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Resumo — Em muitas aplicações para dispositivos sensoriais, o consumo de ener-

gia é um fator importante do qual depende todo o respetivo projeto. Dispositivos

autónomos e remotos como sensores bioimplantáveis e redes de sensores são dois

exemplos concretos em que os requisitos de energia influenciam desde a fonte e ar-

mazenamento de energia, até às dimensões do dispositivo final. Em última análise,

as especificações de consumo podem ditar a viabilidade de um dispositivo para de-

terminada aplicação. Concretamente, a gestão de manadas em explorações de gado

bovino, através de um dispositivo autónomo e implantável que deteta o momento

ótimo para proceder à inseminação artificial com base na medição de condutância

elétrica dos tecidos é a motivação para o trabalho. No entanto, devido à enorme

diversidade de transdutores resistivos, o desenvolvimento de um conversor de con-

dutância de muito baixo consumo pode contribuir para muitas aplicações.

Este trabalho apresenta um novo método de conversão de condutividade elétrica

para aplicações de muito baixo consumo e implementação em tecnologia CMOS. O

método aplica técnicas de processamento que normalmente se aplicam em disposi-

tivos de precisão, mas que podem também ser aplicadas para permitir a redução do

consumo de energia.

Para validar a aplicabilidade do método de conversão apresentado em dispositivos

de baixo consumo, foi desenvolvido um protótipo de medida, em que todo o seu

projeto é descrito. Os testes realizados com o protótipo implementado demonstram

a possibilidade deste poder ser alimentado a partir de uma única célula acumuladora

de 1.2V, com um consumo global inferior a 1.175µW.

Palavras Chave: condutância elétrica, microssistema de medida, CMOS, baixo

consumo.
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low-power CMOS technology
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Abstract — In many sensory devices power consumption is such an important

factor that makes all the device design dependent on it. Autonomous and remote

devices, such as bioimplantable sensors and wireless sensor networks are two exam-

ples wherein power requirements rules device design from energy source and storage

to the final device dimensions. At extreme case power specifications may dictate

the viability for a specific application. Herd management in animal explorations

through an implantable device to detect the optimum moment to execute artificial

insemination based on electrical bioimpedance measurement is the main motivation

for this work. Nevertheless, due to the extensive range of resistive transducers, the

development of a very low power electric conductance converter may contribute for

many applications.

This work presents a new electrical conductance conversion method suitable for

very low power applications and CMOS implementation. This method employs

processing techniques normally applied in precision devices, but can also be applied

do allow reducing power consumption.

To validate the applicability of the conversion method for low power devices, an ele-

ctric conductance converter prototype was implemented and all design is presented.

Prototype tests show the possibility to be supplied from a single 1.2V accumulator

cell with consumption lower than 1.175µW.

Keywords: Electrical conductance, measurement microssystem, CMOS, low power.
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Z Impedância elétrica Ω

τ Constante de tempo s

EHC Potencial de meia célula V

f Frequência Hz

VDD Tensão de alimentação V

VPP Amplitude de tensão pico-a-pico V

ID Corrente de dreno A

VCM Tensão modo comum V

Ad Ganho diferencial —

Q Resolução absoluta relativa à conversão analógico-digital —
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1 Introdução

A eficiência económica de qualquer empresa é um requisito de sobrevivência no

contexto sócio-económico atual. As empresas de criação e exploração animal não

são exceção. Este trabalho apresenta um método inovador para a deteção do peŕıodo

fértil com o objetivo de aumentar a eficiência da reprodução animal para fins comer-

ciais.

1.1 Motivação e objetivos

Um dos grandes problemas que limita a eficiência económica de uma exploração

animal é a eficiência na reprodução dos animais. A técnica de inseminação artificial

contribui para a resolução desse problema. Contudo, esta técnica é apenas útil se

implementada no peŕıodo fértil dos animais. A deteção do peŕıodo fértil dos animais

é por isso fundamental para a eficiência da inseminação artificial constituindo um

fator determinante na eficiência económica de uma exploração de animais.

Apesar de atualmente existirem diferentes métodos de deteção do peŕıodo fértil

dos animais, nenhum deles é unanimemente satisfatório. Todos eles apresentam

desvantagens que, por não serem práticos ou por não serem eficazes, limitam o

sucesso da inseminação artificial e por consequência limitam a eficiência económica

1



2 CAṔITULO 1. INTRODUÇÃO

da exploração animal.

É neste trabalho proposto um novo método de deteção do peŕıodo fértil dos animais.

O novo método tem como suporte a tecnologia e reúne algumas das vantagens de

vários métodos praticados atualmente. No contexto atual económico e tecnológico,

o método proposto poderá ter repercussões no domı́nio da inseminação artificial em

bovinos.

1.2 Reprodução em bovinos e inseminação artifi-

cial

A técnica de Inseminação Artificial (IA) consiste na deposição mecânica do sémen no

aparelho genital da fêmea. A IA é hoje uma técnica fundamental para a qualidade

e eficiência económica de qualquer exploração de gado bovino leiteiro.

O melhoramento genético capaz de maximizar a produção é o principal motivo

subjacente à técnica de IA. Por outro lado, facilita o controlo de doenças venéreas

e os registos de reprodução animal fundamentais para a gestão da manada. Além

disso, elimina a necessidade de manter a presença de machos. Por sinergia destas

vantagens a IA pode aumentar a qualidade e eficiência económica de uma exploração

animal [1].

1.2.1 Análise de valor da IA

A análise de valor da IA requer a comparação com outros mecanismos de difusão

genética como a monta natural ou a transferência de embriões. Outros aspetos a

ter em conta são os objetivos da exploração animal. Em particular para o sector

latićınio, o valor está relacionado com o mérito genético produtivo das fêmeas que

constituem a manada. O preço pago pelo leite e derivados, os peŕıodos de lactação

e os peŕıodos de não lactação pós-parto são também aspetos importantes.

Através de um inquérito internacional realizado em 109 páıses, estima-se que 20%
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de entre as 543 milhões de cabeças de gado abrangidas nasceram através de IA. Na

Europa, 61% das fêmeas são inseminadas artificialmente; 25% na América do Norte

e Extremo Oriente. O mesmo inquérito revela que 75% de todas as inseminações

sejam de uma única raça [2].

Lucro gerado por melhoramento genético

A produção de leite por vaca aumentou inequivocamente nas últimas cinco décadas.

Na última foi registado um aumento de 3.7% na Nova Zelândia e no Reino Unido, e

de 3.4% no Canadá. Acredita-se que 50% desse aumento deve-se ao melhoramento

genético conseguido através de reprodução por IA, e que o restante aumento deve-

se à melhoria das condições ambientais, tais como a higiene sanitária e alimentar

nos estábulos, saúde e nutrição. Além disso, os custos da inseminação natural são

evitados [3].

Custo da monta natural versus custos do programa de IA

Os custos da monta natural devem-se à compra ou aluguer do touro, da sua ali-

mentação e dos cuidados especiais devido ao perigo que representam. Em alterna-

tiva, os programas de IA envolvem custos associados à deteção do cio, à compra de

sémen e à inseminação. Estat́ısticas sobre grandes explorações na Nova Zelândia

mostram que um programa de IA é mais rentável que um programa de monta natu-

ral.

Riscos associados à monta natural

Existem riscos de várias ordens relacionados com a monta natural. A presença de

touros na exploração implica alguns cuidados especiais que se traduzem em custos.

É necessária uma área especialmente vedada para manter o touro. Mesmo com todo

o cuidado, a presença de um touro representa por inerência perigo para os trabalha-

dores e também para a propriedade. Por outro lado, o touro pode ser avaliado

incorretamente quanto à sua capacidade f́ısica, ao ńıvel da libido e à qualidade do
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sémen. Além disso, o touro pode ser portador de doenças e contaminar a manada e

poder causar danos nas fêmeas [3].

Quando executada convenientemente a IA tem poucas desvantagens. Contudo é

necessária mão-de-obra especializada para a executar convenientemente. É necessário

também encurralar as fêmeas para a deteção do cio e inseminação.

A correta deteção do cio é fundamental para o sucesso da IA. Para aumentar a

eficácia do método, são aplicadas duas ou três doses de sémen por fêmea espaçadas

de entre 8 a 12 horas. O custo do sémen pode ser avultado, não só, em função

da espécie, mas também em função da qualidade leiteira das suas filhas. Por estes

motivos a correta deteção do cio é determinante nos custos da IA e por consequência,

para a eficiência económica global da exploração animal.

1.2.2 Ciclo éstrico

No momento em que as bezerras atingem a puberdade é iniciado o seu ciclo repro-

dutivo designado por ciclo éstrico. O ciclo éstrico dura em média 21 dias, quando

não ocorre fecundação e pode ser dividido em duas fases principais: fase folicular e

a fase lutéınica.

Fase folicular

Esta é caracterizada pelo desenvolvimento do foĺıculo, a estrutura no ovário que

contém o óvulo. Esta fase culmina com a libertação do mesmo, a ovulação.

O peŕıodo de desenvolvimento folicular, ou fase folicular pode ser dividida em pro-

estro e estro. O peŕıodo de proestro, cuja duração é de entre dois ou três dias,

é caracterizado pela diminuição de progesterona, pelo desenvolvimento folicular e

pelo aumento de estrogénios no sangue. Nesta fase o hipotálamo liberta a hormona

gonadotropina (GnRH) que estimula a secreção das hormonas foliculoestimulante

(FSH) e luteinizante (LH) na glândula pituitária. A elevada concentração de SFH

no sangue induz o desenvolvimento dos foĺıculos e, em sinergia com a hormona

LH,induzem a sua maturação. À medida que o foĺıculo se desenvolve, aumenta a
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produção de estrogénios. O elevado ńıvel de estrogénios é manifestado com o cio

que caracteriza a segunda fase, a fase do estro. É nesta fase que a vaca é recetiva à

cópula. Geralmente, a ovulação ocorre após o cio que põe término à fase folicular.

Fase lutéınica

Com a rutura do foĺıculo (ovulação), o óvulo é transportado para o iscal de fertili-

zação. As células do interior do foĺıculo multiplicam-se e dão origem a uma nova

estrutura, denominada corpo lúteo e tem ińıcio a fase lutéınica.

O corpo lúteo produz progesterona, a hormona responsável pela manutenção da

gestação. Este é o peŕıodo em que o corpo lúteo passa a ser funcional e é caracteri-

zado pela presença de elevados ńıveis de progesterona.

Se o óvulo for fertilizado, o corpo lúteo será mantido e os ńıveis de progesterona

permanecem elevados. Caso contrário, o corpo lúteo regride, os ńıveis de proges-

terona no sangue diminuem e o corpo lúteo é destrúıdo por ação de uma hormona

produzida pelo útero, denominada prostaglandina (F2α). É então iniciada a fase

folicular de um novo ciclo estral [4].

1.2.3 Peŕıodo fértil

O peŕıodo fértil corresponde ao peŕıodo de recetividade sexual, designado por es-

tro ou cio. Normalmente, ele é indicado por um intervalo temporal antecedente e

referenciado à ocorrência de ovulação.

No estro a fêmea apresenta sinais de recetividade sexual. Existe uma evolução t́ıpica

no comportamento das vacas e podem-se distinguir três fases:

• Fase inicial do cio: O comportamento da vaca contrasta com o comportamento

calmo das companheiras. Ela apresenta sinais de nervosismo, estado de alerta,

tenta montar as companheiras e caminha de modo decidido, como que em

direção a um objetivo pré-definido. Ela apresenta diminuição de apetite e

produção de leite. Ocorre um ligeiro corrimento mucoso.
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• Fase intensa do cio: A vaca imobiliza-se perante a tentativa de monta pelas

companheiras. Apresenta corrimento mucoso, que se torna mais abundante

após uma monta. Ela tenta montar as companheiras mesmo que não estejam

em cio.

• Fase final do cio: Apresenta ligeiro corrimento sanguinolento e vest́ıgios de

muco aderente à base da cauda. Permanece deitada, quando a maioria das

companheiras fica de pé.

Em bovinos, a duração média do estro é aproximadamente de 12 horas, mas pode

variar desde 6 até 24 horas. A ovulação ocorre de entre 12 a 16 horas após o

término do cio. Naturalmente, é na fase intensa do cio que ocorre a monta natural

e caso aconteça, os gâmetas terão a maior oportunidade de se encontrar, enquanto

viáveis para a ocorrência da fecundação. Idealmente, o tempo desde a monta até à

ocorrência de ovulação é o mesmo que o tempo de progressão dos espermatozoides

até ao ovócito somado com o tempo de capacitação. Do mesmo modo, o instante

de IA relativamente à ovulação condiciona o sucesso da fecundação, bem como a

qualidade do embrião gerado. Se a IA tiver ińıcio a mais de 30 horas antecedentes à

ovulação, a probabilidade de sucesso é baixa, mas a qualidade do posśıvel embrião é

alta. Por outro lado, se a IA for realizada entre 12 a 18 horas antecedentes à ovulação,

a probabilidade de sucesso é elevada, mas a qualidade o embrião é baixa [5].

Uma vez que cada dose de sémen pode ser extremamente cara, a previsão da ovulação

é por isso fulcral para a viabilidade do programa de IA.

1.2.4 Métodos de previsão da ovulação

Existem diversas metodologias aplicadas na deteção de ovulação. Todos eles apre-

sentam desvantagens que, ou por não serem práticos ou por não serem eficazes

limitam a eficiência da inseminação artificial. Se existisse um método ideal, este

teria as seguintes caracteŕısticas [1]:

• Vigilância cont́ınua dos animais. O método ideal para a deteção do estro teria

de observar os animais continuamente por meio visual, eletrónico ou qúımico.
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Para garantir esta caracteŕıstica é necessário cumprir alguns requisitos, nomea-

damente, autonomia necessária para a vigilância cont́ınua, armazenamento de

dados e transferência periódica desses dados.

• Identificação precisa e automática dos animais na fase estral. A identificação

dos animais deve ser permanente para que os dados recolhidos sejam associados

corretamente aos animais.

• Operacionalidade em todo o tempo de vida reprodutivo dos animais. O sistema

ideal deve permitir acompanhar os animais desde a puberdade (6 a 8 semanas)

com um dispositivo sensorial, até que estes sejam exclúıdos da manada. Desta

forma é posśıvel avaliar os animais ao longo do seu tempo de vida reprodutivo.

Uma vez instalado, o dispositivo deve dispensar qualquer intervenção humana

de manutenção.

• Mão-de-obra mı́nima. A substituição do método de deteção atual pelo método

ideal deve reduzir, ou mesmo eliminar a mão-de-obra. A mão-de-obra é um

fator determinante para os custos do método de deteção do estro. A redução

desses custos deve ser acompanhada por investimentos em novas tecnologias.

• Identificação precisa do evento fisiológico ou comportamental apropriado. Qual-

quer tecnologia de deteção deve permitir identificar, com elevado grau de

certeza, ou mais eventos fisiológicos ou comportamentais que caracterizem

temporalmente a fase do ciclo estral, relativamente à ovulação. Este processo

permite que a inseminação artificial seja executada no momento certo.

Observação visual

Um dos métodos mais praticados é o método da observação visual, apesar de ser

uma tarefa monótona que pressupõe muita mão-de-obra. A eficácia desta técnica, se-

gundo Foote [6], que em 1974 estudou o comportamento animal, depende do cumpri-

mento de três regras que permanecem atuais:

• Capacidade para reconhecer os diferentes sinais de cio associando-os à respetiva

fase (fase inicial, fase intensa e fase final);
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• Ter tempo para observar todos os animais, sem executar outra tarefa em si-

multâneo;

• realizar, pelo menos, uma observação de manhã e outra à tarde com duração

mı́nima de 30 minutos cada.

No peŕıodo intenso do estro as vacas imobilizam-se e deixam-se montar por outras

vacas. Estes sinais constituem os indicadores mais fortes da fase do estro, mas ainda

assim, são observados de forma repetida em menos de 50% das vacas no estro. Para

além disso, uma vaca com problemas ao ńıvel dos membros ou sem possibilidade de

fuga, também se pode deixar montar pelas companheiras, mesmo não estando no

cio. A eficácia deste método pode ser elevada, no entanto, na prática e apesar da

elevada mão-de-obra necessária na vigilância dos animais em explorações de grandes

dimensões, apenas se conseguem identificar entre 40% a 60% do total de estros

existentes. Por outro lado, entre 15% a 20% dos cios detetados são falsos [7, 8].

Detetores de monta

Os detetores de monta são dispositivos colocados na garupa das vacas que detetam,

por pressão, a tentativa. Existem dois tipos, os mecânicos e os eletrónicos. Os

detetores mecânicos são simples e baratos, mas não dispensam a necessidade de

observação visual, e só são eficazes quando complementados por um sistema de

registos. Com a ajuda deste tipo de equipamento podem ser detetados até 90%

dos estros existentes [9]. Os detetores eletrónicos permitem a transmissão de dados

por radiofrequência para um computador central que regista automaticamente a

contagem e intervalos entre montas.

Este método apresenta algumas desvantagens. Com a exceção da redução da mão-

-de-obra necessária, este método apresenta as limitações do método de observação

visual com o aumento da incidência de falsos positivos. A possibilidade de perda do

dispositivo constitui uma limitação deste método.
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Pedometria

Outro método corrente baseia-se na medição de movimento das vacas através da

instalação de pedómetros. Durante o estro as vacas ficam singularmente inquietas

e é registado um aumento de espaço percorrido [10]. Apesar de ser um método

simples de implementar e autónomo, a atividade f́ısica depende de muitos outros

fatores, e por isso, tem como principal desvantagem uma percentagem elevada de

falsos positivos [11, 12]. Uma revisão realizada em 2002 concluiu que a sensibilidade

dos pedómetros varia entre 78% e 100%, com uma taxa de falsos positivos em

sentido inverso entre os 17% e 55% [13].

Monitores de impedância vulvar

A medição de variações na resistência elétrica dos órgãos reprodutivos da vaca pode

constituir uma ajuda para o diagnóstico de diversas situações reprodutivas, nomea-

damente, a deteção de cio e a aproximação do momento do parto. As alterações

hormonais ocorridas ao longo do ciclo éstrico provocam alterações ćıclicas na quan-

tidade e composição das secreções reprodutivas, e por consequência, variações na

impedância elétrica. O valor mı́nimo de resistência elétrica corresponde ao momento

do máximo de hidratação celular, quando simultaneamente, os ńıveis plasmáticos de

progesterona são baixos e os ńıveis de estrogénio elevados.

Este método apresenta também algumas desvantagens. As variações de resistência

elétrica de animal para animal dificultam a deteção do estro. Por este motivo, as

taxas de falsos positivos e falsos negativos são elevadas. Para além disso, é necessária

mão-de-obra para executar medições aos animais pelo menos duas vezes por dia.

Análises hormonais

Existem métodos robustos baseados em análises hormonais ao sangue ou ao leite.

A concentração de progesterona no leite reflete, com rigor, a fase do ciclo éstrico

da vaca. Existem testes comercializados em kits para serem aplicados no estábulo

e cujos resultados se obtêm rapidamente. Alguns trabalhos demonstram não haver
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diferenças significativas entre os kits de estábulo e os obtidos em laboratório, quer

para a deteção do estro, quer em diagnóstico de gestação [14, 15].

