.4 – Espelho de corrente cascode regulado 

 

O espelho de corrente cascode regulado, encontrado na Figura 3.4, pode-se 

observar que a corrente de saída é controlada pela tensão na porta do transistor M1 e 

com a tensão 𝑉𝐷𝑆𝑀1, sendo que esta tensão é regulada pelos transistores M2 e M3, que 

mantém essa tensão praticamente constante por toda a faixa de operação, assim minimiza 

os problemas de efeito de modulação de comprimento de canal. Assumindo que M2 e M3 

operam na região de saturação, o ganho de malha fechada G é dado pela Equação (3.5): 

 

 𝐺 = 𝑔𝑀2𝑟𝑀2𝑔𝑀3𝑟𝑀3 (3.5) 

 

E a resistência de saída 𝑅𝑂𝑈𝑇  do espelho de corrente é dada pela Equação  (3.6).  

 

 𝑅𝑂𝑈𝑇 = 𝑟𝑀1𝑔𝑀2𝑟𝑀2𝑔𝑀3𝑟𝑀3 (3.6) 

 

onde 𝑔𝑀2 e 𝑔𝑀3 são, respectivamente, as transcondutâncias dos transistores M2 e M3 e 

𝑟𝑀1, 𝑟𝑀2 e 𝑟𝑀3 são, respectivamente as resistências de saída dos transistores M1, M2 e M3. 

Os seus valores são dados nas Equações (3.7) a (3.11): 
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𝑔𝑀2 = √2𝐼𝑂𝑈𝑇𝛽(1 + 𝜆𝑀2𝑉𝐷𝑆𝑀2) (
𝑊𝑀2

𝐿𝑀2
)  (3.7) 

   

 

𝑔𝑀3 = √2𝐼𝐵𝐼𝐴𝑆𝛽(1 + 𝜆𝑀3𝑉𝐷𝑆𝑀3) (
𝑊𝑀3

𝐿𝑀3
) (3.8) 

   

 
𝑟𝑀1 =

1 + 𝜆𝑀1𝑉𝐷𝑆𝑀1

𝜆𝑀1𝐼𝑂𝑈𝑇
  (3.9) 

   

 
𝑟𝑀2 =

1 + 𝜆𝑀2𝑉𝐷𝑆𝑀2

𝜆𝑀2𝐼𝑂𝑈𝑇
  (3.10) 

   

 
𝑟𝑀3 =

1 + 𝜆𝑀3𝑉𝐷𝑆𝑀3

𝜆𝑀3𝐼𝐵𝐼𝐴𝑆
  (3.11) 

   

Substituindo as Equações (3.7), (3.8), (3.10) e (3.11) na Equação (3.5) e as 

Equações (3.7), (3.8), (3.9), (3.10) e (3.11) na Equação (3.6) obtemos a Equação (3.12) 

para o ganho de malha fechada G e a Equação (3.13) para a resistência de saída 𝑅𝑂𝑈𝑇  no 

espelho de corrente cascode regulado. 

 

 

𝐺 =
2𝛽

𝜆𝑀2𝜆𝑀3
 √

(1 + 𝜆𝑀2𝑉𝐷𝑆𝑀2)3(1 + 𝜆𝑀3𝑉𝐷𝑆𝑀3)3

𝐼𝑂𝑈𝑇𝐼𝐵𝐼𝐴𝑆
(

𝑊𝑀2𝑊𝑀3

𝐿𝑀2𝐿𝑀3
)   (3.12) 

   

 
𝑅𝑂𝑈𝑇 =

2𝛽

𝜆𝑀1𝜆𝑀2𝜆𝑀3
 √

(1 + 𝜆𝑀1𝑉𝐷𝑆𝑀1)2(1 + 𝜆𝑀2𝑉𝐷𝑆𝑀2)3(1 + 𝜆𝑀3𝑉𝐷𝑆𝑀3)3

𝐼𝑂𝑈𝑇
3 𝐼𝐵𝐼𝐴𝑆

(
𝑊𝑀2𝑊𝑀3

𝐿𝑀2𝐿𝑀3
)    (3.13) 

   

Pelas Equações (3.12) e (3.13) temos que o ganho de malha fechada e a resistência 

de saída do espelho de corrente aumenta quando aumenta as relações de aspectos dos 

transistores M2 e M3 e diminuem com o aumento da corrente de polarização 𝐼𝐵𝐼𝐴𝑆 . Então 

para obter um alto ganho de malha fechada e uma resistência de saída elevada tem-se que 

selecionar as relações de aspecto elevadas e baixas correntes de polarização. 
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3.1.5. Espelho de Corrente Cascode Regulado “Melhorado” 

O espelho de corrente cascode regulado “melhorado” [40], ao contrário das 

maiorias dos espelhos de corrente que operam na região de saturação (ou seja,  𝑉𝐺𝑆 ≥

𝑉𝑇𝐻 + 𝑛𝑘𝑇/𝑞), opera com uma fraca inversão com objetivo de aumentar a impedância de 

saída. A Figura 3.5 tem-se o esquemático de um espelho de corrente cascode regulado 

“melhorado”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No espelho de corrente cascode regulado “melhorado”, os transistores M3 e M3’ 

são, primeiramente, para fechar a malha e não afetam a corrente de saída do espelho. Isto 

ocorre por causa da fraca inversão na polarização de M3 e M3’, que causa uma baixa 

tensão 𝑉𝐷𝑆  para os transistores M1 e M1’. Com este efeito, consegue diminuir o erro da 

relação entre a corrente de entrada 𝐼𝐼𝑁  e a corrente de saída 𝐼𝑂𝑈𝑇 . Para transistores 

operando em fraca inversão temos o 𝐼𝐷 dado pela Equação (3.14): 

 

 
𝐼𝐷 = 𝐼0

𝑊

𝐿
exp (

𝑘𝑉𝐺

𝑈𝑇
) [exp (−

𝑉𝑆

𝑈𝑡
) − exp (−

𝑉𝐷

𝑈𝑡
)]  (3.14) 

sendo k é uma constante com valor entre 0,6 e 0,8, 𝑈𝑇  é a tensão térmica  e 𝐼0 é uma 

constante que depende do processo de fabricação, seu valor é dado pela Equação (3.15): 

 

Figura 3.5- Espelho de corrente cascode regulado “melhorado” 
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𝐼0𝑛 =

2𝜇𝑛𝐶𝑜𝑥
′ 𝑈𝑇

2

𝑘
exp (−

𝑘𝑉𝑇0𝑁

𝑈𝑡
)  (3.15) 

 

sendo que seu valor típico está entre 10−15 a 10−12 A. 

Pode-se reescrever a expressão da corrente de dreno, assim obtendo a Equação 

(3.16): 

 
𝐼𝐷 = 𝐼0

𝑊

𝐿
exp (

𝑘𝑉𝐺 − 𝑉𝑆

𝑈𝑇
) [1 − exp (−

𝑉𝐷𝑆

𝑈𝑡
)]  (3.16) 

 

Quando exp (−𝑉𝐷𝑆/𝑈𝑇) ≪ 1 o último termo pode ser ignorado. Isto ocorre quando 

𝑉𝐷𝑆 > 4𝑈𝑇, fazendo que o termo exponencial seja aproximadamente 0,018. Com isso o 

valor da corrente de dreno pode ser simplificado, como mostra a Equação (3.17): 

 

 
𝐼𝐷 = 𝐼0

𝑊

𝐿
exp (

𝑘𝑉𝐺 − 𝑉𝑆

𝑈𝑇
) (3.17) 

   

Na temperatura ambiente, temos que 4𝑈𝑇 ≅ 100𝑚𝑉, que faz fácil manter o 

MOSFET operando com inversão fraca na região de saturação, e para realiza-lo não tem 

dependência do 𝑉𝐺𝑆  como no caso da inversão forte. 

Pelo esquemática da Figura 3.5, pode-se observar que os transistores M3’ e M4’ 

estão com uma leve inversão (𝑉𝐷𝑆𝑀3 , 𝑉𝐷𝑆𝑀4 > 4𝑘𝑇/𝑞 ≈ 100𝑚𝑉) e com isso, as 

transcondutâncias e as resistências de M3’ e M4’ pode ser dadas pelas Equações (3.18), 

(3.19), (3.20) e (3.21): 

 
𝑔𝑀3 =

𝑘1𝐼′

𝑈𝑇
=

𝑘1𝐼′

𝑘2𝑇/𝑞
 (3.18) 

   

 
𝑔𝑀4 =

𝑘1𝐼′

𝑈𝑇
=

𝑘1𝐼′

𝑘2𝑇/𝑞
 (3.19) 

   

 
𝑟𝑀3 =

1

𝜆𝑀3
′ 𝐼′

 (3.20) 

   

 
𝑟𝑀4 =

1

𝜆𝑀4
′ 𝐼′

 (3.21) 
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onde 𝑈𝑇  é a tensão térmica (≈0,026V), 𝑘1 é o fator de declive que, usualmente, está entre 

0,6 e 0,8 e 𝜆𝑀3
′  e 𝜆𝑀4

′  são, respectivamente, os fatores de modulação de comprimento de 

canal de M3’ e M4’ operando em fraca inversão. 

O ganho de malha fechada G e a resistência de saída 𝑅𝑂𝑈𝑇  são dados pelas Equações 

(3.22) e (3.23): 

 𝐺 = 𝑔𝑀2𝑟𝑀2𝑔𝑀3𝑟𝑀3𝑔𝑀4𝑟𝑀4 (3.22) 

   

 𝑅𝑜𝑢𝑡 = 𝑟𝑀1𝑔𝑀2𝑟𝑀2𝑔𝑀3𝑟𝑀3𝑔𝑀4𝑟𝑀4 (3.23) 

   

Substituindo os valores temos: 

 

 

𝐺 = √2𝛽
(1 + 𝜆2𝑉𝐷𝑆𝑀2

′ )

𝐼𝑜𝑢𝑡𝐼′
(

𝑊2

𝐿2
)

1 + 𝜆2𝑉𝐷𝑆𝑀2
′

𝜆2

𝑘

(
𝑘𝑇
𝑞 ) 𝜆3

′
 

𝑘

(
𝑘𝑇
𝑞 ) 𝜆4

′
 (3.24) 

   

 
𝑅𝑜𝑢𝑡 = √2𝛽

(1 + 𝜆2𝑉𝐷𝑆𝑀2
′ )

𝐼𝑜𝑢𝑡

(
𝑊2

𝐿2

)
1 + 𝜆1𝑉𝐷𝑆𝑀1

′

𝜆1

1 + 𝜆2𝑉𝐷𝑆𝑀2
′

𝜆2

 
𝑘

(
𝑘𝑇
𝑞

) 𝜆3
′

 
𝑘

(
𝑘𝑇
𝑞

) 𝜆4
′

 (3.25) 

   

Quando um transistor opera em fraca inversão, a corrente de dreno é carregada 

exponencialmente com uma tensão característica (~𝑈𝑇). A máxima corrente ocorre 

quando 𝑉𝐷𝑆 = 4𝑈𝑇  nas condições ideais e a partir de uma fonte de corrente contínua ideal. 

Este caso implica que o fator de modulação de comprimento de canal 𝜆 é próximo de zero, 

diferente do caso quando se tem uma forte inversão, onde as características de saída são 

seriamente degradadas pelo fator de modulação de comprimento de canal 

(particularmente no caso de dispositivos de canal curto). Comparando as Equações (3.24) 

e (3.25) com as Equações (3.12) e (3.13), pode-se observar que o ganho de malha fechada 

G e a resistência de saída 𝑅𝑂𝑈𝑇  do espelho de corrente cascode regulado “melhorado” é 

substancialmente mais elevada que o espelho de corrente cascode regulado devido ao 

efeito de modulação de comprimento de canal reduzido.  

Assim, consegue-se construir um espelho de corrente regulado “melhorado” com 

característica de impedância de saída superiores ao do espelho de corrente regulado com 

relações de aspecto menores e, por conseguinte, necessitar de uma área de chip menor, 

mesmo a sua topologia tendo dois transistores a mais que o espelho de corrente regulado. 
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3.2. Comparador de Corrente 

Um comparador de corrente determina se um sinal de corrente excede um 

determinado sinal pré-estabelecido e produz uma tensão na saída. O comparador de 

corrente tem muitas aplicações diferentes, tais como os blocos de construção básicos para 

processamento de sinal de modo corrente não-linear e conversor analógico-digital. A 

disponibilidade de uma ampla gama de comparação é uma característica atraente em 

ambos os campos. Além disso, a detecção de baixo nível de corrente é fundamental para 

operações de alta velocidade. Em aplicações que exigem alta resolução, como em 

compressão de imagem em modo corrente em chip, o comparador de corrente se mostra 

um bloco com grande relevância. O desempenho do chip é limitado pela capacidade do 

comparador de corrente para discriminar entre diferentes níveis de corrente de entrada. 

Um estágio básico de comparador de corrente CMOS simples é mostrado na Figura 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Comparador de corrente CMOS simples [40]. 

