
Aula 20 
 
Conversão AD e DA – Técnicas (Continuação) 

 
 

Conversor A/D Tipo Redistribuição de carga 
 
 Esta técnica é particularmente adequada para implementação em 
tecnológica CMOS. A figura A.20.1 um esquema simplificado de um 
circuito de um conversor tipo redistribuição de carga. Este utiliza uma 
fileira de capacitores com peso binário, um comparador de tensão e 
chaves analógicas; o controle lógico, ambém necessário, por 
simplicidade não é mostrado na figura. 

 

 Para entender o principio de funcionamento deste circuito 
utilizamos um conversor de 5 bits; o capacitor CT tem a função de fazer a 
terminação à fileira de capacitores, fazendo a capacitância total seja igual 
a um valor de 2C. 

 
Figura A.20.1 Conversor A/D de redistribuição de carga 



 Exercício: Determine o valor de CT. 
 

 A operação do conversor pode ser dividida em três fases distintas: 

 

• Fase de Amostragem; 

• Fase de retenção; 

• Fase de redistribuição de carga. 

 

Fase de Amostragem 
 
 Nesta análise utilizamos a figura A.20.2 como referência. Na fase 
de amostragem, todas as chaves S1 a ST, e a chave SB está fechada, 
conectando, portanto, os terminais superiores de todos os capacitores ao 
terra e fazendo vo igual a zero. Enquanto isso, a chave a S  está conectada 
à entrada analógica vA. Portanto, a tensão de entrada vA aparece 
armazenada na capacitância total equivalente 2C, resultando numa carga 
armazenada de valor igual a 2C vA. Logo, durante é tomada uma amostra 
de vA e uma quantidade proporcional de carga é armazenada na fileira de 
capacitores. 

 

 
SB fechada SA, conectada à vA, S1 até ST também conectadas à vA. Carga armazenada = 2CvA 

Figura A.20.2 Fase de amostragem. 



Fase de retenção 
 
 Durante a fase de retenção, veja figura A.20.3, a chave SB é aberta 
e as chaves S1 até ST são ligada para o lado do terra. Assim, os terminais 
superiores dos capacitores da fileira ficam em circuito aberto (somente 
ligados ao comparador que deve ter alta impedância de entrada), 
enquanto seus terminais inferiores são aterrados. Como não há caminho 
para descarga, a carga dos capacitores permanece constante com o total 
de 2CvA. Isso significa que a tensão nos terminais superiores dos 
capacitores deve se tornar -vA. Finalmente, observe que, durante a fase de 
retenção, SA está conectada em VREF, preparando-se para a fase da 
redistribuição de carga. 

 
  

 
 
SB aberta 
S1 até ST conectadas ao terra 
Carga armazenada continua = 2CvA 

SA conectada à Vref (preparando para a fase seguinte) 

     

Figura A.20.3 Fase de retenção. 



Fase de redistribuição 
  
 Na fase de redistribuição de carga, ilustrada na figura A.20.4, 
primeiro a chave S1 é conectada a VREF. O circuito consiste, então, em 
VREF, um capacitor C e uma capacitância total para o terra de valor C. 
esse divisor capacitivo faz com que a uma incremental de valor VREF/2 
nos terminais superiores da fileira de capacitores. Assim, teremos uma 
tensão resultante de VREF /2 – vA na entrada do comparador. É deixado 
como exercício para o aluno mostra isso. 

 
 Agora, se vA for maior que VREF/2, a tensão nos terminais 
superiores da fileira de capacitores permanece negativa, o que significa 
que a saída do comparador continuará em nível baixo indicado para o 
circuito de controle que S1 deve continuar em sua nova posição. Se, no 
entanto, vA for menor que VREF/2 então a tensão nos terminais superiores 
da fileira de capacitores se tornará positiva fazendo com que, agora, a 
saída do comparador vá para o nível alto indicando ao circuito de 
controle para que a chave S1 volte para a sua posição de terra. 

 

 
 

Figura A.20.4 Fase de reditribuiçao. 
 