Indução e sincronização do estro

Em contraste com os métodos de deteção do estro já referidos, a indução e sin-

cronização do estro, este método não tem como prinćıpio a deteção do estro. Em

vez disso, é induzida, através de tratamento hormonal, uma fase do ciclo éstrico

num conjunto de animais, estando determinada a fase estral.

Este tipo de tratamento contribui para melhorar a eficiência reprodutiva global.

Além disso, também facilita a gestão da manada uma vez que permitem [16]:

• Encurtar o intervalo entre o parto e a primeira inseminação;

• Aumentar a eficiência na identificação dos cios;

• Programar os dias para a identificação de cios e respetivas inseminações;

• Inseminar a tempo fixo, em função do tipo de tratamento utilizado.

1.2.5 Parâmetros de interesse

Para além do comportamento animal, as variações hormonais nos tecidos envolventes

do aparelho reprodutor produzidas ao longo do ciclo éstrico têm consequências dire-

tas em alguns parâmetros desses tecidos. Alguns desses parâmetros podem ser men-

suráveis por dispositivos autónomos e implantáveis para prever a ovulação. Esses

parâmetros são a temperatura [10] e a condutividade elétrica [17].

A tecnologia de hoje permite a construção e implantação de um dispositivo eletrónico

capaz de monitorizar essas grandezas de forma não evasiva e exteriorizar os dados

de interesse. A tecnologia eletrónica potencia essa aplicação a longo termo devido

às suas caracteŕısticas de baixo consumo e de pequenas dimensões [18].
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Temperatura corporal

A temperatura corporal é um parâmetro que em mamı́feros é estudado desde há

muito tempo para diferentes objetivos. A temperatura depende de diferentes fatores,

alguns dos quais são fatores externos e outros são fatores internos. Alguns desses

fatores originam variações ćıclicas com peŕıodos bem definidos, nomeadamente o

ciclo diário e o ciclo éstrico.

Na fase do estro, ou seja, nas 12 horas que antecedem a ovulação, a temperatura

do aparelho reprodutor aumenta de 37.94 ± 0.33 ◦C para 39.00 ± 0.64 ◦C, quando

comparada com o peŕıodo de pré-ovulação [19]. Foi também já mencionado que

a predição de ovulação com base na temperatura pode ser robusta se observada a

uma frequência adequada. Durante pelo menos três horas na fase de ovulação a

temperatura aumenta no mı́nimo 0.4 ◦C por hora [20]. O pico de temperatura é

observado no dia da ovulação.

Contudo, o momento da ocorrência da ovulação é tarde para realizar a IA. É

necessário detetar a ovulação atempadamente, no ińıcio do estro. Para além disso, as

variações diárias de temperatura podem dificultar a identificação do estro com base

na temperatura. Há por isso, quem considere que a informação da temperatura é

insuficiente para a identificação do estro. Ainda assim, considera-se posśıvel detetar

a ovulação atempadamente, de acordo com o seguinte método:

1. É necessário realizar a média de temperatura dos últimos 5 dias. A média

permite minimizar a dependência de temperatura devido ao ciclo diário;

2. Se a temperatura ao amanhecer, altura do dia em que a temperatura é mı́nima

devido ao ciclo diário, for superior em 3 décimas, do que a média dos últimos

5 dias, a ovulação irá ocorrer no dia seguinte.

Este procedimento apresenta uma taxa de deteção de ovulação de 78% e uma taxa

de falsos positivos de 12%. A alteração deste procedimento com o intuito de reduzir

a taxa de falsos positivos diminui a taxa de deteção. Do mesmo modo, as alterações

com o objetivo de aumentar a taxa de deteção aumenta também a taxa de falsos

positivos [21].
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Condutividade elétrica

Um dos efeitos fisiológicos viśıveis do estro nas vacas é o aumento de volume da

vulva. Esse aumento de volume é resultado de um singular aumento de hidratação

dos tecidos com consequentes alterações de condutividade elétrica nos tecidos e nas

secreções reprodutivas.

O método da deteção da ovulação por intermédio da condutividade elétrica foi ini-

cialmente explorado e publicado por Aizinbudas e Dovilitis em 1962. Diversos es-

tudos nos anos 70 referem que os fluidos reprodutivos têm uma resistência elétrica

elevada durante a fase luteral, e que essa resistência diminui durante a fase folicu-

lar, sendo mı́nima durante o estro [22–24]. Apesar das descrições qualitativas sobre

a resistência elétrica como função do ciclo éstrico, as causas fisiológicas precisas

desta dependência foram apresentadas em detalhe apenas em 1990 [17]. A equipa

de Ezov descreveu as alterações de densidade celular, volume de fluido e conteúdo

de eletrólitos dos tecidos vulvares dos bovinos durante as fases do estro e diestro.

O efeito dessas alterações traduzem-se num aumento de peso do tecido mesenchy-

mal vulvar de 74% na fase estral, relativamente à fase diestrual. Neste estudo, a

equipa sugere que o aumento do volume equivalente de tecido resulta num aumento

de condutividade elétrica, analogamente à de um condutor cuja área de condução

aumenta.

O reconhecimento das variações de condutividade elétrica nos tecidos e secreções do

trato reprodutivo motivou o aparecimento do método de deteção do estro e previsão

de ovulação com base nessas alterações, por inserção de provas de medida no lúmen.

Contudo, a impedância medida depende de animal para animal limitando assim a

eficácia deste método. Para além disso, a inserção do dispositivo de medida pode

originar lesões, infeções ou transmitir doenças. Devido às limitações do método,

a equipa de Feldmann [25] propôs a monitorização cont́ınua da impedância vulvar

através de elétrodos implantáveis ligados eletricamente a um dispositivo de trans-

missão de dados. A análise de dados, correspondentes a intervalos de tempo entre

20 e 38 dias, comprovou o aumento de condutividades elétrica durante a fase do

estro.
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Posteriormente foi investigada a relação entre resistência elétrica vulvar com as

hormonas estrogénio e progesterona [26, 27]. Neste estudo foram aplicados elétrodos

implantados no tecido vulvar, ligados a um transmissor de dados. Conforme é

apresentado na figura 1.1, foi observada uma forte relação entre a resistência elétrica

vulvar e as concentrações hormonais nos ovários. Ficou também verificado que a

resistência elétrica vulvar é mı́nima no peŕıodo do estro.
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Figura 1.1 – Evolução da resistência elétrica vulvar e concentração das hormonas estrogénio

e progesterona ao longo do ciclo éstrico. O valor ḿınimo de resistência elétrica é observado

no centro da fase estral.

Fica por testar a eficácia de um sensor de condutividade elétrica e temperatura im-

plantado definitivamente no músculo vulvar. Neste caso as variações de impedância

devem-se exclusivamente à fase do ciclo estral. A correlação de dados de impedância

com os dados de temperatura pode constituir um método de previsão de ovulação

muito robusto. Esta solução possui as caracteŕısticas do método ideal. A medição

destes parâmetros fisiológicos para deteção do momento ótimo de proceder à IA

já foi proposto [28, 29]. Contudo ainda não foram apresentados dispositivos que

permitissem testar o método.
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1.3 Organização da tese

Após a apresentação da motivação do trabalho, o primeiro caṕıtulo descreve também

a organização desta tese.

Devido à dependência sistemática da hidratação dos tecidos reprodutores ao longo

do ciclo éstrico de gado bovino, a bioimpedância elétrica constitui um parâmetro

fisiológico de interesse para a deteção automática e autónoma do momento ade-

quado para proceder a IA. Assim sendo, o segundo caṕıtulo centra-se no tema da

bioimpedância elétrica e respetivas técnicas de medida. No ińıcio, são descritas as

caracteŕısticas dielétricas e os mecanismos de condução de carga elétrica dos teci-

dos biológicos e a respetiva modelação elétrica. São também descritos os principais

fatores que a afetam e os limites de segurança que restringem a sua medida por

métodos elétricos. De seguida são apresentadas as principais técnicas de medida e

os tipos de elétrodos de medida associados. No final deste caṕıtulo são apresenta-

dos alguns dispositivos de medida que proporcionam baixo consumo de energia e os

resultados de um ensaio de medida de bioimpedância realizado em gado caprino.

Tendo como objetivo a implementação de um dispositivo de medida de baixo con-

sumo em tecnologia Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (CMOS), o ter-

ceiro caṕıtulo descreve as principais técnicas de dimensionamento de circuitos analó-

gicos de baixo consumo. São distinguidos dois ńıveis distintos de projeto: a escolha

da topologia e o dimensionamento dos circuitos ao ńıvel do tranśıstor. Ao segundo

ńıvel de projeto, é realçada a importância da escolha da região de inversão de canal

para garantir a otimização de desempenho face ao consumo. Para o mesmo objetivo

de otimização, são descritas as técnicas de quantificação e compromissos entre os

principais parâmetros de desempenho em função da região de inversão.

O quarto caṕıtulo introduz uma técnica de medida de condutância elétrica adequada

para implementação em tecnologia CMOS e requisitos de energia reduzidos. Nesta

primeira secção é descrita a topologia do conversor e as suas principais caracteŕıs-

ticas. Numa segunda e breve secção são apresentadas e justificadas as especificações

de medida para a implementação de um primeiro protótipo. Na terceira e última
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secção é descrita a implementação do protótipo, que inclui a definição do diagrama

de blocos, o dimensionamento do circuito ao ńıvel do tranśıstor e o desenho f́ısico

i.e., o layout. São também apresentadas simulações de cada bloco de processamento

e do conversor completo.

No quinto caṕıtulo são apresentados e discutidos os resultados de testes laborato-

riais de caracterização do desempenho do protótipo. São apresentados parâmetros

estat́ısticos de concentração e dispersão para uma temperatura constante; é descrita

a dependência com a temperatura e é quantificado o consumo de energia. É também

apresentado sumariamente o circuito empregue para teste do protótipo.

O sexto e último caṕıtulo apresenta as conclusões do trabalho realizado e são apre-

sentadas propostas para trabalho futuro.

1.4 Sumário

A previsão do momento exato de ovulação é de importância extrema para o sucesso

do programa de inseminação artificial em explorações de gado bovino e para a

eficiência económica da respetiva exploração. Contudo, as técnicas de previsão do

momento ótimo de proceder à inseminação são ineficazes ou são dispendiosas. Estas

limitações podem ser ultrapassadas através da aplicação de uma técnica de deteção

do estro que minimize a mão-de-obra e que se baseie na medição de parâmetros fi-

siológicos que dependam sistematicamente do ciclo éstrico: condutividade elétrica e

temperatura. Estes aspetos direcionam a solução para a aplicação de um dispositivo

autónomo e bioimplantável cujo prinćıpio de funcionamento se baseie na medição

dos referidos parâmetros.





2 Bioimpedância
e técnicas de medição

Este caṕıtulo apresenta os conceitos fundamentais de bioimpedância. São apresen-

tados os mecanismos de transporte de carga elétrica nos componentes constituintes

do tecido biológico. São descritos os principais fatores que a influenciam e os limites

de corrente elétrica aplicada que garantem a inocuidade para os tecidos.

Os principais métodos de medição de bioimpedância e respetivas caracteŕısticas são

também descritos neste caṕıtulo. É discutida a possibilidade de implementação dos

métodos apresentados num dispositivo integrado de muito baixo consumo.

2.1 Bioimpedância elétrica

Bioimpedância elétrica caracteriza a impedância elétrica de uma amostra de tecido

biológico. Esta grandeza traduz algumas caracteŕısticas fisiológicas de um tecido

numa grandeza elétrica.

De um modo simplificado, os tecidos vivos podem ser vistos como um conjunto

de células contidas num meio aquoso, o plasma. Destacam-se no tecido dois meios

distintos: o meio extracelular e o meio intracelular. Em ambos o transporte de carga

elétrica é iónico.

17
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2.1.1 Meio extracelular

O meio extracelular pode ser considerado como uma solução iónica. Os iões pre-

dominantes são Na+ e Cl− com concentrações aproximadas de 140mM e 100mM

respetivamente. A impedância neste meio depende da concentração destes iões, por

serem os portadores de carga e dos parâmetros f́ısicos ou qúımicos que afetam a sua

mobilidade. Para baixas concentrações iónicas pode-se considerar uma razão linear

entre condutância e concentração.

Na maioria dos tecidos o pH varia entre 6 e 8. Por conseguinte a concentração do ião

H3O
+ é muito baixa (∼ µM), não sendo normalmente mencionado nesta matéria.

2.1.2 Meio intracelular

O meio intracelular possui vários tipos de portadores de carga. Destaca-se o ião K+,

as moléculas HPO2−
4 , SO2−

4 , protéınas− e ácidos orgânicos. A concentração iónica

deste meio é semelhante à concentração do meio extracelular.

Para além de existirem iões e moléculas portadoras de carga existem também inúmeras

estruturas membranáceas com uma resposta elétrica totalmente diferente. Estas

membranas são formadas por materiais dielétricos e a sua condutividade é muito

baixa. Desta forma, o meio intracelular tem caracteŕısticas resistivas e também ca-

pacitivas. Contudo, por simplificação o meio intracelular é normalmente considerado

como meio iónico puro.

2.1.3 Membrana celular

A membrana celular é constitúıda por uma dupla camada ĺıpida de espessura de

cerca de 7 nm. Ela separa o meio extracelular do meio intracelular. A membrana

possibilita a troca de água e ĺıpidos entre os meios. No entanto, está, em prinćıpio,

fechada para iões. Ela tem por isso uma condutância extremamente baixa, sendo

considerada dielétrico. Considera-se que a membrana celular cria um efeito capaci-

tivo entre os dois meios iónicos condutores (∼ µF/cm2).
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Tabela 2.1 – Concentração de eletrólitos nos meios aquosos celulares [30].

Catiões (meq/L) Aniões (meq/L)

interst́ıcio citoplasma interst́ıcio citoplasma

Na+ 142 10 Cl− 103 4

K+ 4 140 HCO−
3 24 10

Ca2+ 5 10−4 proteinas− 16 36

Mg2+ 2 30 HPO2−
4 + SO2−

4 +

H+ 4× 10−5 4× 10−5 +ácidos orgânicos 10 130

Total 153 180 Total 153 180

A dupla camada ĺıpida possui protéınas embebidas, organelos, canais iónicos e bom-

bas iónicas. Estas estruturas são elementos básicos da função ativa da membrana.

No que diz respeito à condutividade elétrica interessa mencionar os canais iónicos e

bombas iónicas.

Os canais iónicos são estruturas porosas que permitem a passagem de alguns por

difusão, entre os meios, ou entre duas células. Estas estruturas são seletivas para

esses iões e podem estar abertas ou fechadas dependendo de alguns sinais elétricos

ou qúımicos.

As bombas de iões são estruturas que forçam alguns iões a atravessar a membrana,

garantindo o restabelecimento das concentrações iónicas intra e extra-celulares. Além

disso, são também responsáveis pela manutenção da pressão hidrostática celular.

Estas estruturas consomem energia e a sua falha pode provocar edema celular [31].

2.1.4 Propriedades dielétricas de tecido biológico

Uma das primeiras técnicas para o estudo das propriedades elétricas de tecido

biológico consistiu na aplicação da espetroscopia de dielétrico de acordo com a teoria
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da relaxação. Nesta pesquisa realizada por Schwan (1957), foram identificadas três

bandas de dispersão [30]:

Banda de dispersão α

A dispersão observada nesta banda deve-se a processos de difusão iónica ex-

tracelular, ao comportamento ativo da membrana e à presença de estruturas

intra-celulares (e.g. sistema sarcotubular). Esta banda centra-se na frequência

de 100Hz;

Banda de dispersão β

Banda associada às propriedades dielétricas da membrana celular passiva, a

efeitos Maxwell-Wagner e à presença de organelos membranosos e protéınas.

Esta banda centra-se na frequência de 10MHz;

Banda de dispersão γ

As propriedades dielétricas desta banda devem-se aos momentos dipolares do

conteúdo aquoso: moléculas da água, iões e outras pequenas moléculas. Esta

banda centra-se na frequência de 100GHz.

A figura 2.1 apresenta a dependência da permitividade (ε′) e condutância elétrica

(σ′) com a frequência em tecido biológico. Alguns autores consideram uma quarta

banda de dispersão entre as bandas β e γ, centrada na frequência de 100MHz. Esta

quarta banda deve-se a momentos dipolares de moléculas de maiores dimensões,

como algumas protéınas [32].

2.1.5 Modelação elétrica de tecidos biológicos

Sempre que posśıvel, é desejável descrever o tecido biológico por um circuito equiva-

lente. Desta forma é posśıvel atribuir um significado f́ısico a cada elemento do

circuito e poder extrair informação objetiva do tecido em função de um valor de

impedância.

Para a informação apresentada sobre as propriedades de condutância elétrica dos

tecidos vivos, a respetiva modelação pode ser simples. Os meios aquosos extra e
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Figura 2.1 – Bandas de dispersão: dependência da permitividade (ε′) e condutância elétrica

(σ′) com a frequência em tecido biológico.

intra-celular podem ser aproximados a resistências puras, e a membrana celular

pode ser aproximada ao paralelo de uma capacidade com uma resistência. A figura

2.2 apresenta o modelo proposto por Fricke, [33, 34], teórico e de parâmetros con-

centrados.

RM

RM

RE

CM

CM

Meio extra-celular

RI

RE

RI

2RM CM/2

Meio

intra-celular

Figura 2.2 – Modelação elétrica de uma célula em parâmetros concentrados e respetivo

circuito equivalente.

A condutância da membrana é extremamente baixa; normalmente RM é exclúıda no

circuito equivalente. Este modelo, adotado por muitos autores, caracteriza essen-

cialmente a banda de dispersão β. No entanto, é também aplicado para descrever
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medições de impedância desde DC até às centenas de MHz. A baixas frequências,

inferiores a 1 kHz, a membrana celular isola a célula e a corrente circula quase ex-

clusivamente no meio extracelular. A frequências elevadas, superiores a 1MHz, a

corrente elétrica percorre ambos os meios extra e intra-celulares.

Modelo de Cole

O modelo previamente apresentado é razoavelmente coerente para células dilúıdas

em suspensão. Contudo, a bioimpedância dos tecidos tende a ser mais complexa,

e não é raro observar duas dispersões sobrepostas na banda de frequência desde

10Hz até alguns MHz [35]. De acordo com análises experimentais a vários tipos de

tecidos (cérebro, rins, f́ıgado, músculo e baço), as caracteŕısticas de permitividade e

de condutância são melhor representadas com modelo de dielétricos genérico Cole-

-Cole, relativamente ao modelo de Fricke [36]. A aplicação do modelo genérico Cole-

-Cole para caracterização de tecidos biológicos designa-se por modelo de Cole.

O modelo de Cole equivale ao modelo elétrico de Fricke substituindo a capacidade

por um elemento capacitivo designado por Elemento de Fase Constante (EFC). A

impedância do elemento EFC é dada pela expressão 2.1. Este elemento descreve

matematicamente uma capacidade que depende da frequência que não é repre-

sentável através de elementos elétricos discretos passivos. A expressão 2.2 representa

analiticamente o modelo de Cole.