Este comparador de corrente é baseado em espelhos de corrente, que é 

implementado através da ligação da saída de dois espelhos de corrente simples, um NMOS 

e o outro PMOS. O transistor NMOS M1 funciona como um diodo e o M2 replica a corrente 

𝐼𝑖𝑛 . Da mesma maneira o transmistor PMOS M3 funciona com um diodo e o M4 replica a 

corrente 𝐼𝑟𝑒𝑓 . Os drenos de M2 e M4 estão conectados para gerar a saída do comparador 

𝑉𝑜𝑢𝑡 . Com esse esquema o sinal de saída é um valor de tensão para nível lógico alto quando 
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o sinal de 𝐼𝑖𝑛  for menor que o sinal de  𝐼𝑟𝑒𝑓 e um valor de tensão para nível lógico baixo 

quando o sinal de 𝐼𝑖𝑛 for maior que o sinal de 𝐼𝑟𝑒𝑓 . 

Quando o sinal de saída estiver em nível lógico baixo, isto é, quando a corrente de 

entrada for maior que a corrente de referência, os transistores M3 e M4 devem estar na 

região de saturação, enquanto os transistores M1 e M2 devem estar na região de 

saturação e na região linear, respectivamente. Para aumentar a amplitude da tensão de 

saída, são necessários estágios de ganhos adicionais para os níveis dos sinais chegarem 

perto dos valores de excursões de tensão, como veremos na próxima subseção.  

 

3.2.1. Esquemático do Comparador de Corrente 

O esquemático para o processamento de sinal é dado na Figura 3.7. 

Figura 3.7 – Esquemático do circuito comparador 

 

O circuito da Figura 3.7 é constituído por dois espelhos de corrente cascode e 

vários estágios de amplificação de tensão. Um espelho de corrente cascode NMOS (M1-

M4) é responsável por replicar a corrente de referência 𝐼𝑟𝑒𝑓. Um espelho de corrente 

cascode PMOS (M5-M8) é usado por replicar a corrente de entrada 𝐼𝑖𝑛 . Na ligação entre 

os drenos de M4 e M7 temos um nó que conecta a entrada do amplificador complementar. 

O amplificador complementar CMOS (M9-M12) junto com o amplificador inversor (M13-
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M14) e dois amplificadores de carga ativa (M15-M16 e M17-M18) atuam como dois 

estágios de ganho. Os últimos três estágios inversores (M19-M24) é utilizado para que a 

tensão de saída chegue ao limite de faixa de excursão. 

O espelho de corrente cascode NMOS (M1-M4) é utilizado para replicar a corrente 

de referência 𝐼𝑟𝑒𝑓 para a corrente de dreno do transistor M4. O espelho de corrente 

cascode PMOS (M5-M8) é usado para replicar a corrente de entrada 𝐼𝑖𝑛  para o dreno do 

transistor M7. Como os transistores M4 e M7 estão com os drenos ligados, a corrente 

gerada pela diferença das correntes 𝐼𝑖𝑛 e 𝐼𝑟𝑒𝑓 que irá fluir para os estágios de ganho. Como 

existe uma realimentação negativa entre os drenos de M10 e M11 com os drenos de M4 

e M7 a tensão de saída provocada pela corrente baixa corrente de entrada será baixa, com 

isso é necessário ter dois estágios amplificadores para provocar um ganho nesse pequeno 

sinal de tensão. O primeiro estágio de ganho é realizado pelo amplificador complementar 

(M9-M12) e pelo amplificador inversor (M13-M14). O segundo estágio amplificador é 

composto pelos dois amplificadores de carga resistiva (M15-M16 e M17-M18). Um 

último estágio amplificador para elevar o nível da saída para o limite de tensão de 

excursão, os três estágios de amplificadores inversores (M19-M20, M21-M22 e M23-

M24). 

Uma desvantagem do comparador de corrente feito por dois espelhos de corrente 

cascode é a alta impedância de saída, com objetivo de diminuí-la, uma realimentação 

negativa da saída do amplificador complementar (M9-M12) é implementado, com isso 

diminuindo a impedância de saída dos espelhos de corrente e, como consequência, 

aumentado a velocidade de resposta para entrada de baixas correntes. 

Para uma análise de pequenos sinais, a resistência de saída do amplificador 

complementar é dada pela Equação (3.26). 

 

 𝑅𝑜𝑢𝑡 = 𝑅𝑜𝑝 // 𝑅𝑜𝑛 //𝑟𝑑𝑠10 // 𝑟𝑑𝑠11     (3.26) 

 

onde 𝑅𝑜𝑝 e 𝑅𝑜𝑛 são as resistências de saída dos espelhos de corrente cascode NMOS e 

PMOS, respectivamente. 

Temos que 𝑅𝑜𝑝 = 𝑟𝑑𝑠7 ∗ 𝑟𝑑𝑠8 ∗ 𝑔𝑚7 e 𝑅𝑜𝑛 = 𝑟𝑑𝑠3 ∗ 𝑟𝑑𝑠4 ∗ 𝑔𝑚4. Para M10 e M11 

temos que 𝑟𝑑𝑠10 = 1/𝑔𝑚10 e 𝑟𝑑𝑠11 = 1/𝑔𝑚11, onde 𝑔𝑚10 e 𝑔𝑚11 são, respectivamente, as 

transcondutâncias de M10 e M11. Com isso, pode-se observar que 𝑟𝑑𝑠10 e 𝑟𝑑𝑠11 são muito 
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menores que 𝑅𝑜𝑝 e 𝑅𝑜𝑛 , sendo assim, a resistência de saída do amplificador complementar 

pode ser dada pela Equação (3.27). 

 

 
𝑅𝑜𝑢𝑡 ≈ 𝑟𝑑𝑠10 // 𝑟𝑑𝑠11   =   (1/𝑔𝑚10) //(1/𝑔𝑚11) =

1

𝑔𝑚10 + 𝑔𝑚11
   (3.27) 

 

Com uma pequena resistência de saída, o tempo de atraso diminui por causa do 

aumento da velocidade da resposta dos amplificadores para pequenas tensões de saída.  
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Capítulo 4 

Conversor Analógico-Digital 

O conversor analógico digital é um circuito que é utilizado para converter um 

código analógico da entrada para um valor em código correspondente digital na saída. O 

conversor A/D está ganhando muita importância para aplicações de processamento de 

imagens com o surgimento de algoritmos numéricos para vídeo e televisão (HDTV, MPEG 

dentre outros). Técnicas digitais são aplicadas a dispositivos de aquisição de imagens e 

estão se estabelecendo no mercado consumidor em produtos eletrônicos como câmeras 

de vídeo e televisões digitais. 

Com os sensores de imagens CMOS é possível a integração do ADC (Analog-Digital 

Converter) no mesmo chip do sensor de imagem, que acarretam em duas consequências 

indiretas. A primeira é o fato do baixo consumo de energia do sensor CMOS, com isso 

torna-se praticamente obrigatório que qualquer outro bloco no mesmo chip deve 

apresentar características de consumo semelhantes para manter um baixo consumo de 

energia total. A segunda consequência é a miniaturização do ADC para minimizar a área 

de chip a ser utilizada que abrangerá tanto o sensor de imagem quanto o ADC. 

Na seção 4.1 é abordado a relação de transferência do sinal analógico de entrada 

para o sinal digital codificada de saída, sendo observadas as funções de transferências 

ideal e real de um conversor A/D. Na seção 4.2 são abordados os parâmetros gerais de um 

ADC e os principais tipos de erros estáticos e dinâmicos que um projeto de conversor 

analógico-digital pode enfrentar. Na seção 4.3 é apresentado algumas topologias de 

conversores analógico-digital com suas principais características, vantagens e 

desvantagens. 
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4.1. Função de Transferência do ADC 

A função de transferência do ADC tem uma característica de escada uniforme, que 

representa a relação entre a entrada analógica na faixa de passagem e um número 

limitado de código de saída digital. A função de transferência é estática e não muda na 

resposta em frequência. Um exemplo de função de transferência é dado na Figura 4.1, que 

apresenta uma função de transferência ideal (sem erros) e uma função de transferência 

prática (com erros) de um conversor analógico-digital de 4 bits.  

 

 

Figura 4.1 - Funções de transferência real e ideal de um ADC de 4 bits. Adaptado de [41]. 

Observando a Figura 4.1 vemos a linha contínua ideal de uma ADC atravessando 

os pontos do meio do código da função de transferência ideal. A linha contínua ideal pode 

ser obtida através da função de transferência por três maneiras: conectando os pontos 

médios de seus códigos, realizando uma regressão linear nos pontos médios dos códigos 

ou realizando uma regressão linear sem os códigos dos extremos. O último método 

mencionado é usualmente utilizado, pois é normalmente considerado o intervalo valido 

especificado.  
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4.2. Parâmetros Gerais do ADC 

Os parâmetros gerais de um ADC são a resolução, o valor de referência e o erro de 

quantizações. 

A resolução 𝑛, também conhecida como o número de bits do código digital, define 

o número de quantizações que terá o ADC, que é dado por 2𝑛. O valor de 𝑛 não 

necessariamente tem que ser inteiro, para conversões bipolares, o sinal do valor estará 

incluso em 𝑛. 

O valor de referência define a faixa de passagem da entrada e o valor do bit menos 

significativo LSB (Least Significant Bit). Os valores da faixa de passagem e o LSB para a 

conversão unipolar e bipolar são dados na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 - Faixa de passagem e LSB em função do valor de referência para conversor unipolar e bipolar 

TIPO DE CONVERSOR FAIXA DE PASSAGEM LSB 

Unipolar 0 ≤ 𝐼𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑅𝐸𝐹  𝐼𝑅𝐸𝐹/2𝑛 

Bipolar −𝐼𝑅𝐸𝐹 ≤ 𝐼𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑅𝐸𝐹  𝐼𝑅𝐸𝐹 /2𝑛−1 

 

O erro de quantização é um erro natural que ocorre quando o sinal é digitalizado. 

O seu valor compreende entre -0,5 e +0,5 LSB. O erro de quantização pode ser dado pela 

 

 𝜖𝑞 = 𝐼𝐼𝑁 − 𝑛 ∗ 𝐼𝐿𝑆𝐵  (4.1) 

 

sendo 𝐼𝐼𝑁  a corrente de entrada no conversor, 𝑛 o código digital correspondente para 𝐼𝐼𝑁  

e 𝐼𝐿𝐵𝑆  a corrente do bit menos significativo. 

Nas próximas subseções são apresentados os principais erros estáticos e 

dinâmicos que podem ocorrer em um conversor analógico-digital e critérios de 

especificação para um conversor A/D [41] e [42]. 
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4.2.1. Erros Estáticos de um ADC 

Os tipos de erros estáticos que influenciam a performance do conversor A/D em 

corrente contínua e em baixas frequências são o erro de offset, o erro de ganho, o erro de 

não monotonicidade, o erro de não linearidade diferencial (DNL) e o erro de não 

linearidade integral (INL). Estes erros são avaliados por critérios de mesmo nome que são 

expressos em unidades de LSB ou em porcentagem de FSR (Full Scale Range). 

O erro de offset de um conversor A/D é a distância horizontal que separa a linha 

contínua ideal da linha contínua real para o mesmo código digital de saída. Usualmente, o 

código mínimo é escolhido para calcular o erro de offset [43]. O erro de offset é expresso 

em razão ao LSB de entrada. 

O erro de ganho de um ADC é a diferença da inclinação entre a linha contínua ideal 

e a linha contínua real, geralmente dado em porcentagem. Se for expressão em razão ao 

LSB, corresponde ao erro absoluto referente à entrada resultante sobre toda a distância 

[43]. 

A monotonicidade de um ADC é a relação entre a variação do sinal de entrada 

analógico e a variação do sinal codificado digital. Quando um aumento do sinal analógico 

ocasiona uma diminuição do código de saída, como no exemplo da Figura 4.1, é dito que o 

conversor A/D tem um erro de não monotonicidade [44]. 

O erro de não-linearidade diferencial DNL (Differential Non-Linearity) descreve a 

diferença entre dois valores de sinais analógicas adjacentes, gerados pela transição entre 

códigos adjacentes da entrada, comparada com o tamanho do passo (valor de um LSB) do 

conversor. O DNL tem valor igual a zero quando a transição entre vizinhos for igual a 1 

LSB, valor positivo quando a transição for maior que 1 LSB e valor negativo quando a 

transição for menor que um LSB [45].  

O erro de não-linearidade integral INL (Integral Non-Linearity), também conhecido 

como erro de não linearidade ou precisão relativa, é definido como a diferença entre os 

valores possíveis na saída, valores associados aos códigos binários da entrada, e a linha 

que passa através do primeiro e último valores possíveis na saída, a linha de referência. O 

INL define a linearidade da curva de transferência total. 
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4.2.2. Erros Dinâmicos de um ADC 

Os erros dinâmicos no domínio do tempo mais comum são o settling Time, Slew 

Rate, Energia de Glitch e Tempo de Chaveamento, que são apresentadas na Figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2 - Representação dos erros dinâmicos. A figura mostra a transição de um código na entrada para 
outro [46]. 

O settling time de um sistema é definido como o intervalo de tempo necessário, a 

partir do início de uma transição, para que a saída alcance seu novo valor dentro de uma 

faixa de precisão especificada. Este parâmetro deve ser especificado para uma carga na 

saída e seu valor será menor para cargas menos capacitivas. 

O slew rate (taxa de inclinação) é a máxima relação de mudança de tensão na saída 

em função do tempo. Geralmente o slew rate é expresso em unidades de volts por micro 

segundos (V/𝜇s). Esta relação é obtida observando o sinal de saída do conversor quando 

é aplicada a entrada uma variação grande no código digital. 