Resumo do funcionamento. 
SB continua aberta 
S1 até ST continuam conectadas ao terra 
Carga armazenada continua = 2CvA 
S1 conectada à Vref, v0 negativo ou positivo? 
Se v0 negativo S1 fica na posição Vref (MSB=1) 
v0 positivo S1 volta na posição GND (MSB=0) 

S2 conectada à Vref ... 

 

 Uma vez que o posição da chave S1 está definida, e assim, o bit 
MSB, a próxima etapa é a definição do 2-SB numa maneira semelhante 
ao conversor A/D tipo aproximação sucessiva. Note que agora a tensão 
no terminal da fileira superior dos é igual a  vO – VREF/2. Essa fase 
começa em conectar a chave S2 em VREF, o que faz uma tensão 
incremental de valor igual a VREF/4 aparecer uma nos terminais 
superiores dos capacitores. (É deixado como exercício para o aluno 
mostra isso) Se a tensão resultante for negativa a saída do comparador 
está no nível baixo indicando ao circuito de controle que,  S2 deve ser 
deixada em sua nova posição; caso contrário, S2 volta para a sua posição 
de terra. E assim, está definido o 2-SB. Esse processo acontece até que 
todas as chaves de S1 até S5  tenham sido operadas. 

 

 Pode ser visto que, durante toda a fase de redistribuição de carga, a 
tensão nos terminais superiores dos capacitores diminuirá 
incrementalmente até zero menos o erro de quantização. A posição das 
chaves na conclusão dessa fase fornece a palavra digital de saída. 

 

 A precisão desse método de conversão A/D é independente do 
valor das capacitâncias parasitas entre os terminais inferiores dos 
capacitores e o terra. Este método é razoável em precisão e conversor 
com resoluções entre 10 e 12 bits podem ser facilmente implementados. 

 

 



 Exercícios: 
 

1) Considere o conversor de redistribuição de carga de 5 
bits, mostrado na figura A.20.1, com VREF =4 V. Qual é 
a tensão incremental que aparece nas placas superiores 
dos capacitores quando S5 é chaveada? Qual é a tensão 
máxima de conversão desse conversor? Se vA = 2,5 V, 
que chaves estão conectadas à  VREF ao final da 
conversão. 

2) Expresse o erro de quantização máximo de um 
conversor A/D de N bits em termos de seu bit menos 
significativo (LSB) e em termos de sua entrada 
analógica máxima VFS. 

 

  

   

Conversão DA 
  

 Os conversores D/A são constituídos de: 
 
• Circuito de referência; 

• Circuito que atribui pesos binários ao valor da corrente de referência; 

• Chaves controladas pelos bits da palavra digital de entrada; 

• Conversor corrente-tensão. 

  

 



Circuito básico usando resistores com peso binário 
 
  A figura A.20.5 mostra um circuito simples para uso em 
conversores D/A de N bits. O circuito consiste em uma tensão de 
referência VREF, N resistores com peso binário R, 2R, 4R,... 2N-1R, N 

chaves de dois sentidos S1, S2, S3,... SN  e um amplificador operacional 
(Opamp) com sua resistência de realimentação Rf. 

 

 

 

 
  

Figura A.20.5 Um conversor D/A de N bits usando uma rede resistiva 
em escala com peso binário. 

 

 

 As chaves são controladas são controladas por uma palavra de 
entrada digital D, de N bits, 
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em que b1, b2, ... bN são os coeficientes dos bits que podem ser 1 ou 0. 
Observe que o bit bN é o bit menos significativo (least significant bit – 
LSB) e b1 é o bit mais significativo (most  significant bit – MSB).  

 

 Exercício: Mostre que a voltagem de saída do conversor D/A da 
figura A.20.5 é dada por: 
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 Exercício: Para o conversor D/A indicado na mesma figura, indica 
as principais fontes de erro. 

 

 

 Uma grande desvantagem da rede de resistores em escala de peso 
binário é que, para uma grande quantidade de bits, a diferença entre as 
maiores resistências e as menores se torna muito elevada. Isso aumenta a 
dificuldade em manter a precisão dos valores dos resistores. Há um 
esquema mais conveniente utilizando uma rede resistiva chamada R-2R. 