ZEFC(w) =
1

(j · w · C)α
(2.1)

O parâmetro α é adimensional e compreendido normalmente entre 0.5 e 1. Se for 1,

o comportamento do elemento EFC é semelhante a uma capacidade ideal. Alguns

autores sugerem que α pode ser interpretado como uma medida da distribuição de

combinações resistência-capacidade. Isto é, os parâmetros de resistência e capaci-

dade são distribúıdos e resultado de associação de pequenos circuitos (modelo de

Fricke) cujos parâmetros diferem aleatoriamente uns dos outros [37].

Z(w) = R∞ +
∆R

1 + (j · w · τ)α
(2.2)
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R∞ representa a resistência para frequências muito elevadas, ∆R representa uma

resistência que equivale a toda a variação de resistência na frequência (∆R = R0 −
R∞), τ é a constante de tempo e α é o parâmetro adimensional do elemento EFC.

A representação da equação de Cole em diagrama de Nyquist é um semi-ćırculo cujo

centro encontra-se acima do eixo real. Para o caso particular de α = 1, o semi-ćırculo

corresponde ao modelo de Fricke, cujo centro está sobre o eixo real (Figura 2.3) [38].

Modelo de Fricke

0∞

Modelo de Cole

f

ℜ (Z)

ℑ (Z)

Figura 2.3 – Diagrama de Nyquist para o modelo de bioimpedância de Fricke e de Cole.

A frequência de ressonância do tecido é a frequência para a qual a reactância capaci-

tiva é maior. No diagrama de Nyquist, a frequência de ressonância é identificada

através do ponto mais afastado do eixo real.

Para o caso de serem observadas duas dispersões, então a equação 2.2 pode ser

expandida para representar analiticamente a impedância do tecido em causa (2.3).

Z = R∞ +
∆R1

1 + (j · 2π · f · τ1)α1
+

∆R2

1 + (j · 2π · f · τ2)α2
. (2.3)

Neste caso a impedância é caracterizada pelos parâmetros R∞, ∆R1, α1, τ1, ∆R2,

α2 e τ2. Se existirem mais de duas dispersões a equação (2.3) terá de ser expandida

do mesmo modo.
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Modelo de condutância livre

O modelo de condutância livre é uma alternativa ao modelo de Cole, mais geral,

mas consiste apenas num modelo anaĺıtico sem permitir interpretação direta dos

componentes constituintes dos tecidos biológicos.

Grimnes argumenta que se o EFC pode ser implementado através do paralelo de

uma condutância e um condensador, ambos dependentes da frequência de modo

a que a fase seja independente da frequência, então a resistência em paralelo do

modelo de Cole em conjunto com a do elemento EFC formam uma resistência que

não é independente da frequência. Assim sendo, Grimnes argumenta que o modelo

de Cole não é totalmente compat́ıvel com a teoria da relaxação geral e que limita a

aplicabilidade do modelo [30, 39]. Grimnes propõe uma expressão compat́ıvel com

a teoria da relaxação, representada na expressão 2.4.

Z(w) = R∞ +
1

Gvar +G1(jwτZ)α
. (2.4)

Neste modelo a impedância de EFC é dada por ZEFC = (jwτZ)
−α/G1. τZ é a

constante de tempo, inverso da frequência caracteŕıstica, apenas para o caso particu-

lar de G1 = Gvar, que é o caso do modelo de Cole. Genericamente, a frequência

caracteŕıstica (wZm) e o tempo de resposta (τZm) são obtidos com a expressão 2.5.

τZm =
1

wZm

= τZ

(
G1

Gvar

) 1
α

(2.5)

Testes realizados em bioimpedância da pele confirmam a correta representação

através do modelo de condutância livre [40]. Segundo Grimnes [39], o modelo de

condutância livre é muitas vezes validado implicitamente, apesar de ser referido o

modelo de Cole: sempre que as variações da constante de tempo se devam à variação

da condutância, então esses testes validam o modelo de condutância livre, e não o

modelo de Cole.
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2.1.6 Fatores que afetam a impedância dos tecidos

A impedância depende de diferentes fatores de diversas ordens. Alguns fatores são

indesejados, contudo, outros são objeto de estudo da medição da bioimpedância.

São aqui referidos os principais fatores.

Velocidade do sangue

O sangue é basicamente constitúıdo por glóbulos vermelhos e glóbulos brancos con-

tidos em plasma. Os glóbulos vermelhos têm a forma de disco e têm uma resistência

mais elevada que o plasma.

No sangue estacionário os glóbulos vermelhos estão dispostos aleatoriamente e por

isso o sangue é isotrópico. O movimento do sangue nos vasos sangúıneos provoca o

alinhamento dos glóbulos vermelhos perpendicularmente à direção do sangue. Além

disso, o movimento do sangue também provoca a acumulação dos glóbulos vermelhos

no sentido do movimento. Por estes motivos a impedância normal ao vaso sangúıneo

aumenta com a velocidade do movimento [41].

Temperatura dos tecidos

A temperatura afeta a viscosidade do meio e consequentemente, a mobilidade dos

portadores. A condutância do meio extra-celular diminui aproximadamente na razão

de 2%/◦C, embora dependa de tecido para tecido. Este efeito foi já proposto

para monitorização localizada da temperatura dos tecidos durante o tratamento

de hipotermia. Esta aplicação é posśıvel se a resolução de temperatura for inferior

a 1 ◦C [42, 43].

2.1.7 Interface elétrodo-tecido celular

Os tecidos vivos, e mais especificamente o meio extracelular pode ser considerado

como um eletrólito ĺıquido [30]. Os portadores de carga elétrica são iões, em contraste

com os eletrões livres nos metais. A transformação da condução eletrónica para
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iónica ocorre na interface elétrodo-eletrólito através de reações qúımicas de oxidação-

-redução. Os elétrodos trocam eletrões com os iões existentes no eletrólito: são

ionizadas substâncias neutras e neutralizadas substâncias iónicas. Os elétrodos são

quimicamente ativos e podem ser considerados transdutores.

A troca de eletrões pode alterar o balanço eletrónico dos meios envolvidos podendo

danificar os tecidos biológicos e até os elétrodos devido à acumulação de iões como

o Cl−. Por este motivo, são aplicadas correntes AC com média nula. O efeito da

corrente nos tecidos é tanto menor quanto menor for a amplitude da corrente e tanto

maior for a frequência.

Do lado metálico da interface elétrodo-eletrólito, qualquer excesso de carga fica acu-

mulado na superf́ıcie e é compensado por carga complementar no lado do eletrólito

que também é acumulada na superf́ıcie. Este fenómeno dá origem à Dupla Camada

elétrica [44] que pode ser modelada por uma capacidade.

Outro fenómeno eletroqúımico que ocorre entre a interface de contacto é a formação

de um potencial elétrico designado por Potencial de Meia Célula (EHC). Este po-

tencial depende do metal de contacto, do tipo e concentrações de iões presentes no

eletrólito e da temperatura.

O modelo elétrico para a interface elétrodo-tecido celular é apresentado como uma

associação de elementos resistivos e capacitivos, apresentado na figura 2.4 [45].

RI

RE
EHC

CI

Figura 2.4 – Modelo elétrico da interface elétrodo-tecido.

CI e RI são respetivamente a capacidade e resistência associadas à distribuição de

carga na interface elétrodo-tecido e RE é a resistência elétrica associada ao eletrólito.

A área dos elétrodos deve ser dimensionada por compromisso de duas fontes de erros.

Por um lado, os elétrodos pequenos têm uma impedância de contacto superior que os

elétrodos que permitem maior área de contacto. A aplicação ou medição de tensão é
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afetada pelo divisor de tensão constitúıdo pelo tecido a medir e a interface elétrodo-

-eletrólito. Por outro lado, os elétrodos de maiores dimensões podem introduzir erros

porque propiciam a formação de caminhos de corrente mais curtos nas extremidades

dos elétrodos. EHC não afeta a medição, uma vez que este potencial elétrico na

interface de elétrodo é cancelado com o potencial EHC do elétrodo par.

2.1.8 Limites biológicos

A escolha da frequência e amplitude do sinal a aplicar é realizada também de acordo

com os requisitos de inocuidade dos tecidos. A norma International Electrotechnical

Commission IEC 601-1 especifica os valores máximos. 100µArms é o valor máximo

de amplitude de corrente permitida na frequência de 1 kHz mas este valor aumenta

na proporção da frequência até 100 kHz.

O valor máximo de corrente DC a aplicar é de 10µA, mas deve ser minimizado ao

máximo para evitar a alteração de qualquer propriedade dos tecidos [37].

O valor de 2.5µA foi indicado como sendo o valor máximo limite de linearidade

dos tecidos. Para valores de corrente superiores podem ocorrer reações qúımicas

irreverśıveis no tecido ou na interface elétrodo-tecido celular [31].

2.2 Sistemas de elétrodos

O processo de medição de bioimpedância por métodos elétricos requer a aplicação de

est́ımulo elétrico na amostra. Ou seja, para avaliar a capacidade de transferência de

cargas elétricas num tecido biológico é necessário sujeitá-lo a diferenças de potencial

elétrico, ou a uma corrente elétrica conhecida. Os elétrodos constituem a inter-

face, não só para a medição da amostra em análise, mas também para aplicação do

est́ımulo elétrico.

A segunda parte deste caṕıtulo introduz os sistemas elementares de elétrodos, apli-

cados para a medição de bioimpedância. São apresentados o sistema de elétrodos

bipolar e o sistema de elétrodos tetrapolar e são apresentadas as principais caracte-
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ŕısticas. Há também diversos tipos sistema de elétrodos matriciais que permitem

realizar medições multi-ponto, aplicados para tomografia por bioimpedância, mas

cujo prinćıpio de aplicação é semelhante ao dos sistemas elementares.

2.2.1 Sistema bipolar

O sistema bipolar, é constitúıdo por apenas dois elétrodos. Nele, a corrente elétrica

é injetada entre os dois elétrodos e é realizada a medição da queda de tensão desen-

volvida entre os mesmos elétrodos. A figura 2.5 apresenta um diagrama de aplicação

do sistema bipolar e o circuito elétrico equivalente envolvido no processo de medição.

V VZDUTIP IP

E1

E2

Z I,E1

Z I,E2DUT

Figura 2.5 – Diagrama de aplicação do sistema de elétrodos bipolar e circuito equivalente

envolvido no processo de medição.

Na proximidade dos elétrodos que aplicam o est́ımulo elétrico, a densidade de cor-

rente é superior, relativamente a pontos mais afastados, afetando o potencial elétrico

desenvolvido e consequentemente o valor de impedância obtido. Além deste aspeto,

a impedância medida não é apenas a da amostra, ZDUT, mas é a soma desta com as

impedâncias de interface elétrodo-tecido celular ZI,E1 e ZI,E2. Devido à caracteŕısti-

ca predominantemente capacitiva da impedância de contacto, a aplicabilidade deste

método é limitada para baixas frequências. Apesar do método de dois elétrodos se

poder justificar em algumas aplicações, como para estudos da pele ou dos dentes [46,

47], a sua aplicação para tecidos flex́ıveis é questionável [48].
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2.2.2 Sistema tetrapolar

O sistema tetrapolar é também referido por sistema de quatro elétrodos e aplica o

método de Kelvin. Neste caso, o método consiste em injetar a corrente na amostra

através do par de elétrodos exterior e medir a queda de tensão gerada no par de

elétrodos interior. A figura 2.6 apresenta um diagrama de aplicação do sistema

bipolar e o circuito elétrico equivalente envolvido no processo de medição.

V V

E1

E2

E3

E4DUT

IP IP

Z I,E1 Z I,E2

Z I,E3
Z I,E4

ZDUT

Figura 2.6 – Diagrama de aplicação do sistema de elétrodos tetrapolar e circuito equivalente

envolvido no processo de medção.

A impedância de interface dos elétrodos exteriores não afeta o est́ımulo elétrico

porque este é realizado por uma fonte de corrente. Por outro lado, e uma vez que a

impedância de entrada do volt́ımetro é extremamente elevada, o potencial elétrico

desenvolvido na interface dos elétrodos interiores, que medem a tensão desenvolvida

na amostra, é praticamente nulo. Este sistema elimina ou minimiza a influência

da impedância de interface no processo de medição e, além disso, permite que a

densidade de corrente na amostra entre os elétrodos interiores seja mais uniforme,

favorecendo o rigor da medição.

No entanto, não é posśıvel obter diretamente um valor real de impedância absoluto,

uma vez que os pontos de aplicação do est́ımulo de corrente não são os mesmos que

os pontos para leitura de tensão. Se necessário, o valor real pode ser obtido por

proporcionalidade, ou por processo de calibração.
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2.3 Métodos de medição de bioimpedância

Na terceira parte deste caṕıtulo são apresentados os principais métodos de medição

de bioimpedância por métodos elétricos, ou seja, através da aplicação de um est́ımulo

elétrico na amostra. Distinguem-se duas variantes: a análise por resposta em

frequência e a análise por resposta no tempo.

2.3.1 Análise monofrequência

A análise de bioimpedância monofrequência consiste na medição da resposta de am-

plitude e fase de um est́ımulo elétrico sinusoidal aplicado à amostra. Esta técnica

permite extrair informação da condutividade dos tecidos através da aplicação de um

sinal sinusoidal para est́ımulo elétrico. Mesmo assim é posśıvel avaliar a condutivi-

dade elétrica extra e intra-celular [49]. A frequência usada na análise é normalmente

de 50 kHz por ser próxima da frequência na qual a reactância capacitiva é máxima

para a maioria dos tecidos biológicos [50].

Se for aplicada uma frequência muito baixa, a condutividade é dominada pelo meio

extra-celular. A componente capacitiva da membrana celular isola o conteúdo intra-

celular. No entanto, por questões de inocuidade da amostra e devido à interface

elétrodo-tecido biológico não devem ser aplicadas frequências extremamente baixas.

A frequência de 1 kHz foi apontada como o melhor compromisso para medir a con-

dutividade elétrica do meio extra-celular [51].

Contudo, a análise monofrequência apresenta algumas limitações. A impedância

a 50 kHz nem sempre é mais adequada para medir a impedância equivalente dos

tecidos devido à diversidade de composições em diversos tipos de tecidos de um

organismo [52]. Para além disso, a frequência caracteŕıstica dos tecidos depende de

diversos fatores e pode variar entre 35 e 75 kHz [42].
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2.3.2 Análise por resposta em frequência

A análise de bioimpedância por resposta em frequência consiste na execução de

várias medições de impedância dos tecidos a frequências distintas. Este processo

permite caracterizar eletricamente os tecidos com o diagrama de Nyquist (Fig. 2.3).

Esta caracterização permite a extração dos parâmetros de resistência elétrica intra

e extra-celular, a capacidade da membrana e a frequência caracteŕıstica dos tecidos.

A análise multifrequência pressupõe equipamento mais complexo. Para obter o

diagrama de Nyquist são necessárias diversas leituras de impedância obtidas a

frequências distintas. Não só é necessário um circuito de controlo que permita a

realização de várias medições de forma automática, mas também é necessário que o

dispositivo de medição seja flex́ıvel em relação à frequência.

Se o rigor da análise não for o primeiro fator para a decisão do método a aplicar, o

diagrama de Nyquist pode ser aproximado a um semi-ćırculo perfeito, aplicando o

modelo de Fricke. Neste caso, a análise por resposta em frequência pode ser realiza-

da com apenas três medições a frequências distintas. O diâmetro e a localização

caracterizam o tecido em análise.

Instrumentação associada

A instrumentação associada às técnicas de medição de bioimpedância por análise em

frequência é baseada no método de desmodulação śıncrona [53]. Neste processo, a

referência de fase do sinal para est́ımulo do tecidos em análise é aplicada diretamente

para obtenção da componente real de bioimpedância por desmodulação e é desfasada

90 o para obtenção da componente imaginária. A figura 2.7 apresenta um diagrama

de blocos descritivo do processo de desmodulação śıncrona.

Neste método de medição, conceptualmente simples, a exatidão de medição depende

da exatidão de todos os blocos. A implementação do método com recurso à eletrónica

analógica é complexa devido à necessidade de estabilidade de amplitude e frequência,

e baixa distorção harmónica dos sinais envolvidos. A implementação de um sistema

com frequência de medição variável implica, por outra ordem, maior complexidade.
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Figura 2.7 – Diagrama de blocos representativo do processo de desmodulação śıncrona.

Os sinais obtidos, ℜ
(
ZDUT

)
e ℑ

(
ZDUT

)
constituem indicadores da impedância com-

plexa Z sob teste no formato retangular, e por multiplicação de coeficientes, obtidos

por calibração, resultam no valor real medido.

De forma semelhante aos amplificadores Lock-In, em aplicações cujos sinais sejam

de baixa amplitude, os sinais obtidos podem ser integrados durante um intervalo de

tempo definido, aumentando a relação sinal-rúıdo e a precisão de medição. Para a

análise de bioimpedância de tecidos vivos este aspeto é particularmente importante,

uma vez que para garantir a inocuidade da análise, o sinal para est́ımulo da amostra

é necessariamente de baixa amplitude [54].

Posteriormente surgiu uma versão digital análoga a este método, designada por

correlação sinusoidal digital. Os sinais elétricos são sintetizados digitalmente e a

modelação, também designada neste caso de correlação sinusoidal, é realizada por

cálculo numérico. Neste processo qualquer componente DC e harmónicos são rejeita-

dos através do processo de correlação. Adicionalmente, o controlo digital possibilita

de forma simplificada a realização de medições sucessivas durante um número inteiro

de ciclos [55].

2.3.3 Análise por resposta no tempo

Em alternativa às técnicas de análise por resposta em frequência, a bioimpedância

pode ser analisada através da análise da resposta no tempo. Foram aplicadas

duas abordagens teóricas que fundamentam o método e possibilitam a obtenção
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de parâmetros dos tecidos biológicos. Em oposição à análise por resposta em

frequência, é necessária apenas a aquisição de um sinal para extrair informação

sobre os parâmetros do circuito equivalente dos tecidos elétricos.

A teoria da relaxação elétrica, é uma das teorias que sustentam a técnica de análise

por resposta no tempo. Esta teoria foi testada para análise dos parâmetros elétricos

de tecido cerebral [56]. O método baseia-se na aplicação da função de Heaviside ao

tecido biológico. O valor de resistência equivalente, em função do tempo, para este

circuito é definido analiticamente em função pela expressão 2.6.

R(t) = R∞ + (R0 −R∞) · (1− e
−t
T0 ) (2.6)

R∞ é a resistência a frequências muito elevadas, R0 é a resistência a frequências

muito baixas, T0 é a constante de tempo que depende da capacidade da membrana

celular, T0 = RI · CM [57].

De acordo com os parâmetros do modelo equivalente de Fricke, verifica-se a corres-

pondência para t = 0, R∞ = RERI

RI+RE
, e que quando t >> T0, R0 = RE. A expressão

2.6 pode ser reescrita aplicando os parâmetros do modelo do tecido biológico 2.7.

R(t) =
RERI

RI +RE

+
RE −RERI

RI +RE

· (1− e
−t
T0 ) (2.7)

O método para a determinação dos parâmetros RE e RI pressupõe, no mı́nimo, duas

medições de tensão. A medição de tensão no final do impulso (t >> T0) permite

determinar um valor proporcional a RE; a medição de tensão no instante inicial do

impulso(t = 0) permite determinar um valor que é função de RI e RE.

