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Resumo
Em diversos campos da indústria petroquímica e nuclear, o controle e monitoramento de escoamentos compostos de misturas de óleo, gás e água (escoamentos multifásicos) vêm motivando
o desenvolvimento de técnicas de investigação baseadas na geração de imagens por tomografia. Fenômenos como propagação de bolhas de gás possuem dinâmicas rápidas que exigem dos
sistemas de monitoramento uma boa resolução temporal. Com o intuito de melhorar tais requisitos temporais em relação as técnicas de imagem já consolidadas, foram desenvolvidos sensores
do tipo wire-mesh ao longo da última década. Estes sensores, que são inseridos dentro das tubulações, são constituídos por uma malha de eletrodos que realizam medições de impedância
elétrica, que pode ser convertida nas propriedades elétricas dos fluidos. Apesar da característica
intrusiva, imagens do fluxo multifásico são geradas sem a necessidade de algoritmos iterativos
de reconstrução.
É proposto neste trabalho um circuito integrado (CI) para realizar o condicionamento de uma
malha de sensores wire-mesh 4x4, aplicado à determinação da fração de fases em fluxos multifásicos. A integração reduz o tamanho dos circuitos de condicionamento, comparado às implementações dos sistemas existentes que utilizam componentes discretos, e também oferece
opções de customização para melhorar o consumo de energia.
O chip é composto dos seguintes blocos: um amplificador de interface, que converte as correntes provenientes dos sensores em tensão; um demodulador síncrono a fase, que fornece sinais de
tensão em fase e em quadratura que são funções das propriedades elétricas dos fluidos (permissividade e condutividade); e de um filtro passa-baixas que antecede a conversão analógico-digital,
a ser feita fora do chip. O foco deste trabalho é apresentar o projeto dos blocos do amplificador
de interface e do filtro passa-baixas.
O circuito integrado foi projetado para uma tecnologia CMOS padrão de 130 nm. A validação
do funcionamento do circuito é feita a partir de simulações pós-leiaute.

Palavras-chave: medição de impedância elétrica, fluxo multifásico, sensores wire-mesh, circuitos integrados CMOS

Abstract
In many petrochemical and nuclear industry applications, monitoring of streaming oil-watergas-mixtures (multiphase flows) has been motivating the development of investigation methods
based on tomographic imaging. Some investigated phenomena, such as gas bubble propagation,
feature fast-changing dynamics, thus demanding a good time resolution of monitoring systems.
In order to achieve faster imaging methods compared to established tomographic techniques,
wire-mesh sensors were developed over the last decade. These sensors, which are inserted inside
pipelines, are composed of an electrode mesh that performs electric impedance measurements,
which can be converted in fluid electrical properties. Despite their intrusive nature, multiphase
flow images can be generated without iterative reconstruction algorithms.
It is proposed in this work an integrated circuit (IC) to perform a 4x4 wire-mesh sensor signal
conditioning, applied to phase fraction calculations of multiphase flows. The circuit integration reduce the size of conditioning circuits, in comparison with established systems which
use discrete components, and also offers customization options to enhance power consumption
efficiency.
The chip comprises the following blocks: an interface amplifier that converts the sensor output
currents into voltage signals; a phase syncronous demodulator, which provides in-phase and
quadrature voltage signals that are functions of the main fluid electrical parameters (permittivity
and conductivity); and a low-pass filter, prior to the off-chip analog-to-digital conversion. This
work focuses on the project of the interface amplifier and the low-pass filter.
The circuit was designed for a 130-nm standard CMOS technology. The IC validation is performed via post-layout simulations.

Keywords: electrical impedance measurement, multiphase flow, wire-mesh sensors, CMOS integrated circuits.
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Capítulo 1
Introdução

1.1

Motivação

O monitoramento de escoamentos é uma atividade crucial em muitos campos industriais, abrangendo desde plantas nucleares até toda a cadeia de produção de petróleo e gás natural. Nas últimas três décadas, diversas técnicas e instrumentos foram estudados e consolidados
para garantir acurácia nas medições de propriedades de fluidos (BAKER, 2000). Os principais
desafios de engenharia e desenvolvimento residem nas técnicas de investigação de fluxos multifásicos, caracterizados por combinações de misturas de fases imiscíveis entre si (água, gás e
óleo), dada a complexidade da resolução de problemas dessa natureza (BERTANI et al., 2010).
Métodos tomográficos não-intrusivos, que produzem imagens da seção transversal de
tubulações, vem sendo cada vez mais aplicados na análise de escoamentos multifásicos para
fins de otimização de produção e de segurança (THORN et al., 2013). Sistemas convencionais
de tomografia computadorizada por raios-x, raios-γ e ressonância magnética, consolidados no
campo da imagenologia médica, não oferecem resolução temporal suficiente para investigar o
comportamento dinâmico de muitos processos industriais (BOYER et al., 2002). Técnicas de
tomografia elétrica, por sua vez, possuem um bom desempenho quanto à resolução temporal
(ADLER et al., 2011). Entretanto, esses métodos carecem de resolução espacial devido a limitações de campos elétricos suaves e dependem de algoritmos de reconstrução de imagem
computacionalmente custosos.
Com o intuito de alcançar resoluções temporais de ordem ainda maior, sensores do tipo
wire-mesh foram introduzidos por Prasser et al. (1998). Tratam-se de sensores constituídos de
malhas de eletrodos inseridas dentro das tubulações que oferecem diversas vantagens em relação aos métodos baseados em tomografia elétrica. Apesar da característica intrusiva, medições
elétricas realizadas em cada interseção dos eletrodos geram pixels para formar imagens do fluxo
multifásico de maneira direta, sem o uso de algoritmos de reconstrução iterativos.
A partir de imagens produzidas por sensores wire-mesh, informações como fração de
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fase, fração de vazio, distribuição de bolhas de gás, velocidade de fase e padrão de escoamento
podem ser extraídas (LIU et al., 2015). Comparações realizadas em trabalhos anteriores entre a
aplicação de sensores wire-mesh e técnicas de tomografia por raios-x (PRASSER et al., 2005),
pontas de prova condutivas (MANERA et al., 2009) e densitômetros por raios-γ (SHARAF et
al., 2011) comprovam a boa aplicabilidade destes sensores.
Sistemas que utilizam sensores wire-mesh descritos em trabalhos anteriores possuem
circuitos para o condicionamento analógico de sinais constituídos inteiramente de componentes
de discretos (PRASSER et al., 1998) (SILVA et al., 2007) (SANTOS et al., 2015). A Figura
1 mostra a placa de circuito impresso (PCI) contendo os blocos de condicionamento de um
sensor wire-mesh composto por uma matriz 16x16 (SANTOS, 2015). O conjunto de circuitos
montados na PCI consome cerca de 2 W e ocupa uma área de 20 cm × 30 cm.

Figura 1 – Exemplo de circuito de condicionamento de sensores wire-mesh utilizando componentes discretos.
Fonte – (SANTOS, 2015).

A partir de uma revisão bibliográfica, foi constatado que não há precedentes na literatura contendo soluções integradas específicas aplicadas ao condicionamento de sensores para
monitoramento de fluxo multifásico. Caso a etapa de condicionamento dos sensores wire-mesh
seja concentrada em um único circuito integrado (CI), a redução da área poderá simplificar a
implementação de malhas de sensores com maior densidade, aumentando assim a resolução espacial. Ademais, o projeto em nível de transistores garante um maior nível de customização ao
circuito, o que permite melhorar o consumo de energia (possibilitando, assim, aplicações portáteis com uso de baterias). Em comparação às implementações discretas, o projeto do circuito
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integrado possui custo de prototipagem e tempo de desenvolvimento bem maiores. Porém, a
possibilidade de gerar um produto que pode ser aplicado em larga escala diminuiria drasticamente os custos de produção (ex.: monitoramento de qualidade de gasolina por tomografia em
automóveis e postos de abastecimento), o que encoraja o estudo e desenvolvimento de circuitos
integrados para essa aplicação.
Nesses termos, é proposto neste trabalho o projeto de um circuito integrado aplicado ao
condicionamento de sinais de sensores wire-mesh. O circuito obedecerá requisitos condizentes
a aplicações na indústria petrolífera, apto a ser utilizado em métodos de determinação de fração
de fases que requerem alta resolução temporal. O chip foi projetado para ser fabricado utilizando
a tecnologia CMOS padrão de 130 nm da IBM/Globalfoundries.
Tendo em vista a dimensão e complexidade de projeto do sistema completo em circuito
integrado, este trabalho se delimita ao projeto em nível de transistores e leiaute dos blocos de
um amplificador de interface e de um filtro passa-baixas, conforme descrito no Capítulo 4. No
entanto, os requisitos derivados da análise do sistema em alto nível devem ser suficientes para
o projeto dos demais subsistemas.

1.2

Objetivos
Pode-se resumir os objetivos deste trabalho nos seguintes itens:

• Investigar soluções para condicionamento de sinais de sensores wire-mesh, através de
pesquisa bibliográfica;
• Propor uma arquitetura de condicionamento de sinais para sensores wire-mesh em alto
nível, que possibilite a concepção de uma solução em circuito integrado;
• Fazer uma análise de requisitos para definição de uma arquitetura integrada;
• Projetar blocos de circuitos em nível de transistor para realizar a arquitetura proposta;
• Validar os circuitos projetados através de simulações pós-leiaute utilizando simulador
baseado em SPICE.

1.3

Organização do Texto
Este documento está organizado nos capítulos descritos a seguir:

• No Capítulo 1 foram apresentadas a motivação e contextualização deste trabalho;
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• No Capítulo 2 é feita uma revisão do estado-da-arte de sistemas que utilizam tomografia
elétrica e sensores wire-mesh, destacando os circuitos utilizados na excitação e condicionamento dos sensores, com o intuito de justificar a definição da arquitetura do circuito
integrado proposto;
• No Capítulo 3 é realizada a proposição de uma arquitetura do CI, fornecendo equações
para a modelagem dos principais elementos do circuito, além da derivação dos principais
requisitos de cada bloco de circuito;
• No Capítulo 4 é discutido o projeto dos blocos de circuito em nível de transistores, validados através de simulações. A técnica de dimensionamento dos circuitos é explicada
com ajuda dos Apêndices A e B, que mostram uma modelagem do amplificador de transcondutância de dois estágios e uma descrição da metodologia de projeto gm/ID , respectivamente;
• Resultados de simulações do sistema completo são mostrados no Capítulo 5, com o intuito
de validar os blocos projetados;
• Por fim, as conclusões são constatadas no Capítulo 6, acrescendo de sugestões de trabalhos futuros para complementar a proposta aqui discutida.
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Capítulo 2
Revisão Bibliográfica
Apesar de possuírem esquemas de excitação distintos, as técnicas para o condicionamento analógico de sinais de tomógrafos elétricos e de sensores wire-mesh são semelhantes.
Ambos os métodos baseiam-se na medição de grandezas elétricas como capacitância, condutância e impedância para determinar propriedades dos fluidos que compõem o escoamento multifásico. Para a geração das imagens, são utilizadas propriedades como permissividade relativa
e condutância, que variam indistintamente entre fluidos.
Com o intuito de definir a arquitetura do circuito integrado proposto neste trabalho, foi
feita uma revisão bibliográfica de trabalhos que utilizam os dois tipos de sensores. Essa análise
é importante para definir parâmetros de operação do sistema de monitoramento no qual o chip
será usado, tais como:
• resolução espacial;
• resolução temporal;
• método de excitação;
• modalidade do sensor (natureza da medição de grandezas elétricas);
• propriedades do fluxo multifásico a serem monitoradas.
Também foram analisados circuitos de excitação e condicionamento utilizados nos trabalhos da revisão, de modo a definir uma arquitetura de CI que opere de acordo com as condições impostas por problemas de fluxo multifásico.
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2.1
2.1.1

Sistemas de Tomografia Elétrica
Princípio de Funcionamento

A tomografia elétrica é um método de imagem não intrusivo (visto que não há contato
dos sensores com os fluidos) que considera as relações de campos elétricos com os componentes
de um escoamento. O objetivo da técnica é gerar um mapa de distribuição de condutividade ou
de permissividade relativa, que são propriedades distintas para cada um dos elementos que
compõem o fluxo multifásico (BERTANI et al., 2010).
O tomógrafo consiste em um conjunto de eletrodos que são posicionados ao redor da
tubulação a ser investigada. Os sensores são excitados por um esquema de ativação consecutiva,
que enquanto um eletrodo é ativado, são executadas medições elétricas nos demais. Os resultados dessas medições são entradas de algoritmos de reconstrução de imagem, que a partir da
resolução de equações de campo são gerados mapas de distribuição que distinguem cada uma
das fases do escoamento (YANG, 1996).
Dentre as técnicas de tomografia elétrica, pode-se destacar duas principais modalidades: tomografia elétrica capacitiva (ECT) e resistiva (ERT). Exemplos de tomógrafos de cada
um desses tipos são mostrados na Figura 2. Apesar da estrutura dos sensores ser idêntica, tais
métodos distinguem-se entre si quanto ao tipo de excitação empregada e da natureza da medida
elétrica realizada. Sensores ECT geram um mapa de permissividade relativa a partir da medição
de sinais de corrente ao serem excitados por sinais de tensão. Em contrapartida, os tomógrafos
ERT são excitados por sinais de corrente e realizam medições de sinais de tensão para gerar o
mapa de condutividade dos fluidos que passam pela tubulação (CUI et al., 2009).

Figura 2 – Esquema de medição de sensores ECT (esquerda) e ERT (direita).
Fonte – (CUI et al., 2009).
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A escolha de uma ou outra modalidade depende do objetivo da aplicação de monitoramento. Enquanto que ECT é utilizada para a investigação de fluidos não condutivos, aplicados
por exemplo a fluxos bifásicos compostos por óleo/gás, os métodos de ERT são utilizados em
misturas salinas e slurries (misturas líquido-sólido) (SANTOS, 2015). Alguns trabalhos tem
utilizado ambas as técnicas supracitadas para resolução de problemas mais complexos de fluxos multifásicos (QIU et al., 2007), (XU et al., 2013), (GEVERS et al., 2015). Métodos que
consideram tomógrafos das duas modalidades são classificados como sistemas de tomografia
elétrica por impedância (EIT).