Os glitches, como mostrado na Figura 4.3, são erros devidos a desigualdade de 

tempo de chaveamento dos transistores chaves do conversor A/D, que podem apresentar 

picos elevados na saída. O resultado final é a perda dos níveis de saída correspondentes 

às entradas analógicas [47]. 
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Figura 4.3 - Exemplo de erro de glitches [46]. 

O erro devido ao tempo de chaveamento ocorre devido a inercia, ela se caracteriza 

pelo tempo que é necessário para a chave mudar de estado de ligado para desligado ou 

vice-versa. 

4.3. Tipos de Topologias de ADC 

Existem uma grande variedade de topologias para conversores analógico-digital, 

indo de topologias simples a topologias complexas. A linearidade de um ADC depende da 

precisão da multiplicação ou divisão do nível de referência empregado para gerar os 

níveis digitais na saída. Os parâmetros elétricos tensão, corrente ou carga elétrica são 

normalmente empregados como grandezas analógicas, podendo ser multiplicados ou 

divididos usando redes de resistores, circuitos de divisão de corrente e circuitos com 

capacitores chaveados. Nesta seção são apresentadas algumas topologias de conversores 

analógico-digital. 

4.3.1. Conversor Analógico-Digital Full-Flash 

Uma maneira simples de fazer um ADC de alta velocidade é o conversor full-flash, 

sua estrutura básica é consistida de um vetor com 2𝑛 − 1 comparadores como pode ser 

observado na Figura 4.4, sendo n o número de bits. Cada comparador é conectado a uma 

cópia da corrente de entrada e a outra entrada uma corrente de referência. As saídas dos 

comparadores são codificadas gerando o código binário. A vantagem do conversor full-

flash é a sua facilidade de design e seu bom comportamento em altas frequências e a 
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principal desvantagem que o número de comparadores necessários para uma alta 

resolução, sendo que para 8 bits são necessários 63 comparadores. 

 

Figura 4.4 - Conversor Analógico-Digital Full Flash [48]. 

Para uma dada tecnologia, velocidade e tensão de alimentação, a consequência de 

um aumento na resolução de 1 bit no consumo de energia pode ser aproximada da 

seguinte forma: uma resolução que diminua o LSB pela metade implica que o comparador 

terá que dobrar seu ganho para manter a mesma velocidade, com isso a potência do 

comparador é dobrada, como o ganho é proporcional a 𝑔𝑚 que, por sua vez, é 

proporcional a corrente, faz com que o consumo seja dobrado. E, uma vez o número de 

comparadores dobrado, a energia consumida passa a ser quatro vezes maior, essa 

característica faz com que o ADC full-flash de 8 bits tem uma área proibitiva e um alto 

consumo de energia [49] e [50]. 

4.3.2. Conversor Analógico-Digital de Dois Passos 

Uma outra maneira de diminuir a quantidade de comparadores necessários para o 

full-flash é utilizando o ADC de dois passos é usar uma topologia em duas etapas. A 

primeira etapa consiste em uma estimativa do MSB (Most Significant Bit) que será 

convertido para sinal digital codificado e depois passará por um conversor D/A para 

produzir um sinal analógico. Este sinal analógico será subtraído do sinal analógico de 
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entrada original e o resultado passa por um conversor A/D que gerará os bits menos 

significativos, como podemos observar na Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 - Conversor Analógico-Digital de Dois Passos [48]. 

 

Nesta topologia, normalmente usa em cada etapa de conversão, conversores do 

tipo full-flash para se ter uma alta velocidade de resposta. O número de etapas 

comparadoras tem uma redução relativa em relação ao conversor full-flash, sendo que 

este tem 2𝑛 − 1 comparadores enquanto o conversor de dois passos terá 2(2
𝑛

2 − 1) 

comparadores, onde n é a resolução do conversor [51] e [52]. 

4.3.3. Conversor Analógico-Digital em Cascata 

Os circuitos em cascata é um conceito frequentemente utilizado em circuito 

digitais, mas também podem ser a aplicados no domínio analógico para alcançar altas 

velocidade onde várias operações devem ser realizadas em cascata. Em ADC, as 

conversões podem ser realizadas de forma sequencial, do bit mais significativo para o bit 

menos significativo, como mostrado na Figura 4.6.  
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Figura 4.6 - Conversor Analógico-Digital em Cascata [48]. 

 

Em um conversor em cascata, todas as etapas de comparação têm sinais de entrada 

distintos que vem do bloco conversor anterior. Com isso, os erros se propagam ao longo 

da cadeia, onde a exatidão dos bits menos significativos depende da característica dos 

conversores anteriores, para se evitar esse problema pode-se otimizar cada estagia 

conversor para sua resolução especifica podendo obter melhores resultados gerais em 

relação aos conversores cíclicos. O número de conversores utilizados é igual a resolução 

do conversor [53]. 

4.3.4. Conversor Analógico-Digital de Aproximações Sucessivas  

No conversor de aproximação sucessiva, a determinação da conversão é efetuada 

por aproximações sucessivas dos bits, começando pelo mais significativo. O número de 

interações é igual a resolução do conversor. Um exemplo da topologia de aproximações 

simples é dado na Figura 4.7. 

 

Figura 4.7 - Conversor Analógico-Digital de Aproximações Sucessivas [54]. 
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Este conversor permite maiores resoluções que o conversor full-flash por causa da 

necessidade de somente um comparador, enquanto o full-flash necessita de 2𝑛 − 1 

comparadores, sendo n é a resolução do comparador. Os principais pontos críticos deste 

conversor são o comparador e o conversor D/A, e, além de um circuito S/H (sample and 

hold) que deve ser colocado na entrada destes para manter o sinal de entrada amostrada 

constante em todo o processo de conversão. O ciclo de conversão é de (n+2) ciclos de 

clock. 
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Capítulo 5 

Desenvolvimento do Projeto 

Neste capítulo é desenvolvido o projeto do circuito de processamento do sinal de 

saída de uma matriz de pixels ativos auto-amplificados em modo corrente. Para isso, o 

projeto consta de um comparador de correntes, deste modo a corrente de saída da matriz 

é comparada com uma corrente de referência para realizar a codificação para um sinal 

digital, de um primeiro estágio amplificador para fazer o acoplamento de fazer a 

conversão de corrente para tensão, de um segundo estágio amplificador para amplificar 

baixos níveis de tensão, por fim, de um terceiro estágio amplificador para levar o valor de 

tensão de saída ao nível máximo de excursão. 

O projeto é realizado utilizando os parâmetros dos transistores NMOS e PMOS de 

0,6𝜇𝑚 da MOSIS AMI C5N [55]. Neste projeto é utilizado uma tensão de alimentação VDD 

e VSS de 5,0 V e -5,0 V, respectivamente. A faixa de passagem do circuito é de 0 a 2 mA de 

corrente. Para a elaboração do esquemático do circuito foi utilizado o software Electric 

[56]e para a simulação foi utilizado o software LTSpice [57], ambos gratuitos. 

Neste projeto, o circuito de processamento de um bit foi divido em cinco partes 

que estão dispostas nas próximas sessões, sendo elas o espelho de corrente de entrada, o 

circuito subtrator que faz a comparação do sinal de entrada e o sinal de referência, o 

primeiro estágio amplificador que faz a conversão do sinal de corrente em sinal de tensão, 

o segundo estágio amplificador que é um estágio de ganho de tensão e o último estágio 

amplificador que satura tensão de saída do bit aos níveis de excursão da alimentação. 

Na seção 5.1 são apontados os principais parâmetros do projeto e alguns dados 

utilizados para a simulação dos circuitos do projeto. Nas próximas cinco sessões são 

detalhados os projetos do espelho de corrente na seção 5.2, do subtrator de corrente na 

seção 5.3, do primeiro estágio amplificador na seção 5.4, do segundo estágio amplificador 

na seção 5.5 e do terceiro estágio amplificador na seção 5.6. Na seção 5.7 é apontado o 

projeto do circuito de processamento de um bit na sua totalidade. 
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5.1. Parâmetros do Projeto 

Com o foco de codificar um sinal de entrada de corrente analógico para um sinal 

de tensão codificada em 4 bits, com o sinal de entrada tendo um intervalo de 50ns de sinal 

continuo de corrente correspondendo a um pixel, onde este sinal de corrente varia de 

dezenas de nano ampères a unidades de mili ampères. Neste projeto foi tomado como 

erro máximo admissível em cada parte do projeto que envolve cópia ou comparação de 

corrente de no máximo um quarto do LSB, já que no projeto ocorre duas etapas com 

processamento em modo corrente, com isso um erro máximo admissível de meio LSB por 

bit processado. 

Para as partes do circuito que envolve processamento em corrente é considerado 

a resposta do circuito sem carga e para uma carga de 2kΩ, esse valor de resistência foi 

obtido por meio de simulação e foi a maior resistência de entrada que os circuitos de 

processamento de corrente tinham na faixa de passagem. É importante ressaltar que em 

modo corrente o circuito considerado sem carga é um curto circuito, ao contrário do modo 

tensão que um circuito sem carga a saída está em aberto. 

5.2. Projeto de um Espelho de Corrente 

O espelho de corrente desta primeira etapa do processamento tem que ser robusto 

e conseguir fazer uma cópia com um erro muito baixo da corrente de entrada em todo a 

faixa de passagem, além de operar em altas frequências sem degradação do sinal de saída. 

Como a qualidade do conversor está intimamente ligado a qualidade de processamento 

desta etapa, é dado um foco especial no espelho de corrente de entrada. Nas próximas 

subseções são apontadas diversas topologias de espelho de correntes, realizando o 

projeto dos valores do comprimento e da largura de canal que os transistores terão e 

simulações para observar se a resposta do espelho de corrente atende as necessidades do 

projeto. 

É importante salientar que a escolha de todos os projetos de espelho de corrente 

deste trabalho ser do tipo N, se deve a sua maior mobilidade de portadores, com isso, é 

necessária uma área menor para se ter um mesmo efeito de um espelho de corrente 
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PMOS. Como busca minimizar a área de chip a ser utilizada é feito uma opção de espelho 

de corrente NMOS. 

Nesta seção, em todos os gráficos apresentados, as grandezas de saída estão em 

função da faixa de passagem de corrente estabelecida no projeto (de 0 a 2mA). 

5.2.1. Projeto de um Espelho de Corrente Simples NMOS 

O primeiro espelho de corrente testado é o espelho de corrente simples NMOS. O 

esquemático do circuito simulado é mostrado na Figura 5.1. As dimensões dos 

transistores são listadas na Tabela 5.1. 

 

Figura 5.1 - Esquemático de um Espelho de Corrente Simples NMOS. 

 

Os valores adotados de largura e comprimento de canal são altos, tendo 

perspectiva que o rótulo do processo utilizado é de 0,2𝜇𝑚, de forma a minimizar a 

influência do efeito de modulação de canal na faixa de passagem sem carga, além de 

atender ao erro máximo adotado para o espelho de corrente projetado. 

 

Tabela 5.1 – Largura e Comprimento dos Transistores do Espelho de Corrente Simples NMOS dados em 
micrometros e em função de 𝜆. 

TRANSISTOR LARGURA (𝝁m) COMPRIMENTO (𝝁m) 

M1 e M1’ 55,0 (275𝜆) 120,0 (600𝜆) 

 

O erro (a diferença entre o módulo da corrente de entrada e o módulo da corrente 

de saída) máximo adotado, como já mencionado na seção anterior, é de 2,0𝜇𝐴 em 
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qualquer ponto da faixa de passagem. No gráfico da Figura 5.2 podemos observar o 

comportamento do erro na faixa de passagem. O erro máximo ocorre em dois intervalos 

da faixa de passagem, o primeiro quando a corrente de entrada for próxima de 0,5mA e o 

segundo no final da faixa de passagem, quando a corrente de entrada for próxima de 

2,0mA.  

Este erro é gerado pelo efeito de modulação de canal, que no caso do espelho 

simples não é desprezível. Como a tensão entre o dreno e fonte de ambos os transistores 

são diferentes, um fator que depende da modulação de comprimento de canal e da tensão 

𝑉𝐷𝑆  de ambos os transistores não será unitário, assim gerando o erro, que pode ser 

observado pela Equação (3.1). 

 

 

Figura 5.2 – Erro Absoluto do Espelho de Corrente Simples NMOS sem carga. 

 

No gráfico da Figura 5.3 tem-se a corrente e a corrente de saída do espelho de 

corrente simples NMOS sem carga. Observa-se que, como desejado, a corrente de saída 

I(Vout) é uma cópia da corrente de entrada I(Iin). 

 

 

Figura 5.3 - Corrente de Entrada e Corrente de Saída na faixa de passagem do Espelho de Corrente Simples 
NMOS sem carga. 
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No gráfico da Figura 5.4 tem-se o erro do espelho de corrente simples NMOS com 

uma carga de 2𝑘Ω. Observa-se que a partir da segunda metade da faixa de passagem (a 

partir de 1,0mA) o erro sobe praticamente de forma linear. Isto se deve ao fato do espelho 

de corrente simples tem uma baixa resistência de saída, então a corrente de saída sofre 

influência da carga.  

 

 

Figura 5.4 – Erro Absoluto do Espelho de Corrente Simples NMOS com carga de 2kΩ. 

 

No gráfico da Figura 5.5 pode-se observar a corrente de entrada I(Iin) e a corrente 

de saída I(Vout). A corrente I(Vout) é uma cópia da corrente I(Iin) até, aproximadamente, 

1,0mA, sendo que depois desse valor sofre um efeito de carga, causando uma diminuição 

da taxa de aumento da corrente I(Vout) e, com isso, não conseguindo acompanhar a 

corrente I(Iin). 