Esta técnica simples apresenta algumas limitações. A interface elétrodo-tecido não é

tida em conta. Por outro lado, o parâmetro indicador da condutividade intracelular

é dependente do parâmetro indicador da condutividade extracelular. Não é obtida

informação sobre a reactância capacitiva da membrana celular.

Posteriormente foi aplicada a mesma técnica com fundamentação teórica distinta:

através da análise da resposta temporal de um est́ımulo pulsado. O sinal adquirido

é comparado com a resposta anaĺıtica do respetivo modelo. As variáveis do modelo
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anaĺıtico são determinadas por métodos de aproximação. A interface elétrodo-tecido

é modelada em conjunto com o circuito equivalente dos tecidos [49].

Este método, alternativo ao da análise multifrequência, requer a análise de apenas

do sinal de resposta no tempo. Contudo, a aquisição desse sinal requer um sistema

de aquisição rápido. Além disso, a obtenção dos parâmetros do tecido pressupõe

processamento numérico complexo. Estes requisitos inviabilizam a implementação

em hardware simplificado. Além disso, e apesar de conceptualmente poderem ser

obtidos os parâmetros para um intervalo de frequências extremamente elevado, na

prática, as fontes de erro associadas a este método, tais como a aproximação do

modelo da interface elétrodo-tecido limitam o desempenho do método.

2.4 Dispositivos de medição de bioimpedância de

baixo consumo

A aplicação da medição de bioimpedância através de dispositivos portáteis, integra-

dos e implantáveis motivou a adaptação das técnicas de medição para simplificação

de hardware e redução de consumo.

O método de análise por resposta em frequência constitui o método de medição

mais adotado. Por um lado, constitui o método que garante maior rigor, por outro,

constitui um método que pode ser implementado com recurso a tecnologia analógica

ou mista. Além disso, permite a simplificação de hardware sem que o rigor de

medição seja necessariamente reduzido.

Dispositivos integrados

Existe atualmente um conversor de impedância integrado no mercado, o AD5933

da Analog Devices. O dispositivo aplica a técnica de correlação sinusoidal digital e

permite a realização de um varrimento em frequência configurável. Este conversor

integrado inclui um gerador de sinal, um conversor analógico-digital e um bloco

de cálculo numérico. No entanto, para funcionar é necessário um microcontrolador
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para interface de comando e um bloco de condicionamento de sinal analógico. Este

circuito permite a implementação de dispositivos portáteis alimentados por baterias,

mas a aplicação em dispositivos bioimplantáveis é limitada [58].

A aplicação de dispositivos bioimplantáveis energeticamente autónomos requer uma

otimização global de todo o sistema para que o volume e consumo de energia sejam

minimizados. Para esta finalidade são normalmente implementados dispositivos

num único circuito integrado, designado por Application-specific integrated circuit

(ASIC).

A substituição de sinais sinusoidais por sinais pulsados permite a simplificação do

hardware, contribuindo significativamente para a redução do consumo de energia.

A exatidão de medição é naturalmente afetada devido à presença de conteúdo

harmónico nos sinais envolvidos na desmodulação śıncrona. No entanto, os sinais

pulsados podem ser modificados de dois ńıveis para três ńıveis, por forma a mini-

mizar o conteúdo harmónico e respetivo erro de medição associado [59]. O sinal

de referência para est́ımulo da amostra tem uma largura de pulso de 120 o em cada

alternância e o sinal da portadora tem a largura de 144 o em cada alternância. A

figura 2.8 apresenta os sinais envolvidos na desmodulação śıncrona e um diagrama

de blocos simplificado do sistema.
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DUT śıncrono
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Figura 2.8 – Desmodulação śıncrona de sinais pulsados.

Se não for necessário medir a fase da impedância, então a presença de harmónicos

nos sinais envolvidos na desmodulação não afeta a medição. Neste caso, o sistema de

medição pode ser simplificado significativamente: o sinal para est́ımulo da amostra

pode ser bipolar apenas; e o desmodulador pode ser implementado através de um
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retificador śıncrono ou chopper [60].

2.5 Testes de bioimpedância

No âmbito do trabalho, foi realizado um teste numa ovelha para verificação de

variações de bioimpedância ao longo do ciclo éstrico.

O dispositivo de medição aplicado foi desenvolvido para o efeito e baseou-se no con-

versor de impedância integrado AD5933. Foi aplicado o sistema de elétrodos bipolar

numa cápsula implantável de geometria ciĺındrica com diâmetro de 12mm. Os dois

elétrodos de geometria anelar, estão expostos na superf́ıcie exterior da cápsula e

estão distanciados 12mm. A cápsula foi implantada no músculo vulvar por estar

sujeito a variações de hidratação, consequentes das variações hormonais e por ser

subcutâneo [61]. O animal sujeito ao teste foi mantido no estábulo com todas as

condições de alimentação.
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Figura 2.9 – Medição experimental de impedância elétrica numa ovelha ao longo do ciclo

éstrico. Os transitórios descrevem os valores médios diários a 10 kHz, 50 kHz e 100 kHz.

Foi realizada uma medição a cada 20 minutos para cada frequência, e individual-

mente para cada frequência, foi determinado o valor médio diário. Esta técnica

permite cancelar as variações diárias que ser devem à atividade do animal que se

refletem em variações de temperatura e consequente variação de impedância. A

figura 2.9 apresenta a evolução diária do módulo de bioimpedância, medida a 10 kHz,
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50 kHz e 100 kHz. Sabendo que o ciclo éstrico das ovelhas tem um peŕıodo normal de

17 dias. Deduz-se que os mı́nimos locais observados nos dias 15 e 32 correspondem

ambos à fase estral do ciclo.

Verificam-se menores valores de impedância, em valor absoluto, para maiores frequên-

cias, devido à contribuição da condutividade no meio intra-celular que aumenta com

a frequência. Esta caracteŕıstica é consistente com os modelos de bioimpedância

apre-

sentados.

No transitório de 10 kHz verifica-se uma variação relativa próxima de 30%, en-

quanto que para 100 kHz, a variação relativa é de 20%. Esta informação sugere que

a condução elétrica meio extra-celular tem maior dependência com o conteúdo hor-

monal do que o meio intra-celular. Esta elevada variação da condutividade elétrica

é consistente com as conclusões dos estudos prévios citados [26, 27].

A análise dos dados apresentados permite concluir que os requisitos de resolução

de um dispositivo de medição para a referida aplicação da IA podem ser modestos.

Além disso, o dispositivo de medição pode medir o módulo de admitância elétrica,

ou em alternativa, a componente real. Estas conclusões validam a possibilidade de

projeto de um dispositivo de medição de condutância elétrica otimizado para o baixo

consumo de energia para que possa ser bioimpantável e energeticamente autónomo.

2.6 Sumário

Os modelos de bioimpedância elétrica evolúıram no sentido de proporcionar maior

rigor na caracterização e medição das caracteŕısticas de condução elétrica dos teci-

dos vivos. No entanto, os modelos mais simples permanecem válidos e são também

aplicados. As técnicas de medição têm evolúıdo no sentido de explorar a carac-

terização de bioimpedância para diferentes aplicações. Em particular, a técnica de

medição de bioimpedância através da análise de frequência, que não é apenas a

técnica que permite maior rigor, mas é também a pode ser aplicada por dispositivos

mais simplificados.
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Para a aplicação da IA, os dados experimentais realizados em animais revelam que,

por um lado, a condutividade elétrica é significativamente influenciada com o ciclo

éstrico, e por outro, a informação de fase da bioimpedância é dispensável. Estes da-

dos condicionam os critérios de projeto de um sistema de medição de bioimpedância,

ou condutância elétrica, colocando o consumo de energia como um fator de maior

importância.



3
CMOS e técnicas
de dimensionamento de baixo
consumo

Este caṕıtulo descreve a metodologia de dimensionamento de circuitos analógicos

que permite a otimização de circuitos ao ńıvel de desempenho e de consumo para a

tecnologia CMOS. A metodologia explora a possibilidade de operação dos tranśıstores

em qualquer região de inversão de canal, aplica o prinćıpio da metodologia da

eficiência da transcondutância e o cálculo de alguns parâmetros de desempenho

a partir do modelo Enz-Krummenacher-Vittoz (EKV). Os aspetos gerais, ao ńıvel

da topologia, que beneficiam o baixo consumo são também apresentados.

3.1 Circuitos analógicos em tecnologia CMOS

Desde os finais da década de cinquenta que a ideia de implementar diversos compo-

nentes eletrónicos no mesmo substrato revolucionou a indústria eletrónica. Desde

então, a densidade dos circuitos integrados tem aumentado até aos dias de hoje, e

alguns processadores contêm atualmente mais de dois mil milhões de tranśıstores.

Efetivamente, a previsão de Moore confirma-se até próximo dos dias de hoje [62].

A tecnologia CMOS permitiu uma revolução dos circuitos integrados digitais porque

consomem muito menos energia que qualquer circuito equivalente implementado

39
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através de tranśıstores bipolares. Além disso, a tecnologia CMOS permitiu progres-

sivamente o aumento de densidade dos circuitos digitais. O constante aumento de

capacidade de processamento motivou também a inclusão de interfaces analógicas

no próprio circuito permitindo reduzir o número de circuitos integrados de um dis-

positivo e respetivo consumo de energia.

3.2 Desenho de circuitos analógicos de baixo con-

sumo

O consumo de energia de dispositivos com limitados recursos é um dos aspetos fun-

damentais que podem condicionar todo o circuito ou dispositivo. Desde os relógios

de pulso até aos computadores portáteis, a autonomia de energia é decisiva para

o sucesso do mercado do produto. Também em redes sensoriais autónomas de

aplicações industriais ou cient́ıficas, o consumo condiciona as necessidades de ar-

mazenamento e ou captação de energia, podendo viabilizar, ou inviabilizar determi-

nadas aplicações.

3.2.1 Considerações gerais

O limite mı́nimo teórico de consumo no domı́nio analógico está diretamente rela-

cionado com a energia necessária para manter a energia de um sinal superior à

energia de rúıdo térmico. Este limite é quantificado conceptualmente através da

energia consumida por um pólo implementado através de uma transcondutância de

rendimento 100% com carga capacitiva conforme representado na figura 3.1. A ener-

gia mı́nima consumida é maioritariamente função da frequência do sinal (f) e da

relação sinal-rúıdo (SNR) especificada, de acordo com a expressão 3.1 [63, 64].

PMIN = 8kT · f · SNR · VDD

VPP

(3.1)

Esta expressão revela também que o limite mı́nimo não depende da tecnologia, e é

tanto menor quando a excursão máxima de sinal (VPP) se aproxima da tensão de
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VDD

C

gmA·sin(2πft) VC = VPP·sin(2πft)

Figura 3.1 – Implementação de um pólo analógico ideal para cálculo do consumo ḿınimo

posśıvel.

alimentação (VDD).

Contudo, os aspetos práticos de implementação impõem obstáculos na otimização

de consumo, afastando o menor consumo posśıvel de um bloco para duas ordens

de grandeza acima do mı́nimo teórico [65]. Para além da eficiência reduzida dos

amplificadores (em parte devida ao rácio gm/ID imposto pela tecnologia), o fator

rúıdo não mı́nimo, as perdas nos circuitos de polarização, a limitação da excursão

de sinal relativamente à tensão de alimentação e o rúıdo gerado por blocos digitais

inclúıdos no mesmo circuito integrado limitam a redução de consumo.

O desenho de circuitos analógicos de baixo consumo em tecnologia CMOS pressupõe

a escolha da topologia adequada e implica o dimensionamento eficiente dos circuitos

ao ńıvel do tranśıstor.

3.2.2 Topologia

A topologia dos circuitos é decisiva para o desempeno e consumo do sistema. No

entanto, as regras gerais que se podem estabelecer para obter baixo consumo são

reduzidas e podem nem sempre ser aplicáveis. A seleção da topologia depende fun-

damentalmente da sua adaptabilidade para o objetivo pretendido, das especificações

e restrições de aplicação e deve ser realizada para um conjunto de blocos ou para o

sistema completo.

A maximização da gama dinâmica de sinal através da aplicação dos circuitos rail-to-

-rail e processamento diferencial é o aspeto ao ńıvel da topologia que se considera
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geral. De acordo com a expressão 3.1, a maximização da amplitude de sinal é

um fator determinante para a minimização do consumo. De uma forma, permite

maximizar a SNR, e por outra, permite reduzir o valor mı́nimo de consumo posśıvel

para uma determinada SNR.

Circuitos rail-to-rail

Os circuitos rail-to-rail permitem por inerência maximizar a gama dinâmica de sinal.

No entanto, o aumento de complexidade, pode não só depender de especificações,

mas também de algumas opções.

A implementação de células com sáıda rail-to-rail é sempre necessária, no entanto,

na maioria dos casos não implica o aumento de complexidade do circuito. Para

carga capacitiva, um andar push-pull de sáıda comum é considerado rail-to-rail [66].

Em contraste, a implementação de células com entrada de modo comum rail-to-rail

implica maior complexidade do circuito devido à tensão threshold (VT ) de qualquer

tranśıstor. Esta limitação pode ser vencida através do emprego de um par comple-

mentar N-P polarizado por um circuito folded cascode representado na figura 3.2 [67].
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M8
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M12
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−
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M10

VO

M11
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Figura 3.2 – Implementação de um andar diferencial de entrada de modo comum rail-to-rail.

Para qualquer amplificador realimentado em configuração não inversora, a excursão
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modo comum, ∆VCM para sáıda rail-to-rail depende do ganho diferencial em malha

fechada Ad, de acordo com a expressão 3.2.

∆VCM =
VDD

Ad

(3.2)

No pior caso, quando Ad = 1, o amplificador corresponde a um seguidor de tensão

e requer o valor máximo para ∆VCM. Neste caso, a especificação de entrada modo

comum rail-to-rail é uma exigência. Na configuração inversora, ∆VCM é mı́nimo

porque as tensões de entrada são fixas por uma referência, dispensando o andar

de entrada rail-to-rail. A configuração não inversora deve ser evitada para não

aumentar a complexidade do circuito [68].

Processamento diferencial

O processamento diferencial de sinal tem três vantagens distintas relativamente ao

processamento de sinal single-ended. Por inerência, a gama dinâmica do sinal du-

plica. Contudo, o consumo e área ocupada também duplicam devido ao aumento de

ramos polarizados e da necessária aplicação de circuitos para garantir a estabilidade

modo comum.

A principal vantagem do processamento diferencial de sinal é uma maior imunidade

ao rúıdo. As principais fontes de rúıdo afetam os dois caminhos de sinal de forma

semelhante, não afetando o sinal em modo diferencial: o rúıdo introduzido no sub-

strato devido aos blocos digitais, introduzido por efeito capacitivo de sinais de relógio

e também o rúıdo existente na(s) linha(s) de alimentação são cancelados durante o

processamento diferencial. Por este motivo, os circuitos de sinal misto e de tempo

discreto são normalmente implementados em topologia diferencial.

Devido à caracteŕıstica de simetria ı́mpar dos sinais totalmente diferencias, os cir-

cuitos diferenciais apresentam normalmente menos distorção do que os circuitos

correspondentes simples. Se uma determinada função de transferência, que ideal-

mente seria linear, for expandida numa série de Taylor, então todos os termos pares

da série são anulados através do processamento diferencial [69].
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Para além da seleção da topologia, o correto dimensionamento ao ńıvel do tranśıstor

é também decisivo para a otimização de desempenho e, ou consumo de um deter-

minado bloco ou circuito completo. Este aspeto tem ganho importância para as

tecnologias CMOS recentes devido à necessidade de operação em baixa tensão e aos

efeitos de segunda ordem cada vez mais significativos devido à dimensão de canal

cada vez menor. Este tema é desenvolvido durante este caṕıtulo.

3.2.3 Dimensionamento energeticamente eficiente de circuitos

O dimensionamento de circuitos analógicos consiste na escolha de três variáveis

independentes por tranśıstor. Tradicionalmente, as variáveis são a corrente de po-

larização, comprimento de canal e largura de canal. Os parâmetros escolhidos in-

fluenciam diversas caracteŕısticas intŕınsecas do tranśıstor, entre elas, a transcon-

dutância, a condutância dreno-source e a frequência de transição. A possibilidade de

otimização de dimensionamento é à partida reduzida quando se considera a inversão

de canal fixo e para a forte inversão, na qual a expressão quadrática para a corrente

de dreno é válida.

O dimensionamento energeticamente eficiente de circuitos implica explorar as regiões

de funcionamento de baixa inversão de canal, e inversão moderada de canal, que,

proporcionam maior eficiência de transcondutância (gm/ID) e menor tensão de

saturação dreno-source (VDS,sat). Segue-se uma descrição sucinta das principais cara-

cteŕısticas das três regiões de inversão.

Inversão forte

A inversão de canal forte (SI) ocorre quando VEFF = VGS − VT >∼ 225mV. Nesta

região de polarização predominam correntes de deriva. A corrente de dreno na

saturação, ID,sat, excluindo efeitos de segunda ordem varia com o quadrado da tensão

gate-source eficaz (VEFF = VGS − VT ), de acordo com o modelo EKV conforme a

expressão 3.3 [70].

ID,sat (SI) =
1

2

µC ′
OX

n

W

L
V 2
EFF (3.3)
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A transcondutância é dada pela expressão 3.4, segundo a qual gm varia propor-

cionalmente a
√
ID. gm/ID diminui com o aumento de ID.

gm (SI) =

√
2ID

(
µC ′

OX

n

)(
W

L

)
(3.4)

Inversão fraca

A inversão de canal fraca (WI) ocorre quando VEFF =<∼ −72mV para os processos

CMOS. Nesta região, o canal formado é pouco denso, e predominam as correntes

de difusão. A corrente de dreno na saturação varia exponencialmente com VEFF ,

caracteŕıstica que se assemelha à dos tranśıstores bipolares. A expressão de corrente

de dreno para a fraca inversão, 3.5, é fornecida no modelo EKV [70].

ID,sat (WI) = 2nµC ′
OXU

2
T

W

L
e

VEFF
nUT (3.5)

A transcondutância, definida de acordo com a expressão 3.6 é proporcional a ID. A

eficiência de transcondutância, gm/ID, é aproximadamente constante e significati-

vamente superior à eficiência na região forte. Além disso, gm e gm/ID são indepen-

dentes das dimensões do tranśıstor e dos parâmetros do processo, com exceção da

dependência do fator substrato de n, que apresenta pouca variação considerando a

mesma região de inversão.

gm (WI) =
ID
nUT

(3.6)

Inversão moderada

Na transição entre as regiões de inversão forte e inversão fraca, existe uma região

designada por inversão moderada, em que ambas as correntes de deriva e difusão são

significativas. Esta região de polarização é extremamente importante para o projeto

de circuitos analógicos nas novas tecnologias CMOS [71]. A região de inversão mod-

erada proporciona maior eficiência de transcondutância e menor tensão dreno-source
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mı́nima em regime de saturação, relativamente à região de forte inversão e simul-

taneamente maior largura de banda comparando com a região de baixa inversão.

A expressão para determinar a corrente de dreno para a inversão moderada, 3.7,

é complexa e é obtida por interpolação das expressões para fraca e forte inversão;

contudo, é válida para todas as regiões de polarização [70].