 

 Escala R-2R 
 

 A figura A.20.6 mostra o diagrama básico de um conversor D/A 
utilizando uma rede R-2R. Devido a pequena diferença entre os valores 
das resistências, essa malha é geralmente escolhida em comparação à 
escala binária discutida anteriormente, especialmente para N > 4. A  
operação da escala R-2R é direta. Primeiro, pode-se mostrar, começando 
da direita para a esquerda, que a resistência à direita de cada no, como 
aquela denominada X, é igual a 2R (é deixado como exercício para 
mostrar). Logo, a corrente circula para direita, afastando-se de cada nó é 
igual à corrente que circula para baixo em direção ao terra e o dobro 



dessa corrente flui para o nó proveniente do lado esquerdo. 

 

 Segue que 
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 Assim, como na rede resistiva em escala binária, as correntes 
controladas pelas chaves têm pesos binários. A corrente de saída total io 
será, portanto dada por 
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onde D é a palavra digital de entrada. 

 

 

 
 

Figura A.20.6 Configuração do circuito básico de um conversor D/A 
utilizando uma rede R-2R. 



A implementação de um circuito prático 
 
 Uma implementação prática de um conversor D/A, utilizando uma 
escala R-2R, está mostrada na figura A.20.7. O circuito utiliza 
transistores bipolares para gerar as correntes constantes de peso binário 
I1, I2, I3, .... IN, que são chaveadas entre o terra e o terra virtual do Opamp 
somador de saída (não mostrado). Podemos mostrar primeiro que as 
correntes, I2, I3, .... IN, possuem, na realidade, pesos binários, com I1 
correspondendo ao MSB e IN correspondendo ao LSB do conversor. 

 

 Começando com os dois transistores mais da direita, QN e Qt, 
vemos que, se eles forem casados suas correntes de emissor serão iguais 
e representadas por IN/α.  

 

 O transistor Qt foi incluído para proporcionar uma terminação 
adequada a malha R-2R. A tensão entre a linha da base dos TBJ’s e o nó 
N será 
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em que VBEn é a tensão emissor base de QN. Como a corrente que circula 
através do resistor R conectado ao nó N é (2IN/α), a tensão entre o nó B e 
o nó (N-1) será  
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Supondo, por um momento, que VBEn-1 =VBEn, vemos que uma tensão de 
(4IN/α)R aparece na resistência 2R no emissor de QN-1. Portanto, terá 
uma corrente de emissor de (2IN/α) e uma corrente de coletor de e (2IN), 
duas vezes a corrente de QN. Os dois transistores terão valores iguais de 
VBE  se as áreas de suas junções de emissor tiverem dimensões na mesma 
proporção de suas correntes, o que normalmente é feito na prática. 

 

 Procedendo do modo anterior, podemos mostrar que  
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com a suposição de que as áreas de junções base emissor de Q1 até QN 
são escalonadas com peso binário. 

 

 É deixado como exercício para o aluno verificar que a corrente I1 é 
igual a corrente de referência IREF. 

 

 



 
 

Figura A.20.7 Uma implementação prática do circuito do conversor D/A 
utilizando uma rede em escala R-2R. 

 

 

 
 
 
 
 



Chaves de corrente 
  
 Cada uma das chaves de dois sentidos do circuito do conversor 
D/A da figura A.20.7 pode ser implementada por um circuito como 
mostrados na figura A.20.8, que mostra uma chave Sm. Nessa figura, Im 
representa a corrente qe circula no coletor do m-ésimo transistor. O 
circuito é uma par diferencial com a base do transistor de referência Qmr 
conectada a uma tensão cc conveniente de polarização, VPOLARIZAÇÃO, e o 
sinal digital representando o m-ésimo bit bm aplicado na base do outro 
transistor Qms. Se a tensão que representa bm for maior VPOLARIZAÇÃO por 
uma centena de mV, Qms entrará em condução e Qmr em corte. A 
corrente do bit Im circulará através de Qms para a linha de saída, na qual 
temos a corrente total. Entretanto, quando bm for baixo, Qms estrará em 
corte e Im circulará através de Qmr para o terra. 

 

 Esta chave pode ser implementada com transistores MOSFET em 
uma tecnologia BiCMOS. 

 
Figura A.20.8 Implementação do circuito da chave com transistores TBJ. 