2.1.2

Compilação de Trabalhos Sobre Tomografia Elétrica

O Quadro 1 mostra uma compilação de trabalhos que utilizam métodos de tomografia
elétrica no monitoramento de fluxos multifásicos.
Em relação aos demais métodos tomográficos (raios-x, raios-γ, ultrassom), os tomógrafos elétricos oferecem uma boa resolução temporal, alcançando a ordem de 1000 quadros/s
(frames per second − fps). Conforme já mencionado, uma das principais desvantagens dos
métodos de tomografia elétrica é a dependência de algoritmos recursivos para a geração das
imagens, o que pode justificar a não especificação da resolução temporal de alguns trabalhos.
Os dois métodos de excitação mais comuns nos trabalhos considerados são as técnicas
de carga/descarga e excitação AC, que são métodos também aplicados a sensores wire-mesh,
e serão discutidos na seção 2.3. O intervalo de frequências dos sinais de excitação reside em
dezenas de kHz até poucos MHz.
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Quadro 1 – Compilação de trabalhos que utilizam sistemas de tomografia elétrica.
Referência

Modalidade

Frequência
Excitação

Resolução
Temporal

Fasching et al.
(1994)

ECT

400 kHz

30 fps

Xie et al. (1995)

ECT

N/A

40 fps

Comentários
Leito fluidizado, multicanal, sinal de
excitação de 250 Vpp
Fluxo gás-óleo, medição de fração de
vazio
Fluxo multifásico, 12 eletrodos, circuito

Yang (1996)

ECT

8 kHz

40 fps

Young et al. (1996)

ECT

8 kHz

> 5 fps

Wilkinson et al.
(2005)

ERT

80 kHz

1000 fps

(validação de algoritmo de reconstrução)

de carga e descarga
Fluxo de densidade variável, 8 eletrodos,
carga e descarga
Medição estática de concentração de
soluções, aquisição assistida por PC

Cao et al. (2007)

EIT

300 - 500 kHz

Dezenas
de fps

Marashdeh et al.
(2007)

ECT

1 - 10 MHz

N/A

ECT multimodal, 12 eletrodos

Qiu et al. (2007)

ECT/ERT

Dezenas
de kHz

66 fps (ECT),
33 fps (ERT)

Fluxo multifásico, multimodal via ECT ou

Cui et al. (2009)

ECT/ERT

N/A

200 fps

Li e Yang (2009)

ECT/ERT

200 kHz

N/A

Xu et al. (2013)

EIT

100 kHz

N/A

Sun e Yang (2015)

ECT/ERT

100 kHz,
1 MHz, 5 MHz

N/A

Gevers et al. (2015)

EIT

125 kHz,
250 kHz

976 fps

2.2
2.2.1

Eletrodo multimodal, trabalho analítico

ERT, excitação AC, 12 eletrodos
Fluxo multifásico, multimodal via ECT ou
ERT, excitação AC, 8 eletrodos
Fluxo multifásico, multimodal via ECT ou
ERT, excitação AC, 8 eletrodos
Demodulador de mínimos quadrados,
excitação AC, medição amplitude/fase
Fluxo multifásico, multimodo via ECT ou
ERT, excitação AC
Medição de vazão multifásica, excitação
AC, demodulador por multiplexação por
divisão de código

Sistemas com Sensores Wire-mesh
Princípio de Funcionamento

O sensor wire-mesh é constituído por uma matriz de eletrodos cilíndricos, localizados
em dois planos ortogonais entre si, denominados respectivamente de plano transmissor e receptor. Os planos de recepção e transmissão não são conectados, visto que existe uma separação
entre eles, cuja distância típica (l) é de poucos milímetros. Em cada cruzamento de eletrodos
é definido um ponto de medição que comporá a imagem da seção transversal da tubulação
(PRASSER et al., 1998). A distância entre cada uma dessas interseções (d) determina a resolução espacial das imagens geradas. Na Figura 3 mostra-se um exemplo de sensor wire-mesh com
8x8 eletrodos (SANTOS et al., 2015).
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Figura 3 – Sensor wire-mesh composto por matrizes de eletrodos 8x8.
Fonte – Adaptado de (SANTOS et al., 2015).

Como já constatado anteriormente, os métodos de excitação desses sensores diferem
dos aplicados à tomografia elétrica. Neste caso, os eletrodos de transmissão são sequencialmente ativados, enquanto que as informações de todos os eletrodos de recepção são amostradas
paralelamente. Logo, para um exemplo em que se tem um sensor wire-mesh composto por
uma matriz de 16x16 eletrodos, são necessários 16 circuitos de condicionamento (SILVA et al.,
2007). As propriedades elétricas medidas em cada uma das interseções são utilizadas para gerar
o mapa das distribuições de fases diretamente, sem o uso dos algoritmos presentes nos sistemas de ECT/ERT/EIT, que costumam ser computacionalmente custosos. Desse modo, o uso de
sensores wire-mesh permitem uma melhor resolução temporal frente aos métodos tomográficos.
Métodos que usam sensores wire-mesh foram comprovados como rápidos e com boa
resolução espacial a serem aplicados à resolução de problemas multifásicos. Dentre as aplicações exploradas em trabalhos passados, pode-se destacar principalmente a classificação de
padrões de escoamento e detecção de bolhas de gás. Foram constatadas também aplicações que
utilizaram mais de um sensor wire-mesh para fins de medição de vazão (BERTANI et al., 2010).
A grande desvantagem desse tipo de sensor é a intrusividade, impossibilitando sua aplicação em situações em que dispersões sólidas estejam presentes, visto que tais resíduos poderiam danificar a malha dos sensores e comprometer o sistema de monitoramento. Todavia,
alguns pesquisadores analisaram o impacto da característica intrusiva desses sensores na análise de fluxos multifásicos caracterizados por misturas de óleo-gás-água, e constatou-se que
servem como excelente ferramenta para tal finalidade (ITO et al., 2011).
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Assim como nos sistemas de tomografia elétrica, a modalidade de sensores wire-mesh é
classificada de acordo com a natureza da grandeza elétrica medida em cada interseção, podendo
ser classificados como capacitivos (SILVA et al., 2007), resistivos (PRASSER et al., 1998) ou
de modalidade dual, quando se mede impedância elétrica (SANTOS et al., 2015).

2.2.2

Compilação de Trabalhos Sobre Sensores Wire-mesh

No Quadro 2 mostra-se uma compilação de trabalhos que utilizam sensores wire-mesh
no monitoramento de fluxos multifásicos.
De maneira análoga aos sistemas de tomografia elétrica, os circuitos de carga/descarga
e excitação AC são primordialmente utilizadas como estratégias de excitação. A frequência
do sinal de excitação está inserida num intervalo de poucos MHz. Foram registrados trabalhos
com diferentes resoluções espaciais (8x8, 16x16, 64x64) e uma elevada resolução temporal,
com sistemas fornecendo imagens até 10000 quadros/s utilizando uma malha de sensores 8x8.
As principais topologias de condicionamento de sinais utilizadas nos trabalhos analisados são mostradas na Seção 2.3.
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Quadro 2 – Compilação de trabalhos que utilizam sensores wire-mesh.
Referência

Modalidade

Prasser et al.
(1998)
Reinecke et al.
(1998)

WMS
condutivo
WMS
condutivo

Prasser et al.
(2005)

WMS
condutivo

Frequência
Excitação

Resolução
Temporal

16 kHz

1024 fps,
20 fps

1 MHz

110 fps

Comentários
Matriz 16x16, circuito de carga e descarga,
fs = 250 kHz, fluxos bifásicos
Matriz de 29 eletrodos, excitação AC, fluxos
multifásicos, fs = 1, 2 kHz
Matriz 16x16, circuito de carga e descarga,

300 kHz

10000 fps

fs = 600 kHz (subida e descida de borda), fluidos
bifásicos, fração de gás e bolhas de gás
Matriz 16x16, circuito de carga e descarga,

Manera et al.
(2009)

WMS
condutivo

N/A

1200 fps

fs = 500 Hz, fluidos multifásicos, fração de vazio e
bolhas de gás, algoritmo recursivo para detecção de
bolhas, correção de temperatura
Matriz 16x16 (dois planos), excitação AC,

Silva et al.
(2007)

WMS
capacitivo

0.1 - 5 MHz

625 fps,
14063 fps

fs = 10 kHz, demodulação logarítmica, fluidos
multifásicos (não-condutivos), fração de vazio,
detecção de bolhas

Ito et al. (2011)

WMS
condutivo

Santos et al.
(2015)

WMS dual

Liu et al. (2015)

WMS
condutivo

Matriz 16 x 16 (três planos), circuito de carga e

N/A

10000 fps

descarga, fluxos multifásicos, detecção de bolhas de
gás

0.1 - 5 MHz

6000 fps,
500 fps

Matrizes 8x8 e 16x16, excitação AC, fs = 6 kHz,
demodulador logarítmico (amplitude), PFD (fase),
fluxos multifásicos, detecção de bolhas de gás
Matriz 16 x 16, circuito de carga e descarga,

10 kHz

200 fps

fs = 1 Msps (multicanal), fluxos bifásicos, fração
de vazio
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2.3

Circuitos de Excitação e Condicionamento

É importante ressaltar que a maioria dos trabalhos consideram instrumentos comerciais
dedicados, como analisadores de impedância, para realizar as medições dos sinais de saída
de tomógrafos elétricos e dos sensores wire-mesh, que são soluções com alta acurácia porém
não customizadas, caras e com baixa portabilidade. Considerando os trabalhos resumidos nos
Quadros 1 e 2 que utilizam métodos de condicionamento próprios, são discutidos a seguir os
principais circuitos de excitação e condicionamento adotados, que podem ser considerados para
compor a arquitetura do circuito integrado proposto.

2.3.1

Excitação por Carga/Descarga

O circuito de excitação por carga e descarga foi proposto por Yang (1996) para sistemas
ECT, mas pode ser aplicado para sensores wire-mesh condutivos e capacitivos. Na Figura 4
mostra-se uma representação simplificada considerando somente um nó do sensor, onde a Cx
é capacitância medida que é relacionada com a permissividade do fluido, e Cs1 e Cs2 modelam
as capacitâncias parasitas inerentes à geometria do sensor. O circuito é chaveado por sinais
complementares, constando uma fase de carga e outra de descarga, fazendo com que o sinal de
saída DC V 3 seja proporcional à capacitância medida. O capacitor C é conectado às entradas
dos amp-ops 1 e 2 para prevenir spikes de tensão.

Figura 4 – Circuito de excitação por carga e descarga.
Fonte – (YANG, 1996).

A corrente de carga e descarga através de Cx não depende de Cs1 , e portanto esta capacitância parasita pode ser desconsiderada (YANG, 1996). A outra capacitância parasita, Cs2 , está
conectada virtualmente ao terra pela entrada não inversora do amp-op, portanto também pode
ser negligenciada. Além disso, pelo uso do amplificador diferencial na saída, as tensões de offset sistemático dos amp-ops 1 e 2 são canceladas em certa ordem. A sensibilidade do circuito
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de carga e descarga é proporcional à frequência dos pulsos de chaveamento, o que encoraja o
uso de frequências de sinais excitação na faixa de MHz.
A principal desvantagem dessa topologia de circuito está ligada ao problema de injeção
de cargas do circuito de chaveamento. De acordo com Yang (1996), valores típicos de capacitância medida estão na ordem de 0,1 pF, cuja ordem de grandeza é menor que as capacitâncias
associadas às chaves. O problem da injeção de carga deve ser tratado cautelosamente, para
impedir que a capacitância das chaves interfiram na medição.

2.3.2

Método de Excitação AC

O método de excitação AC, também apresentado por Yang (1996), consiste em aplicar
uma excitação senoidal usando um circuito de condicionamento cuja simplificação para um nó
do sensor é mostrada na Figura 5.

Figura 5 – Circuito de excitação e condicionamento para o método AC.
Fonte – (YANG, 1996).

Inicialmente proposto para sistemas ECT, o método pode ser utilizado para sensores
wire-mesh capacitivos e de modalidade dual. O elemento sensor, representado nesse caso também pela capacitância Cx , modula o sinal senoidal Vi (t) aplicado na entrada do circuito. Logo,
deve-se demodular o sinal Vo (t) para obter um sinal de tensão proporcional às propriedades elétricas do fluido medido. No caso de um sensor de modalidade dual, o elemento sensitivo seria
substituído por uma associação em paralelo de uma capacitância com uma resistência.
Assim como o método de excitação por carga e descarga, esse circuito também oferece
uma alta resiliência às capacitâncias parasitas Cs1 e Cs2 relacionadas à construção do sensor.
Porém, por não usar um amplificador diferencial na saída, o efeito da tensão de offset do ampop de interface deve ser levado em consideração.
Yang (1996) introduziu os dois métodos de excitação supracitados. Os demais trabalhos
analisados realizam adaptações desses métodos, visando minimizar suas limitações.
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2.3.3

Técnicas para Demodulação de Sinais

Como visto na Seção 2.3.2, ao utilizar o método de excitação AC, deve-se demodular o
sinal de saída do circuito para se obter sinais proporcionais às propriedades elétricas dos fluidos.
A seguir, são discutidos alguns exemplos de circuitos utilizados para tal fim.

2.3.3.1

Demodulação de Amplitude por Detector Logarítmico

Uma das implementações descritas em Silva (2008) utiliza o detector logarítmico AD8307,
do fabricante Analog Devices, para realizar a demodulação o sinal de excitação para o caso de
um sensor wire-mesh capacitivo. Ficou constatado nesse trabalho que a saída do detector logarítmico Vlog do circuito mostrado na Figura 6 é proporcional à capacitância do nó sensor,
representada por Cx . Também são utilizados nesse trabalho blocos de ajuste de tensão de deslocamento, que subtrai à tensão de saída a tensão medida para uma capacitância estacionária.

Figura 6 – Circuito demodulador utilizando detector logarítmico.
Fonte – (SILVA et al., 2007).

2.3.3.2

Demodulação de Fase Utilizando Comparadores

Para realizar a medição da impedância elétrica de um sensor wire-mesh de modalidade
dual, o circuito de condicionamento empregado no trabalho de Santos (2015) extrai as componentes de amplitude e fase do sinal de saída do circuito de excitação AC, cujo diagrama é
mostrado na Figura 7. Para extrair a componente relativa à amplitude também se faz o uso de
um demodulador logarítmico. Por outro lado, a informação referente à fase do sinal modulado
é obtida realizando uma comparação direta com um sinal quadrado em fase com o sinal de excitação. A saída Vo do amp-op passa por blocos saturadores com intuito de se obter uma onda
quadrada. Um sinal DC proporcional ao desvio entre as fases dos dois sinais é obtido através de
comparadores.
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Figura 7 – Circuito demodulador utilizando comparadores para detecção de fase.
Fonte – (SANTOS, 2015).