 

Figura 5.5 – Corrente de Entrada e Corrente de Saída na faixa de passagem do Espelho de Corrente 
Simples NMOS com carga de 2kΩ. 

 

O espelho de corrente simples NMOS não tem as características necessárias que 

necessitamos neste projeto. Poderia aumentar os valores de largura e comprimento de 

canal dos transistores M1 e M1’, entretanto, seria necessário um aumento desses 

parâmetros com uma ordem maior que 10 mil vezes para atender o critério do erro 
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máximo de 2,0𝜇A, com isso seria necessária uma área de chip grande somente para um 

espelho de corrente simples inviabilizando o projeto. Assim deve-se projetar uma 

topologia de espelho de corrente mais complexa para conseguir as características de 

projetos determinadas. 

5.2.2. Projeto de um Espelho de Corrente Cascode NMOS 

O espelho de corrente cascode possui mais um par de transistores, que, com isso, 

aumenta a resistência de saída. Na Figura 5.6 tem-se o esquemático do um espelho de 

corrente cascode NMOS projetado. 

 

Figura 5.6 - Esquemático de um espelho de corrente cascode NMOS. 

 

Na Tabela 5.2 tem-se os parâmetros largura e comprimento de canal para os 

transistores do espelho de corrente cascode NMOS. Esses valores foram projetados 

levando em consideração ao erro máximo admissível no projeto de 2,0𝜇A em qualquer 

ponto da faixa de passagem. Pode-se observar que os valores são bem menores que os 

valores projetados do espelho de corrente simples NMOS na seção anterior. 
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Tabela 5.2 – Largura e comprimento dos transistores do espelho de corrente cascode NMOS dados em 
micrometros e em função de λ. 

TRANSISTOR LARGURA (𝝁m) COMPRIMENTO (𝝁m) 

M1 e M1’ 0,56 (2,8𝜆) 10,0 (50𝜆) 

M2 e M2’ 0,56 (2,8𝜆) 10,0 (50𝜆) 

 

No gráfico da Figura 5.7 tem-se o comportamento do erro na faixa de passagem do 

projeto com o circuito sem carga. Assim como no espelho de corrente simples NMOS, 

possui duas regiões de erros altos, a primeira próxima de 0,6mA e a segunda no final da 

faixa de passagem. 

Como no caso do espelho de corrente simples, o erro de espelhamento ocorre pelo 

efeito de modulação de canal, que pode ser observado pela Equação (3.3).  

 

 

Figura 5.7 - Erro do espelho de corrente cascode NMOS sem carga. 

 

No gráfico da Figura 5.8 tem-se a corrente de entrada I(Iin) e a corrente de saída 

I(Vout) para o circuito sem carga. Como desejado a corrente de saída é uma cópia da 

corrente de entrada em toda a faixa de passagem. 

 

Figura 5.8 – Corrente de entrada e corrente de saída na faixa de passagem do espelho de corrente cascode 
NMOS sem carga. 
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No gráfico da Figura 5.9 observa o erro do espelho de corrente cascode NMOS com 

uma carga na saída de 2kΩ. Semelhante ao espelho de corrente simples, o erro aumenta 

na segunda metade da faixa de passagem, e da mesma forma, se deve ao fato do baixo 

valor de resistência de saída que este espelho de corrente possui. 

 

 

Figura 5.9 - Erro do espelho de corrente cascode NMOS com carga de 2kΩ. 

 

No gráfico da Figura 5.10 temos a corrente de entrada I(Iin) e a corrente de saída 

I(R) do espelho de corrente cascode NMOS com uma carga aplicada de 2kΩ. A corrente de 

saída é uma cópia da corrente de entrada somente na primeira metade da faixa de 

passagem, sofrendo uma distorção na segunda metade devido ao efeito de carga. 

 

 

Figura 5.10 – Corrente de entrada e corrente de saída na faixa de passagem do espelho de corrente 
cascode NMOS com carga de 2kΩ. 

 

Como no caso do espelho de corrente simples NMOS, o espelho de corrente 

cascode NMOS, também possui uma resistência de saída baixa, limitando sua utilização 

para o projeto, a partir de simulações realizadas, observa-se que para a carga exigida, 

mesmo aumentando o comprimento e a largura de canal em cem vezes, não atende aos 
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critérios estabelecidos no projeto. Com isso tem-se que utilizar um espelho de corrente 

de topologia mais complexa buscando atender as necessidades do projeto. 

5.2.3. Projeto de um Espelho de Corrente Cascode Regulado  NMOS 

O espelho de corrente cascode regulado NMOS, como já comentado no capitulo 2, 

além dos transistores, possui duas fontes de corrente de polarização para minimizar o 

efeito de modulação de comprimento de canal. Na Figura 5.11 é mostrado o esquemático 

do espelho de corrente cascode regulado NMOS e na Tabela 5.3 tem os comprimentos e 

as larguras de canais projetados para os transistores afim de obter um erro menor de 2𝜇A 

em qualquer ponto da faixa de passagem. Ambas as fontes de corrente de polarização, 

BIAS e BIAS’, tem valores de 40𝜇A. 

 

Figura 5.11 – Esquemático de um espelho de corrente cascode regulado NMOS. 

 

Pelos dados da Tabela 5.3 vemos que, a área de cada transistor foi diminuída em 

relação ao espelho de corrente cascode NMOS. Durante o projeto foi feita a opção de 

utilizar todos os transistores do espelho de corrente projetado com os mesmos valores de 

largura e comprimento de canal. 
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Tabela 5.3– Largura e comprimento dos transistores do espelho de corrente cascode regulado NMOS 
dados em micrometros e em função de λ. 

TRANSISTOR LARGURA (𝝁m) COMPRIMENTO (𝝁m) 

M1 e M1’ 0,75 (3,75𝜆) 8,0 (40𝜆) 

M2 e M2’ 0,75 (3,75𝜆) 8,0 (40𝜆) 

M3 e M3’ 0,75 (3,75𝜆) 8,0 (40𝜆) 

 

No gráfico da Figura 5.12 tem a relação do erro na faixa de passagem, observa-se 

que o erro máximo ocorre no final da faixa de passagem, não chegando a 1,8𝜇A, um valor 

menor que o estabelecido para ser o erro máximo admissível. 

 

 

Figura 5.12 – Erro Absoluto do espelho de corrente cascode regulado NMOS sem carga. 

 

No gráfico da Figura 5.13 tem a corrente de entrada I(Iin) e a corrente de saída 

I(Vout) na faixa de passagem, observa-se que a corrente I(Vout) é uma cópia da corrente 

I(Iin). 

 

 

Figura 5.13 - Corrente de entrada e corrente de saída na faixa de passagem do espelho de corrente cascode 
regulado NMOS sem carga. 
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No gráfico da Figura 5.14 observa-se o erro na faixa de passagem para o espelho 

de corrente cascode regulado NMOS com uma carga de 2kΩ na saída. Observa que a partir 

de aproximadamente 1,5mA o erro começa a subir, assim ficando acima do valor 

especificado em projeto. 

 

 

Figura 5.14- Erro Absoluto do espelho de corrente cascode regulado NMOS com carga de 2kΩ. 

 

No gráfico da Figura 5.15 tem a corrente de entrada I(Iin) e a corrente de saída I(R) 

com uma carga de 2kΩ. Como visto no gráfico da Figura 5.14, o erro sobe bruscamente no 

final da faixa de passagem, com isso esse projeto de espelho de corrente torna-se inviável 

para a necessidade do projeto. 

 

 

Figura 5.15- Corrente de entrada e corrente de saída na faixa de passagem do espelho de corrente cascode 
regulado NMOS com carga de 2kΩ. 

 

Diferentemente do espelho de corrente simples NMOS e do espelho de corrente 

cascode NMOS, o espelho de corrente cascode regulado NMOS consegue ter um erro 

inferior ao limite estabelecido para um circuito acoplado de uma carga de 2kΩ alterando 

em menos de dez vezes as larguras e os comprimentos de canais de seus transistores. Os 

novos valores de largura e comprimento de canal do projeto são dados na Tabela 5.4. 
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Tabela 5.4 – Largura e comprimento dos transistores do espelho de corrente cascode regulado NMOS 
dados em micrometros e em função de λ adequados para uma carga de 2kΩ. 

TRANSISTOR LARGURA (𝝁m) COMPRIMENTO (𝝁m) 

M1 e M1’ 0,45 (2,25𝜆) 45,0 (225𝜆) 

M2 e M2’ 0,45 (2,25𝜆) 45,0 (225𝜆) 

M3 e M3’ 0,45 (2,25𝜆) 45,0 (225𝜆) 

 

No gráfico da Figura 5.16 é mostrado o erro na faixa de passagem para o espelho 

de corrente cascode regulado NMOS redimensionado para uma carga de 2kΩ. Com o 

redimensionamento, o circuito tem o erro inferior ao limite de 2,0𝜇A estabelecido em toda 

a faixa de passagem. O erro é superior a 1,0𝜇A na segunda metade da faixa de passagem, 

sendo que próximo de 1,9𝜇A o erro anula e volta a crescer com uma taxa alta, mas dentro 

do limite estabelecido até o final da faixa de passagem. 

 

Figura 5.16- Erro Absoluto do espelho de corrente cascode regulado NMOS redimensionado para uma 
carga de 2kΩ. 

No gráfico da Figura 5.17 tem-se a corrente de entrada I(Iin) e a corrente de saída 

I(R) em toda a faixa de passagem. Observa-se que com o redimensionamento, o corrente 

I(R) é praticamente uma cópia da corrente I(Iin) em toda a faixa de passagem, assim como 

é desejado no projeto. 

 

Figura 5.17- Corrente de entrada e corrente de saída na faixa de passagem do espelho de corrente cascode 
regulado NMOS redimensionado para uma carga de 2kΩ. 
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Com as alterações das relações de aspectos dos transistores do espelho de corrente 

cascode regulado NMOS é possível copiar toda a corrente da faixa de passagem como 

desejado. Isto ocorre por causa do aumento da relação de aspecto (snedo que diminuiu a 

largura e aumentou o comprimento e, com isso, aumentou a relação de aspecto) gera um 

aumento no ganho de malha fechada do espelho de corrente cascode regulado NMOS, 

assim aumentando a estabilidade do circuito na faixa de passagem. 

 

5.2.4. Projeto de um Espelho de Corrente Cascode Regulado 
“Melhorado” NMOS 

O último espelho de corrente analisado neste trabalho é o espelho de corrente 

cascode regulado “melhorado” NMOS representado na Figura 5.18. 

 

 

Figura 5.18 – Esquemático de um espelho de corrente cascode regulado “melhorado” NMOS. 

 

O tamanho das larguras e dos comprimentos de canais projetados para os 

transistores são apresentados Tabela 5.5 e a corrente de polarização IBIAS e IBIAS’ são de 

25𝜇A. 
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Tabela 5.5– Largura e comprimento dos transistores do espelho de corrente cascode regulado NMOS 
dados em micrometros e em função de λ. 

TRANSISTOR LARGURA (𝝁m) COMPRIMENTO (𝝁m) 

M1 e M1’ 0,45 (2,25𝜆) 7,5 (37,5𝜆) 

M2 e M2’ 0,45 (2,25𝜆) 7,5 (37,5𝜆) 

M3 e M3’ 0,45 (2,25𝜆) 7,5 (37,5𝜆) 

M4 e M4’ 0,45 (2,25𝜆) 7,5 (37,5𝜆) 

 

No gráfico da Figura 5.19 tem o erro na faixa de passagem para o espelho de 

corrente cascode regulado “melhorado” NMOS sem carga na faixa de passagem. Observa-

se que o erro é inferior ao limite de 2,0𝜇A em toda a faixa de passagem, tendo três regiões 

com um erro mais elevado, no início da faixa de passagem, tendo um pico superior a 1,0𝜇A, 

numa região maior entre 1,0mA e 1,7mA com o erro flutuando entre 0,6𝜇A a próximo de 

1,0𝜇A e no final da faixa de passagem com um erro superior a 1,2𝜇A, sendo todos esses 

intervalos com valores de erros menores que os outros espelhos de corrente, mesmo 

sendo este o espelho com as menores dimensões de transistores. 

 

 

Figura 5.19 – Erro Absoluto do espelho de corrente cascode regulado “melhorado” NMOS sem carga. 

 

No gráfico da Figura 5.20 tem-se a corrente de entrada e a corrente de saída do 

espelho de corrente cascode regulado “melhorado” NMOS na faixa de passagem sem 

carga. A corrente de saída I(Vout) é uma cópia da corrente de entrada I(Iin), como 

desejado. 
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Figura 5.20 - Corrente de entrada e corrente de saída na faixa de passagem do espelho de corrente cascode 
regulado “Melhorado” NMOS sem carga. 

 

No gráfico da Figura 5.21 observa-se que inserindo uma carga de 2kΩ para o teste 

da resposta do espelho de corrente cascode regulado “melhorado” NMOS, observa-se um 

erro vertiginoso quando a corrente de entrada chega a 1,9mA, próximo do fim da faixa de 

passagem. 

 

Figura 5.21 – Erro Absoluto de um espelho de corrente cascode regulado “melhorado” NMOS para carga 
de 2kΩ. 

 

No gráfico da Figura 5.22 temos a corrente de entrada e a corrente de saída do 

espelho de corrente cascode regulado melhora NMOS com uma carga de 2kΩ na saída.  