ID,sat (WI-SI) = 2nµC ′
OXU

2
T

W

L

[
ln

(
1 + e

VEFF
2nUT

)]2
(3.7)

A eficiência é máxima no limiar entre a inversão moderada e inversão fraca. Na

região da fraca inversão a ligeira redução da eficiência deve-se à dependência com o

fator de substrato n.

O dimensionamento eficiente implica escolher a menor corrente de polarização e a

menor área do tranśıstor para cumprir as especificações. Se a região de inversão

for uma variável adicional ao processo de dimensionamento, terá de ser posśıvel de

alguma forma identificar e quantificar essa região de polarização.

3.3 Metodologia de dimensionamento

A metodologia de dimensionamento de tranśıstores refere-se aos critérios aplicados

para obter as dimensões de um tranśıstor, comprimento L e a larguraW , e a corrente

de polarização ID. Contudo, a forma de como os principais parâmetros intŕınsecos

dependem destas três variáveis, depende fortemente do ńıvel de inversão de canal,

motivando a adição de uma variável que o permita identificar e quantificar. Para o

efeito, o coeficiente de inversão IC, definido no modelo EKV, é uma normalização

de corrente que quantifica diretamente a inversão de canal. IC é determinado em

função da corrente espećıfica da tecnologia (I0 = 2n0µ0C
′
OXU

2
T ), e das dimensões W

e L, de acordo com a equação 3.8.

IC =
ID
W
L
I0

(3.8)

Os quatro parâmetros L, W , ID e IC são interdependentes e deverá existir um
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critério de prioridades que permita o dimensionamento anaĺıtico e facilite o processo

de afinação por simulação através de SPICE.

Coeficiente de inversão

O coeficiente de inversão IC influencia fortemente a transcondutância e respetiva

eficiência e largura de banda intŕınseca (fTi). A expressão 3.9 do modelo EKV

aproxima a relação entre IC e gm/ID [72]. Segundo o modelo, IC = 1 para o centro

da inversão moderada, IC ⩽ 0.1 para inversão fraca e IC ⩾ 10 a inversão forte.

gm/ID =
1

nUT (
√
IC + 0.25 + 0.5)

(3.9)

Esta equação permite estabelecer uma correspondência entre gm e as condições de

polarização (ID e IC), facilitando a aplicação de IC como parâmetro de dimen-

sionamento. Além disso, IC, como medida da região de inversão pode denunciar a

manifestação de fatores de segunda ordem facilitando o processo de otimização por

simulação SPICE.

Comprimento de canal

O comprimento de canal (L) afeta essencialmente a condutância dreno-source e a

tensão de Early, e em conjunto com IC afeta o ganho intŕınseco AV i, capacidades,

frequência de transição intŕınseca fTi, rúıdo e matching.

3.3.1 Plano IC-L

Considerando IC e L parâmetros independentes, o ponto de operação de cada

tranśıstor está definido num plano de eixos IC (L e ID são constantes), e L, (IC e

W/L são constantes) [73]. O plano representado na figura 3.3 evidencia os compro-

missos entre os diversos parâmetros de desempenho em função de IC e L.

O plano apresentado fornece desta forma orientação qualitativa para a localização

do ponto de operação para o dimensionamento de um tranśıstor e também durante
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Figura 3.3 – Representação gráfica dos compromissos de parâmetros de desempenho num

determinado ponto de operação do plano IC-L.

o processo de otimização por simulação SPICE. Contudo, não fornece qualquer in-

formação quantitativa.

Devido à independência e por afetarem parâmetros de desempenho distintos, IC e

L devem ser escolhidos primariamente. ID e W são interdependentes, podendo um

deles ser também um parâmetro primário. Por exemplo, ID pode ser definido em

conjunto com IC para obter o valor de transcondutância desejado. Neste caso, W

é um parâmetro secundário. No entanto, IC, L e W podem ser definidos primaria-

mente se os aspetos de rúıdo ou matching forem mais importantes, sendo ID um

parâmetro secundário.

3.3.2 Cálculo de parâmetros de desempenho

Importa para aplicação da metodologia apresentada determinar os parâmetros de

desempenho necessários de forma quantitativa em função de IC e L. O modelo EKV

proporciona métodos anaĺıticos para determinar os principais parâmetros. Para com-

plemento, a informação quantitativa dos vários parâmetros de desempenho também

pode ser obtida por extração de dados criados por simulação SPICE, aplicando um

dos modelos da tecnologia fornecidos pelo fabricante. A partir dos dados extráıdos

podem ser criados gráficos ou Lock-Up-Table (LUT) para consulta dos dados.

Um aspeto importante nesta metodologia é que a informação dos parâmetros pode
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ser conseguida com maior ou menor grau de aproximação, por cálculos ou LUT. Na

maioria dos casos há um compromisso entre simplificação de cálculos (ou volume

de dados de LUT para consulta) e exatidão conseguida. Segue-se a descrição do

processo de cálculo de alguns dos principais parâmetros de desempenho: fator subs-

trato (n), eficiência da transcondutância, tensão de saturação dreno-source, tensão

de Early, ganho intŕınseco e largura de banda intŕınseca.

Fator substrato

O fator substrato n apresenta pouca variação ao longo de várias ordens de grandeza

de IC para os processos de substrato convencionais para temperaturas de funciona-

mento normais. O modelo EKV propõe, para cálculos a aproximação de n constante

e igual ao valor no centro da região moderada (n0) [74]. No entanto, caso se pre-

tenda aplicar apenas uma região de inversão, ou obter maior precisão, será prefeŕıvel

empregar um fator substrato médio para a região de inversão, ou espećıfico para um

determinado IC. As equações 3.10 e 3.11 permitem estimar n para todas as regiões

de inversão continuamente em função de IC [72, 75].

n = 1 +
γ

2
√

VEFF/n+ VSB + ϕ0

(3.10)

O potencial de superf́ıcie aproximado, ϕ0, pode ser considerado fixo e determinado

na região de forte inversão: ϕ0 ≈ 2ϕF + 4UT . VEFF/n pode ser estimado, também

para todas as regiões de inversão, através da equação para a tensão VEFF , 3.11.

VEFF = 2nUT ln
(
e
√
IC−1

)
(3.11)

A equação 3.11 não prevê efeitos de geometria. VEFF pode ser obtido com mais

rigor, para L próximo do valor mı́nimo, através de simulação SPICE.

Eficiência da transcondutância e transcondutância

A eficiência da transcondutância gm/ID, pode ser determinada através da expressão

3.9 para todas as regiões, ou uma das expressões 3.4 e 3.6, respetivamente para a
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inversão forte ou inversão fraca. Em qualquer uma destas expressões, n pode ser

aproximado constante, ou função de IC. Além disso, gm/ID pode também ser

estimada através de simulação SPICE, sem a perda de rigor devido a efeitos de

geometria, velocidade de saturação ou campo vertical.

Para esta metodologia, a transcondutância gm é obtida facilmente porque a eficiência

da transcondutância está definida à partida. Ela é determinada através do produto

de gm/ID com ID: gm = (gm/ID) · ID.

Tensão de saturação dreno-source

O modelo EKV fornece uma expressão para o cálculo da tensão de saturação dreno-

-source (VDS,sat). A expressão 3.12 é válida para todas as regiões de inversão [76].

VDS,sat = 2UT

√
IC + 0.25 + 3UT (3.12)

A redução de VDS,sat devido à velocidade de saturação é maioritariamente compen-

sada com o aumento de VEFF . Por este motivo, a expressão 3.12 constitui uma boa

aproximação, mesmo quando a velocidade de saturação é significativa.

Condutância de dreno e tensão de Early

A condutância de dreno (gds) é um dos parâmetros mais importantes do modelo

de pequenos sinais, tal como gm. No entanto, ao contrário de gm, não existe uma

forma simples e precisa de prever gds em função das condições de polarização. Uma

vez que W é um parâmetro secundário, para a presente metodologia é conveniente

prever e aplicar a tensão de Early, que ao contrário de gds, não depende de W . Além

disso, se (VA) incluir VDS (VA ≈ VA + VDS), será simples determinar o ganho de um

andar de transcondutância em função de gm e VA.

VA + VDS =
ID
gds

(3.13)

gds e VA dependem fortemente de L, VDS, de como VDS se aproxima de VDS,sat,

e também de IC devido a dois fenómenos distintos. Primeiro, a modelação de
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comprimento de canal que é função de L, e segundo, da diminuição de barreira

por indução de dreno. Este segundo fator manifesta-se quando L é próximo do

valor mı́nimo e de forma acentuada na região da fraca inversão, que impede que se

possa considerar gds independente de IC. Os dois fenómenos podem ser modelados

para determinar VA para as condições pretendidas. No entanto, os cálculos são

complexos e requerem a determinação de parâmetros de ajuste para uma tecnologia

espećıfica [75].

Não existindo forma de prever eficazmente através de cálculos gds em qualquer ponto

do plano IC-L, a criação de LUT ou gráficos por simulação SPICE constitui a

melhor opção. Devido à forte proporcionalidade de rds, e VA com L, poderá ser

mais eficiente caracterizar VAL por simulação e posteriormente convertido para VA

através da expressão 3.14.

VA ≈ VAL(IC, L e VDS aproximados) · L (3.14)

A figura 3.4 representa, a partir de valores extráıdos por simulação, a dependência

de VA (inclui VDS) com IC e L quando VDS = VGS. O aumento de VA com IC

deve-se maioritariamente ao aumento de VDS.

A figura 3.5 representa, a partir de valores extráıdos por simulação, a dependência de

VA (inclui VDS) com IC, L e VDS, quando VDS é constante. VA diminui rapidamente

com o aumento de IC no limiar de saturação.

A tensão de Early pode também ser estimada em função de IC e L a partir de

cálculos simples [77]. No entanto, é necessário determinar previamente, por regressão

de valores extráıdos, dois coeficientes para cada condição de VDS.

Ganho intŕınseco

O ganho intŕınseco representa o ganho máximo posśıvel conseguido por um tranśıstor

em condições externas ideais, i.e., o dreno é ligado a uma fonte de corrente ideal,

e com o terminal source ligado à referência. Para a metodologia apresentada é

prefeŕıvel poder quantificar AV i em função de IC e L, e de forma independente de

W . A expressão 3.15 é uma transformação de gm/ID · VA através da dependência
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Figura 3.4 – Tensão de Early (inclui VDS) extráıda em função de IC para L = 0.35, 0.5,

0.7, 1, 2, e 6 [µm] quando VDS = VGS .
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Figura 3.5 – Tensão de Early (inclui VDS) extráıda em função de IC para L = 0.35, 1, e

6 [µm] com VDS = 0.2, 0.5 e 0.8 [V ].
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da eficiência da transcondutância com IC (expressão 3.9). Para determinar o ganho

intŕınseco com rigor, VA deve incluir VDS.

AV i =
VA

nUT

(√
IC + 0.25 + 0.5

) , (VA inclui VDS) (3.15)

Enquanto que a eficiência da transcondutância é definida por IC, o comprimento

de canal L poderá ser definido para obter o ganho intŕınseco pretendido na região

de inversão pretendida.

Largura de banda intŕınseca

A largura de banda intŕınseca fT i é a frequência à qual o ganho por transcondutância

é unitário em condições ideais e constitui um parâmetro indicador de largura de

banda máxima. fTi depende genericamente de gm e das capacidades intŕınsecas

gate-source (Cgsi) e gate-substrato (Cgbi) de acordo com a expressão geral fTi =

gm/[2π(Cgsi + Cgbi)].

A transcondutância é obtida diretamente através de IC de acordo com a expressão

3.9. Relativamente às capacidades intŕınsecas, o modelo EKV propõe uma normali-

zação relativamente à capacidade gate-óxido (CGOX = C ′
OXWL) [75]. Ĉgsi e Ĉgbi

são as capacidades normalizadas respetivas a Cgsi e Cgbi, determinadas de acordo

com as expressões 3.16.

Ĉgsi =
Cgsi

CGOX

=
2− x

3
; Ĉgbi =

Cgbi

CGOX

=
1 + x

3

(
n− 1

n

)
(3.16)

n é o fator substrato e x é uma variável intermédia função de IC. x = 2 para a

inversão fraca, 1 para a inversão moderada e 0 para a inversão forte. x é definida

continuamente através da expressão 3.17.

x =

√
IC + 0.25 + 1.5(√
IC + 0.25 + 0.5

)2 (3.17)

A expressão 3.18 permite determinar de fT i em função L, das capacidades intŕınsecas

normalizadas e n. Esta expressão pode ser simplificada se se considerar n = n0

constante ou se for particularizada para a região de fraca inversão ou forte inversão.
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fTi =

(
IC√

IC + 0.25 + 0.5

) I0/nUT

2π
(
Ĉgsi + Ĉgbi

)
L2C ′

OX

 (3.18)

A expressão 3.18 pode também ser simplificada se for particularizada para as regiões

de inversão forte e inversão fraca, resultando nas expressões 3.19.

fTi (SI) =

√
ICµ0UT

πL2

(
n

n− 1/3

)
; fTi (WI) =

ICµ0UT

πL2

(
n

n− 1

)
(3.19)

3.3.3 Aplicação de ferramentas de cálculo numérico

Para sistematizar e auxiliar os cálculos poderá ser útil a aplicação de ferramentas de

cálculo numérico, como uma folha de cálculo ou um script de cálculo MATLAB R⃝ ou

equivalente. Através de apoio numérico podem ser evitadas as expressões mais sim-

plificadas e as espećıficas para uma região de inversão. Será eficiente determinar IC

e, ou L para atingir um parâmetro de desempenho especificado e a partir do IC e/ou

L determinados podem ser obtidos todos parâmetros restantes sistematicamente.

3.4 Sumário

O projeto de um dispositivo de baixo consumo abrange dois ńıveis de desenho distin-

tos: a seleção da topologia e o dimensionamento ao ńıvel do tranśıstor. Os critérios

para a seleção da topologia são limitados e podem nem sempre ser aplicáveis. A

topologia deve ser escolhida conforme a sua adequação para a aplicação, no sentido

de tornar o circuito global mais simples. O outro aspeto que deve ser tido em conta

para a seleção da topologia é a tensão de alimentação, que deve ser a que permita a

menor tensão posśıvel para todo o circuito.

O dimensionamento energeticamente eficiente, ao ńıvel do tranśıstor, requer a seleção

da região de inversão de canal adequada para cumprimento dos parâmetros de de-

sempenho especificados. Para esta finalidade, a metodologia de desenho através

da seleção do comprimento de canal e do coeficiente de inversão como parâmetros
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primários de desenho contribui para maior otimização ao ńıvel do tranśıstor. A

aplicação desta metodologia é viabilizada porque é posśıvel caracterizar a dependência

dos parâmetros de desempenho em função do coeficiente de inversão e do compri-

mento de canal.





4
Implementação
de uma interface de medida
protótipo

Este caṕıtulo descreve o método de medição proposto para a medida de condutivi-

dade elétrica, apropriado para implementação em tecnologia CMOS e com muito

baixo consumo de energia. É também descrita a implementação de um protótipo na

tecnologia Austriamicrosystems 0.35µm CMOS C35.

4.1 Topologia do dispositivo de medida

A topologia desenvolvida para a implementação do dispositivo de medida de muito

baixo consumo emprega algumas técnicas que normalmente são aplicadas para au-

mento de precisão. Contudo, a topologia deve permitir a implementação integral

num único circuito CMOS.

Conforme referido no caṕıtulo anterior, a técnica de amplificação Lock-in consti-

tui um método de aumentar a relação sinal-rúıdo. Nesta aplicação, esta técnica é

útil para permitir a redução da amplitude do est́ımulo elétrico no dispositivo em

teste (DUT, de Device Under Test), e também para permitir que o processamento

envolvido na conversão seja realizado com menor ralação sinal-rúıdo e consequente-

mente, menor consumo.

Outra técnica de interesse é a estabilização por chopper. Esta técnica permite anu-

57
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lar o offset interno de um determinado bloco analógico, possibilitando o emprego

de tranśıstores de menores dimensões e proporcionalmente, menor consumo. Esta

técnica contribui também para alguma supressão de rúıdo de baixa frequência [78].

A figura 4.1 apresenta a topologia do dispositivo proposto. O primeiro chopper cons-

titui um método simples e eficaz de transformar uma fonte de corrente unipolar em

bipolar que garante que o est́ımulo elétrico aplicado ao DUT possua média nula. O

segundo chopper em conjunto com o integrador constituem um amplificador senśıvel

à fase, de forma análoga a um amplificador Lock-in. A presença do amplificador é

importante para que o potencial elétrico desenvolvido no DUT não seja alterado por

efeito de carga [79, 80].

DUT

Sáıda

Fonte de corrente

AmplificadorChopper

Integrador

ST/4 = {0, 1, 0, 1}

AV

∫ ComparadorfS

PT/2 = {1,−1}

Figura 4.1 – Topologia proposta para o dispositivo de medida.

Não só para cancelar qualquer offset interno ao amplificador, a configuração da

ligação ao DUT e amplificador entre os choppers, permite cancelar também qualquer

componenteDC que possa surgir na entrada do amplificador devido à interface entre

os elétrodos ou na própria DUT.

4.1.1 Método de medição

O DUT está sujeita a um sinal de corrente de est́ımulo elétrico bipolar de amplitude

IS. Através do amplificador diferencial, o potencial elétrico desenvolvido no tecido

é isolado e amplificado para que possa ser corretamente processado nos blocos a

jusante. O chopper retifica o sinal amplificado para posterior integração.

Considerando que não há variações da condutância do tecido em análise GDUT du-

rante o tempo de medida, então o sinal na sáıda do integrador tem um declive médio
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constante e inversamente proporcional ao valor absoluto da condutância em análise.

O potencial acumulado é proporcional ao número de pulsos, NP, de acordo com a

equação 4.1.

NP∑
n=1

|AVIS(n)
1

GDUT

| = AVIS
1

GDUT

NP (4.1)

Se o sinal integrado tiver que variar entre duas referências constantes ∆VREF, então o

tempo de medida, e proporcionalmente, o número de pulsos NP da fonte de corrente

variea proporcionalmente com a condutância do tecido em análise. O resultado de

conversão é um número inteiro proporcional ao valor absoluto da condutância do

tecido em análise 4.2.

NP =
∆VREF

AVIS
GDUT (4.2)

Comparativamente com o método de conversão por rampa simples, neste processo

de medida não é uma referência que é integrada, mas sim um sinal função do DUT.

Este método permite assim dispensar um módulo sample-and-hold e permite medir

sinais de muito baixa amplitude e baixa relação sinal-rúıdo. Contudo, o resultado de

conversão é também uma sáıda de contagem. A figura 4.2 apresenta um diagrama

temporal dos sinais envolvidos no processo de medida.

4.1.2 Resolução

No método de medida proposto, o processo de conversão é realizado por contagem

de ciclos e esse número de ciclos depende diretamente do mesurando. Esta caracte-

ŕıstica implica que por inerência do método, a resolução obtida depende diretamente

do mesurando. De igual forma, o tempo de medida também depende diretamente do

mesurando. Para o método de medida proposto, a resolução relativa ao mesurando,

∆GDUT/GDUT, é definida através da expressão 4.3.