2.3.3.3

Demodulação I/Q

Georgakopoulos et al. (2003) mostraram que, para realizar a demodulação de sinais
utilizando o método de excitação AC para o caso de sensores de modalidade dual, deve-se
realizar no mínimo duas medições para determinar o efeito da impedância complexa do fluido
medido. São estas:
• Medição de fase e amplitude, conforme descrito na Seção 2.3.3.2;
• Medição de dois sinais de mesma amplitude, utilizando frequências de sinal de excitação
diferentes;
• Medição de dois sinais de mesma amplitude, utilizando a mesma frequência de sinal de
excitação, porém com fases diferentes.
Algumas implementações de condicionamento de sinal de tomógrafos elétricos/sensores wire-mesh utilizam o terceiro método supracitado por meio da extração dos componentes
em fase e em quadratura (demodulação I/Q) do sinal da saída do circuito de interface do sensor (ilustrado, por exemplo, pelo sinal Vo na figura 7). Os sinais dos caminhos I e Q são obtidos
pela multiplicação do sinal de saída do circuito de interface e os osciladores locais. Para garantir
uma demodulação correta, as componentes do sinal do oscilador local em fase e em quadratura
devem coincidir em frequência com o sinal de excitação, e estar defasadas a exatamente 0◦ e
90◦ , respectivamente. É exigida, portanto, uma demodulação coerente.
O diagrama de blocos de uma implementação sugerida por Georgakopoulos et al. (2003)
é mostrado na Figura 8. Os blocos de demodulação sensível a fase (PSD1 e PSD2) multiplicam
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o sinal de saída do circuito de medição pelos osciladores locais, que são gerados por sintetizadores digitais (DDS). A demodulação é feita em tempo contínuo neste caso. O circuito apresentado
contém ainda blocos de processamento adicionais, como filtros passa-baixas (LPF) e amplificadores de ganho programável (PGA), condicionando os sinais de saída para ser digitalizados por
uma unidade de aquisição de dados.

Figura 8 – Diagrama de blocos para demodulação I/Q em tempo contínuo.
Fonte – (GEORGAKOPOULOS et al., 2003).

O circuito descrito em Cui et al. (2008) realiza a operação de demodulação I/Q digitalmente, cujo diagrama é mostrado na Figura 9. Essa implementação reduz drasticamente o
circuito de condicionamento na etapa analógica. Em contrapartida, os requisitos do conversor
analógico-digital (ADC) são aumentados, visto que para esse caso a frequência de amostragem
deve ser superior ao dobro da frequência de excitação, ao invés de converter um sinal DC.
Apesar de não ser utilizado para a mesma aplicação deste trabalho, Xu et al. (2009)
realizam uma demodulação em fase e em quadratura de maneira similar. O amplificador lock-in,
cujo esquemático é mostrado na Figura 10(a), possui estágios intermediários de filtragem passabanda e passa-baixas. Os filtros são implementados utilizando circuitos a capacitores chaveados
com compensação de tensão de offset. Foi fabricado um circuito integrado para tal fim, cuja foto
do chip é mostrada na Figura 10(b).
(AGUIRRE et al., 2011) sugerem uma alternativa para realizar a demodulação I/Q não
coerente, cujo diagrama simplificado é mostrado na Figura 11. Os sinais de excitação de entrada
e dos osciladores locais são gerados pela unidade de processamento digital (nesse caso, um
microcontrolador), que também é responsável pela conversão A/D, com o intuito de garantir
que não haja dessincronização.
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Figura 9 – Diagrama de blocos para demodulação I/Q digital.
Fonte – (CUI et al., 2008).

(a)

(b)

Figura 10 – Demodulação I/Q utilizando amplificador lock-in (implementação integrada):(a)
esquemático do circuito; (b) foto do chip.
Fonte – (XU et al., 2009).

Figura 11 – Arquitetura alternativa para demodulação I/Q não-coerente.
Fonte – (AGUIRRE et al., 2011).
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Capítulo 3
Arquitetura do Circuito Integrado
A seguir, é proposta uma arquitetura de circuito integrado, com base nas informações
detalhadas no Capítulo 2. É feita uma modelagem comportamental dos principais blocos de
circuito, com intuito de ajudar na derivação de requisitos que devem ser contemplados na etapa
de projeto do circuito em nível de transistores.

3.1

Proposta de Arquitetura de Circuito Integrado

Neste trabalho, propõe-se os seguintes requisitos, que devem ser contemplados pela
arquitetura de circuito integrado proposta:
• modalidade do sensor: o CI proposto fará o condicionamento de sensores wire-mesh multimodais, capazes de medir condutância e permissividade de fluidos. Desse modo, são
medidas impedâncias elétricas;
• resolução espacial: para esta proposta, considera-se um sensor wire-mesh com uma matriz de eletrodos 4x4. Uma vez que o circuito for validado, a resolução espacial pode ser
expandida por replicação e ajustes do circuito original em trabalhos futuros;
• resolução temporal: trabalhos recentes com sensores wire-mesh alcançam uma resolução
de até 10.000 quadros/s. No entanto, neste trabalho optou-se por uma resolução alvo de
2.000 quadros/s, a qual é suficiente para grande parte das aplicações estudadas;
• circuito de excitação e condicionamento: o condicionamento do sensor é feito considerando que este é excitado utilizando o método de excitação AC. A frequência dos sinais
de excitação deve residir na faixa de poucos MHz, a saber, de 1 MHz a 5 MHz, conforme
considerado em (SANTOS, 2015);
• circuito de demodulação: são considerados sensores multimodais, e portanto, foi escolhida o método de demodulação I/Q para separar as componentes real e imaginária da

Capítulo 3. Arquitetura do Circuito Integrado

19

impedância complexa. A demodulação do sinal é feita em tempo contínuo, de modo que
os requisitos para a conversão A/D são relaxados. Considera-se que a parte digital (que
não foi tratada neste trabalho) deve ficar responsável somente pela organização dos dados
medidos para a geração das imagens;
• propriedades do fluxo multifásico a serem monitoradas: neste primeiro trabalho, considerase que o instrumento deve ser capaz de detectar a fração de fases do escoamento multifásico.
Levando em consideração os pontos acima, a arquitetura de circuito integrado proposta
é mostrada na Figura 12. A área destacada compreende os elementos a serem integrados no chip,
que são: um circuito de condicionamento, formado por um amp-op e sua rede de alimentação,
que funcionam como um amplificador de transimpedância; um multiplicador de sinais e um
filtro passa-baixas para cada um dos caminhos I e Q. No caso específico deste trabalho, discutese o projeto do amplificador de transimpedância e do filtro passa-baixas.

Figura 12 – Arquitetura do circuito integrado proposto.
A tensão de excitação vex (t) é sequencialmente aplicada a cada um dos canais de transmissão TX, que faz com circulem correntes em cada um dos canais de recepção RX. Os sinais de
corrente i1 (t) a i4 (t) são condicionados paralelamente pelos amplificadores de transimpedância,
resultando nas tensões vo1 (t) a vo4 (t).
Os sinais de tensão são demodulados utilizando o esquema de demodulação I/Q em
tempo contínuo. Para garantir a sincronia, os sinais dos osciladores locais nos caminhos I e Q
são gerados a partir do mesmo DDS utilizado para gerar a tensão de excitação, sendo que o sinal
que multiplica o caminho de quadratura é defasado por uma célula de atraso em 90◦ . Os sinais
de saída dos multiplicadores são filtrados para gerar os sinais DC VI e VQ em cada canal, que são
convertidos para domínio digital por um ADC externo ao chip. Uma unidade de processamento

20

Capítulo 3. Arquitetura do Circuito Integrado

digital, também externa ao chip, que pode ser desempenhada por um microcontrolador, DSP ou
FPGA, é responsável de organizar os dados medidos pelo circuito e fornecer a interface para
um terminal de geração das imagens do fluxo multifásico.

3.2
3.2.1

Modelagem Sistemática da Arquitetura Proposta
Modelagem do Sensor

Pode-se modelar o sensor wire-mesh conforme a representação apresentada na Figura
13. Cada interseção do sensor é modelada pela associação de uma resistência Rx em paralelo
com uma capacitância Cx . As capacitâncias CS1 e CS2 modelam a soma das capacitâncias parasitas conectadas ao esquema de excitação e ao circuito de recepção.

A

B

A

B

Figura 13 – Modelagem de uma interseção do sensor wire-mesh.
Considerando a frequência do sinal de excitação na faixa de poucos MHz, as propriedades elétricas dos fluidos (permissividade relativa εr e condutividade σ) podem ser relacionadas
com a admitância complexa do sensor por (SANTOS et al., 2015)
Yx =

1
+ jωCx = kg (σ + jωεr ε0 ),
Rx

(3.1)

em que ε0 é a permissividade no vácuo e kg é um fator geométrico do sensor wire-mesh (SILVA
et al., 2009), que depende de seus parâmetros construtivos a partir da relação entre o espaçamento entre os fios de transmissão e recepção (l) e a distância entre as interseções (d), definido
como
l2
(3.2)
kg = .
d
Separando as partes real e imaginária da admitância expressa em (3.1), pode-se isolar
Rx e Cx nos termos das propriedades elétricas de fluido, resultando em
1
,
(kg σ)

(3.3)

Cx = kg εr ε0 .

(3.4)

Rx =
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Função de Transferência Ideal do Circuito de Condicionamento

Para a determinação de uma função de transferência ideal da arquitetura proposta, ou
seja, considerando que o amp-op não é limitado por ganho ou banda, e que os circuitos de
chaveamento da excitação são ideais, é feita uma simplificação do diagrama de blocos da Figura
12. Considerando somente um nó do sensor wire-mesh, referente a um canal TX e um canal RX,
o diagrama do circuito simplificado é mostrado na Figura 14.

Figura 14 – Diagrama do circuito simplificado considerando somente um canal de transmissão
e recepção.
Pode-se destacar na figura supracitada:
• a função de transferência ideal do circuito de condicionamento de interface, expressa por
HC (s), que engloba o nó sensor, o amp-op e sua rede de realimentação (composta pelo
resistor R f e pela capacitância C f );
• as funções de transferência dos blocos multiplicadores I e Q, considerando que o sinal da
saída do amplificador é multiplicado pela componente em fase e em quadratura, que são
denotadas por HM,I (s) e HM,Q (s), respectivamente;
• a função de transferência do filtros passa-baixas em cada um dos caminhos I e Q, que são
expressas por HF (s).
A relação entre o sinal de excitação de entrada, vex (t), e os sinais de saída do circuito, VI
e VQ , pode ser portanto expressa no domínio da frequência a partir das funções de transferência
ideais:
VI (s)
= HC (s)HM,I (s)HF (s)
(3.5)
HI (s) =
Vex (s)
e
VQ (s)
HQ (s) =
= HC (s)HM,Q (s)HF (s).
(3.6)
Vex (s)
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A função de transferência de malha fechada do circuito de condicionamento de interface
pode ser definida pela relação no domínio da frequência entre o sinal vex (t) e vo (t), como
HC (s) =

R f (sCx Rx + 1)
Vo (s)
=−
.
Vex (s)
Rx (sC f R f + 1)

(3.7)

Uma vez que a resistência do chaveamento da excitação é desconsiderada, a fonte AC é
conectada diretamente ao elemento sensor, logo a capacitância CS1 é desconsiderada em (3.7).
O efeito de CS2 também é desprezado, visto que a entrada inversora do amp-op é conectada
virtualmente ao terra, implicando que a tensão através de tal capacitor é praticamente nula.
Isso comprova a alta resiliência às capacitâncias parasitas do circuito de excitação, que podem
chegar à ordem de 100 pF em aplicações de tomografia elétrica (GAMIO et al., 2001).
É importante destacar que tanto o ganho de baixa frequência quanto o zero da função
de transferência em (3.7) dependem de Rx e Cx , e portanto das propriedades elétricas do fluido.
Considerando um caso especial de um fluido não-condutivo (σ = 0 e Rx → ∞), a expressão em
(3.7) pode ser simplificada por
lim HC (s) = −

Rx →∞

sCx R f
,
sC f R f + 1

(3.8)

que equivale à função de transferência ideal de malha fechada para o circuito de medição para
sensor apenas capacitivo, como descrito em Gamio et al. (2001).
A demodulação do sinal vo (t) feita pelos multiplicadores é uma operação naturalmente
não-linear. Considerando um multiplicador ideal, o resultado desta operação é a soma de uma
componente DC, que é o sinal de interesse, e uma componente localizada em duas vezes a
frequência do sinal de excitação, eliminada pelo filtro passa-baixas. Com o intuito de simplificar
a análise desse bloco, a função de transferência dos multiplicadores pode ser escrita como
0
HM,I (s) = KM HM,I
(s)

(3.9)

e
0
HM,Q (s) = KM HM,Q
(s),

(3.10)

em que KM é o ganho de conversão do bloco multiplicador em baixa frequência, enquanto
0 (s) e H 0
HM,I
M,Q (s) são as parcelas da função de transferência que realizam a operação nãolinear de translação de frequência.
A função de transferência do filtro passa-baixas, HF (s) é determinada a partir da escolha
do polinômio do filtro, conforme será detalhado na Seção 3.3.4. Pode-se isolar o ganho DC do
filtro KF do restante da equação, de maneira análoga às Eqs. 3.9 e 3.10, escrevendo a função
como
HF (s) = KF HF0 (s).
(3.11)
Os ganhos KM e KM serão utilizados como parâmetros para determinar os sinais de saída
DC do circuito de condicionamento, conforme será detalhado na Seção 3.2.4.
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3.2.3