 

 

Figura 5.22 – Sinal de entrada e de saída de um espelho cascode regulado “melhorado” NMOS na faixa de 
passagem para uma carga de 2kΩ. 
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Observa-se que no final da faixa de passagem, os transistores no ramo de saída 

deixam de operar na região de saturação e passam para a região de tríodo, com isso 

perdendo a resposta linear de saída. 

Com isso o espelho de corrente cascode regulado “melhorado” NMOS com os 

transistores dimensionados pelos valores da Tabela 5.5 não consegue responder a toda a 

faixa de passagem estabelecida no projeto para uma carga de 2kΩ. Para que esta topologia 

responda a faixa de passagem estabelecida para uma carga de 2kΩ e possa ser 

implementada a relação de aspecto dos transistores terão que serem modificados. 

A Tabela 5.6 mostra os novos valores para largura e comprimento de canal dos 

transistores do espelho de corrente cascode regulado “melhorado” NMOS para responder 

uma carga de saída de 2kΩ na faixa de passagem. 

 

Tabela 5.6 – Largura e comprimento de canal dos transistores do espelho de corrente cascode regulado 
NMOS dados em micrometros e em função de λ redimensionado para uma carga de 2kΩ. 

TRANSISTOR LARGURA (𝝁m) COMPRIMENTO (𝝁m) 

M1 e M1’ 0,40 (2,0𝜆) 30,0 (150𝜆) 

M2 e M2’ 0,40 (2,0𝜆) 30,0 (150𝜆) 

M3 e M3’ 0,40 (2,0𝜆) 30,0 (150𝜆) 

M4 e M4’ 0,40 (2,0𝜆) 30,0 (150𝜆) 

 

Com um aumento de quase quatro vezes no comprimento de canal fez com que o 

espelho de corrente cascode regulado “melhorado” NMOS tivesse um erro inferior a 2𝜇A 

em toda a faixa de passagem, como podemos observar pelo gráfico da Figura 5.23. 

 

 

Figura 5.23 – Erro de um espelho de corrente cascode regulado “melhorado” NMOS redimensionado para 
carga de 2kΩ. 
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Observa-se que o erro em toda a faixa de passagem não é superior a 1,8𝜇A, e até 

1,8mA não chega a ter um erro superior a 1,0𝜇A. No gráfico da Figura 5.24 vemos a 

corrente de entrada I(Iin) e a corrente de saída I(R) na faixa de passagem, e, como 

desejado, a corrente de saída cópia a corrente de entrada com um erro inferior ao 

determinado para o projeto. 

 

 

Figura 5.24 – Corrente de entrada e de saída de um espelho cascode regulado “melhorado” NMOS 
redimensionando na faixa de passagem para uma carga de 2kΩ. 

 

5.2.5. Comparativo do Desempenho dos Espelhos de Corrente  

Das topologias de espelho de corrente projetadas e simuladas neste trabalho, 

somente duas delas conseguiram atender as necessidades com uma carga de 2kΩ. A 

Tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7 - Comparação entre os espelhos de corrente viáveis para projeto. 

DADOS 
ESPELHO DE CORRENTE CASCODE 

REGULADO  REGULADO "MELHORADO" 

ERRO MÉDIO (µA) 0,7 0,6 

ÁREA ESTIMADA (µm²) 121,5 96 

Nº DE TRANSISTORES 6 8 

CORRENTE DE POLARIZAÇÃO (µA) 40 25 

 

Podemos ver que o espelho de corrente cascode regulado “melhorado” possui um 

erro médio na faixa de passagem inferior ao do espelho de corrente cascode regulado. A 

área estimada, apesar do maior número de transistores, do espelho de corrente cascode 
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regulado “melhorado” é menor que a do espelho de corrente cascode regulado, além de 

necessitar uma corrente de polarização menor e, por causa disso, um circuito de 

polarização com transistores menores. Por estas características foi feita a opção de 

utilizar o espelho de corrente cascode regulado “melhorado” no projeto. 

5.3. Projeto do Subtrator de Corrente 

Com a necessidade de comparar o sinal de corrente de entrada com um sinal de 

corrente de referência é utilizado um circuito subtrator de corrente, mostrado na Figura 

5.25. Quando a corrente de entrada 𝐼𝐼𝑁  for maior que a corrente de referência 𝐼𝑅𝐸𝐹  a 

corrente de saída 𝐼𝑂𝑈𝑇  será positiva, analogamente, quando 𝐼𝐼𝑁  for menor que 𝐼𝑅𝐸𝐹  a 

corrente 𝐼𝑂𝑈𝑇  será negativa. 

 

 

Figura 5.25 - Esquemático do circuito subtrator de corrente. 

 

Na Tabela 5.8 temos as larguras e os comprimentos de canal dos transistores do 

circuito subtrator, novamente foi feita a opção de utilizar todos os transistores com as 

mesmas dimensões. 
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Tabela 5.8– Largura e comprimento dos transistores do subtrator de corrente dados em micrometros e 
em função de λ. 

TRANSISTOR LARGURA (𝝁m) COMPRIMENTO (𝝁m) 

M5, M6, M7 e M8 0,58 (2,9𝜆) 55,0 (275𝜆) 

M11, M12, M13 e M14 0,58 (2,9𝜆) 55,0 (275𝜆) 

M9 e M10 0,58 (2,9𝜆) 55,0 (275𝜆) 

M15 e M16 0,58 (2,9𝜆) 55,0 (275𝜆) 

 

Nesta topologia é utilizada dois espelhos de corrente cascode com duas saídas, um 

PMOS (M5-M10) e um NMOS (M11-M16). Para obter a corrente de saída 𝐼𝑂𝑈𝑇  tem a 

conexão dos drenos dos transistores PMOS M7 onde tem a corrente de entrada 𝐼𝐼𝑁  e 

NMOS M14 onde tem a corrente de referência 𝐼𝑅𝐸𝐹  no sentido oposto, com isso obtendo 

no ramo de saída deste nó uma corrente que tem valor da diferença entre 𝐼𝐼𝑁  e 𝐼𝑅𝐸𝐹 . 

Com a necessidade da comparação de corrente para o próximo bit, neste subtrator 

ainda se tem as saídas de corrente 𝐼𝑂𝑈𝑇_𝐷𝐼𝐹_1 e 𝐼𝑂𝑈𝑇_𝐷𝐼𝐹_2 que são usadas para produzir o 

sinal de corrente de entrada para a comparação do próximo bit, no próximo capítulo é 

abordado com mais detalhes. 

No gráfico da Figura 5.26 tem a relação da corrente de saída I(IVout) com a 

corrente de entrada I(Iin) no intervalo de 1.012𝜇A a 1.036𝜇A sem carga. Sendo a corrente 

de referência I(Iref) com valor de 1.024𝜇A, pode observar que a corrente de saída 

intercepta o 0 quando o valor da corrente de entrada for igual a 1.024𝜇A como desejado. 

Este intervalo foi escolhido, de tal forma, a ter uma margem segura do ponto de troca de 

sentido da corrente de saída do subtrator de corrente. 

 

 

Figura 5.26 - Corrente de saída do circuito subtrator sem carga. 
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No gráfico da Figura 5.27 tem a relação da corrente de saída I(IVout) com a 

corrente de entrada I(Iin) no interalo de 1.012𝜇A a 1.036𝜇A com carga de 2kΩ. Sendo a 

corrente de referência I(Iref) com valor de 1.024𝜇A, pode observar que a corrente de 

saída intercepta o 0 quando o valor da corrente de entrada I(Iin) for um pouco inferior a 

1.024𝜇A (aproximadamente 1.023,8 𝜇A), provocando um leve desajuste ao aspecto ideal 

da corrente de saída. Este desajuste se deve ao fato da resistência de saída do subtrator 

não ser baixa, equivalente a resistência de saída do espelho de corrente cascode PMOS 

em paralelo com a resistência de saída do espelho de carro cascode NMOS. 

 

 

Figura 5.27 - Corrente de saída do subtrator com carga de 2kΩ. 

 

Pelo fato da necessidade somente do sentido da corrente de saída, já que se a 

corrente de saída for positiva a tensão de saída do bit saturará em VDD e se a corrente de 

saída for negativa a tensão de saída do bit saturará em VSS, neste projeto não tem a 

preocupação no erro gerado na corrente de saída nos extremos da faixa de passagem. Por 

isso pode-se utilizar para o circuito subtrator topologias de espelhos de correntes mais 

simples sem ter um erro expressivo na saída.  

Entretanto, a partir deste bloco é gerado a corrente de entrada para o próximo 

bloco, que, por sua vez, necessita ser uma cópia fiel da sua própria corrente de entrada. 

Além de necessitar que o bloco que o gere tenha uma alta resistência de saída para que 

minimizem os problemas de efeito de carga no acoplamento.  
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5.4. Projeto do Primeiro Estágio Amplificador  

O primeiro estágio amplificador conta com um amplificador complementar em 

cascateado com um amplificador inversor. 

Este estágio amplificador tem como função fazer uma conversão do sinal de 

corrente de entrada para um sinal de tensão na saída, foi utilizado um amplificador 

complementar para diminuir a resistência de saída vista pelo amplificador inversor, de 

modo a aumentar a velocidade de conversão para sinais de corrente baixos, como pode-

se ver na Figura 5.28. 

 

Figura 5.28 – Primeiro estágio amplificador com um amplificador complementar cascateado com um 
amplificador inversor. 

 

Na Tabela 5.9 temos as larguras e os comprimentos de canal dos transistores 

projetos para o primeiro estágio amplificador.  

Tabela 5.9– Larguras e comprimentos dos transistores do primeiro estágio amplificador dados em 
micrometros e em função de λ. 

TRANSISTOR LARGURA (𝝁m) COMPRIMENTO (𝝁m) 

M17 e M18 1,5 (7,5𝜆) 15,0 (75𝜆) 

M19 e M20 0,75 (3,75𝜆) 4,0 (20,0𝜆) 

M21 0,75 (3,75𝜆) 12,925 (44,625𝜆) 

M22 0,75 (3,75𝜆) 6,735 (33,675𝜆) 
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Pela Tabela 5.9 pode-se observar que as dimensões dos transistores PMOS M17, 

M18 e M21 são maiores que as dimensões dos transistores NMOS M19, M20 e M22. 

Como já mencionado no projeto do espelho de corrente, a mobilidade de portadores do 

transistor NMOS é maior que a do transistor PMOS, assim, para ambos os tipos de 

transistores terem a mesma função, o tamanho do transistor PMOS tem que ser maior que 

o tamanho do transistor NMOS. 

No gráfico da Figura 5.29 temos a relação da tensão de entrada e de saída do 

primeiro estágio amplificador. 

 

 

Figura 5.29 - Tensão de entrada e tensão de saída na faixa de passagem. 

 

Observa-se que a o sinal de saída de tensão muda o módulo, quando o sinal de 

entrada. Quando a corrente de entrada for maior que a corrente de referência, a diferença 

entre as correntes fluirá para o amplificador complementar passando pelos transistores 

NMOS fazendo com que a tensão fique negativa, analogamente, quando a corrente de 

referência for maior que a corrente de entrada, a corrente resultante da diferença será 

drenada do amplificador complementar e, assim, os transistores PMOS conduzem 

fazendo a tensão de saída ficar positiva. 

Como um primeiro estágio amplificador, tensão de saída não chega aos limites de 

saturação, com isso são necessários mais estágios amplificadores, para a saída do bit 

chegar aos níveis máximo de excursão de sinal.  
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5.5. Projeto do Segundo Estágio Amplificador  

O segundo estágio amplificador é constituído de duas cargas ativas, como podemos 

observar na Figura 5.30. 

O segundo estágio amplificador é constituído de duas cargas ativas com a função 

de fazer a amplificação de pequenos valores de tensões, já que o terceiro estágio 

amplificador, constituído de amplificadores inversores que são de classe AB tem 

problemas para amplificar baixos valores de entrada. 

 

 

 

Figura 5.30 - Segundo Estágio Amplificador. 

 

Os comprimentos e as larguras de canal dos transistores do segundo estágio 

amplificador é dado na Tabela 5.10. 

 

Tabela 5.10 – Larguras e Comprimentos de Canais dos Transistores do Segundo Estágio Amplificador em 
micrometros e em função de λ. 

TRANSISTOR LARGURA (𝝁m) COMPRIMENTO (𝝁m) 

M23 e M25 1,975 (9,875𝜆) 8,5 (41𝜆) 

M24 e M26 1,975 (9,875𝜆) 8,5 (41𝜆) 
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No gráfico da Figura 5.31 tem a tensão de entrada e a tensão de saída em toda a 

faixa de excursão. Como objetivo de amplificar baixos módulos de valores de tensão na 

entrada, este bloco amplificador tem um alto ganho para pequenos valores e uma tensão 

de saída praticamente fixa para valores de tensão com modulo superior a 1V.  

 

 

Figura 5.31 – Tensão de Entrada e de Saída do Segundo Estágio Amplificador na Faixa de Excursão. 

5.6. Projeto do Terceiro Estágio Amplificador  

No esquemático da Figura 5.32 tem três amplificadores inversores em cascata. 

 

 

Figura 5.32 - Esquemático do terceiro estágio amplificador. 

 

Na Tabela 5.11 tem os valores das larguras e comprimentos de canais dos 

transistores M27 a M32, esses parâmetros são projetados de tal maneira, que quando 
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aplicado uma tensão negativa na entrada deste bloco, a tensão de saída é saturada no nível 

logico alto (5V) e quando a tensão de entrada deste bloco for positiva, a tensão de saída é 

saturada em nível lógico baixo (-5V). 