∆GDUT

GDUT

=
1

NP

=
AVIS
∆VREF

1

GDUT

(4.3)
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VCMP

t

VCNT

t

t

∆VREF

VDUT, AVDUT

0

0

VREF

t
0

VINT

VCMP

Figura 4.2 – Transitório dos principais sinais envolvidos no processo de medida: potencial

elétrico desenvolvido no DUT (VDUT) e versão amplificada (AVDUT); tensões de integração

(VINT), de comparação (VCMP) e de sáıda de contagem (VCNT).

Para uma aplicação espećıfica, o dispositivo de medida deve ser dimensionado ao

ńıvel dos parâmetros AV, IS e ∆VREF por forma a cumprir a resolução mı́nima para

o caso mais desfavorável, que corresponde ao limite inferior da gama de medida.

4.1.3 Compromisso entre caracteŕısticas de medida

Uma das caracteŕısticas do método de medida proposto é a flexibilidade para o

desenvolvimento de um dispositivo de medida otimizado para cumprir as especi-

ficações de resolução, amplitude de corrente para o est́ımulo elétrico no DUT, IS. A

resolução especificada pode constituir o ponto de partida para dimensionamento de

um dispositivo. De acordo com a expressão 4.3, o ganho do amplificador AV deve ser

dimensionado através dos valores pretendidos para a resolução e amplitude IS; para

o intervalo de medida de GDUT também especificado. O intervalo de tensão de inte-

gração ∆VREF deverá ser o maior posśıvel para a implementação. Quanto maior for

∆VREF, maior poderá AV, para a mesma resolução; significa que a tensão integrada

por cada ciclo da fonte será maior, aumentando a relação sinal-rúıdo do sinal na

entrada do comparador. As especificações de precisão do comparador podem ser

reduzidas, contribuindo para a redução de consumo.
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DUT 1

ST/4 = {0, 1, 0, 1} Vn,E1 Vn,E2

PT/2 = {1,−1}

AV

VnO,E1+
fS

VnO,E2

∫ VINT+

Figura 4.3 – Representação de entrada de rúıdo no sistema em dois pontos distintos, através

de Vn1 e Vn2.

4.1.4 Imunidade ao rúıdo

De forma análoga à da amplificação Lock-in, a estabilização chopper e o processo

de integração contribuem para a supressão de rúıdo durante o processo de medida.

Para analisar a caracteŕıstica de imunidade ao rúıdo consideram-se duas fontes de

rúıdo externas, Vn,E1 e Vn,E2, conforme a representação da figura 4.3, e ambas de

densidade espetral constante e unitária.

Para a topologia proposta, o ponto de maior vulnerabilidade para entrada de rúıdo

é no DUT, representado por Vn1, considerando que o DUT não pode estar isolado do

exterior. VnO,E1 corresponde ao rúıdo na sáıda do integrador causado exclusivamente

por Vn1, e a respetiva densidade espetral está representada na figura 4.4 para o

número de ciclos inteiros da fonte de corrente (NC).

Verifica-se que apenas o rúıdo na frequência da fonte de corrente não é suprimido.

Qualquer componente DC é cancelada, mesmo para um único ciclo da fonte, con-

firmando que qualquer offset introduzido pelo amplificador é cancelado. Todos os

harmónicos ı́mpares são moderadamente suprimidos devido ao conteúdo harmónico

de fonte de sinal.

O rúıdo Vn2, é também suprimido, embora com maior limitação porque não é

abrangido na estabilização por chopper, mas é apenas suprimido no processo de

integração. A figura 4.5 apresenta a densidade espetral de rúıdo na sáıda do inte-

grador VnO,E2, provocada exclusivamente por Vn2.
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Figura 4.4 – Espetro do rúıdo na sáıda do integrador após NC ciclos da fonte de corrente,

cuja entrada no sistema ocorre entre os choppers.
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Figura 4.5 – Espetro do rúıdo na sáıda do integrador após NC ciclos da fonte de corrente,

cuja entrada no sistema não ocorre entre os choppers.
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4.2 Implementação de um protótipo de medida

em tecnologia CMOS

O método de medida proposto foi implementado em tecnologia CMOS aplicando

blocos de processamento de condensadores comutados. O protótipo implementado é

constitúıdo por uma fonte de corrente bipolar, um amplificador de tensão diferencial,

um integrador, um comparador, um circuito de polarização e bloco de lógica de

controlo. A figura 4.6 apresenta o diagrama de blocos proposto, omitindo o circuito

de polarização.

DUT
∑

AV

Lógica de controlo

ComparadorIntegradorAmplificadorFonte de corrente

VCMP

SáıdaReset

Relógio

IS

Figura 4.6 – Diagrama de blocos do protótipo desenvolvido.

No sentido da minimização de consumo, a amplitude da corrente de sáıda da fonte

terá muito baixa amplitude, 250 nA, cuja ordem de grandeza é inferior à do limite

que garante a inocuidade para os tecidos biológicos vivos. Todos os sinais elétricos

a montante do integrador são também de muito baixa amplitude e devem, por

este motivo, ser processados por circuitos diferenciais. Caso contrário, os erros

introduzidos nos comutadores devido ao efeito de cargas acumuladas não podem

ser minimizados. O amplificador de tensão é de entrada e sáıda diferencial, e o

integrador é de entrada diferencial.

4.2.1 Especificações de medida

Pretende-se que o primeiro protótipo possa funcionar a diversas frequências até

25 kHz, para testar o desempenho em diferentes condições de frequência e corrente

de polarização. Uma vez que todos os sinais de relógio e de controlo necessários
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derivam do relógio externo, será simples testar a interface de medida para diversas

frequências, variando apenas a frequência do sinal de relógio. De forma análoga,

todas as correntes de polarização devem depender de um parâmetro que possa ser

controlado externamente, uma resistência, ou uma fonte de corrente.

Para o primeiro protótipo de medida, o ganho do amplificador não é um fator

definido por especificações de medida porque, em primeiro objetivo, pretende-se

validar o método de medida. Neste sentido procurou-se definir uma resolução abso-

luta de sáıda de valor 100. Procurou-se, no entanto, cumprir a resolução mı́nima de

10% para toda a gama de condutividade elétrica de tecidos biológicos, entre 2.5mS

e 14mS. Para uma amplitude de corrente IS de 250 nA, e para um intervalo de

integração ∆VREF mı́nimo de 200mV e máximo de 400mV, o ganho total máximo

em tensão foi definido, de acordo com a expressão 4.3, para 240.

Salienta-se que o ganho AV total da montagem corresponde ao produto entre o

ganho do amplificador e o fator de ganho do integrador. Fixando o fator de ganho

do integrador para 2, resulta no ganho máximo do amplificador para 120.

4.2.2 Fonte de corrente

A figura 4.7 apresenta o circuito esquemático da fonte de corrente implementada. A

fonte bipolar é baseada numa ponte H polarizada por um espelho de corrente.

A ponte H constitui um método simples e eficaz de transformar a fonte de corrente

unipolar em bipolar. Além disso, este método garante que para um número inteiro

de ciclos NC, a média de corrente de sáıda é nula sem necessidade da aplicação

de métodos para reduzir os erros de matching. Este aspeto é bastante importante

por dois motivos distintos. O primeiro tem que ver com o DUT, cujo processo de

transporte de cargas é realizado por iões, existe a necessidade de garantir o balanço

iónico nulo para garantir a inocuidade durante o processo de medida. O segundo

aspeto, tem que ver com a topologia do dispositivo de medida. Para que a rejeição

de rúıdo introduzido no DUT seja atenuado durante o processo de medida, de acordo

com a resposta apresentada na figura 4.1, as alternâncias positiva e negativa têm de

ter amplitudes simétricas.
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Figura 4.7 – Esquemático do circuito da fonte de corrente.

Os inversores constitúıdos por M5-M8 e o tranśıstor M12 evitam que a tensão nos

sinais de controlo da ponte H variem toda a tensão de alimentação, VDD, reduzido a

carga acumulada nas gates dos tranśıstores da ponte, que provocam picos de corrente

de sáıda nos instantes transitórios.

Dimensionamento

O espelho de corrente constitúıdo por M9 e M10 fornece a corrente de sáıda da fonte,

de 250 nA, amplificando a corrente de polarização, IP,FC, de 50 nA. As dimensões

destes tranśıstores foram definidas para que a impedância de sáıda de M10 seja

elevada, para que a fonte possa suportar flutuações em modo comum nos terminais

de sáıda sem prejudicar a simetria de corrente. Por outro lado, o espelho tem de ser

suficientemente rápido para gerar o sinal de corrente pulsado. Todos os restantes

tranśıstores têm a função de comutadores. Para que sejam rápidos e acumulem o

mı́nimo de carga, têm as dimensões aproximadamente mı́nimas que a tecnologia

permite. A tabela 4.1 apresenta as dimensões dos tranśıstores da fonte de corrente.

A figura 4.8 apresenta o sinal de sáıda da fonte IS, em conjunto com os sinais de

controlo E e SPN. O sinal de controlo SPN é complementar ao sinal SPN.

A tensão VDD mı́nima posśıvel que garante o correto funcionamento da fonte, ex-

cluindo a queda de tensão na DUT, equivale à soma das tensões dreno-source dos
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Tabela 4.1 – Caracteŕısticas dos tranśıstores da fonte de corrente.

Tranśıstor Tipo Dimensões W/L [µm/µm]

M1, M3 PMOS 0.8/0.35

M2, M4 NMOS 0.75/0.4

M5, M7 PMOS 0.7/0.35

M6, M8 NMOS 0.7/0.35

M9 NMOS 4/1

M10 NMOS 20/1

M11 NMOS 1/0.35

M12 PMOS 3/0.35
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Figura 4.8 – Resposta temporal da sáıda de corrente da fonte e dos sinais de controlo.

tranśıstores M12, M1, M4, M10. Uma vez que todos estes tranśıstores funcionam em

regime de saturação, a tensão mı́nima de alimentação da fonte de corrente será sem-

pre um valor baixo, não implicando restrições de alimentação para todo o sistema.

4.2.3 Amplificador diferencial

O amplificador diferencial estabelece a interligação entre o potencial gerado no DUT

e o integrador. Ele permite isolar o DUT para que o potencial gerado possa ser

integrado corretamente e pode também aplicar um fator de ganho, para cumprir as
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Figura 4.9 – Circuito esquemático do amplificador diferencial.

especificações de resolução de medida.

Para implementação de um amplificador diferencial com elevada impedância de en-

trada e baixa impedância de sáıda, foi escolhida uma configuração de dois andares

de amplificação e em malha aberta. O primeiro andar, de source comum permite a

obtenção do ganho em tensão e o segundo andar, de dreno comum constitui um buffer

para o primeiro andar. Para aplicação do método num dispositivo bio-implantável,

em que se considera um ambiente de temperatura estabilizada e para minimização

de consumo, optou-se por uma configuração em malha aberta. Desta forma, apenas

um andar de transcondutância permite obter todo o ganho pretendido por não exis-

tir realimentação. A figura 4.9 apresenta o circuito esquemático do amplificador

diferencial implementado.

Dimensionamento

O ganho total do amplificador é definido através do produto dos ganhos em tensão

dos dois andares, AV = AV1 · AV2. O primeiro andar é constitúıdo por um par

diferencial, por M1 e M2 com carga ativa, por M10 e M11. Nesta aplicação o sinal

diferencial de entrada será sempre muito pequeno, inferior a 100µV. Considera-se

que M1 e M2 têm o mesmo ponto de operação e que dividem o sinal de entrada. O

ganho do primeiro andar, por transcondutância, é definido por 4.4.
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Av1 = − gm1

gds1 + gds10
(4.4)

Re-arranjando a expressão 4.4 para dimensionamento através da metodologia gm/ID,

pode-se obter a expressão 4.5.

Av1 = −gm1

ID1

· (VA1∥VA10) (4.5)

VA1 e VA10 que, para o mesmo coeficiente de inversão, dependem apenas dos respe-

tivos comprimentos de canal. No entanto, o comprimento de canal influencia forte-

mente a velocidade máxima, considerando também o mesmo coeficiente de inversão.

A eficiência da transcondutância foi definida através da velocidade mı́nima necessária

para cumprir a frequência máxima de medida pretendida.

Para que possa ser aplicadas a técnica de layout de interdigitação corretamente,

estabeleceu-se um valor mı́nimo para a largura dos tranśıstores do par diferencial e

respetiva carga, que condicionou diretamente o coeficiente de inversão para cumpri-

mento de velocidade, e também, de forma secundária, a corrente de polarização total

necessária.

O ganho do segundo andar não pode ser considerado unitário devido ao efeito de

corpo, uma vez que VSB3 ̸= 0. O ganho é definido de acordo com da expressão 4.6.

Av2 =
gm3

gm3 + gmb3 + gds3
≈ gm3

gm3 + gmb3

=
1

1 + η3
(4.6)

O rácio transcondutância - efeito de corpo (η) pode ser obtido em função do fator

substrato n, de acordo com a expressão 4.7 [75].

η =
gmb

gm
≈ n− 1 (4.7)

Desta forma, para que o ganho não seja reduzido, M3 deve ser polarizado na região

em que n é máximo, ou seja, na inversão fraca, o resulta em η3 = 0.4. O ganho

deste segundo andar, AV2 será próximo de 0.74. Por consequência e para que o

ganho global seja de 120, AV1 deverá ser próximo de 160.
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Importa neste andar minimizar a impedância de sáıda, que é inversamente propor-

cional à soma de gm com gmb. Por este motivo e para maximizar gm , o comprimento

de canal para M3 e M4 foi fixado para o valor mı́nimo.

A carga de sáıda do amplificador será capacitiva e define a corrente de polarização

necessária os tranśıstores de sáıda. Em função da corrente necessária, a largura

dos tranśıstores é definida diretamente. A corrente de polarização de 40 nA permite

alimentar a carga máxima de 65 pF nas condições de frequência máxima de medida

e limite mı́nimo de condutância do DUT especificado. A tabela 4.2 apresenta as

caracteŕısticas dos tranśıstores do amplificador.

Tabela 4.2 – Caracteŕısticas dos tranśıstores do circuito amplificador.

Tranśıstor Tipo Dimensões W/L [µm/µm]

M1, M2 NMOS 11/0.8

M3, M4 NMOS 4/0.35

M5 NMOS 16/2

M6, M8 NMOS 12/2

M7 NMOS 32/2

M9, M10, M11 PMOS 6/0.9

Circuito de estabilização da tensão modo comum

A tensão modo comum de sáıda do amplificador é estabilizada por feedback, através

de circuito Common Mode Feedback (CMFB) adicionado ao circuito. Este cir-

cuito foi implementado através de condensadores comutados e está representado

na figura 4.10.

Este circuito não carece de nenhum ramo polarizado por corrente e toda a corrente

que consome refere-se à carga armazenada nos condensadores e nos switches. A

necessidade de relógio para este circuito não constitui dificuldade porque se pode

criar facilmente um sinal de relógio a uma frequência adequada a partir do relógio

de entrada. Este circuito tem, no entanto, a desvantagem de introduzir rúıdo no

amplificador devido à injeção de relógio e redistribuição de carga [81].
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Figura 4.10 – Esquemático do circuito CMFB inclúıdo no amplificador.

Os switches utilizados são constitúıdos por apenas um tranśıstor, do tipo N e com as

dimensões mı́nimas permitidas pela tecnologia. A tabela 4.3 lista a capacidade dos

condensadores e as dimensões dos tranśıstores que constituem os swich do circuito.

Tabela 4.3 – Caracteŕısticas dos componentes do circuito CMFB.

Componente Tipo Dimensões W/L [µm/µm] Capacidade [fF]

S1-S8 NMOS 0.5/0.35 -

C1, C4 CPOLY - 50

C2, C3 CPOLY - 250

Circuito de minimização de Offset

Apesar do offset de entrada do amplificador não ser acumulado durante o processo

de medida, devido à presença do chopper, o offset pode interferir no processo de

medida se o valor de contagem de medida corresponder a cada meio ciclo da fonte

de corrente, em vez de cada ciclo da fonte de corrente. Uma vez que se pretende

minimizar o consumo, aumentar a área dos tranśıstores do amplificador e a cor-

rente de polarização de forma proporcional para reduzir o offet não será a opção de

preferência.

O sinal pulsado da fonte de corrente, com pulsos alternados e espaçados por um

quarto de peŕıodo em que o sinal a amplificar deve ser nulo, permite que o ampli-

ficador seja integrado no sistema de medida através de um circuito comutado que

cancela o offset do amplificador, designado por auto-zero.

A figura 4.11 representa o circuito esquemático do circuito auto-zero, incluindo o
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Figura 4.11 – Circuito amplificador integrado num circuito auto-zero.

amplificador diferencial. Na fase 1, a entrada do circuito é desligada do caminho

de sinal e ligada à referência. Desta forma os condensadores armazenam a tensão

de sáıda do amplificador, que corresponde à tensão de offset do amplificador. Na

fase 2, os condensadores estão no caminho de sinal, subtraindo ao sinal a tensão de

offset do amplificador [69].

Os switches utilizados são constitúıdos por apenas um tranśıstor, do tipo N e com as

dimensões mı́nimas permitidas pela tecnologia. A tabela 4.4 lista a capacidade dos

condensadores e as dimensões dos tranśıstores que constituem os swich do circuito.

Tabela 4.4 – Caracteŕısticas dos componentes do circuito auto-zero.

Componente Tipo Dimensões W/L [µm/µm] Capacidade [pF]

S1-S6 NMOS 0.5/0.35 -

C1, C2 CPOLY - 1.85

A figura 4.12 apresenta a resposta temporal da sáıda e respetiva entrada do ampli-

ficador para os dois extremos do DUT especificados. Todos os sinais representados

são diferenciais e apresentam o funcionamento do amplificador, incluindo o circuito

de estabilização do modo comum e integrado no circuito auto-zero, com uma carga

capacitiva de sáıda de 2 pF.
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Figura 4.12 – Resposta temporal da sáıda do amplificador diferencial para os extremos do

intervalo de medida.

Layout do circuito amplificador

Todos os tranśıstores que constituem o caminho de sinal estão dispostos de forma

simétrica. O par diferencial de entrada e o respetivo espelho de carga, o andar de

corrente e espelho de polarização foram subdivididos em blocos de tranśıstores e

emparelhados alternadamente e de forma simétrica. Foram adicionados dois falsos

tranśıstores nas extremidades de cada bloco para igualar a vizinhança de todos os

elementos constituintes dos tranśıstores. O circuito de estabilização de modo comum

e o circuito de minimização de offset foram implementados de forma simétrica. A

figura 4.13 apresenta o layout do circuito amplificador completo com identificação

dos blocos constituintes.

4.2.4 Integrador

O integrador é o elemento chave da técnica de medida apresentada. Ele converte um

sinal de pequena amplitude num sinal de maior amplitude, com o inerente dispêndio

de tempo de medida. Idealmente, se o bloco integrador não introduzir rúıdo, a
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Figura 4.13 – Layout do circuito amplificador: 1 – circuito CMFB; 2 – amplificador; 3 –

circuito de minimização de offset.

relação sinal-rúıdo na sáıda será aumentada proporcionalmente ao número de ciclos

NC.