Função de Transferência Não-Ideal do Circuito de Condicionamento de
Interface

Deriva-se a seguir a função de transferência do circuito de condicionamento de interface
considerando não-idealidades no amp-op que compõe o amplificador de transimpedância. Os
blocos dos multiplicadores e dos filtros passa-baixas mantêm suas funções de transferência
descritas pelas Eqs. 3.9, 3.10 e 3.11.
A análise do circuito para medições somente capacitivas, apresentada em Gamio et al.
(2001), trata de não-idealidades do amp-op tais como ganho de malha aberta finito e largura de
banda limitada. A mesma análise é realizada neste trabalho, com a diferença que a função de
transferência de malha-fechada do caso ideal HC (s) é dada por (3.7), que leva em consideração
o efeito de Rx ao invés de somente considerar Cx .
De acordo com Gamio et al. (2001), a função de transferência de malha fechada do
circuito de condicionamento considerando as não-idealidades supracitadas pode ser definida
por
HC (s)
,
(3.12)
HC0 (s) =
1
1+
HA (s)β( s)
em que HC (s) é a função de transferência do caso ideal definida pela Eq. 3.7, HA (s) é a função
de transferência não-ideal do amp-op e β(s) é um fator de realimentação do amplificador de
transimpedância.
Considerando que o amp-op é devidamente compensado e, assim, pode ser representado
por uma função de transferência de primeira ordem, pode-se definir
HA (s) =

A0
,
1 + s/ωc

(3.13)

em que A0 é o ganho DC e ωc é a frequência angular de corte. O produto ganho-banda (GBW)
equivale à frequência angular de ganho unitário, definida por ωu = A0 ωc . Considerando que a
frequência do sinal de excitação está no intervalo de poucos MHz (s  ωc ), e que A0 é suficientemente grande para satisfazer a condição A0 s  1, a expressão de HA (s) pode ser simplificada
como
A0
ωu A0
ωu
HA (s) =
=
→ HA (s) ≈
.
(3.14)
1 + s/ωc 1 + A0 s
s
O fator de realimentação β(s) equivale à parcela da saída Vo (s) que aparece na entrada
inversora do amp-op, quando faz-se Vex (s) = 0 em (3.7). Portanto, calcula-se
β(s) =

Rx (1 + sC f R f )
Y f (s)
=
,
Yx (s) +Y f (s) + sCS2 (R f + Rx ) + s(Rx R f )(Cx +C f +CS2 )

(3.15)
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em que Yx (s) = 1/Rx + sCx e Y f (s) = 1/R f + sC f . Substituindo as Eqs. (3.7), (3.14) e (3.15) em
(3.12), calcula-se a função de transferência não-ideal como
HC0 (s) = −

Rf
(s/ωz + 1)
.
Rx (s/ω p1 + 1)(s/ω p2 + 1)

(3.16)

A função HC0 (s) possui o mesmo zero (ωz = 1/Cx Rx ) e ganho DC da função de transferência descrita em 3.7. Porém, seus polos são definidos por
ω p1 =

Rx ωu
R f RxC f ωu + R f + Rx

(3.17)

ω p2 =

R f RxC f ωu + R f + Rx
.
R f Rx (Cx +C f +CS2 )

(3.18)

e

Considerando que a condição denotada por
ωu 

R f + Rx
Rf
Rx
=
+
R f RxC f
RxC f R f C f

(3.19)

é respeitada, as expressões dos polos da função de transferência são simplificadas para
1
(R f C f )

(3.20)

C f ωu
,
(Cx +C f +CS2 )

(3.21)

ω p1 ≈
e
ω p2 ≈

que são os mesmos polos obtidos pela análise do caso somente capacitivo descrita em Gamio et al. (2001). Se o polo ω p2 for suficientemente grande, o polo ω p1 passa a ser dominante e a função de transferência não-ideal pode ser aproximada para a função do caso ideal
(HC0 (s) ≈ HC (s)).
Por fim, as expressões das funções de transferência, para toda a cadeia de condicionamento, levando em consideração as não-idealidades acima descritas, são definidas por
HI0 (s) = HC0 (s)HM,I (s)HF (s)

(3.22)

HQ0 (s) = HC0 (s)HM,Q (s)HF (s).

(3.23)

e

3.2.4

Computação Direta das Características Elétricas

A medição de impedância complexa nas interseções do sensor utiliza como excitação
um sinal senoidal na forma vex (t) = Vex sen(ωext), em que fex = ωex /2π está na faixa de poucos
MHz. De acordo com a análise descrita em Georgakopoulos et al. (2003), pode-se realizar uma
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aproximação utilizando a função de transferência em (3.7) para computar a saída do amplificador de transimpedância vo (t), a saber
vo (t) = HC (s = jωex )vex (t).

(3.24)

Desenvolvendo a expressão em (3.24), e considerando que a multiplicação da constante
j por um sinal senoidal resulta em um defasamento de 90◦ (ou um atraso temporal equivalente
a um quarto do período do sinal de excitação, Tex /4), pode-se isolar as componentes em fase e
em quadratura do sinal vo (t) como
vo (t) = Vo,I vex (t) +Vo,Q vex (t − Tex /4),

(3.25)

em que
Vo,I

R f (1 + ω2exCx RxC f R f )
=−
Rx (1 + ω2exC2f R2f )

(3.26)

R f ωex (Cx Rx −C f R f )
.
Rx (1 + ω2exC2f R2f )

(3.27)

e
Vo,Q =

Os sinais vI (t) e vQ (t), obtidos a partir da multiplicação de vo (t) pelos sinais dos osciladores locais, possuem componentes oriundas de intermodulações (vI,IM (t) e vQ,IM (t)) que são
filtradas pelos filtros passa-baixas, a saber
vI (t) = vo (t) × vex (t) = VI + vI,IM (t)

(3.28)

vQ (t) = vo (t) × vex (t − Tex /4) = VQ + vQ,IM (t)

(3.29)

e

Conforme descrito na Seção 3.2.2, os multiplicadores e filtros aplicam ganhos equivalentes a KM e KF , respectivamente, resultando nos sinais DC VI e VQ :
VI = KM KF Vo,I

Vex2
V 2 R f (1 + ω2exCx RxC f R f )
= −KM KF ex
2
2 Rx (ω2exC2f R2f + 1)

(3.30)

Vex2
V 2 R f ωex (Cx Rx −C f R f )
.
= −KM KF ex
2
2 Rx (ω2exC2f R2f + 1)

(3.31)

e
VQ = KM KF Vo,Q

Isolando Rx e Cx das Eqs. (3.30) e (3.31), tem-se

Rx =

−R f KM KF Vex2
2(VI − ωex R f C f VQ )

Cx = −

2(ωex R f C f VI +VQ )
ωex R f KM KF Vex2

(3.32)

(3.33)
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Por fim, aplicando (3.3) e (3.4) em (3.32) e (3.33), a permissividade relativa e a condutividade do fluido medido pelo sensor podem ser definidas por
σ=

2(ωex R f C f VQ −VI )
.
kg R f KM KF Vex2

(3.34)

2(ωex R f C f VI +VQ )
kg ε0 ωex R f KM KF Vex2

(3.35)

e
εr = −

As expressões (3.35) e (3.34) são funções de parâmetros conhecidos do circuito e dos
sinais medidos. Logo, utilizando essa arquitetura de circuito, ambas as propriedades elétricas
dos fluidos podem ser diretamente calculadas, em contraste com os métodos de tomografia
elétrica que utilizam algoritmos iterativos de reconstrução de imagens.

3.3
3.3.1

Definição dos Requisitos do Circuito de Medição
Intervalo de Permissividade e Condutância de Substâncias

A faixa de valores de capacitância e resistência medidas pelo circuito está ligada diretamente ao intervalo de permissividade relativa e condutância dos fluidos a serem analisados (vide
Eqs. 3.3 e 3.4). Problemas de investigação de escoamentos multifásicos consideram valores típicos de permissividade relativa εr variando entre 1 e 80, enquanto que admitem a presença de
fluidos não-condutivos (caso somente capacitivo) a misturas altamente condutivas (por exemplo, água salinizada), em que a condutividade pode variar num intervalo de 0 a milhares de
µS/cm (SANTOS et al., 2015).
Analisando as equações da função de transferência do circuito de condicionamento (3.7
e 3.12), verifica-se que o ganho máximo possível na faixa de frequência de excitação é determinado pela relação da resistência de realimentação e da representação do fluido, a saber, R f /Rx .
Um valor elevado de condutividade acarreta um valor baixo de Rx , o que pode elevar o ganho.
Esse ganho de malha fechada deve ser limitado para evitar a saturação da tensão de saída do
amp-op, que é limitada pela tensão de alimentação do chip, que para a tecnologia de CMOS de
130 nm é Vsup = 1, 2V.
Neste trabalho, o valor máximo de condutância medida foi fixado em σ = 100 µS/cm,
que é um valor utilizado em trabalhos anteriores (SANTOS, 2015). Caso se deseje realizar a medição de valores de condutividade maiores, utilizando essa mesma topologia, o comportamento
descrito acima deve ser levado em consideração.
Para a topologia em questão, adota-se um fator geométrico kg = 7 × 10−3 m−1 , também do trabalho descrito por Santos (2015). Portanto, utilizando as Eqs. 3.3 e 3.4, o circuito
proposto deve ser capaz de medir capacitâncias na faixa de 0,06 pF a 5 pF, e um intervalo de
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resistências que variam de 14,2 kΩ até tender a infinito (fluido não-condutivo). Fluidos que são
utilizados como referência para validar o circuito proposto são listados no Quadro 3, onde suas
propriedades elétricas e seus respectivos valores de resistência e capacitância são explicitados.
Quadro 3 – Valores de permissividade relativa e condutividade dos fluidos de referência.
No.

Substância

εr

1
2
3
4
5
6
7

Ar
Óleo de silicone
Éter
Álcool isopropílico
Álcool etílico
Água deionizada
Água salinizada

1
2,78
4,27
19,74
40,56
79,86
79,86

σ
(µS/cm)
0
0
0
0,1
1,5
2,5
100

Cx
(pF)
0,06
0,17
0,26
1,25
2,53
5,00
5,00

Rx
(kΩ)
→∞
→∞
→∞
14200
946,90
568,18
14,20

Fonte – (SANTOS, 2015), (SILVA, 2008).

Deve-se salientar que, para os fluidos de referência explicitados no Quadro 3, há uma
variação grande de valores de capacitância e resistência medidos. Particularmente, o valor mínimo de capacitância medido é de 0,06 pF, que é um valor muito baixo e pode estar na mesma
ordem de grandeza das capacitância parasitas de transistores.

3.3.2

Determinação dos Componentes da Malha de Realimentação R f e C f

Os componentes da malha de realimentação do amp-op do circuito de condicionamento
de interface devem ser definidos levando-se em consideração as características das funções de
transferência derivadas na Seção 3.2, para que seja possível o uso das Eqs. 3.34 e 3.35 na
computação das propriedades de fluido (εr e σ). Os valores de R f e C f devem ser escolhidos
respeitando-se algumas condições do circuito de medição.
Primeiramente, a condição definida pela Eq. 3.19 permite a simplificação das expressões
do polos da função de transferência Hc0 (s). Tal condição exprime uma relação entre ωu , R f e C f
com os componentes referentes ao fluido medido, Rx e Cx . Os polos são então definidos pelas
Eqs. 3.17 e 3.18. Além disso, o segundo polo da função de transferência Hc0 (s) deve ser muito
maior que o primeiro (ω2  ω1 ), para que seja possível relevar as não-idealidades do amp-op
de entrada (ganho de malha aberta e banda limitados).
Considerando o comportamento de resposta em frequência, o caso crítico ocorre quando
o fluido medido é água salinizada (substância n◦ 7 do Quadro 3), visto que o zero da função de
transferência está próximo da faixa de frequência do sinal de excitação. Logo, os cálculos desta
Seção consideram que Rx = 14, 2 kΩ e Cx = 5 pF.
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A partir da Eq. 3.18, pode-se estabelecer uma relação entre ωu e ω p2 como
Cf
ωu
=
,
ω p2 Cx +C f +Cs2

(3.36)

que é definida a partir de uma relação de capacitâncias conhecidas (Cs2 = 100pF) e C f . Escolhendose, por exemplo, uma relação ωu /ω p2 = 10, para manter uma margem aceitável e respeitar a
condição expressa na Eq. 3.19, encontra-se uma capacitância C f = 10 pF. Considera-se que o
valor previsto para a capacitância Cs2 seja uma condição de pior caso, e que o valor escolhido
de C f contempla a razão de frequências mesmo que o valor previsto da capacitância parasita
seja menor.
Uma escolha possível para R f é feita posicionando-se o polo ω p1 da função de transferência no início do intervalo da frequência do sinal de excitação. Nesse caso, pode-se fazer f p1 = 1MHz, e a partir da Eq. 3.17, a resistência de realimentação é então definida como
R f = 16 kΩ.

3.3.3

Determinação da frequência de ganho unitário do amp-op de entrada
(ωu )

A escolha do GBW do amp-op de entrada (ωu ) pode ser feita a partir da definição do
segundo polo da função de transferência. Uma vez que os valores de R f e C f foram definidos
na Seção 3.3.2, o primeiro polo está localizado aproximadamente em f p1 = ω p1 /π = 1 MHz.
Para garantir uma distância razoável entre os polos, pode-se definir ω p2 /ω p1 = 10, posicionando o segundo polo em f p2 = ω p2 /2π = 10 MHz. Uma vez que os outros parâmetros foram
calculados, define-se a partir da expressão do segundo polo (Eq. 3.18) uma frequência de ganho
unitário fu = ωu /2π = 100 MHz.
Por fim, substitui-se todos os graus de liberdade, agora definidos, na Eq. 3.16, obtendo as
respostas de amplitude para cada um dos fluidos de referência, mostradas na Figura 15. Pode-se
notar que, ao longo da faixa de frequência do sinal de excitação (entre fex,min e fex,max ), o melhor
caso de ganho é próximo de 0 dB, para o caso em que a substância medida é água salinizada, ao
passo que o pior caso de ganho remete-se quando tem-se ar passando pela interseção do sensor,
o que apresenta uma atenuação no sinal de excitação em torno de 45 dB.