 

Tabela 5.11 – Larguras e Comprimentos de Canais dos Transistores do Terceiro Estágio Amplificador em 
micrometros e em função de λ. 

TRANSISTOR LARGURA (𝝁m) COMPRIMENTO (𝝁m) 

M27, M29 e M31 0,75 (3,75𝜆) 2,825 (14,125𝜆) 

M28, M30 e M32 0,75 (3,75𝜆) 1,75 (8,75𝜆) 

 

No gráfico da Figura 5.33 tem a forma de onda na Entrada do amplificador V(in), e 

a forma de onda na saída de cada amplificador inversor V(na), V(nb) e V(out). 

 

 

Figura 5.33 – Tensão na Entrada, no nó a, no nó e na saída do terceiro estágio amplificador. 

 

No gráfico observa-se quando o sinal de entrada for negativo, o primeiro 

amplificador inversor terá na saída uma tensão positiva, de maior módulo que a tensão 

de entrada, analogamente, quando a tensão de entrada for positiva, a tensão de saída do 

primeiro amplificador inversor será negativa com um módulo superior a tensão de 

entrada. Esta mesma lógica se aplica aos outros dois amplificadores inversores desta 

parte do projeto, ao ponto que uma baixa tensão de entrada, após passar pelos três 

amplificadores inversores, estará praticamente saturada na tensão de alimentação, sendo 

a entrada positiva, a saída será negativa e quando a entrada negativa, a saída será positiva.  

Essa troca de sinal se deve que no primeiro estágio amplificador tem um 

amplificador inversor, com isso muda o sinal, então o projeto tem que ter na sua totalidade 

um número par de amplificadores inversores para a saída saturar positivamente quando 
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a entrada de corrente for maior que a corrente de referência e saturar negativamente 

quando a entrada de corrente for menor que a corrente de referência. 

 

5.7. Projeto de um Circuito Comparador de 1 Bit Completo 

O projeto do circuito comparador de 1 bit completo, com o esquemático mostrado 

na Figura 5.34, é a cascata dos cinco blocos vistos nas seções anteriores. O espelho de 

corrente, que cópia a corrente de entrada. A saída do espelho de corrente é conectada uma 

entrada do subtrator e a outra é conectada a corrente de referência, a saída do subtrator 

faz a diferença entre os dois sinais, quando a corrente flui para o próximo bloco quer dizer 

que a corrente de entrada é maior que a corrente de referência e quando é drenada do 

próximo bloco quer dizer que a corrente de referência é maior que a corrente de entrada.  

 

 

Figura 5.34 - Esquemático do comparador de um bit completo. 

O primeiro estágio amplificador realiza a conversão de sinal de corrente para sinal 

de tensão. Quando a corrente flui para o amplificador complementar, os transistores 

NMOS conduzem e a tensão de entrada no amplificador inversor fica com módulo 

negativo, consequentemente uma tensão positiva na sua saída, analogamente, quando a 

corrente é drenada da entrada do amplificador complementar, os transistores PMOS 

conduzem e a tensão de entrada no amplificador inversor fica com módulo negativo, e, 

por consequência, a tensão de saída do amplificador inversor fica positiva. 
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O segundo estágio amplificador é constituído de duas cargas ativas em cascata, que 

tem como função realizar uma amplificação com um ganho maior para tensões cujo os 

módulos estão próximo de zero, este bloco tem importância pela dificuldade dos 

amplificadores inversores em amplificar sinais de baixas magnitudes. 

O terceiro estágio amplificador tem como função saturar o sinal de saída aos níveis 

lógicos alto (VDD) e baixo (VSS). Neste estágio é utilizado três amplificadores inversores 

em cascata, para saturar a saída aos níveis de excursão máxima do sinal. 

No bloco subtrator, a corrente de entrada e a corrente de referência, com sentidos 

opostos. O transistor M33 faz função de chave para a corrente de saída para o próximo 

bloco comparador onde a tensão de saída é aplicada na sua porta. Quando a tensão de 

saída for nível lógico baixo (VSS), o transistor M33 estará cortado, com isso a corrente de 

saída será igual a corrente de entrada. Quando a tensão de saída tiver nível lógico alto 

(VSS), o transistor M33 estará conduzindo, com isso sairá na a diferença entre a corrente 

de entrada e a corrente de referência. 

No gráfico da Figura 5.35 temos a corrente de entrada, a corrente de saída e a 

diferença entre a corrente de entrada e a corrente de referência na faixa de passagem. A 

corrente de referência do bit mais significativo tem valor igual a 1.024𝜇A. A corrente de 

saída será igual a corrente de entrada enquanto a corrente de entrada ter uma magnitude 

menor que a corrente de referência. Quando a corrente de entrada tiver módulo maior 

que a corrente de referência, a corrente de saída será igual a diferença entre os módulos 

da corrente. 

 

 

Figura 5.35 - Corrente de Entrada, corrente de saída e a diferença entre a corrente de entrada e a corrente 
de saída na faixa de passagem. 

 

No gráfico da Figura 5.36 tem a corrente de entrada e a tensão do bit de saída na 

faixa de passagem. Idealmente quando a corrente de entrada for inferior a 1.024𝜇A a 
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tensão de saída tem nível lógico baixo -5V, quando a corrente de entrada for superior a 

1.024𝜇A a tensão de saída tem nível lógico alto 5V.  

 

 

Figura 5.36 - Corrente de Entrada e Tensão de Saída do Bit na faixa de passagem. 

 

A corrente de transição simulada foi de 1.029𝜇A tendo 5,0𝜇A a mais do que a 

corrente de referência, como já mencionado no início do capítulo, para uma faixa de 

passagem de 2,0mA temos um valor de aproximadamente 4,0𝜇A para meio LSB. Ou seja, 

somente o comparador do bit mais significativo já acarreta de um erro no bit menos 

significativo para 8 bits. Por outras questões que são abordados mais adiantes, neste 

trabalho foi implementado um conversor de 4 bits, com isso esta resposta está dentro do 

erro admissível. 
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Capítulo 6 

Simulações para Resposta em Regime Permanente e 
para Resposta Dinâmica 

Neste capítulo são detalhadas as simulações realizadas para um conversor de 4 

bits, sendo que na seção 6.1 são detalhadas as simulações para regime permanente, 

observando valores de transições de níveis de saída, erros de offset e a demanda de 

potência. Na seção 6.2 é simulado o comportamento do circuito projetado para um sinal 

de entrada fictício com características semelhantes ao sinal de uma matriz de pixel, é 

analisado a velocidade da resposta, erros de mudança de nível e erros de offset na 

conversão. 

6.1. Simulações da Resposta no Regime Permanente 

O projeto simulado consiste em um conversor analógico-digital de 4 bits tipo 

cascata, sendo o sinal de entrada variando de 0 a 2.0mA. A topologia do conversor é 

mostrada na Figura 6.1. 

 

 

Figura 6.1 - Esquemático do Conversor A/D de 4 bits. 
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Sendo que VDD e VSS são as tensões de alimentação, D0, D1, D2 e D3 são as saídas 

codificadas do bit mais significativo para o bit menos significativo, I_OUT é a saída de 

corrente caso haja mais algum processamento de bit e REF0, REF1, REF2 e REF3 são as 

entradas de correntes de referência. Os valores das correntes de referência são dados na 

Tabela 6.1. 

Tabela 6.1 - Correntes de referência para o ADC. 

Corrente Valor (µA) 

REF0 1.024 

REF1 512 

REF2 256 

REF3 148 

 

Para análise da resposta estática do conversor, é um simulado um sinal de entrada 

em rampa de 0 a 2,0mA (toda a faixa de passagem) e a análise das correntes de saída de 

cada bloco conversor e as tensões de sinais codificadas. No gráfico da Figura 6.2 tem a 

corrente de entrada e as correntes de saídas de cada bloco conversor na faixa de 

passagem. 

 

 

Figura 6.2 – Corrente de Entrada e Correntes de saídas dos comparadores na faixa de passagem. 

 

Observando a Figura 6.2 vemos a corrente de entrada que varia de 0 a 2,0mA, a 

corrente de saída do conversor de BIT0 é uma cópia da corrente de entrada até que esta 

corrente chegue no valor da corrente de referência REF0, quando isto ocorre a corrente 

do BIT0 torna-se da diferença da corrente de entrada e da corrente de referência. 

Analogamente, a mesma lógica ocorre nas correntes de saída dos blocos conversores 

BIT1, BIT2 e BIT3. Também se observa que o chaveamento da corrente do bloco mais 
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significativo influi na corrente do bloco menos significativo, como era de se esperar em 

uma estrutura em cascata. 

Na Tabela 6.2 temos os valores de corrente de conversão para o sinal codificado, o 

código que representa esta corrente, o valor da corrente de conversão obtidos na 

simulação, a diferença da corrente ideal e a corrente simulado e o erro percentual. 

 

Tabela 6.2 - Tabela de conversão do valor analógico de entrada e a valor codificado de saída. 

Corrente 
Ideal (µA) 

D0 D1 D2 D3 
Corrente 

Convertida 
(µA) 

Erro Absoluto 
(µA) 

Erro (%) 

0 0 0 0 0 0 0 - 

128 0 0 0 1 144 16 12,5 

256 0 0 1 0 250 6 2,34 

384 0 0 1 1 378 6 1,56 

512 0 1 0 0 505 7 1,37 

640 0 1 0 1 627 13 2,03 

768 0 1 1 0 733 35 4,56 

896 0 1 1 1 910 14 1,56 

1.024 1 0 0 0 1.029 5 0,49 

1.152 1 0 0 1 1.123 29 2,52 

1.280 1 0 1 0 1.241 39 3,05 

1.408 1 0 1 1 1.374 34 2,41 

1.536 1 1 0 0 1.503 33 2,15 

1.664 1 1 0 1 1.626 38 2,28 

1.792 1 1 1 0 1.733 59 3,29 

1.920 1 1 1 1 1.864 56 2,92 

 

Pelos dados da Tabela 6.2 observa-se que os maiores erros absolutos ocorrente 

nas correntes de conversões dos bits mais significativos, isso ocorre por causa da 

qualidade do sinal de entrada nos bits menos significativos, já que, por ser uma conversão 

serial, a corrente de entrada chega degrada e com erros de offset e ganho.  

Apesar que o erro absoluto está no final da faixa de passagem, o maior erro 

percentual situa-se na conversão do menor código. As simulações realizadas com a 

corrente de referência REF3 como valor de 128𝜇A teve um desempenho na conversão 

geral ruim, com isso está corrente foi aumentada para 148𝜇A. Com esse aumento, feito 

para minimizar o efeito de offset nos restantes dos bits convertidos, causou um erro 

percentual alto na conversão do primeiro código. É interessante observar que, mesmo 
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utilizando uma corrente de 148𝜇A de referência do bit menos significativo, a corrente de 

conversão tem um valor menor que a corrente de referência devido as degradações e aos 

erros dos outros conversores anteriores. Este é um dos principais problemas de blocos de 

conversão em cascata. 

No gráfico da Figura 6.3 tem o erro de offset em um intervalo de corrente no início 

da faixa de passagem, onde todas as correntes deveriam ser iguais. 

 

 

Figura 6.3 - Erros de offset entra as saídas de corrente dos bits no início da faixa de passagem. 

 

Estas diferenças entre dos valores das correntes de saída dos bits é uma das causas 

de que a corrente de conversão simulada seja diferente da corrente de conversão ideal. 

Observa-se que a corrente de saída do conversor do bit menos significativo tem um erro 

de offset superior aos outros blocos conversores, que se situam em uma mesma região. 

Este fato se deve que está corrente está fluindo diretamente para o terra, ao invés, como 

nos outros blocos para o próximo bit a ser processado. Como na parte de projeto as 

correntes de saída foram projetadas para alimentar uma resistência de carga semelhante 

a resistência de entrada do próximo conversor, quando ocorre uma outra situação de 

carga tem-se um erro elevado. 

No gráfico da Figura 6.4 tem a corrente de saída, a corrente de referência a tensão 

de saída codificada do bit mais significativo (BIT0). 

 

Figura 6.4 - Corrente de Saída, corrente de referência e tensão de saída para o BIT0 na faixa de passagem. 
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Quando a corrente de entrada ultrapassa a corrente de saída, a tensão de código 

muda de -5V (VSS) para 5V (VDD), idealmente deveria ocorrer no mesmo instante, 

entretanto, apesar dos diversos ajustes realizados, esta transição ocorre quando a 

corrente de entrada tem um valor superior que a corrente de referência. No momento da 

transição do bit, o valor de corrente deveria cair a zero, mas aparece um offset de 60𝜇A 

na corrente de saída. Este offset pode ter origem por dois motivos, o primeiro é que a 

corrente de saída vem do circuito de comparação feito com espelhos de corrente cascode, 

com isso a resistência de saída pode esta baixa e resistência de entrada vista pelo espelho 

de corrente alta, com isso tem-se o efeito de carga provocando que a corrente que flui do 

espelho seja menor do que a corrente de entrada do espelho. A segunda possível causa é 

o transistor M33 que funciona como chave, no momento que acionado, ele não drena uma 

corrente igual a corrente de referência, com isto provocando o offset.  