Uma vez que a entrada de sinal do amplificador é de pequena amplitude, será impor-

tante minimizar os erros introduzidos devido aos switches. Para o efeito, a entrada

de sinal do integrador é diferencial. O sinal de sáıda do integrador deve ter am-

plitude significativamente superior, reduzindo o efeito do rúıdo, bem como os erros

de offset introduzidos no sinal, a jusante do integrador. Por este motivo e com o

objetivo de minimizar o consumo de corrente, a sáıda do integrador não é diferencial.

O integrador adotado é um circuito comutado que é pouco senśıvel à limitação

de ganho do amplificador operacional que o integra e cancela o respetivo offset

de entrada através de dupla amostragem [78, 82]. Este circuito é apropriado para

aplicações de baixo consumo porque pode empregar um amplificador de menor ganho

e tranśıstores de menores dimensões possibilitando a redução de consumo. O circuito

citado foi adaptado para tornar a entrada diferencial. Esta alteração duplicou o

número de condensadores e switches. No entanto, não exige um amplificador opera-

cional totalmente diferencial e não implica um aumento de consumo significativo.

De acordo com o diagrama de blocos proposto (figura 4.6), justo a montante do



74 CAṔITULO 4. IMPLEMENTAÇÃO DE UMA INTERFACE DE MEDIDA PROTÓTIPO
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Figura 4.14 – Esquemático do circuito integrador com o chpper integrado na entrada.

integrador, o chopper permite inverter o sentido de integração, ou de outro ponto de

vista, retifica o sinal na entrada do integrador. Uma vez que o chopper é constitúıdo

apenas por quatro switch, poderá ser inclúıdo no integrador, adicionando apenas

dois swhitch ao circuito integrador. A figura 4.14 apresenta o circuito esquemático

do integrador.

O fator de ganho do integrador é dado pelo rácio C1/C2, é de dois, de acordo

com as especificações anteriormente apresentadas. Também neste circuito todos

os switches são constitúıdos por apenas um tranśıstor do tipo N e de dimensões

mı́nimas permitidas para a tecnologia. A tabela 4.5 apresenta as caracteŕısticas dos

componentes do integrador.

Tabela 4.5 – Caracteŕısticas dos componentes do circuito integrador.

Componente Tipo Dimensões W/L [µm/µm] Capacidade [pF]

S1-S12 NMOS 0.5/0.35 -

C1x, C3x CPOLY - 2

C2x CPOLY - 1
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Figura 4.15 – Esquemático do circuito amplificador operacional de Miller.

Amplificador operacional

O critério para a escolha do integrador é o de obter um produto ganho-largura de

banda (GBW ) mı́nimo necessário com o menor consumo de energia. Nesta aplicação

em particular, o offset de entrada do amplificador é anulado.

O critério de consumo justifica a preferência dos amplificadores com menor número

de ramos, destacando-se o amplificador de Miller, que com apenas dois ramos po-

larizados possui dois andares de ganho. Além disso, este amplificador permite a

operação em baixa tensão de operação. A figura 4.15 apresenta o circuito amplifi-

cador de Miller implementado.

Para cumprir um tempo de estabelecimento satisfatório, o amplificador deverá ter

um ganho de, pelo menos 100, ao dobro da frequência máxima do sinal de relógio,

originando GBW = 500 kHz, para uma carga capacitiva de 1 pF, que corresponde à

capacidade de realimentação do integrador.

Este amplificador pode ser analisado de forma simplificada como dois andares de

transcondutância em cascata. Adicionalmente e para cumprir estabilidade em malha

fechada, é adicionado um condensador de compensação, ligado entre as sáıdas dos

dois andares. O ganho total, para baixas frequências, AV0 é definido através da

expressão 4.8.
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AV0 = AV1 · AV2 =
gm1

gds2 + gds4
· gm5

gds5 + gds8
(4.8)

A estabilidade necessária, quantificada por uma margem de fase igual ou superior

a 60 o, é obtida quando o pólo não dominante é igual ou superior a 3 · GBW . [66].

GBW do amplificador é definido pelo seu pólo dominante, normalmente o pólo do

primeiro andar. GBW é definido de acordo com a expressão 4.9.

GBW =
gm1

2πCC

(4.9)

A frequência do pólo não dominante fND, do segundo andar é obtido de forma

semelhante, desprezando a capacidades parasita no nó de entrada do segundo andar,

de acordo com a expressão 4.10.

fND ≈ gm5

2πCL

, CP1 ≪ CC (4.10)

O critério de estabilidade pode ser transformado na expressão 4.11. Verifica-se

que será prefeŕıvel aumentar a transcondutância, face a CC, penalizando GBW o

mı́nimo posśıvel. Por outro lado, e porque é o segundo andar que alimenta a carga,

M5 deverá estar mais polarizado, então gm5 é superior, conduzindo à otimização do

amplificador.

gm5

gm1

≈ 3 · CL

CC

(4.11)

Fixando CC = CL/10 e através das expressões 4.10 e 4.11 obtém-se respetivamente

gm1 e gm5. Através dos valores de transcondutância são definidas as correntes de

polarização para os dois andares, através da expressão 3.6, resultando em ID1 =

12 nA e ID5 = 350 nA.

Através de diversas simulações da resposta temporal do integrador verificou-se que o

critério de estabilidade aplicado está sobre-dimensionado para este integrador comu-

tado. ID5 foi significativamente reduzida para 80 nA, enquanto que ID1 foi aumen-

tada para 17 nA. CC foi também ligeiramente reduzido. Estas alterações permitiram
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Figura 4.16 – Resposta de frequência do amplificador operacional em malha aberta sem

carga.

reduzir significativamente o consumo global sem comprometer o desempenho do in-

tegrador.

A figura 4.16 apresenta a resposta em frequência do amplificador implementado

compensado e não compensado, sem carga. A tabela 4.6 lista as caracteŕısticas dos

tranśıstores do amplificador implementado.

Tabela 4.6 – Caracteŕısticas dos componentes do amplificador operacional de Miller.

Componente Tipo Dimensões W/L [µm/µm] Capacidade [fF]

M1, M2 PMOS 20/1 -

M3, M4 NMOS 10/2 -

M5 NMOS 40/2 -

M6, M7 PMOS 8/2 -

M8 PMOS 16/2 -

CC CPOLY - 85

A figura 4.17 apresenta a resposta temporal do sinal da sáıda do integrador para
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Figura 4.17 – Resposta temporal do sinal de sáıda do integrador para DUT = 2.5mS e

para DUT = 14mS.

DUT = 2.5mS e para DUT = 14mS. Os respetivos sinais de entrada do integrador

estão apresentados na figura 4.12.

Layout do amplificador operacional

A figura 4.18 apresenta o layout do amplificador operacional. O par diferencial

(M1,2) e respetivo espelho de carga (M3,4) foram divididos em blocos de 16 e 8

elementos e dispostos de acordo com a técnica de interdigitação. O espelho de

polarização (M6,7,8) foi também dividido num bloco de 18 elementos e dispostos de

forma simétrica. Os blocos do amplificador operacional foram envolvidos por anéis

de guarda. Todo o amplificador foi também envolvido num anel de guarda do tipo N.

Seguidor de tensão

O desenvolvimento do protótipo incluiu um seguidor de tensão com a finalidade de

exteriorizar a tensão de sáıda do integrador. Embora não seja imprescind́ıvel, a
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Figura 4.18 – Layout do amplificador operacional: 1 – M1,2; 2 – M3,4; 3 – M5; 4 – M6−8;

5 – CC.

visualização da tensão de integração permite exteriorizar informação do funciona-

mento de praticamente todo o conversor; sendo assim importante para a fase de

testes do protótipo.

O seguidor de tensão permite isolar o exterior do circuito evitando a introdução

adicional de rúıdo, ou efeito de carga. Além disso, permite alimentar a capacidade

parasita do pad, que é superior à capacidade de carga do integrador. O amplificador

operacional utilizado é semelhante ao do integrador, embora com uma capacidade

de compensação superior, de 1.65 pF, e as correntes de polarização estão escaladas

num fator de 4.

Layout do circuito integrador

Os seis condensadores foram divididos em dois e foram dispostos de forma cruzada,

em relação ao sinal, para que os dois canais estejam expostos aproximadamente ao

mesmo rúıdo. Individualmente, os condensadores estão envolvidos por um anel do

tipo P e agrupados em dois, de caminhos opostos, envolvidos num segundo anel

do tipo N. Os switches foram agrupados em quatro grupos e isolados por anéis de

guarda do tipo N. A figura 4.19 apresenta o layout do circuito integrador.
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Figura 4.19 – Layout do circuito integrador: 1 – S1−8; 2 – C1; 3 – C3; 4 – amplificador

operacional; 5 – S9−12; 6 – C2.

4.2.5 Comparador

O circuito comparador constitui o bloco que permite terminar o processo de medida,

depois da tensão de sáıda do integrador variar entre duas tensões de referência es-

colhidas. Para ser integrado num sistema em tempo discreto e com a flexibilidade

de poder existir um sinal de relógio dedicado, a escolha natural será o emprego de

um comparador śıncrono. A figura 4.20 apresenta o circuito comparador implemen-

tado [66].

TRG

VO−

VI+

IP,CP

M2 VI−

VO+

M6M4
M5 M3

M1

Figura 4.20 – Esquemático do circuito comparador.
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Este circuito é constitúıdo, no essencial, por um par diferencial de entrada e a

respetiva carga com impedância negativa. A carga com impedância negativa por

realimentação positiva, proporciona ação regenerativa, mantendo o resultado da

comparação na sáıda. Os tranśıstores de bloqueio, M5 e M6, são colocados em

paralelo com a carga permitem a operação do comparador em baixa tensão.

A velocidade do comparador é a caracteŕıstica dominante para o seu dimensiona-

mento. O offset de entrada é um aspeto secundário porque origina um erro sis-

temático. O par diferencial de entrada foi dimensionado para maximização da

transcondutância para um determinado consumo. O comprimento de canal foi

definido para próximo do valor mı́nimo permitido. A largura foi definida para permi-

tir o correto layout. Os tranśıstores da carga têm um rácio W/L muito inferior para

minimizar a condutância de canal. A área, é no entanto, próxima da dos tranśıstores

do par diferencial. A tabela 4.7 apresenta as caracteŕısticas dos tranśıstores do com-

parador; o layout é apresentado na figura 4.21.

Tabela 4.7 – Caracteŕısticas dos tranśıstores do circuito comparador.

Tranśıstor Tipo Dimensões W/L [µm/µm]

M1, M2 PMOS 16/0.5

M3, M4 NMOS 6/1.5

M5, M6 NMOS 0.5/0.35

4.2.6 Circuito de polarização e de referência

O circuito de referência permite polarizar todos os blocos analógicos em função de

uma única corrente. Adicionalmente, o circuito de referência fornece a tenção de

referência principal para o amplificador e integrador e uma segunda referência para

o circuito comparador.

O circuito de referência consiste num circuito de transcondutância constante [83],

que permite definir uma corrente num espelho através de um elemento resistivo

exterior ao circuito, de forma independente da tensão de alimentação e da tempera-
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Figura 4.21 – Layout circuito comparador: 1 – M1,2; 2 – M5,6; 3 – M3,4.

tura. A partir desta referência, são espelhadas correntes para os blocos analógicos

constituintes do sistema. A figura 4.22 apresenta o circuito implementado.

O prinćıpio de funcionamento do circuito de polarização baseia-se em criar uma

diferença de potencial entre os terminais source, fixada por diferença de geometria

de dois tranśıstores, M5 e M6, que conduzem a mesma corrente e que têm as bases

ligadas 4.12.

VGS6 = VGS5 +RPE · IP (4.12)

Se a diferença de potencial gerada for conduzida por um elemento resistivo, embora

a corrente possa variar com a temperatura, a transcondutância permanece estabi-

lizada. Considerando a fraca inversão de canal em ambos os tranśıstores, transfor-

mando a expressão 4.13 obtém-se uma relação direta entre resistência e corrente.

IP =
n · UT

RPE

· ln
[
(W/L)5
(W/L)6

]
(4.13)

Transformando corrente para transcondutância, através da expressão 3.6, conclui-se

que a transcondutância do espelho de polarização fica estabilizada e independente

da temperatura, ao contrário da corrente 4.14.

Gm =
1

RPE

· ln
[
(W/L)5
(W/L)6

]
(4.14)
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Figura 4.22 – Esquemático do circuito de polarização e referência.

As dimensões de M5 foram definidas em função da corrente de polarização pre-

tendida, de 50 nA, das dimensões de M6 e para RPE ≈ 1MΩ. Os tranśıstores M2 e

M6 são parte integrante de espelhos múltiplos para polarização dos diversos blocos

analógicos.

O circuito de polarização apresentado pode estabilizar em dois estados posśıveis,

num dos quais, todas as correntes são nulas. Para garantir o estado ativo, foi

adicionado o tranśıstor M14, que permite forçar a polarização de todo o espelho a

partir do sinal de reset de entrada do conversor (R).

O circuito de referência consiste numa malha polarizada simples, constitúıda por

dois tranśıstores, M11 e M12, na configuração dreno comum. A transcondutância

destes tranśıstores foi maximizada, maximizado W/L, para minimizar a resistência

de sáıda para as referências. A tabela 4.8 apresenta as caracteŕısticas dos tranśıstores

do circuito de polarização e de referência.

4.2.7 Circuito de controlo

O bloco de controlo é responsável por gerar todos os sinais necessários para os

switch dos blocos analógicos. Tem como entradas o relógio principal, um sinal de

inicialização para garantir as condições necessárias no ińıcio da conversão e o relógio

principal e o sinal de sáıda do comparador para terminar o processo de conversão.
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Tabela 4.8 – Caracteŕısticas dos tranśıstores do circuito de polarização e referência.

Tranśıstor Tipo Dimensões W/L [µm/µm] Corrente* [nA]

M1, M2, M7 PMOS 40/2 50

M3, M4 NMOS 15/0.5 -

M5 NMOS 84/0.84 50

M6, M9 NMOS 16/2 50

M8 PMOS 30/2 37.5

M10 NMOS 60/1.7 220.6

M11, M12 NMOS 200/0.35 -

M13 NMOS 24/2 75

M14 NMOS 0.8/7.4 -

(*)Valores de corrente para um resistência exterior de 1MΩ.

Todos os sinais de controlo para os switch descendem do mesmo relógio de entrada,

possibilitando a alteração da frequência de medida, diretamente através da alteração

do sinal de relógio de entrada. A figura 4.23 apresenta o circuito esquemático de

controlo.

Este circuito sincroniza a fonte de corrente, o amplificador diferencial, o integrador

e o comparador após o bordo descendente da entrada Reset. A fonte de corrente e a

sáıda de contagem são desativados após o sinal de sáıda do comparador ser ativado.

Os blocos de atraso DL1 e DL2, são constitúıdos respetivamente por uma série de

20 e 40 inversores para gerarem, em conjunto com as portas OR, as fases de relógio

complementares e não sobrepostas, para os circuitos comutados da fonte de corrente

e do integrador.

Layout do circuito de controlo

O circuito de controlo foi desenhado com recurso às células fornecidas no kit de

desenho. O circuito foi disposto para que o conjunto ocupasse uma área aproxi-

madamente quadrada, para minimização de peŕımetro. Este bloco foi envolvido por

três anéis de guarda, dois do tipo N, separados por um anel duplo do tipo P para

reduzir a injeção de rúıdo para o substrato.
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Figura 4.23 – Esquemático do circuito de controlo.

4.2.8 Layout do protótipo

A disposição dos blocos obedeceu ao critério de afastar os blocos mais ruidosos

dos blocos em que o rúıdo seria mais prejudicial para o desempenho do sistema.

Desta forma, o bloco de controlo, a fonte de corrente e o circuito de estabilização de

modo comum do amplificador diferencial foram afastados do circuito de polarização

e referência, do integrador e do comparador. A figura 4.24 apresenta o layout do

protótipo, sem os pads para interligação com o exterior, que ocupa uma área total

de 0.0858mm2. A figura 4.25 apresenta o layout completo do chip, incluindo o anel

de pads para ligação ao exterior.

4.2.9 Simulação do circuito protótipo

Os resultados apresentados neste caṕıtulos são resultado da simulação do circuito

extráıdo após o layout do circuito. A figura 4.26 apresenta a resposta temporal das

tensões de referência e tensão de integração para quatro valores de condutância do

DUT.



86 CAṔITULO 4. IMPLEMENTAÇÃO DE UMA INTERFACE DE MEDIDA PROTÓTIPO
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Figura 4.24 – Fotografia do micro-circuito implementado com identificação dos blocos:

1 – fonte de corrente; 2 – amplificador; 3 – bloco de polarização e referência; 4 – comparador;

5 – Buffer ; 6 – bloco de controlo; 7 – integrador.

Figura 4.25 – Fotografia do circuito inclúıdo no interior do anel de pads desenvolvido.
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Figura 4.26 – Resposta temporal das tensões de referência e de integração para quatro

valores do DUT obtidas por simulação.

A linearidade de medida foi testada em três condições distintas de polarização e

frequência de medida:

• condições nominais: frequência de medida de 25 kHz e resistência de polari-

zação RPE = 1MΩ (IP = 60 nA);

• metade da frequência, 12.5 kHz, e polarização nominal;

• sobre-polarização, RPE = 820 kΩ (IP = 80 nA) e frequência nominal.

Nas condições nominais é verificada a maior resolução de medida, embora com um

erro de linearidade inferior a 10%. A figura 4.27 apresenta o resultado de medida N

para um varrimento do DUT em três condições de frequência e polarização distintas.

Reduzindo a frequência, ou aumentando a polarização do circuito, verifica-se que o

erro de linearidade foi eliminado, mas a resolução foi reduzida. Em ambos os casos o

consumo foi aumentado, uma vez que este é proporcional à corrente de polarização

e ao tempo de medida.
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Figura 4.27 – Sáıda de contagem N para um varrimento do DUT em três condições de

frequência e polarização distintas.

A resolução e gama de medida são parâmetros bastante limitados, no entanto, o

consumo de energia é também limitado. Para a polarização nominal, a potência

total consumida é inferior a 900 nW, para a alimentação nominal de 1.2V. A energia

total de uma conversão para a gama de medida, e a 25 kHz é inferior a 2 nJ.

4.3 Sumário

Foi desenvolvido e caracterizado um método de medição de condutância elétrica para

aplicação de muito baixo consumo e implementação em tecnologia CMOS. O método

emprega a técnica de estabilização chopper e amplificação Lock-in que contribuem

para reduzir os problemas de offset e rúıdo existentes nos dispositivos analógicos ou

mistos de baixo consumo.

Foi implementado um protótipo em tecnologia CMOS para validação do método de

medição de condutância elétrica apresentado. O protótipo foi dimensionado para a

gama de medida desde 2.5mS até 14mS e que pode ser alimentado à tensão de 1.2V.



5 Resultados
experimentais e discussão

Este caṕıtulo descreve os testes realizados com o ASIC protótipo implementado. O

protótipo foi implementado na tecnologia CMOS de 0.35µm, C35B4C3, da Austri-

amicrosystems, através do programa EUROPRACTICE por intermédio do Instituto

Fraunhofer.