3.3.4

Resposta Temporal do Filtro Passa-baixas

O circuito de condicionamento deve ser rápido o suficiente para fornecer amostras ao
conversor A/D e, assim, produzir imagens na resolução temporal desejada. Da maneira que a
arquitetura foi concebida, o elemento crítico quanto à resposta temporal do circuito é o filtro
passa-baixas. O polinômio do filtro, e consequentemente sua ordem e frequência de corte, de-
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Figura 15 – Gráfico de amplitude da resposta em frequência do circuito de condicionamento,
para todos os fluidos de referência.
vem ser escolhidos de modo a oferecer uma atenuação aceitável aos sinais de alta frequência da
saída do multiplicador, havendo uma resposta temporal suficientemente rápida.
A Figura 16 ilustra os principais intervalos de tempo que devem ser considerados na
resposta temporal. Cada linha do sensor (e consequentemente os circuitos de condicionamento
das colunas, simultaneamente) wire-mesh é ativada em um intervalo de tempo equivalente a
Tch = Tim /Nch , onde Tim é o período de geração de uma imagem, e Nch é a quantidade de canais
do sensor. A Figura 16 ilustra o caso específico desse circuito, em que Tim = 500 µs, Nch = 4 e
Tch = 125 µs. O conversor A/D deve ser capaz de amostrar o sinal em um intervalo de tempo
equivalente a TADC que é uma porcentagem do tempo ativo de cada canal, e o tempo de acomodação do filtro não pode exceder esse valor. Foi escolhido TADC = 0, 6Tch = 75 µs, com o intuito
de deixar uma margem de segurança ao tempo de processamento na geração das imagens.
Escolhendo o polinômio Butterworth para representar o filtro (de modo que a resposta
na banda passante é maximamente plana) (DELIYANNIS et al., 1998), deve-se escolher a
frequência de corte fc,F e a ordem do filtro NF para que o compromisso supracitado seja resolvido. A função de transferência genérica de um filtro passa-baixas realizado a partir desse
polinômio é indicado por
1
(3.37)
HF (s) =
s N
1+(
) F
ωc,F
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Figura 16 – Intervalos de tempo considerados para resposta temporal do circuito.
De acordo com as Eqs. 3.28 e 3.29, os sinais de saída dos multiplicadores possuem uma
componente de intermodulação localizada em duas vezes a frequência de excitação além do
sinal DC. Logo, deseja-se que o filtro ofereça uma atenuação aceitável nessa componente, que
para o limite inferior da frequência de excitação é 2 × fex,min = 2 MHz.
Para contemplar as condições supracitadas, pode-se escolher um polinômio Butterworth
passa-baixas de segunda ordem (NF = 2), com frequência de corte fc,F = 20 kHz. Substituindo
NF e fc,F na Eq. 3.37, obtém-se um tempo de acomodação de 47,2 µs, que é menor que TADC ,
fazendo com que o conversor A/D consiga obter uma amostra com o sinal já em regime permanente. Ademais, consegue-se uma atenuação aceitável de 67,9 dB na intermodulação localizada
em 2 MHz, na saída dos multiplicadores.

3.4

Características do Sinal de Excitação

Conforme mencionado anteriormente, a frequência do sinal de excitação reside no intervalo entre 1 MHz e 5 MHz. Para o restante deste trabaho, será considerada uma frequência
de excitação localizada no limite inferior desse intervalo, a saber, fex = 1MHz, com o intuito
de simplificar o projeto. Logo, o circuito será projetado para operar corretamente com essa
frequência de sinal de excitação.
Ademais, a amplitude do sinal de excitação não pode exceder os limites da tensão de
alimentação. Uma escolha plausível para a amplitude do sinal de excitação é Vex = 0, 4 V, visto
que tal valor garante uma folga para manter eventuais transistores em saturação mesmo com a
presença de excursão de tensão.
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Capítulo 4
Projeto dos Blocos de Circuito
O projeto dos circuitos do amplificador de transimpedância e do filtro passa-baixas é
discutido neste Capítulo. A validação do projeto é feita através de simulações SPICE, considerando os modelos de transistores da tecnologia-alvo (GlobalFoundries CMOS 130 nm).

4.1
4.1.1

Amp-op do Circuito de Interface
Requisitos do Circuito

Conforme definido na Seção 3.3.3, para que o circuito de condicionamento de interface
se comporte de acordo com a função de transferência esperada, o produto ganho-banda do
amplificador operacional deve ser maior que fu = 110 MHz.
Ademais, deseja-se que o amp-op seja estável em ganho unitário. Para tal condição, um
valor plausível para sua margem de fase deve ser superior a 60◦ (ALLEN; HOLBERG, 2012).
Um ganho DC de malha aberta maior que 50 dB é aceitável para a situação, visto que o maior
ganho de malha fechada previsto é menor que 0 dB.
O circuito deve respeitar, também, os requisitos de taxa de subida (slew rate - SR), que
pode ser prevista como
dvout (t) 
SR = max
.
(4.1)
dt
Para um sinal de entrada da forma vex = Vex sen(2π fext), faz-se a derivada máxima do sinal de saída considerando o ganho unitário, a saber, SR = 2π fex,maxVex . A taxa de subida máxima
a ser respeitada é computada a partir de Vex = 0, 4 V e fex = 1 MHz, totalizando SR = 2, 5V/µs.
Os requisitos do amp-op do circuito de interface são resumidos no Quadro 4.
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Quadro 4 – Requisitos do amp-op do circuito de interface.
Ganho DC
Produto Ganho-Banda
Margem de Fase
Taxa de Subida

4.1.2

> 50 dB
> 100 MHz
> 60◦
> 2,5 V/µs

Escolha da Topologia de Amplificador Operacional

A topologia escolhida para o amp-op do circuito de interface foi o amplificador operacional de transcondutância (OTA) de dois estágios com compensação capacitiva. Esse circuito
é uma topologia clássica que provê um bom ganho e excursão de saída, principalmente quando
se trabalha com tecnologias CMOS com ganho intrínseco e tensão de alimentação limitados
(ALLEN; HOLBERG, 2012).
A Figura 17 mostra a estrutura do OTA, nomeando os transistores e a capacitância de
compensação. Deve-se salientar que a fonte de corrente IBIAS é realizada externa ao chip (já que
neste trabalho não foram projetadas referências internas de corrente), e que a capacitância de
carga é conectada ao circuito com o intuito de simular a capacitância de entrada de um próximo
estágio.

Figura 17 – Esquemático do OTA de dois estágios.
O uso de transistores PMOS no par diferencial de entrada são justificados pelo fato
destes apresentarem maior frequência de ganho unitário e menor ruído 1/f, em contrapartida
aos transistores NMOS (CARUSONE et al., 2012). A modelagem do OTA com a análise do
circuito equivalente de pequenos sinais e a descrição da técnica de compensação são discutidos
no Apêndice A.
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A tensão de alimentação utilizada na tecnologia disponível é Vsup = 1, 2 V. Com o intuito
de minimizar o uso de circuitos de referência de tensão, é utilizado um esquema de alimentação
simétrica, considerando VDD = 0, 6 V e VSS = −0, 6 V. Desse modo, a polarização dos transistores se dá, exclusivamente, com o uso de espelhos de corrente.
O amplificador tem como carga uma capacitância igual a CL = 2 pF. Esse valor pode
ser considerado elevado para modelar capacitâncias dentro do chip (que residem na faixa de
centenas de fF), mas é considerada tal folga para garantir que a compensação dos amp-ops seja
efetiva.

4.1.3

Dimensionamento dos Transistores

O dimensionamento dos transistores foi feito utilizando a metodologia gm /ID , que é
descrita no Apêndice B. Essa abordagem foi adotada dada a dificuldade de aproximar os modelos SPICE da tecnologia de 130 nm com as equações de transistores MOS baseadas em relações
quadráticas.
Escolhe-se o comprimento de todos os transistores como L = 500 nm, para responder
ao compromisso entre ganho intrínseco e frequência unitária para o par diferencial (M1 e M2 ) e
amplificador de fonte comum (M6 ), e oferecendo uma impedância de saída razoável aos espelhos de corrente (M5 , M7 e M8 ).
Quanto à eficiência de transcondutância, escolhe-se para os amplificadores (gm /ID )1,2 =
(gm /ID )6 = 15 S/A, que é um ponto localizado na região de inversão moderada. Os transistores
que compõem a carga ativa do primeiro estágio (M3 e M4 ) devem estar casados com o transistor
M6 , de forma a minimizar a tensão de deslocamento sistemático (CARUSONE et al., 2012),
portanto (gm /ID )3,4 = (gm /ID )6 . A sobretensão de condução do espelho de corrente do primeiro
estágio é definida como VDSAT,5 = 0, 2 V, o que remete a um (gm /ID )5 = 10 S/A. Para haver o
casamento entre todos os espelhos, define-se (gm /ID )7 = (gm /ID )8 = (gm /ID )5 .
Conforme descrito no Apêndice A, a corrente de dreno nos transistores do par diferencial é relacionada ao produto ganho-banda necessário e à capacitância de compensação. Arbitrase Cc = 1 pF, de modo que a capacitância seja uma ordem de grandeza e, expressando a relação
da Eq. A.15 em função do parâmetro gm /ID , determina-se uma corrente no par diferencial igual
a ID1,2 = 46µA. Essa corrente é igual à que passa nos transistores de carga ativa (ID1,2 = ID3,4 ),
e equivale à metade da corrente que passa pelo espelho realizado com M5 (ID5 = 2ID1,2 ).
A corrente do segundo estágio é definida a partir da Eq. A.17, na qual definindo um fator
de margem de fase k pm = 6 obtém-se ID6,7 = 552 µA. A relação de transformação de corrente
entre os transistores M5 e M8 é definida como unitária, logo IBIAS = ID8 = ID5 .
Por fim, as tensões dreno-fonte (VDS ) dos transistores são previstas como distribuídas igualmente na tensão de alimentação. Para o primeiro estágio, define-se VDS,5 = VDS,12 =
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VDS,34 = 0, 4 V, e para o segundo estágio tem-se VDS,6 = VDS,7 = 0, 6 V. Como os transistores
M5 e M8 estão casados, VDS,5 = VDS,8 .
O Quadro 5 resume os parâmetros de entrada do algoritmo de dimensionamento L,
gm /ID , ID e VDS . Em seguida, são mostrados os resultados para as larguras dos transistores
obtidos pelo cruzamento das curvas ID /W × gm /ID .
Quadro 5 – Parâmetros de projeto do amp-op do circuito de interface.
Transistor
M1 |M2
M3 |M4
M5
M6
M7
M8

L (µm)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Parâmetros de Entrada
gm /ID (S/A) ID (µA) VDS (V)
15
46
0,4
15
46
0,4
10
92
0,4
15
552
0,6
10
552
0,6
10
92
0,4

Paramêtro de Saída
W (µm)
42
6
30
73
180
30

O consumo de energia do circuito é definido pela soma das correntes de todos os estágios
multiplicado pela tensão de alimentação, a saber, PT IA = Vsup (IDS,8 + IDS,5 + IDS,7 ) = 883, 2 µW.

4.1.4

Simulações SPICE

4.1.4.1

Simulação AC

O comportamento frequencial do amp-op em malha aberta é testado através de uma
simulação AC, cujo banco de testes é mostrado na Figura 18. A tensão VCM polariza a porta dos
transistores de entrada, que devido à alimentação simétrica é definida como VCM = 0. O indutor
LDC, f eed e o capacitor CDC, f eed são idealmente infinitos (fazendo com que o pólo gerado pelo
par fique muito próximo de zero) e garantem o nível DC na saída, polarizando efetivamente o
segundo estágio. Essa rede de realimentação funciona como um circuito aberto para frequências
além da DC.

Figura 18 – Banco de testes para simulação AC de malha aberta.
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O resultado da simulação é mostrado na Figura 19. Os gráficos de magnitude e fase do
circuito projetado são comparados com as respostas para um modelo de primeira ordem descrito
no Apêndice A. Com o circuito projetado, conseguiu-se um ganho DC de 54,6 dB e um produto
ganho-banda de 98 MHz, obtendo uma margem de fase de 67,48◦ .

Figura 19 – Resultados da simulação AC de malha aberta para o amp-op do circuito de interface.
A resposta frequencial de malha fechada do circuito de interface, para todos fluidos de
referência, considerando o amp-op projetado é mostrada na Figura 20. Os resultados são comparados com a análise realizada na Seção 3.3.3. A alta impedância de saída do OTA (na ordem
de dezenas de kΩ) acarreta a presença de um zero por volta de 100 MHz, fazendo com que
a resposta em magnitude não varie com o aumento da frequência. Como esse comportamento
ocorre em uma frequência muito acima da faixa de operação, não há necessidade do uso de
buffer na saída do OTA para diminuir a impedância de saída.
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Figura 20 – Resposta frequencial do amp-op do circuito de interface projetado/modelado.

4.1.4.2

Análise de Ganho de Malha

A malha de realimentação deve ser considerada na compensação do amp-op. Um método para realizar tal análise é o cálculo do ganho de malha do circuito e a verificação do
impacto da realimentação na margem de fase (CARUSONE et al., 2012). O banco testes para
extrair o ganho de malha do amp-op é explicitado na Figura 21. Aplica-se uma tensão AC de
magnitude unitária Vt , e a saída computada no nó Vr corresponde ao ganho de malha. A simulação é realizada para todos os fluidos de referência, e os resultados de magnitude e fase do ganho
de malha são mostrados na Figura 22.
O Quadro 6 mostra os resultados obtidos para margem de fase do ganho de malha.
Percebe-se que o efeito da malha de realimentação é irrisório, visto que o comportamento da
magnitude e fase do ganho de malha pouco varia entre os fluidos de referência, não afetando
assim a compensação realizada na Seção 4.1.3.
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Figura 21 – Banco de testes para cálculo do ganho de malha.

Figura 22 – Resultado da simulação para obtenção do ganho de malha do amp-op do circuito
de interface.

Quadro 6 – Resultados de margem de fase da simulação do ganho de malha do TIA.
Substância
Margem de Fase (◦ )

1
67,09

2
65,87

3
66,19

4
66,35

5
66,52

6
66,50

7
66,49
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Intervalo de Modo Comum de Entrada

Para encontrar o intervalo de modo comum de entrada (ICMR) do amp-op projetado,
deve-se conectá-lo na configuração de seguidor de tensão (buffer) e verificar para qual intervalo
da tensão de entrada o ganho permanece unitário (ALLEN; HOLBERG, 2012).
Na Figura 23 é apresentado o gráfico da tensão de saída VOUT para uma tensão de
entrada variando entre VSS e VDD . Pode-se verificar o intervalo em que o ganho é unitário calculando a derivada de VOUT , mostrada no eixo direito das ordenadas. Consegue-se, portanto, um
ICMR aproximado de 1,04 V, variando entre -0,48 V e 0,56 V.