Durante as simulações foram feitas mudanças na largura e comprimento de canal 

do transistor M33 e é possível perceber sua influência na corrente de saída de maneira 

significativa. Apesar de ser possível realizar um projeto para cada bloco conversor, foi 

realizado um projeto mais robusto e único para todos os conversores, sendo que a 

influência geral do M33 é minimizada. 

Ainda pode-se notar um erro de ganho, já que a taxa de variação da segunda 

metade é um pouco superior à da primeira, já que durante o mesmo intervalo ela começa 

com um offset em relação a primeira e consegue terminar com uma corrente semelhante 

a corrente da primeira metade. 

No gráfico da Figura 6.5 temos a corrente de saída, a corrente de referência e a 

tensão de saída para o BIT1 na faixa de passagem. 

 

 

Figura 6.5 - Corrente de Saída, corrente de referência e tensão de saída para o BIT1 na faixa de passagem. 
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Vemos que a transição positiva do valor do bit (-5V para 5V) ocorre quando a 

corrente de quando a corrente de entrada ultrapassagem a corrente de referência, a 

transição negativa do valor do bit (5V para -5V) ocorre na transição positiva do bit mais 

significativo, com isso a corrente de saída pode ficar superior a corrente de referência, 

que gera erro nas conversões. Novamente temos o problema de offset, com maior 

intensidade na transição do bit mais significativo e menor intensidade nas transições do 

bit analisado, observando que o ocasionado no chaveamento do BIT0 é novamente 60𝜇A 

e o offset ocasionado pelo chaveamento do BIT1 é de 20𝜇A. 

No gráfico da Figura 6.6 temos a corrente de saída, a corrente de referência e a 

tensão de saída do BIT2 na faixa de passagem. 

 

 

Figura 6.6 - Corrente de Saída, corrente de referência e tensão de saída para o BIT2 na faixa de passagem. 

 

Pode-se observar que quando ocorrem as transições positivas a corrente de saída 

é um pouco superior a corrente de referência. As transições negativas ocorrem nas 

transições positivas dos bits mais significativos, sendo que a corrente de saída fica com 

um valor superior a corrente de referência, observando que a transição do bit mais 

significativo BIT0 o valor é bem superior ao do BIT1. 

Os offsets que aparecem durante o chaveamento continuam com o mesmo 

comportamento dos bits anteriores, com os offsets das transições dos bits mais 

significativos tendo maior módulo que os offsets das transições dos bits menos 

significativos. 

No gráfico da Figura 6.7 temos a corrente de saída, a corrente de referência e a 

tensão de saída do bit menos significativo BIT3 na faixa de passagem. Observa-se que 

quando ocorre as transições positivas do bit a corrente de saída é muito inferior a 

corrente de referência, por este motivo foi feito um ajuste de aumentar a corrente de 
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referência de tal modo que quando ocorre a transição positiva a corrente de saída máxima 

fosse de 128𝜇A, como desejado. 

 

 

Figura 6.7 - Corrente de Saída, corrente de referência e tensão de saída para o BIT3 na faixa de passagem. 

 

Um erro que não ocorre nos bits anteriores é a corrente de saída chegar a ter um 

valor negativo no início da faixa de passagem e após algumas transições. Como a saída de 

corrente dos bits anteriores entrava em um espelho de corrente regulado “melhorado” 

NMOS, a corrente tinha que fluir sempre no sentido de entrada para o espelho de corrente. 

Como esse é um bit terminador, está corrente está sendo aterrada, com isso o 

comportamento do transistor M33 deixa de ser ideal, tendo uma corrente de condução de 

cerca de 20𝜇𝐴 apesar da chave está desligada, como podemos observar pelo gráfico da 

Figura 6.8. 

 

 

Figura 6.8 - Corrente de Dreno do Transistor M33 do BIT3. 

 

Por causa desta elevação de 20𝜇A na corrente quando o transistor M33 do BIT3 

deveria estar cortado, foi feita uma compensação na corrente de referência REF3 de 20𝜇𝐴 

como pode ser observado na Tabela 6.1. 
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No gráfico da Figura 6.9 tem-se a gráfico de saída codificado na faixa de passagem. 

 

 

Figura 6.9 – Função de Transferência da Corrente de saída na faixa de passagem 

 

A partir do gráfico pode-se observar os erro de INL e DNL que o ADC projetado 

possui, diferentemente da saída codificada ideal. Este sinal não tem problemas de não-

monotonicidade e perdas de bits no processamento (tem 16 patamares, se incluir o 

patamar zero, que é o número de códigos possíveis com 4 bits).  

Na Tabela 6.3 temos o erro de DNL e INL do conversor projetado. 

 

Tabela 6.3 - Erro de DNL e INL do conversor projetado. 

D0 D1 D2 D3 
Corrente 
Ideal (µA) 

DNL 
Erro (% 
de LSB) 

INL 
Erro (% 
de LSB) 

0 0 0 0 0 20,60 16,09 15 11,72 

0 0 0 1 128 8,36 6,53 -23 17,97 

0 0 1 0 256 -2,74 2,14 -1 0,78 

0 0 1 1 384 -3,60 2,81 -3 2,34 

0 1 0 0 512 -10,56 8,25 -7 5,47 

0 1 0 1 640 -20,49 16,01 -23 17,97 

0 1 1 0 768 -27,06 21,14 1 0,78 

0 1 1 1 896 -41,92 32,75 36 28,13 

1 0 0 0 1.024 -37,70 29,45 -35 27,34 

1 0 0 1 1.152 -30,82 24,08 -11 8,59 

1 0 1 0 1.280 -30,51 23,84 4 3,13 

1 0 1 1 1.408 -42,37 33,1 -1 0,78 
1 1 0 0 1.536 -33,62 26,27 -6 4,69 

1 1 0 1 1.664 -40,92 31,97 -22 17,19 
1 1 1 0 1.792 -51,09 39,91 2 1,56 

1 1 1 1 1.920 -69,00 53,91 22 17,19 
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Observa-se que todos os códigos têm erros, com exceção do último DNL, abaixo do 

valor ideal de meio LSB. Com exceção dos dois primeiros códigos, todos os outros 

apresentaram DNL negativa, ou seja, o valor continuo na conversão abaixo dos valores 

dos códigos. Isso se deve a degradação do sinal de corrente, já que o processamento é feito 

em cascata, os erros de cada conversão estão sendo amplificados no próximo bloco 

conversor. Esse erro de DNL se deve principalmente devido aos erros de offset já 

mencionados. 

Os erros de INL devem-se a vários fatores, um dos principais é o erro da conversão 

do valor codificado mostrado na Tabela 6.2 que geram erro em relação a corrente de 

referência para o chaveamento dos estados dos bits. Como já discutido, o principal fator 

do aparecimento deste erro é o offset dos sinais da corrente de entrada dos bits causados 

pela degradação do processamento em cascata. 

No gráfico da Figura 6.10 temos a potência consumida pelo conversor projetado 

na faixa de passagem. 

 

 

Figura 6.10 - Potência consumida no processamento de 4 bits na faixa de passagem. 

 

A potência máxima consumida é inferior a 150mW, os picos de consumo ocorrem 

em todo chaveamento, pois os transistores da parte de processamento de tensão 

começam a opera na zona de corte onde o consumo é mínimo para operaram na zona de 

saturação, com isso elevando o consumo. Na transição do bit mais significativo tem uma 

queda do valor médio do processamento de bit, isto ocorre porque o processamento a 

corrente de entrada no segundo bit cai para zero, assim o espelho de corrente de entrada 

não precisa geram uma alta corrente, como estava gerando antes da transição do bit. 
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6.2. Simulações da Resposta no Regime Dinâmico  

Para a simulação do comportamento do projeto para um sinal de entrada com as 

características do sinal de uma matriz de pixels. Cada nível de sinal tem um tempo de 50ns 

e leva-se em conta um tempo de 1ns para a transição do nível dos sinais. No gráfico da 

Figura 6.11 observa-se o sinal de entrada fictício projetado para testes. 

 

 

Figura 6.11 - Sinal de entrada fictício. 

 

Na Tabela 6.4 temos os valores de corrente de entrada e os intervalos de tempo de 

cada uma delas. Foram escolhidos vinte valores de corrente para teste, sendo que os 

dezesseis primeiros valores estão nos intervalos dos 16 níveis possíveis para um 

conversor de 4 bits e os outros quatro valores são correntes pertos dos valores de 

transições de níveis de saída. 

 

Tabela 6.4 - Valores da corrente para os intervalos de tempo 

Tempo (ns) 
Corrente de 

Entrada (µA) 
Tempo (ns) 

Corrente de 
Entrada (µA) 

0 – 50 50 501 – 550 300 

1 – 100 700 551 – 600 1.995 

101 – 150 1.450 601 – 650 1.100 

151 – 200 400 651 – 700 1.800 

201 – 250 1.200 701 – 750 1.350 

251 – 300 550 751 – 800 800 

301 – 350 200 801 – 850 120 

351 – 400 1.700 851 – 900 1.400 

401 – 450 950 901 – 950 1.900 

451 – 500 1.600 951 – 1.000 250 
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No gráfico da Figura 6.12 temos a tensão codificada de saída, a corrente de entrada 

e a corrente de saída do BIT0 para o sinal fictício aplicado. 

 

Figura 6.12 – Corrente de entrada, corrente de saída e tensão de saída do bit mais significativo. 

 

Observa-se que quando a tensão codificada for VSS (-5V), a corrente de saída é uma 

cópia da corrente de entrada e quando a tensão codificada for VDD (5V), a corrente de 

saída é igual a diferença entre a corrente de entrada e a corrente de referência do bit. 

Ainda podemos observar que nas transições de valores da tensão de saída, tem um pico 

na corrente de saída, isto se deve ao fato do atraso na conversão do valor do bit e a 

corrente de saída acaba copiando os valores da corrente de entrada, caso a variação seja 

de nível lógico 0 para 1, até a chave atuar e a corrente de saída ser igual a diferença da 

corrente de entrada e a corrente de referência. Analogamente, o mesmo ocorre na 

transição de nível lógico 1 para 0, a corrente de saída é igual a diferença entre as correntes 

de entrada e de referência até a chave ser desligada e a corrente de saída virar uma cópia 

da corrente de entrada. 

No gráfico da Figura 6.13 temos a tensão codificada de saída, a corrente de entrada 

e a corrente de saída do BIT1 para o sinal fictício aplicado. 

 

 

Figura 6.13 – Corrente de entrada, corrente de saída e tensão de saída do segundo bit mais significativo. 
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A mesma lógica de processamento do bit anterior ocorre neste bit, podemos 

observar que o reflexo dos picos nas transições do bit anterior aparece neste, chega a 

gerar erros de conversão em um pequeno intervalo de tempo próximo de 0,2𝜇s em uma 

borda de subida e próximo a 0,4𝜇s um erro de borda de descida. 

No gráfico da Figura 6.14 temos a tensão codificada de saída, a corrente de entrada 

e a corrente de saída do BIT2 para o sinal fictício aplicado. 

 

 

Figura 6.14 – Corrente de entrada, corrente de saída e tensão de saída do segundo bit menos significativo. 

 

Percebe-se que erros de chaveamento começaram a ser consideráveis em todas as 

transições de sinal de entrada, o último bit a ser convertido gerou um atraso de 

aproximadamente 0,2𝜇s até ser convertido, este erro deve-se ao fato do valor de corrente 

de entrada está muito próximo do valor de referência, com isto o comparador teve 

dificuldade em realizar a conversão. 

No gráfico da Figura 6.15 temos a tensão codificada de saída, a corrente de entrada 

e a corrente de saída do BIT3 para o sinal fictício aplicado. 

 

 

Figura 6.15 – Corrente de entrada, corrente de saída e tensão de saída do bit menos significativo. 

 

Observa-se que a cada conversão, os valores contínuos dos sinais de saída ficam 

em uma faixa menor (sempre menor que a corrente de referência do bloco), com isso e os 
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atraso devidos aos problemas deste conversor na transição, atrapalham na qualidade da 

conversão. Então, a qualidade do processamento fica ruim aumentando a resolução do 

conversor. 

Ainda tem que o atraso gerado na conversão anterior no último sinal também 

aparece nesta conversão pela característica de conversão em cascata deste conversor. 

Vale ressaltar que todos os sinais estão estabilizados com menos de 0,25𝜇𝑠, ou seja, 

metade da faixa de tempo de aquisição do sinal, com isso não tem prejuízo na aquisição 

do sinal de saída codificada. 

Após as simulações observa-se dois problemas principais na conversão do sinal, o 

primeiro é o pico da corrente de saída devido ao atraso da chave nas transições dos bits, 

principalmente nas transições do bit mais significativo. O segundo problema são os erros 

de regime permanente devido ao offset e ao fato da corrente de saída não ser exatamente 

igual a corrente de entrada caso o bit convertido ser zero, ou a corrente de saída não ser 

igual a diferença das correntes de entrada e de referência caso o bit convertido seja 1. 

Para o primeiro problema a solução é mais complexa, já que o sinal de tensão de 

chaveamento do transistor M33 responsável pelas transições tem um tempo de 

processamento superior ao da corrente de saída. Para solucionar o segundo problema, 

seria ao invés de utilizar um único transistor para o chaveamento da corrente, utilizar um 

circuito mais complexo.  