O ASIC protótipo foi testado através de um circuito desenvolvido para o efeito. O

protótipo é, neste caṕıtulo, referido com dispositivo em teste (DUT) e a resistência

medida constitui uma referência.

5.1 Circuito de teste

O circuito gera os sinais de relógio e de inicialização, através de um microcontro-

lador, que recebe também a sáıda de contagem do protótipo. O circuito permite a

amplificação dos sinais analógicos envolvidos no processo de conversão acesśıveis ao

exterior e o ajuste da tensão de alimentação. O comando é realizado através de um

terminal série. A figura 5.1 apresenta um diagrama funcional do circuito de teste.

A corrente de polarização do protótipo pode ser medida por A1 ou A2, indiretamente

através do potencial respetivo V (GREF) ou V (RPE). Apesar do bloco protótipo

incluir um bloco de referência interno, o circuito de teste permite a aplicação de

89
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Figura 5.1 – Diagrama de blocos funcional do circuito de teste.

tensões ajustáveis externas, V1 e V2, para a tensão referência e tensão de comparação.

A alimentação pode ser estabelecida através de uma fonte fixa de baixo rúıdo (V3),

de 1.2V, ou variável (V4). A figura 5.2 apresenta uma fotografia do circuito de teste

implementado.

Figura 5.2 – Fotografia do circuito para teste do protótipo.

O circuito de teste permite realizar o protótipo para frequências de medida desde

1 kHz até 26 kHz. O intervalo de tempo entre o sinal Reset e o ińıcio de relógio é

configurável ente 1µs e 4ms.
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5.2 Resultados

A figura 5.3 apresenta a resposta temporal de dois dos principais sinais analógicos en-

volvidos na conversão acesśıveis ao exterior, I(GREF) e VINT, para uma condutância

referência de 256µS.
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Figura 5.3 – Resposta temporal dos sinais I(GREF) e VINT, para uma condutância referência

de 256µS.

Os sinais apresentados confirmam o correto funcionamento do protótipo: a corrente

de sáıda da fonte é um sinal quadrado bipolar, o integrador gera um sinal em rampa,

conforme a simulação, e verifica-se também que o processo de conversão termina

quando VINT cruza VCMP, o que implica que o comparador e a lógica de controlo

também funcionam corretamente.

No entanto, para as especificações iniciais de alimentação e polarização (VDD = 1.2V

e RPE = 1MΩ), testadas previamente, foi observada uma resolução reduzida que

se pode justificar com o ganho do amplificador diferencial. Uma vez que o ganho
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do integrador é definido com precisão através de um rácio de capacidades, o ganho

global excessivo só poderá ser devido a um ganho excessivo do amplificador diferen-

cial. O ganho do amplificador diferencial implementado, por transcondutância, é

senśıvel a variações de polarização e temperatura.

Para melhoria de desempenho, a tensão de alimentação VDD foi reduzida para 1.135V

e a resistência de polarização externa RPE foi reduzida de 1MΩ para 789 kΩ.

Medida de concentração

Nas condições de alimentação e polarização descritas, foram realizados três séries

de testes a 1 kHz, 5 kHz e 20 kHz para referências de condutância entre 100µS e

1479µS à temperatura de 26 ◦C. A figura 5.4 apresenta os valores médios de 150

amostras.
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Figura 5.4 – Valores médios de conversão, NP, para referências de condutância entre 100µS

e 1500µS realizadas a 1 kHz, 5 kHz e 20 kHz à temperatura de 26 ◦C.

O teste realizado revela a dependência de linearidade com a frequência. Os extremos

de frequência constituem os piores casos, resultando num erro de linearidade relativo

próximo de 14%. Contudo, foi obtido um erro relativo de 6.8% para a frequência

intermédia de 5 kHz.
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Medida de dispersão

A tabela 5.1 apresenta o desvio padrão (σ) das medidas realizadas, cujos valores

médios são apresentados na figura 5.4. Os dados apresentados revelam um aumento

sistemático do erro de repetibilidade ao longo da gama de medida. A dependência

deste erro com a frequência não é tão clara. Para os valores superiores da gama

de medida foi obtido menor erro para frequências mais elevadas. No entanto, esta

caracteŕıstica não é verificada para os valores inferiores da gama de medida.

Tabela 5.1 – Desvio padrão para as referências entre 100µS e 1500µS realizadas a 1 kHz,

5 kHz e 20 kHz à temperatura de 26 ◦C.

Frequência Condutância referência [µS]

[Hz] 100 149 196 256 372 499 767 1003 1479

1k 0.497 0.497 0.556 0.799 1.289 2.064 4.172 7.321 10.979

5k 0.458 0.447 0.398 0.740 1.350 1.893 3.686 6.088 9.503

20k 0.0 0.519 0.557 0.644 1.289 1.559 1.673 3.093 4.377

Para complemento da tabela 5.1, as figuras 5.5 apresentam os histogramas para as

referências de 1479, 767, 372 e 196µS realizadas a 5 kHz. Verifica-se sistematica-

mente que a probabilidade da sáıda ı́mpar difere significativamente da sáıda par

mais próxima. No entanto nenhuma paridade prevalece sistematicamente. Estas

caracteŕısticas foram também observadas para as frequências de 1 kHz e 20 kHz.

Consumo de energia

A corrente consumida no protótipo nas condições de teste a 26 ◦C é de 1.0325µA, ex-

cluindo o buffer para exteriorização da tensão de integração (VINT), por ser desneces-

sário e o circuito de referências de tensão, porque foram aplicadas referências exter-

nas. Para a tensão de alimentação aplicada (VDD = 1.135V) resulta numa potência
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Figura 5.5 – Histogramas para os valores referência obtidos à frequência de 5 kHz.

inferior a 1.173µW.

Amedida do consumo de energia foi realizada através da medida da corrente aplicada

à condutância referência e determinada através dos fatores de ganho dos espelhos

de polarização. Através deste método, o consumo do bloco de controlo e de todos

os elementos comutados não foi avaliado. No entanto, este consumo será sempre

de ordem de grandeza inferior devido às frequências de comutação aplicadas e à

simplicidade do bloco digital. O ampeŕımetro existente na placa de testes revelou-se
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ineficaz devido à baixa e irregular amplitude de corrente e também devido ao tempo

de conversão limitado.

Dependência com a temperatura

A dependência de medida com a temperatura foi avaliada através de outra série de

medidas para duas referências intermédias, GREF = 372µS e GREF = 767µS, entre

21 ◦C e 36 ◦C. As figuras 5.6 apresentam a dependência de conversão, NP, com a

temperatura através de valores médios. Verifica-se uma dependência elevada com a

temperatura. Num intervalo de 15 ◦C, a média de conversão varia aproximadamente

90% e 65% respetivamente para as referências de 767µS e 372µS.
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Figura 5.6 – Dependência da média de conversão, NP, com a temperatura, entre 21 ◦C e

36 ◦C.

O desvio padrão dos dados apresentados na figura 5.6 são apresentados na tabela 5.2.

Verifica-se de forma sistemática que o erro de repetibilidade é inferior para valores

de temperatura superiores.
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Tabela 5.2 – Desvio padrão para as referências de 767µS e 372µS entre 21 ◦C e 36 ◦C.

GREF Frequência Temperatura [◦C]

[µS] [Hz] 21 26 31 36

1k 6.72 4.19 3.35 3.09

767 5k 5.99 4.29 3.35 2.88

20k 4.99 3.65 3.22 2.54

1k 1.60 1.40 1.16 1.07

372 5k 1.66 1.36 1.27 1.09

20k 1.52 1.26 1.08 0.98

5.3 Análise e discussão de resultados

Os resultados obtidos revelam que o conversor implementado funciona corretamente

e que a técnica de medida empregue pode ser empregue num dispositivo de muito

baixo consumo. Assim sendo, e apesar dos testes não terem sido realizados nas con-

dições especificadas1, os resultados são considerados muito positivos para o primeiro

protótipo.

Gama de medida e condições de polarização

A realização dos primeiros testes para a gama de medida especificada inicialmente

de entre 2mS e 14mS revelou a ineficácia do conversor nesta gama. A alteração

para o intervalo de entre 200µS e 1400µS permitiu aumentar a relação sinal-rúıdo

nos blocos principais: amplificador diferencial e integrador. Para o mesmo efeito,

contribuiu também o aumento de polarização de todos os blocos analógicos de 50 nA

para 70 nA, através da redução de RPE.

1As condições de alimentação e polarização foram especificadas inicialmente durante a fase de
projeto: VDD = 1.2V, RPE = 1MΩ.
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As alterações descritas contribúıram para a redução de resolução de medida devido

ao aumento do ganho do amplificador diferencial e da própria gama de medida.

Para compensação, a tensão de alimentação foi reduzida para reduzir o ganho do

amplificador para obter uma resolução maior. Esta redução de ganho foi posśıvel

porque para VDD = 1.2V, o tranśıstor que polariza o amplificador (M7 da figura 4.9)

está na eminência de sair da saturação e de entrar em modo de operação linear.

Linearidade

A figura 5.4 revela que a linearidade obtida depende da frequência. A linearidade

deve ser afetada devido aos tempos de estabelecimento do amplificador e diferencial

e integrador e também devido a perdas por redistribuição de carga dos elementos

capacitivos dos mesmos blocos. A maior divergência dos valores para condutâncias

superiores sugere que a perda de linearidade deve-se essencialmente a perdas por

redistribuição de carga. Os valores médios para a menor condutância são pratica-

mente idênticos, embora superiores para a frequência mais elevada, sugerindo que

as perdas de linearidade por tempos de estabelecimento são mı́nimas.

Repetibilidade e imunidade ao rúıdo

A análise do desvio padrão revela melhor desempenho para frequências superiores.

Além disso, verifica-se o aumento do erro de repetibilidade ao longo da gama de

medida, conforme seria de esperar devido ao aumento da relação sinal-rúıdo do sinal

na entrada do amplificador diferencial.

Por observação dos histogramas representados nas figuras 5.5 (a), (b) e (c) pode-se

concluir que o aumento de resolução para o dobro por contagem dos meios ciclos da

fonte de corrente, relativamente aos ciclos inteiros, nem sempre se verifica na prática.

Para os valores inferiores da gama de medida a 5 kHz, observa-se que os valores de

sáıda (NP) pares têm probabilidades bem distintas que os ı́mpares. O mesmo ocorre

nas restantes frequências. No entanto, os histogramas dos ciclos inteiros de conversão

(figuras 5.7), têm em oposição, uma distribuição aproximadamente normal. Sobre

este aspeto julga-se que a caracteŕıstica de supressão do rúıdo, representada na
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figura 4.4, é obtida apenas para um número inteiro de ciclos da fonte de corrente.
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Figura 5.7 – Histogramas de ciclos inteiros de conversão obtidos a 5 kHz cujos histogramas

de meio ciclo estão representados nas figuras 5.5 (a) e (b).

No outro extremo da gama de medida, ou seja, quando o rúıdo introduzido é menos

significativo, e de acordo com a figura 5.5 (d), a contagem dos meios ciclos da fonte

de corrente para aumento de resolução é uma vantagem clara.

Dependência com a temperatura

O teste realizado revela que o erro de repetibilidade é inferior para temperaturas

mais elevadas. Contrariamente, a resolução diminui com a temperatura. A elevada

dependência com a temperatura deve ser parcialmente devida ao amplificador dife-

rencial. No entanto, o circuito de polarização existente deveria garantir a estabili-

dade da transcondutância em todos os blocos analógicos.

A dependência com a temperatura num dispositivo de medida é por prinćıpio uma

caracteŕıstica indesejável. No entanto, para a aplicação de inseminação artificial

descrita no primeiro caṕıtulo, esta dependência pode ser útil se for corretamente

caracterizada e validada experimentalmente. A temperatura corporal é também um
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parâmetro de interesse para indicação do momento de inseminação. Conforme a

dependência com a temperatura verificada, o valor de conversão é reduzido com o

aumento de temperatura. Assim sendo, um valor mı́nimo obtido é indicador direto

de um aumento de condutância elétrica e indireto por aumento de temperatura.

Uma vez que o máximo de condutância deve ocorrer quando a temperatura corporal

também é máxima, a dependência da conversão com temperatura pode contribuir

indiretamente para a eficácia da deteção do momento de inseminação artificial.

Consumo

O baixo consumo é considerado a principal vantagem deste método de medida

de condutância elétrica. A tensão de alimentação, VDD = 1.2V possibilita a ali-

mentação de um sistema alimentado a partir de apenas um único acumulador de

iões de ĺıtio, ou de outro tipo. Neste método, o consumo é proporcional ao tempo

de medida e consequentemente depende do próprio mesurando e da frequência de

medida.

Conforme os testes realizados, para uma determinada polarização, o aumento da

frequência de medida conduz ao menor consumo, sem que o erro de repetibilidade

aumente. Para a frequência de 20 kHz, o consumo máximo de energia por conversão

será inferior a 8 nJ, no limite superior de condutância de 1.5mS.

5.4 Resumo das caracteŕısticas do protótipo

Para terminar este caṕıtulo são apresentadas na tabela 5.3 as principais caracte-

ŕısticas elétricas do protótipo, de acordo com os testes realizados.

5.5 Sumário

O protótipo de medida de condutância elétrica foi testado através de um circuito

de testes desenvolvido para o efeito e em ambiente de temperatura controlada. As

condições de funcionamento do conversor foram alteradas, ao ńıvel da tensão de
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Tabela 5.3 – Principais caracteŕısticas elétricas do protótipo.

Parâmetro Mı́nimo Máximo Unidades

VDD 1.135 3.3 V

Corrente total média – 1.0325 µA

Gama de medida 100 1500 µS

Frequência de medida 1 25 kHz

funcionamento e corrente de polarização devido ao ganho excessivo do amplificador

diferencial.

Os dados obtidos experimentalmente revelam que o desempenho do protótipo é

modesto ao ńıvel da linearidade e da repetibilidade. A dependência com a tem-

peratura é também significativa, no entanto, o consumo de energia é extremamente

baixo. Através dos dados obtidos, o protótipo implementado valida a aplicabili-

dade do método de medição e do próprio circuito protótipo para as aplicações com

elevadas restrições de energia.



6 Conclusões
e trabalho futuro

Foi apresentado e descrito um método de medida de condutância elétrica que pode

ser implementado em sistemas de muito baixo consumo de energia. O método,

baseado em técnicas de processamento analógico simples, em tempo discreto ou

cont́ınuo, pode ser implementado num único circuito integrado em tecnologia CMOS

e alimentado através de baixa tensão.

O método apresentado, que se baseia numa técnica desmodulação śıncrona e inte-

gração, permite a aplicação de técnicas de cancelamento de offset que favorecem

o desempenho sem aumento significativo de consumo. A aplicação da técnica de

estabilização por chopper permitiu a simplificação da fonte de corrente e contribui

para a redução de rúıdo de baixa frequência introduzido no sinal. Além disso, esta

técnica e a técnica de dupla amostragem aplicada no integrador são determinantes

para a minimização de consumo do conversor porque permitem a implementação

dos blocos analógicos com tranśıstores de menores dimensões e proporcionalmente,

menor consumo.

O método foi testado através da implementação de um protótipo em tecnologia

CMOS de 0.35µm. Embora com desempenho modesto ao ńıvel da repetibilidade, o

protótipo pode ser alimentado com uma tensão de 1.2V, com consumo total inferior

a 1.2µW.

101
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Apesar da caracteŕıstica teórica de supressão de rúıdo proveniente da unidade em

análise proporcionada por integração (4.4), os resultados experimentais sugerem

que esta caracteŕıstica pode ter sido reduzida. São descritos os dois fatores que se

julga serem responsáveis desta ineficácia: primeiro, o integrador implementado é

discreto no tempo e tem uma largura de banda suficiente apenas para a frequência

do sinal de medida. Devido à limitação da largura de banda, o integrador pode não

ter a capacidade de supressão de rúıdo para frequências superiores à frequência de

medida. De outra forma, a implementação do integrador em circuitos comutados tem

a caracteŕıstica de gerar rúıdo, que pode afetar não só os sinais que são processados,

mas também as correntes de polarização, podendo contribuir também para a redução

da supressão de rúıdo. Ambos os fatores podem ser reduzidos, mas sempre com o

custo de aumento do consumo. O primeiro fator pode ser reduzido empregando um

integrador de tempo cont́ınuo e de largura de banda de várias ordens de grandeza

superior à frequência de medida. O segundo fator pode ser reduzido aumentando a

área dos tranśıstores dos principais blocos do sistema.

A possibilidade do conversor funcionar a uma tensão tão baixa e o baixo consumo

de energia da ordem das dezenas, ou mesmo unidades de nano-Joule por conversão,

poderá viabilizar o desenvolvimento de um sistema encapsulado bioimplantável para

deteção do momento de inseminação artificial em gado bovino. O dispositivo, de

pequenas dimensões, deverá incluir dois elétrodos na superf́ıcie da cápsula, um trans-

missor por radiofrequência e um elemento de colheita e armazenamento de energia.

Poderá ser estudada a inclusão do sistema no chip de identificação animal. Para esta

aplicação espećıfica, a afirmação de que a dependência de conversão com a tempera-

tura poderá contribuir para a eficácia da deteção deverá ser validada experimental-

mente.

Devido à diversidade de transdutores resistivos existentes, a técnica de conversão

apresentada pode ser aplicada em diversas áreas. A caracteŕıstica de baixo consumo

constitui um contributo para viabilizar a implementação de redes sensoriais. A

agricultura de precisão é um exemplo concreto em que um elemento sensorial poderá

medir exposição solar, temperatura e o teor de água no solo.
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Trabalho futuro

O protótipo implementado validou o método de medida e a sua aplicabilidade para

sistemas de muito baixo consumo. Contudo, há aspetos ao ńıvel de implementação

que devem ser melhorados. Para uma aplicação genérica de medida de condutância,

e independentemente das especificações de medida, para reduzir a dependência com

a temperatura, o ganho do amplificador diferencial deverá ser fixado através do rácio

das dimensões dos tranśıstores entre o par diferencial de entrada e a respetiva carga,

que deverá ser em d́ıodo. Em alternativa, poderá ser implementado um amplificador

comutado com ganho definido através de um rácio de capacidades.

A resolução do dispositivo poderá ser melhorada através da possibilidade do conver-

sor de realizar mais do que uma sequência de integração entre as duas referências,

em vez de uma única. A existência do chopper na entrada do integrador permite,

através da inclusão de um segundo comparador e alterações no bloco de controlo,

inverter o sentido de integração. A figura 6.1 apresenta a resposta temporal do sinal

de integração numa posśıvel solução.
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Figura 6.1 – Resposta temporal da tensão de integração (VINT) com múltiplas sequências

de integração entre duas referências.

A adição de um segundo comparador não só permite aumentar a resolução, como

também aproximar as duas tensões de referência sem comprometer a resolução.

Este aspeto pode ser importante devido à posśıvel baixa tensão de alimentação e

consequentes restrições no circuito que gera as tensões referência.

Para término deste documento e conclusão geral, fica a convicção de que o método
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de conversão de condutância elétrica apresentado pode constituir um passo impor-

tante para a evolução de muitos dos dispositivos sensoriais autónomos devido à

possibilidade de implementação monoĺıtica e às caracteŕısticas de baixo consumo

associados.
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