Figura 23 – Resultado da simulação de ICMR para o amp-op do circuito de interface.

Outra informação que pode-se extrair desta simulação é a tensão de deslocamento (offset) referida à entrada (VOS ). O ponto em que o gráfico cruza o eixo das abscissas corresponde
ao impacto da tensão de deslocamento na saída do amp-op. Como o ganho da configuração utilizada é unitário, esse ponto corresponde à própria tensão de deslocamento. Portanto, o ponto
de cruzamento (explicitado no gráfico) corresponde a uma tensão de deslocamento referida à
entrada VOS = -218 µV.
4.1.4.4

Excursão de Tensão de Saída

Em Allen e Holberg (2012) é apresentado um banco de testes para extração da excursão
de tensão de saída de um OTA. Deve-se montá-lo numa configuração inversora com ganho
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elevado e realizar uma varredura na tensão de entrada entre VSS e VDD . O intervalo na saída em
que o ganho de tensão se mantém constante define a excursão de tensão da saída.
A tensão de saída obtida considerando um ganho de 10 é mostrada na Figura 24. De
maneira análoga ao caso do ICMR, pode-se verificar a região de ganho constante extraindo a
derivada do sinal de saída, mostrada no eixo direito das ordenadas. Obtém-se, portanto, uma
excursão de saída aproximadamente igual a 0,87 V, variando entre -0,39 V e 0,48 V.

Figura 24 – Resultado da simulação de excursão de tensão de saída para o amp-op do circuito
de interface.

4.1.4.5

Taxa de Subida

Pode-se encontrar a taxa de subida do amp-op através de uma simulação transiente, na
qual aplica-se um pulso na entrada de um OTA conectado como seguidor de tensão. O comportamento de slewing ocorre num intervalo de tempo anterior à resposta dinâmica do amplificador,
definida por sua função de transferência. Essa região é delimitada por uma reta, cuja derivada é
constate e equivalente à taxa de subida.
Pode-se verificar o resultado de uma simulação transiente para determinação de tal grandeza na Figura 25. É aplicado um pulso no instante t = 100 µs, e mede-se a tensão de saída do
buffer. Visualizando a região próxima ao início do pulso, pode-se identificar a região linear e,
consequentemente, extrair a derivada para encontrar a taxa de subida, que para essa simulação
foi de SR = 68, 8 V /µs.
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Figura 25 – Resultado da simulação de taxa de subida para o amp-op do circuito de interface.

4.1.4.6

Resumo dos Resultados

Os resultados das simulações realizadas para o amp-op do amplificador de transimpedância são resumidos no Quadro 7. A maioria dos requisitos estabelecidos foram alcançados,
salvo o produto ganho-banda que ficou um pouco aquém do esperado. Pode-se explicar tal diferença dadas as aproximações das equações utilizadas na compensação. Caso esse valor de
fu,C acarrete algum problema posterior, pode-se aumentar um pouco o valor das correntes de
polarização pra deslocar essa frequência para um valor maior.
Quadro 7 – Resumo dos resultados de simulação para o amp-op do circuito de interface.
Ganho DC
Produto ganho-banda
Margem de Fase
Consumo de Energia
Intervalo de Modo Comum de Entrada
Tensão de Deslocamento na Entrada
Excursão de Tensão na Saída
Taxa de Subida

Simulado
54,6 dB
98 MHz
67,48◦
883 µW
[-0,48 ; 0,56] V
-218 µV
[-0,39 ; 0,48] V
68,8 V/µs

Requisito
>50 dB
>100 MHz
>60◦
–
–
–
–
>2,5 V/µs
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Filtro Passa-baixas
Escolha da Topologia do Filtro

Inicialmente, deve-se escolher uma topologia para realizar o filtro de segunda ordem
discutido na Seção 3.3.4. Para este projeto, deu-se a preferência ao uso de filtros em tempo
contínuo devido à simplicidade de implementação dos circuitos. O uso de filtros em tempo
discreto (por exemplo, com capacitores chaveados), aumentaria a complexidade do circuito ao
ponto de dificultar a concepção dos circuitos de condicionamento de resoluções maiores.
Uma arquitetura de filtro de tempo contínuo possível seria a de filtros gm − C. Essa
topologia permite a realização de filtros com boa capacidade de reconfiguração a partir do
ajuste da transcondutância dos transistores através das correntes de polarização (LO; HUNG,
2009), o que é uma grande vantagem para a aplicação em questão. Todavia, para a frequência
de corte determinada na Seção 3.3.4 ( fc,F = 20 kHz), seria necessário o emprego de transistores
com transcondutâncias muito baixas ou capacitâncias muito altas (além da ordem de grandeza
possível para integração).
Em Franco (2015) e Deliyannis et al. (1998) são apresentadas topologias possíveis de
filtro em tempo contínuo com o uso de amplificadores operacionais. Dentre as arquiteturas
sugeridas, resolveu-se utilizar neste trabalho a topologia de filtros KRC (ou popularmente conhecidos pelo nome dos seus idealizadores, Sallen-Key), que tornam possível a realização de
filtros de segunda ordem com o uso de um único amp-op. O esquemático do filtro Sallen-Key
passa-baixas de segunda ordem é mostrado na Figura 26.

Figura 26 – Esquemático do filtro Sallen-Key passa-baixas de segunda ordem.

A topologia escolhida para o amp-op do filtro foi a mesma utilizada no circuito de
condicionamento de interface: o amplificador operacional de transcondutância de dois estágios,
cujo esquemático foi apresentado na Figura 17.
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Projeto do Filtro em Tempo Contínuo

Deve-se determinar os valores dos componentes passivos da Figura 26 para realizar o
polinômio de Butterworth de segunda ordem, para a frequência de corte desejada. A função de
transferência do filtro em função das resistências e capacitâncias é determinada por (KARKI,
2000)
(R3 + R4 )/R3
.
(4.2)
HF (s) =
2
(R1 R2C1C2 )s + (R1C1 + R2C1 + R1C2 (−R4 /R3 ))s + 1
Dependendo da escolha dos valores dos componentes, pode-se obter combinações de
valores para frequência de corte ( fc,F ) e fator de qualidade (QF ). Arbitrando os componentes
R1 = R2 = Rk e C1 = C2 = Ck faz com que as expressões de fc,F e QF sejam independentes
entre si, determinadas por
1
fc,F =
(4.3)
2πRkCk
e
1
QF =
,
(4.4)
3 − KF
R3 + R4
em que KF =
, que é ganho de tensão devido à realimentação negativa e, consequenteR3
mente, o ganho DC fornecido pelo filtro.
Os passivos Rk e Ck são escolhidos para valores plausíveis para integração, escolhendo
uma capacitância na faixa de algumas unidades de pF, e uma resistência máxima para integração
sendo na ordem de unidades de MΩ. Escolhendo, por exemplo, Ck = 10 pF, determina-se Rk =
820 kΩ para alcançar a frequência de corte fc,LPF = 20 kHz.
√
O fator de qualidade de um filtro Butterworth de segunda ordem é QF = 1/ 2 = 0, 707,
o que define um ganho KF = 1, 58 (DELIYANNIS et al., 1998). Respeitando a Eq. 4.4, os
componentes passivos restantes são escolhidos, a saber, R3 = 56 kΩ e R4 = 33 kΩ.

4.2.3

Requisitos do Circuito

É importante que o produto ganho-banda do amp-op que compõe o filtro seja muito
maior que sua frequência de corte. Escolhe-se, portanto, uma frequência de ganho unitário
fu,F = 20 MHz, que é um valor três ordens de grandeza maior que fc,F , e está acima da faixa
de frequência do sinal da saída dos multiplicadores.
O ganho KF em decibéis é aproximadamente igual a 4 dB. Analogamente ao caso do
amp-op utilizado no circuito de interface, também é razoável considerar um ganho de malha
aberta acima de 50 dB para o OTA utilizado no filtro, também respeitando a margem de fase de
60◦ .
A frequência dos sinais de saída dos multiplicadores, conforme visto na Seção 3.2.2, é o
dobro da frequência de excitação. A amplitude desse sinal depende de Kmult , mas não é superior
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a 0,6 V, devido às limitações de tensão de alimentação. Logo, pode-se prever a taxa de subida
máxima a ser respeitada pelo amp-op do filtro como SR = 2π × 2 fex × 0, 6 = 7, 5V/µs.
Os requisitos do amp-op que compõe o filtro são resumidos no Quadro 8.
Quadro 8 – Requisitos do amp-op do filtro passa-baixas.
Ganho DC
Produto Ganho-Banda
Margem de Fase
Taxa de Subida

4.2.4

> 50 dB
> 20 MHz
> 60◦
> 7,5 V/µs

Dimensionamento dos Transistores

As razões de aspecto dos transistores que compõem o OTA do filtro foram obtidas de
maneira similar à realizada para o amp-op do circuito de interface, descrita na Seção 4.1.3.
Foram utilizados, para este projeto, valores idênticos de comprimento dos transistores
(L = 500 nm), de eficiência de transcondutância e de tensão VDS que foram utilizados no primeiro projeto.
A principal diferença do projeto deste amp-op está no produto ganho-banda, que neste
caso é menor, logo resultará em uma corrente de polarização menor. Uma vez que (gm /ID )1,2 =
15 S/A, obtém-se a corrente no par diferencial e nas cargas ativas equivalente a ID1,2 = ID3,4 = 8
µA, e consequentemente a corrente que passa no espelho de M5 e M8 equivalente a ID5 = ID8 =
16 µA. Também escolhe-se o fator de margem de fase k pm = 6, fazendo com que a corrente no
segundo estágio seja ID6,7 = 96 µA.
O Quadro 9 resume os parâmetros de entrada do algoritmo de dimensionamento L,
gm /ID , ID e VDS . Em seguida, são mostrados os resultados para as larguras dos transistores
obtidos pelo cruzamento das curvas ID /W × gm /ID .
Quadro 9 – Parâmetros de projeto do amp-op do filtro passa-baixas.
Transistor
M1 |M2
M3 |M4
M5
M6
M7
M8

L (µm)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Parâmetros de Entrada
gm /ID (S/A) ID (µA) VDS (V)
15
8
0,4
15
8
0,4
10
16
0,4
15
96
0,6
10
96
0,6
10
16
0,4

Paramêtro de Saída
W (µm)
7
1
5
13
30
5

O consumo de energia do circuito é definido pela soma das correntes de todos os estágios
multiplicado pela tensão de alimentação, a saber, PLPF = Vsup (IDS,8 +IDS,5 +IDS,7 ) = 153, 6 µW.
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4.2.5

Simulações SPICE

4.2.5.1

Simulação AC
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Utilizando o mesmo banco de testes apresentado na Seção 4.1.4.1, obtém-se a resposta
de magnitude e fase de malha aberta do amp-op projetado para o filtro. O resultado da simulação
é mostrado na Figura 27. Os gráficos de magnitude e fase do circuito projetado são comparados
com as respostas para um modelo de primeira ordem. Com o circuito projetado, conseguiu-se
um ganho DC de 55,5 dB e um produto ganho-banda de 19,72 MHz, obtendo uma margem de
fase de 73,14◦ .

Figura 27 – Resultados da simulação AC de malha aberta para o amp-op do filtro passa-baixas.
A resposta em frequência do filtro com o amp-op projetado pode ser obtida através de
uma simulação AC, utilizando uma fonte de magnitude unitária na entrada do filtro e verificando
a tensão na saída. A simulação é feita considerando a realização do amp-op pelo modelo de
primeira ordem descrito no Apêndice A e o OTA projetado, cuja resposta em magnitude é
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mostrada na Figura 28.
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Figura 28 – Resposta frequencial do filtro passa-baixas com amp-op projetado/modelado.
O filtro realizado com o modelo de primeira ordem e o amp-op projetado possuem um
comportamento frequencial idêntico até uma frequência por volta de 5 MHz. O comportamento
após essa frequência para o amp-op projetado pode ser explicado pela alta impedância do nó
de saída do OTA. Naturalmente, isso degrada a atenuação de componentes além de 5 MHz. Tal
efeito poderia ser mitigado utilizando um buffer na saída do OTA, o que diminuiria a resistência
de saída, em detrimento de maior área/consumo. Todavia, a atenuação obtida é aceitável, logo
opta-se por utilizar o OTA do filtro passa-baixas sem estágio de saída.

4.2.5.2

Intervalo de Modo Comum de Entrada

O mesmo procedimento adotado na Seção 4.1.4.3 é executado para a medição do ICMR
do amp-op utilizado no filtro. O resultado é mostrado na Figura 29, onde foi obtido um intervalo
de modo comum de entrada aproximado de 1,07 V, variando entre -0,50 V e 0,57 V. Ademais,
conseguiu-se uma tensão de deslocamento referida à entrada de -603 µV, destacada no detalhe
da figura.
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Figura 29 – Resultado da simulação de ICMR para o amp-op do filtro passa-baixas.

4.2.5.3

Excursão de Tensão de Saída

A medição da excursão de tensão da saída do amp-op do filtro se dá através de uma
simulação que usa o mesmo banco de testes descrito na Seção 4.1.4.4. O resultado é mostrado
na Figura 30, onde verifica-se uma excursão total de 0,88 V, variando entre -0,40 V e 0,48 V.

Figura 30 – Resultado da simulação de excursão de tensão de saída para o amp-op do filtro
passa-baixas.
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4.2.5.4

Taxa de Subida

Foi utilizado o mesmo procedimento descrito na Seção 4.1.4.5 para a medição da taxa
de subida do amp-op que compõe o filtro passa-baixas. A Figura 31 expõe os resultados desta
simulação. Extraindo-se a derivada da do sinal de saída na região de slewing obteve-se uma taxa
de subida de SR = 14, 62 V/µs.

Figura 31 – Resultado da simulação de taxa de subida para o amp-op do filtro passa-baixas.