Na Tabela 6.5 tem a conversão ideal e a conversão obtida do sinal fictício no 

conversor projetado. Dentre os 20 níveis contínuos no sinal de entrada (sendo os 16 

primeiros representando os 16 possíveis códigos para conversão de um  conversor 

analógico-digital e o outros 4 são valores próximos as correntes de conversão), apenas 4 

tiveram conversão errada, onde o código convertido ficou 1 bit acima do código certo. Por 

meio da Tabela 6.2 vemos que, com exceção dos códigos 0, 7 e 8, os valores de transição 

estão abaixo dos valores ideias, por isso correntes de entrada com valores um pouco 

inferiores a corrente de transição do código pode ter uma conversão errada para um 

código acima. 
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Tabela 6.5 - Conversão ideal e conversão obtida do circuito processador projetado. 

TEMPO 
(ns) 

Corrente 
de Entrada 

(µA) 

CONVERSÃO IDEAL CONVERSÃO REALIZADA 
ERRO 

D0 D1 D2 D3 D0 D1 D2 D3 

0-50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 NÃO 

51-100 700 0 1 0 1 0 1 0 1 NÃO 
101-150 1.450 1 0 1 1 1 0 1 1 NÃO 

151-200 400 0 0 1 1 0 0 1 1 NÃO 
201-250 1.200 1 0 0 1 1 0 0 1 NÃO 

251-300 550 0 1 0 0 0 1 0 0 NÃO 
301-350 200 0 0 0 1 0 0 0 1 NÃO 

351-400 1.700 1 1 0 1 1 1 0 1 NÃO 
401-450 950 0 1 1 1 0 1 1 1 NÃO 

451-500 1.600 1 1 0 0 1 1 0 0 NÃO 
501-550 300 0 0 1 0 0 0 1 0 NÃO 

551-600 1.995 1 1 1 1 1 1 1 1 NÃO 
601-650 1.100 1 0 0 0 1 0 0 0 NÃO 

651-700 1.800 1 1 1 0 1 1 1 0 NÃO 
701-750 1.350 1 0 1 0 1 0 1 0 NÃO 

751-800 800 0 1 1 0 0 1 1 0 NÃO 
801-850 120 0 0 0 0 0 0 0 0 NÃO 

851-900 1.400 1 0 1 0 1 0 1 1 SIM 
901-950 1.900 1 1 1 0 1 1 1 1 SIM 

951-1.000 250 0 0 0 1 0 0 0 1 NÃO 

 

No gráfico da Figura 6.16 tem a potência dissipada no processamento do sinal 

fictício.  

 

Figura 6.16 - Potência dissipada no processamento do sinal fictício. 

 

Como já mencionado quando analisado a potência dissipada em regime 

permanente, nas transições tem um consumo de potência maior que com o sinal de 

entrada em regime permanente. Como visto no gráfico da Figura 6.10, em regime 

permanente o consumo de potência é sempre inferior a 140mW. 
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Capítulo 7 

Conclusão 

O processamento de sinal em modo corrente torna-se atraente quando os objetivos 

são a miniaturização dos circuitos e a diminuição do consumo energético. Com o avanço 

de tecnologias de sensores de imagem CMOS e das técnicas de fabricação com rótulos 

cada vez menores tornaram possíveis ter em um mesmo chip o sensor de imagem e o 

circuito processador do sinal e o conversor analógico-digital. Como ressaltado no 

trabalho, um sensor de imagem CMOS, ao contrário de um sensor CCD, tem um consumo 

energético baixo, com isso, para a miniaturização dos circuitos de processamento para o 

mesmo chip, também se torna necessário que o consumo deste mesmo seja baixo. 

Na seção 7.1 são apresentados os aspectos gerais do trabalho, com uma revisão do 

funcionamento do circuito proposto. Na seção 7.2 tem uma breve discursão dos 

resultados obtidos nas simulações realizadas. Na seção 7.3 tem alguns comentários sobre 

os principais problemas do circuito proposto e possíveis melhorias para solucioná-los. E, 

finalmente, na seção 7.4 são apontados pontos de propostas para a continuação deste 

trabalho. 

7.1. Aspectos Gerais do Projeto 

O projeto realizado se enquadra no tipo de conversor analógico-digital em cascata, 

onde o sinal de entrada do bit menos significativo será gerado no processamento do sinal 

do bit mais significativo. A escolha deste tipo de conversor se faz por não necessitar de 

um número alto de ciclos de comparação e sua fácil lógica de implementação, além, de 

como foi realizado, não necessitar de componentes passivos em seu projeto, assim 

consegue minimizar a área de chip a ser utilizada. 

O circuito de processamento de 1 bit neste trabalho é dividido em cinco partes, o 

primeiro é um espelho de corrente cascode regulado “melhorado” NMOS, que faz uma 

cópia da corrente de entrada, ou seja, a corrente de saída da matriz de pixels, neste projeto 
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observa-se algumas características e é estabelecido parâmetros mínimos de qualidade do 

espelho de corrente. Como o objetivo primário era conseguir converter o sinal de entrada 

em um sinal codificado em 8 bits, o erro máximo para este bloco foi estabelecido de meio 

LSB, ou seja, de aproximadamente 0,2% do valor máximo da faixa de passagem que é 

aproximadamente 2,0𝜇A com uma carga de 2kΩ, um valor próximo da resistência de 

entrada do espelho de corrente cascode NMOS da próxima parte do projeto. 

A segunda parte do projeto constitui de um circuito subtrator, que resultará em 

uma corrente de saída igual a diferença entre a corrente de entrada e a corrente de saída. 

Como a informação importante na saída é o sentido da corrente, não o módulo de seu 

valor, no circuito subtrator tem-se que minimizar o erro perto da corrente de referência, 

não necessariamente em toda sua faixa de passagem. 

A terceira parte constitui de uma conversão de sinal de corrente para sinal de 

tensão e uma amplificação com um amplificador complementar CMOS, que tem função de 

gerar um ganho de malha fechada negativo, com isso diminuindo a resistência de saída 

para o amplificador inversor, para assim o projeto ter uma alta velocidade de resposta 

para baixos valores de corrente de entrada. 

Na quarta parte tem-se dois amplificadores de carga ativa que agem como estágio 

de ganho para a quinta parte. A quinta parte tem três amplificadores inversores em 

cascata. O amplificador inversor é um amplificador de classe AB, com isso tem 

dificuldades de amplificar tensões de com baixo módulos de valores, para isso os 

amplificadores de carga ativa são colocados antes, para que as tensões já cheguem com 

um valor um pouco mais elevado nesta fase de amplificação. São postos três 

amplificadores inversores para ter uma boa margem de certeza que o sinal de saída esteja 

com o valor saturado nas tensões de alimentações VDD e VSS. 

O sinal de entrada do próximo bit é obtido no processamento do bit anterior, sendo 

que caso a tensão de saída sature negativamente, a corrente de saída do bit mais 

significativo será igual à sua corrente de entrada e caso a tensão de saída sature 

positivamente sua corrente de saída será igual a diferença entre a corrente de entrada e a 

corrente de referência. Como neste segundo caso a corrente de entrada é maior que a 

corrente de referência, isto faz que a corrente de saída sempre tenha o mesmo sentido da 

corrente de entrada, independentemente do valor do bit processado. 
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7.2. Análise Geral dos Resultados Obtidos 

Com objetivo inicial de fazer um conversor de 8 bits, por diversos problemas, que 

na próxima seção é detalhado, o resultado final foi um conversor de 4 bits satisfatório, 

apesar de pequenos problemas. Por utilizar um conversor com topologia em cascata, o 

sinal de entrada degrada-se a cada bloco de conversão, com isso perdendo a resolução do 

sinal. Por causa de problemas com offset e erros de ganho, as correntes de transição dos 

últimos códigos ficaram abaixo do valor ideal, com isso gerando um erro considerável. 

Além do desempenho do conversor, outra inviabilidade no aumento da resolução 

está relacionada a limitação do hardware para simulação. Cada bloco de 1 bit possui 37 

transistores, com isso, um conversor A/D de 4 bits tem 158 transistores, assim exigindo 

um esforço computacional grande para hardwares que não foram fabricados para alto-

desempenho.  

Para se realizar um aumento da resolução do conversor, além de resolver os 

principais problemas que o mesmo possui, tem-se a necessidade de um hardware de alto-

desempenho devido ao grande esforço computacional que é necessário para conseguir 

aumentar a resolução. 

Como os problemas de erros de offset e de ganho do comparador de corrente 

projetado, infelizmente não foi possível realizar uma segunda topologia de comparador 

para contrapor suas características de funcionamento, consumo de energia, área de chip 

e resposta. 

Inicialmente, o primeiro bloco de espelho de corrente era para ser um filtro 

universal com transportador de corrente, mas por problemas de implementação para 

realizar a simulação, não foi possível realizar sua implementação para este trabalho. 

Um dos principais focos do trabalho, que era a elaboração do layout do conversor 

não foi possível, já que o projeto não foi completado, faltando o circuito de polarização e, 

ainda, a resolução dos problemas de offset e ganho do conversor. Como o layout é o último 

passo, todos os problemas de simulação de esquemático tem que estar sanado antes de 

sua elaboração. 
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7.3. Possíveis Soluções aos Problemas do Projeto  

Como já mencionado, este projeto tem três problemas principais, os erros de offset 

que cada bloco conversor insere no sinal processado, o pico de corrente na transição dos 

valores dos bits, principalmente o mais significativo e o problema na conversão de baixos 

sinais de corrente. Apesar de todos os erros influírem um nos outros, a pontos específicos 

para o melhoramento de cada um deles. 

O primeiro problema tem dois principais causadores, a baixa impedância da saída 

do espelho de corrente cascode e o transistor M33. Para melhorar tem-se que mudar a 

topologia utilizada para copiar a corrente de entrada, já que, ao invés de utilizar uma 

chave simples, utilizar um circuito, a impedância que o espelho de corrente cascode verá 

acoplada será maior, com isso aumentando o efeito de carga, que já está ocorrendo. Só 

que para aumentar a resistência de saída, deve-se mudar a topologia de subtrator do bloco 

inteiro, podendo até ser necessária a implementação de circuitos com fontes de 

polarização, deixando o projeto mais complexo. 

O segundo problema pode ser resolvido utilizando-se um filtro passa-baixa na 

entrada dos blocos comparadores. Tem que ser uma implementação bem projetada, já 

que se o filtro tiver uma frequência de corte alta, não solucionará o problema, e se a 

frequência de corte for baixa, poderá gerar um atraso no processamento, ou, até, distorcer 

a forma de onda e perder o sinal do bit. Outra maneira é modificando a relação de aspecto 

do transistor M33, e deixando para cada bloco conversor com uma relação otimizada. 

Maneira que não foi feita neste projeto, já que se tem um conversor único para todos os 

bits. 

O terceiro problema está relacionado diretamente ao primeiro problema, sendo 

que esse problema pode ser sanado diminuindo o erro de offset e melhorando o 

espelhamento da corrente de entrada para baixo valores já que, apesar de atender ao 

critério de um erro menor que um quarto de LSB em toda a faixa de passagem, o erro 

relativo pode está alto o suficiente para comprometer a conversão do bit menos 

significativo. Também se pode, ao invés da lógica utilizada, utilizar uma lógica onde a 

corrente de referência é fixa, sendo que quando o bit de saída do conversor for zero, o 

sinal de saída será duas vezes o sinal de entrada e caso o bit de saída do conversor for um, 

o sinal de saída será duas vezes a diferença do sinal de entrada e de referência. Mas para 



 
 

90 
 

fazer esta implementação tem que resolver o segundo problema, já que o erro de pico 

causado será duplicado, podendo a levar perdas de informação com o processamento para 

elevadas correntes nos conversores. 

7.4. Recomendações para Trabalhos Futuros  

Caso não consiga melhorar o processamento da corrente, pode-se ser considerado 

utilizar outra topologia de conversor analógico-digital, sem ser a topologia em cascata 

utilizado neste trabalho, vale ressaltar que esta topologia foi utilizada pensando em 

minimizar a área de chip final do projeto, sendo a topologia de full-flash para uma 

conversão de 8 bits necessitaria de 255 comparadores, quase 32 vezes o número de 

comparadores utilizado na topologia em cascata (8 comparadores). Utilizando um 

conversor de dois passos, o número de comparadores para 8 bits seria 30, entretanto 

necessitaria de um circuito subtrator robusto para minimizar o erro de conversão para os 

bits menos significativos. Ainda neste trabalho não foi discutida a possibilidade de um 

comparador em rampa, já que, para este caso, o sinal de referência, sendo uma rampa, 

necessita de um circuito RC, podendo assim necessitar de uma área de chip grande, ou 

então uma corrente de referência externa ao chip. 

Após esta questão resolvida, é preciso implementar o circuito de polarização, que 

deverá conter as correntes de polarização dos espelhos de corrente cascode regulado 

“melhorado” e as correntes de referência, tanto a que flui para a entrada do subtrator, 

quanto a que drena no chaveamento do transistor M33. Para a partir disso implementar 

o layout do todo o circuito e fazer os testes de desempenho. 

O motivo pelo qual é utilizado o processo de fabricação da MOSIS AMI C5N com 

rótulo de 0,6𝜇𝑚 é que a MOSIS tem vários convênios com instituições educacionais nos 

quais cede a possibilidade de fabricar o chip com o layout pronto. Atualmente o CEFET-

MG não tem um convênio com a MOSIS, mas pode-se buscar uma conversar institucional 

para obtê-lo. Com isso seria possível, em fornadas especificas dos processos da MOSIS, a 

fabricação de um chip para teste de desempenho. 
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