4.2.5.5

Resumo dos Resultados

Os resultados das simulações realizadas para o amp-op do filtro passa-baixas são resumidos no Quadro 10, comprovando que o projeto contemplou os requisitos propostos, com a
exceção de uma pequena diferença no requisito de produto ganho-banda.
Quadro 10 – Resumo dos resultados de simulação para o amp-op do filtro passa-baixas.
Ganho DC
Produto ganho-banda
Margem de Fase
Consumo de Energia
Intervalo de Modo Comum de Entrada
Tensão de Deslocamento na Entrada
Excursão de Tensão na Saída
Taxa de Subida

Simulado
55,5 dB
19,72 MHz
73, 14◦
883 µW
[-0,50 ; 0,57] V
-603 µV
[-0,40 ; 0,48] V
14,6 V/µs

Requisito
>50 dB
>20 MHz
>60◦
–
–
–
–
>7,5 V/µs

48

Capítulo 4. Projeto dos Blocos de Circuito

4.3

Leiaute dos Blocos de Circuito

O leiaute do circuito de condicionamento de interface é mostrado na Figura 32, que
ocupa uma área de 120 µm × 220 µm.

120 um

220 um

Cf

CC

OTA
Rf
Figura 32 – Leiaute do circuito de condicionamento de interface.

Para o leiaute do OTA, a técnica de interdigitação foi utilizada (HASTINGS, 2006),
com os transistores tipo NMOS e PMOS organizados em blocos separados. Foram utilizados
dummies nas laterais de cada agrupamento de transistores, com o intuito de diminuir o impacto
de variações de dopagem (BAKER, 2010). Nota-se que os componentes passivos ocupam uma
maior área no leiaute. Os capacitores C f e Cc foram fragmentados em células unitárias, e o resistor R f foi desenhado em serpentina. Também foram utilizados resistores dummies nas regiões
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laterais do resistor.
O leiaute do filtro passa-baixas é mostrado na Figura 33, que ocupa uma área de 225
µm × 425 µm.

225 um

Rk

425 um

Ck+Ck

Rk
OTA

R4
R3

Cc
Figura 33 – Leiaute do filtro passa-baixas.
O desenho dos transistores que compõem o OTA também foi feito utilizando a técnica
de interdigitação. Os dois capacitores Ck foram quebrados em células unitárias e organizados

Capítulo 4. Projeto dos Blocos de Circuito

50

utilizando a técnica de centróide comum, com dummies nas extremidades. O par de resistores
Rk e os resistores R4 e R3 foram organizados em serpentina, também com dummies.
A área ocupada por um circuito referente a um canal corresponde a 0,22 mm2 (considerando um circuito de interface e dois filtros passa-baixas). Deve-se reiterar que o bloco do
multiplicador não está sendo considerado neste trabalho. Ademais, a área efetiva do circuito
pode ser reduzida com o agrupamento dos elementos passivos de todos os circuitos (por exemplo, organizar todos os capacitores em elementos unitários, utilizando a técnica de centróide
comum), o que poderia contribuir também para o aumento do casamento entre esses dispositivos.
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Resultados de Simulação
Com o intuito de validar o projeto dos circuitos, foram realizadas simulações do sistema
completo, considerando o diagrama de blocos da Figura 14, com o intuito de computar os sinais
de saída VI e VQ para cada um dos fluidos de referência. Foi utilizado um sinal de excitação
com amplitude Vex = 0, 4 V e frequência fex = 1 MHz, e nos modelos comportamentais foram
considerados que KF = 1, 58, KM = 1, fu = 100 MHz e fc,F = 20 kHz.
Os seguintes cenários para a simulação do sistema completo foram estabelecidos:
• Cenário 1: utilização de um modelo comportamental para o circuito de condicionamento,
multiplicadores e filtro passa-baixas;
• Cenário 2: uso da função de transferência simplificada HC (s) (Eq. 3.7) para o circuito de
condicionamento, e modelos comportamentais para os demais blocos;
• Cenário 3: uso da função de transferência completa HC0 (s) (Eq. 3.16) para o circuito de
condicionamento, e modelos comportamentais para os demais blocos;
• Cenário 4: substituição do circuito de condicionamento e do filtro passa-baixas pelos
respectivos circuitos projetados, em nível de esquemático, e uso de um modelo comportamental para os multiplicadores;
• Cenário 5: substituição do circuito de condicionamento e do filtro passa-baixas pelos
respectivos circuitos projetados, após a extração dos parasitas, e uso de um modelo comportamental para os multiplicadores;
Os resultados de uma simulação transiente para todos os fluidos de referência considerando os cenários supracitados são mostrados na Figuras 34 e 35. Os sinais nas saídas dos filtros
estabilizam antes de TADC , permanecendo constante para ser amostrado pelo ADC.
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Figura 34 – Resultados da simulação transiente do sistema completo.
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Figura 35 – Resultados da simulação transiente do sistema completo (continuação).

Em uma primeira observação qualitativa, pode-se perceber uma discrepância nos resultados das substâncias no 1 e 2. Para esses fluidos, de acordo com a Figura 20, a atenuação do
sinal na frequência de excitação é muito alta (entre -60 dB e -40 dB), o que acarreta uma tensão
muito baixa na saída do circuito de condicionamento. A tensão de deslocamento sistemático
dos circuitos pode estar na mesma ordem de grandeza dos sinais de interesse, acarretando uma
leitura errada para os fluidos em questão.
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Uma análise quantitativa é feita comparando-se as tensões DC obtidas na simulação
com valores de VI e VQ calculados a partir das Eqs. 3.30 e 3.31. Os erros percentuais dessa
comparação são mostrados nos Quadros 11 e 12.
Quadro 11 – Erro percentual para as tensões VI obtidas na simulação de cada cenário, em relação ao valor calculado pela Eq. 3.30.
Erro
VI %
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3
Cenário 4
Cenário 5

1
10,22%
10,26%
8,58%
>100%
>100%

2
10,64%
10,27%
8,59%
>100%
>100%

3
10,77%
10,28%
8,59%
10,65%
10,68%

Fluido n◦
4
10,83%
10,28%
8,48%
9,48%
9,59%

5
10,16%
9,75%
7,45%
-1,32%
-1,22%

6
10,08%
7,78%
7,78%
-5,67%
-5,57%

7
0,22%
1,28%
-6,45%
-19,77%
-19,96%

Quadro 12 – Erro percentual para as tensões VQ obtidas na simulação de cada cenário, em relação ao valor calculado pela Eq. 3.31.
Erro
VQ %
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3
Cenário 4
Cenário 5

1
-3,82%
-1,73%
-11,85%
>100%
>100%

2
-3,47%
1,73%
-11,86%
>100%
>100%

Fluido n◦
3
4
-3,37%
-3,46%
-1,73%
-1,86%
-11,88% -12,16%
8,00%
-3,53%
7,93%
-3,82%

5
-4,44%
-2,66%
-13,62%
-13.39%
-3,82%

6
-4,36%
-2,58%
-13,67%
-18,94%
-19,26%

7
23,59%
21,26%
26,06%
-4,25%
-3,81%

Pode-se também utilizar as saídas das simulações para calcular a estimação da permissividade e condutividade obtidas a partir das Eqs. 3.35 e 3.34. Comparando com os valores de
εr e σ referentes aos fluidos de interesse, obtém-se os erros relativos que são mostrados nos
Quadros 13 e 14.
Quadro 13 – Erro percentual dos valores de permissividade relativa calculados a partir da Eq.
3.35, em relação aos parâmetros dos fluidos de referência.
Erro
εr %
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3
Cenário 4
Cenário 5

1
3,23%
-0,73%
-1,58%
>100%
>100%

2
3,62%
-0,73%
-1,58%
>100%
>100%

Fluido n◦
3
4
5
3,74% 3,78% 3,38%
-0,78% -0,78% -1,09%
-1,58% -1,69% -2,33%
9,33% 3,06% -6,92%
9,31% 2,98% -7,02%

6
3,54%
-1,06%
-2,28%
-11,90%
-11,99%

7
-14,45%
-14,28%
-26,88%
-29,51%
-30,10%
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Quadro 14 – Erro percentual dos valores de condutividade relativa calculados a partir da Eq.
3.34, em relação aos parâmetros dos fluidos de referência.
Erro
σ%
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3
Cenário 4
Cenário 5

1
>100%
>100%
>100%
>100%
>100%

2
>100%
>100%
>100%
>100%
>100%

3
>100%
>100%
>100%
>100%
>100%

Fluido n◦
4
5
>100% >100%
>100%
96%
>100% >100%
>100%
83%
>100%
86%

6
>100%
>100%
>100%
>100%
>100%

7
6,77%
6,88%
2,66%
-15,41%
-15,43%

Analisando os quadros acima, pode-se perceber primeiramente que os cenários de 1
a 3 possuem um erro relativo constante para as tensões de saída da maioria dos fluidos, com
exceção da água salinizada. Essa condição de erro constante pode ser corrigida, por exemplo,
por algum algoritmo de calibração.
Além do problema referente aos dois primeiros fluidos, os cenários referentes ao circuito em esquemático e extraído apresentaram um erro relativo variável entre os fluidos, o que
impossibilita o uso de calibração para estimar os reais valores das propriedades de fluido. Podese inferir também que a tensão de deslocamento dos circuitos ocasionam essa inconsistência nos
erros relativos, e portanto deve ser tratada. O ideal para esse caso é que seja acrescido ao circuito
esquemas de compensação de tensão de deslocamento, como uso de amplificadores auto-zero
ou choppers (WITTE et al., 2009). O trabalho descrito em Xu et al. (2009), por exemplo, utiliza
tais técnicas de compensação.
Percebe-se que quando mede-se água salinizada, o erro relativo difere dos demais fluidos, para todos os cenários. Esse problema pode limitar o intervalo de medição com erro constante do circuito, principalmente porque é a condição em que a menor resistência é medida, e
consequentemente mais próximo o zero está da frequência de excitação. Tal fenômeno pode ser
investigado em trabalhos futuros.
Quanto ao erro relacionado a εr , percebe-se também uma constância nos erros obtidos
nos três primeiros cenários, não sendo verdade para o cenários referentes ao circuito projetado,
uma vez que não se tem erro relativo constate para os sinais VI e VQ nesses cenários. Para a
estimação da condutividade σ, percebe-se um erro elevado devido às altas ordens de grandeza
de resistência medida (tendendo a infinito), para representar a condição de condutividade nula.
O erro relativo só passa a ser aceitável quando mede-se água salinizada, que é a condição de
menor resistência. Etapas de condicionamento adicionais devem ser adicionadas para lidar com
o problema desse grande intervalo de medição.
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Conclusões

6.1

Conclusões Preliminares

Foi apresentado neste documento uma proposta de arquitetura de circuito integrado para
o condicionamento de sensores wire-mesh multimodais, com o intuito de reduzir a dimensão da
instrumentação de sistemas existentes de monitoramento de escoamentos multifásicos, e para
possibilitar no futuro o emprego de sensores de maiores resoluções. A medição de impedância complexa dá-se a partir de excitações de sinais AC, que são demodulados em fase e em
quadratura. Foi desenvolvida uma análise matemática em nível de sistema para derivar os requisitos dos blocos de circuito integrado, e foi feito o projeto em nível de transistor e leiaute
dos circuitos do amplificador de interface e do filtro passa-baixas.
Uma primeira contribuição deste trabalho foi a modelagem e análise frequencial do circuito de condicionamento para medição dos sensores wire-mesh multimodais, uma vez que em
que trabalhos anteriores tal análise foi feita para casos condutivos e capacitivos, separadamente.
Percebeu-se que a resistência e capacitância que modelam as propriedades do fluido impactam
tanto o ganho como o zero da função de transferência do circuito de condicionamento, fato que
deve ser levado em consideração ao definir os intervalos de medição de fluidos.
A arquitetura de circuito integrado proposta, uma vez que foi baseada em implementações discretas dos trabalhos de referência, não traz novidades significantes em termos de
circuito. Todavia, o levantamento de requisitos desenvolvidos neste trabalho pode servir de
arcabouço para o desenvolvimento de arquiteturas mais complexas.
Quanto aos resultados obtidos nas simulações circuito projetado, percebeu-se algumas
divergências do previsto na modelagem sistemática. Primeiramente, os sinais de tensão de saída
VI e VQ do circuito projetado não possuem um erro relativo constante para fluidos de referência,
o que acarreta erros relativos não constantes na estimação dos parâmetros de permissividade e
condutância dos fluidos, o que é um problema já que não é possível a adoção de um esquema
de calibração que corrija detecção do fluido medido. Outro problema visualizado é quanto à
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medição da resistência do sensor, dada a grande ordem de grandeza de resistência referente a
fluidos não condutivos. Portanto, há de se ter um valor máximo de resistência a ser medida, a
partir da qual deve ser considerada um circuito aberto e o fluido é considerado não-condutivo.
Acredita-se que um dos problemas possíveis para a presença desse erro relativo variável entre os fluidos esteja na tensão de deslocamento sistemático adicionada em cada um dos
circuitos projetados. O uso de técnicas de compensação para esse problema talvez reduza esse
fenômeno e permita uma calibração adequada dos sinais de saída.
Por fim, deve-se atentar que, para os fluidos de referência adotados neste trabalho, há
uma grande discrepância em termos de ordem de grandeza quando compara-se os intervalos de
resistência e capacitância medidas. É notável que a diferença no ganho do circuito de condicionamento entre os fluidos condutivos e não-condutivos é muito alta (cerca de 60 dB entre os
limites inferior e superior). Tal fato pode ser levado em consideração para atualizar o esquema
de medição baseado no método AC em aplicações futuras, ou até o desenvolvimento de outra
arquitetura que lide melhor com essa diferença nos intervalos de medição.

6.2

Propostas para Trabalhos Futuros

São propostos os seguintes tópicos para a continuação do trabalho discutido nessa dissertação:
• Estudo do problema do erro relativo variável entre os fluidos de referência (aposta: uso
de técnicas de compensação de tensão de deslocamento para resolver o problema);
• Finalizar o chip para a medição do sensor 4x4, com o projeto do multiplicador;
• Fabricar e testar o circuito integrado completo, conectando a um terminal de geração de
imagens;
• Fazer o projeto de um conversor A/D a ser conectado na saída do chip proposto neste
trabalho;
• Estudar a possibilidade de utilizar um conversor A/D logo após o primeiro circuito de
interface, para que a demodulação do sinal de excitação seja feita digitalmente;
• Estudar possíveis arquiteturas de condicionamento para amenizar o problema da discrepância de intervalos de medição de resistência e capacitância de sensores multimodais.
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APÊNDICE A
Compensação do Amp-op de Dois Estágios
Este apêndice traz a modelagem e equacionamento do amplificador operacional de
transcondutância de dois estágios, que é utilizado em ambos os circuitos apresentados neste
trabalho (amplificador de interface e filtro passa-baixas). Além disso, é discutida a técnica de
compensação do polo dominante com o emprego da capacitância Cc . Grande parte das deduções
aqui descritas foram baseadas em Carusone et al. (2012).

A.1

Modelo de Segunda Ordem

O OTA de dois estágios, apresentado na Figura 17, pode ser representado por um modelo
de pequenos sinais simplificado, apresentado na Figura 36. Cada um dos estágios é representado por uma fonte de corrente controlada por tensão, representando a transcondutância, e um
par RC que define a posição dos polos. Entre os dois estágios é colocada a capacitância de compensação Cc . Tal simplificação é possível uma vez que é garantido que a ordem de grandeza dos
polos referentes às capacitâncias parasitas do primeiro estágio são muito maiores que o produto
ganho-banda do OTA.

Figura 36 – Modelo de segunda ordem para o OTA de dois estágios.

Para o primeiro estágio, a fonte de corrente dependente utiliza o parâmetro de transcondutância dos transistores M1 e M2 , que compõem o par diferencial (gm,12 ). Pode-se aproximar
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os valores de R1 e C1 como
R1 = rds,4 ||rds,2

(A.1)

C1 = Cdb,2 +Cdb,4 +Cgs,6 ,

(A.2)

e
em que rds,4 e rds,2 são as resistências de fonte-dreno dos transistores M4 e M2 , respectivamente; Cdb,2 e Cdb,4 são as capacitâncias de dreno-substrato dos transistores M2 e M4 ; e Cgs,6 é
a capacitância porta-fonte do transistor M6 .
Já para o segundo estágio, a transcondutância da fonte de corrente é referida ao transistor
M6 (gm,6 ), e pode-se definir
R2 = rds,6 ||rds,7
(A.3)
e
C2 = Cdb,6 +Cdb,7 +CL

(A.4)

em que rds,6 e rds,7 são as resistências de fonte-dreno dos transistores M6 e M7 , respectivamente; Cdb,6 e Cdb,7 são as capacitâncias de dreno-substrato dos transistores M6 e M7 ; e CL é a
capacitância de carga do OTA.
A partir de uma análise nodal, encontra-se a função de transferência expressa por
gm,12 gm,6 R1 R2 (1 − sCc /gm,6 )
vout
=
vin
1 + sA + s2 B

(A.5)

A = (C2 +Cc )R2 + (C1 +Cc )R1 + gm,6 R1 R2Cc

(A.6)

B = R1 R2 (C1C2 +C1Cc +C2Cc ).

(A.7)

H(s) =
em que
e

Pode-se encontrar equações aproximadas para os polos da função de transferência (ω p1
e ω p2 ) partindo do pressuposto que os polos estão suficientemente distantes, o que pode simplificar o denominador da função de transferência como
D(s) = (1 +

s
s
s
s2
)(1 +
) ≈ 1+
+
.
ω p1
ω p2
ω p1 ω p1 ω p2

(A.8)

Resolvendo as equações A.5 e A.8 para os polos, encontram-se as expressões aproximadas
ω p1 ≈

1
gm,6 R1 R2Cc

(A.9)

gm,6
.
C1 +C2

(A.10)

e
ω p2 ≈

Além dos polos supracitados, a função de transferência possui um zero no semiplano
direito, cuja expressão é denotada por
gm,6
ωz = −
.
(A.11)
Cc
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O polo ω p1 é considerado dominante por localizar-se em uma frequência que é ordens
de grandeza mais baixa que ω p2 . A expressão de ω p1 depende da capacitância de compensação
Cc , conforme visto na Eq. A.9. O uso dessa capacitância permite a compensação do OTA por
meio da técnica de separação de polos, a ser discutida em detalhes na próxima seção.
Um cenário ideal é que seja possível representar o OTA como um sistema aproximado
de primeira ordem, com única frequência de corte definida em ω p1 . Para que isso seja possível,
tanto o polo não-dominante quanto o zero devem estar localizados em frequências bem altas,
para não influenciar na estabilidade do amp-op.
Garantindo que a condição de espaçamento dos polos é respeitada, pode-se derivar uma
expressão para a frequência de ganho unitário (GBW) ou ωu , utilizando o Teorema de Miller.
O ganho de cada estágio pode ser aproximado por Av1 = gm1,2 Zout,1 e Av2 = gm6 Zout,2 , em
que Zout,1 e Zout,2 são as impedâncias de saída de cada estágio. O efeito da capacitância Cc na
impedância de saída do primeiro estágio pode ser calculada pelo teorema de Miller, a saber
Zout,1 = R1 ||

1
.
sCc Av2

(A.12)

Para médias frequências, a impedância do capacitor Miller predomina, fazendo com que
1
zout,1 ≈
. Sabendo que o ganho unitário ocorre na frequência ωu , pode-se fazer a seguinte
sCc Av2
substituição
gm,12
= 1,
(A.13)
|Av (s = jωu )| = Av1 Av2 =
ωuCc
em que isolando ωu , tem-se
gm,12
ωu =
.
(A.14)
Cc

A.2

Compensação por Separação de Polos

Para garantir que o amp-op opere com boas condições de estabilidade, o que significa
uma boa margem de fase, é interessante que os polos ω p1 e ω p2 fiquem suficientemente distantes. Como visto nas Eqs. A.9e A.14, a capacitância Cc define as posições de ω p1 e ωu . O
uso da capacitância Cc permite, portanto, posicionar o primeiro polo distante do segundo polo
não-dominante.
Uma possível abordagem de projeto é arbitrar um valor para Cc e, a partir do requisito
de GBW, encontrar a transcondutância do primeiro estágio. Uma das entradas do algoritmo de
dimensionamento, discutido no Apêndice B, é o parâmetro gm /ID , que define o nível de inversão
do transistor. Reescrevendo a equação A.14 em função do parâmetro gm /ID , pode-se definir a
corrente que passa no primeiro estágio, a saber
ID,12 =

ωuCc
.
(gm /ID )1,2

(A.15)
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Pode-se obter uma maior margem de fase quão maior o segundo polo for maior que ωu .
Definido um parâmetro de folga de margem de fase como a razão dos segundo polo e o GBW,
a saber
ω p2 (C1 +C2 )gm,12 (C1 +C2 )(gm /ID )1,2
kPM =
=
=
(A.16)
ωu
Cc gm,6
Cc (gm /ID )6
que acaba sendo a relação entre as transcondutâncias dos transistores dos dois estágios, o que
define também a relação entre as correntes, a saber
ID,6 = kPM ID,12

(A.17)

Uma vez que são escolhidos valores suficientemente grandes para Cc e kPM , é possível
respeitar os requisitos de margem de fase de um projeto.
Ademais, o zero ωz no semiplano direito causa um atraso de fase, o que pode comprometer a estabilidade do sistema. Para garantir uma maior margem de fase, é possível controlar
a posição desse zero (podendo movê-lo ao semiplano esquerdo ou cancelar com o polo nãodominante), utilizando uma resistência em série com a capacitância de compensação. Para os
circuitos projetados neste trabalho, todavia, não se fez necessário o uso de tal resistor, visto que
a compensação somente com Cc foi suficiente.
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APÊNDICE B
Metodologia de Projeto gm/ID
Neste apêndice são discutidos os tópicos relacionados ao algoritmo de dimensionamento utilizado neste trabalho, que é baseado na metodologia de projeto gm /ID .
Com o advento de tecnologias de fabricação cada vez menores, a modelagem em SPICE
de dispositivos vem se tornado cada vez mais complexa. A tecnologia alvo de projeto deste trabalho, por exemplo, da IBM/Globalfoundries CMOS padrão de 130 nm, não dispõe em sua documentação parâmetros explícitos que possam ser utilizados nas equações quadráticas de transistores MOS, utilizadas comumente para dispositivos de canal longo. Desse modo, há grandes
discrepâncias no dimensionamento realizado através de cálculos manuais e os resultados obtidos em simulações baseadas em SPICE.
A metodologia gm /ID foi desenvolvida com o intuito de amenizar o problema supracitado, além de tornar o dimensionamento de transistores possível independente da região de
operação (entre sublimiar, triodo, saturação). É utilizado como métrica um parâmetro denominado nível de inversão (variando entre fraca, moderada e forte), que é relacionado com a
eficiência de transcondutância do transistor (gm /ID ) (SILVEIRA et al., 1996). Pode-se expressar parâmetros dos transistores como ganho intrínseco, frequência de transição, resistência de
saída, todos em função de gm /ID . Trabalhos recentes vem atualizando essa metodologia para
adequar-se a nós tecnológicos abaixo de 180 nm (POLLISSARD-QUATREMèRE et al., 2013).
Esse trabalho utilizou um toolbox disponibilizado em (MURMANN, 2015), que é focado para a metodologia gm /ID . A principal ideia dessa ferramenta é conseguir aplicar a metodologia para dispositivos de qualquer tecnologia, uma vez que os modelos baseados em SPICE
estão disponíveis. Para um determinado dispositivo com largura W pré-determinada, são feitas
simulações de ponto de operação variando quatro parâmetros indistintamente: comprimento de
canal (L), tensão dreno-fonte (VDS ), tensão porta-fonte (VGS ) e tensão substrato-fonte (VBS ). É
criada então uma base de dados que permite expressar diversos elementos do modelo baseado
em SPICE em matrizes de quatro dimensões, em função dos parâmetros varridos.
Pode-se expressar parâmetros da base de dados supracitada em função do parâmetro
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gm /ID , por exemplo:
• Corrente de dreno normalizada por largura de canal (ID /W × gm /ID );
• Ganho intrínseco, dado pela razão da transcondutância do transistor e da condutância de
saída (gm /gds × gm /ID );
• Frequência de transição ( ft × gm /ID ).
Um parâmetro que é frequentemente utilizado no fluxo de projeto analógico é a sobretensão de condução (VD,SAT ). A relação desse parâmetro com a eficiência de transcondutância
pode ser aproximada por
2
VD,SAT =
.
(B.1)
gm /ID
A análise feita em Pollissard-Quatremère et al. (2013) mostra que, para dispositivos de
pequenas dimensões, a aproximação feita na Eq.B.1 pode não ser efetiva.
Com o intuito de aplicar a metodologia gm /ID neste trabalho, foram geradas as bases
de dados referentes aos transistores NMOS (célula "nfet") e PMOS (célula "pfet) da tecnologia
alvo. Pode-se, por exemplo, analisar o comportamento dos parâmetros de desempenho dos dispositivos considerando um conjunto de valores de (L, VDS , VGS e VBS ), para perceber como estes
se comportam nas diferentes regiões de inversão. Um exemplo pode ser mostrado nos gráficos
das Figuras de 36 a 41, em que são plotadas as correntes de dreno normalizadas, o ganho intrínseco e a frequência unitária, todos em função de gm /ID e para diferentes valores de L, com
VGS = 0, 6V , VDS = 0, 6V e VBS = 0V .
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Figura 37 – Corrente normalizada em função de gm /ID , para o transistor NMOS.
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I /W × g /I − PMOS − IBMCMRF8SF
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Figura 38 – Corrente normalizada em função de gm /ID , para o transistor PMOS.
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Figura 39 – Ganho intrínseco em função de gm /ID , para o transistor NMOS.
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× g /I − PMOS − IBMCMRF8SF
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Figura 40 – Ganho intrínseco em função de gm /ID , para o transistor PMOS.

fT × gm/ID − NMOS − IBMCMRF8SF

12

10

L=0.36um
L= 0.6um
L=0.84um
L=1.08um
L=1.32um
L=1.56um
L= 1.8um

11

10

10

fT (Hz)

10

9

10

8

10

7

10

0

5

10

15
20
gm/ID (S/A)

25

30

35

Figura 41 – Frequência unitária em função de gm /ID , para o transistor NMOS.
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f × g /I − NMOS − IBMCMRF8SF
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Figura 42 – Frequência unitária em função de gm /ID , para o transistor PMOS.

B.1

Procedimento para Dimensionamento dos Transistores

É realizado o seguinte procedimento para o dimensionamento dos transistores neste
trabalho:
• 1. Determinação do comprimento de canal L: escolhe-se, inicialmente, o comprimento
de canal de cada transistor, levando em consideração o efeito de condutâncias de saída e
ocupação de área de circuito;
• 2. Determinação de gm /ID : é escolhida a eficiência de transcondutância para cada transistor a partir do nível de inversão desejado:
- Inversão forte (gm /ID < 10 S/A) oferece um bom desempenho frequencial (alta ft ),
quando deseja-se operações de alta frequência, resultando em dispositivos menores (alto
ID /W );
- Inversão fraca (gm /ID > 20 S/A) prioriza o ganho intrínseco (alto gm /gds ), quando
deseja-se alto ganho, resultando em dispositivos maiores (baixo ID /W );
- Quando não se necessita desempenhos ótimos de frequência ou ganho, pode-se
operar o transistor na inversão moderada (10 S/A < gm /ID < 20 S/A), que oferece um
bom compromisso entre tais parâmetros e tamanho dos transistores;
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OBS.: pode-se também determinar gm /ID a partir da sobretensão de condução VDSAT ,
utilizando a aproximação denotada na Eq. B.1;
• 3. Determinação as correntes dos transistores: a partir de equações de características de
pequenos sinais (por exemplo A.15 e A.17), encontra-se as correntes nos transistores,
uma vez que o parâmetro gm /ID já é conhecido;
• 4. Previsão de tensões nos terminais: caso sejam esperados valores de tensão VDS , VGS ou
VBS para algum transistor, tais valores podem ser indexados na matriz para tentar encontrar um ponto de dimensionamento mais plausível. No caso específico desse projeto, são
previstos valores para a tensão VDS de cada transistor;
• 5. Dimensionamento do transistor a partir da curva ID /W : encontra-se a largura W do
transistor indexando todos os parâmetros supracitados na matriz da base de dados, obtendo um ponto na curva de corrente de dreno normalizada.
Portanto, no caso do projeto do OTA de dois estágios, são utilizados como parâmetros de
entrada do procedimento os parâmetros L, gm /ID , ID e VDS , que vão gerar um ponto no gráfico
ID /W e culminam, enfim, no valor W desejado. Tal procedimento foi aplicado no Capítulo 4, e
resumido nos Quadros 5 e 9.

