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Resumo

Técnicas de Compensação da Corrente de Entrada em Amplificadores

Operacionais

0 trabalho propõe duas técnicas de compensação da cor

rente de polarização de amplificadores operacionais utilizáveis

nas configurações inversora e não inversora. Una análise qualita-

tiva ê feita dos problemas de deriva com a temperatura, e ê apre-

sentado , como aplicação prática, a construção de um seguidor de

tensão para medidas em alta impedância.

Abstract

Compensation Techniques for Operational Amplifier Bias Current

Two techniques are proposed for the compensation of

the input current on operational amplifiers that can be used on

inverting and non-inverting configurations. By made «qualitati-

ve analysis of temperature drift problems^ and w pwaewt» as a

practical application, the construction of a voltage follower for

high impedance measurements*^~f



I - Introdução

A medição de correntes da ordem do picoampère ou me-

nos é uma arte que exige componentes e cuidados especiais [lj .

Devido ao estado incipiente em que se encontra a industria de

instrumentação de pesquisa no pais, certos componentes de uso

mais especializado não são encontrãveis no mercado interno, e

importá-los torna-se, cada vez mais, uma tarefa difícil. Portan

to, urge que se desenvolva técnicas, que apesar de não represen

tarem o estado da arte internacional, nos permitam obter resul-

tados comparáveis, com os recursos que dispomos. Ê dentro desse

espirito que nos dispusemos a escrever esta nota.

II - Aplicação de Amplificadores Operacionais na Medição de Pe-

quenas Correntes

O surgimento do amplificador operacional integrado,

no mercado internacional, há ITK .os de duas décadas, provocou uma

profunda revolução nas técnicas de medição em DC e baixas fre-

qüências. O baixo custo desse novo componente aliado a uma maior

estabilidade de ganho e deriva de tensão, que sõ as estruturas mo

nolíticas podem oferecer, propiciou uma infinidade de adapta -

ções e novas aplicações. Em função de nossas aplicações analiza

reinos duas estruturas básicas: o conversor corrente-tensão, e o

seguidor de tensão; aquele permite realizar um amperímetro e es

te um voltimetro quase ideais.

0 circuito básico de uma transimpedãncia (conversor

corrente-tensão) utilizando um amplificador operacional esta í-

lustrado na fig.l. Este circuito realiza para todos os fins prá

ticos, um medidor de corrente ideal.
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Desprezando-se o efeito de I^^ obtemos rapidamente,

para um amplificador ideal [2

Vo = - R I (1)

se levarmcs em conta o efeito de I . a equação (1) é ógora ex-

pressa como:

vo - " R I +

Portanto, vemos que o efeito da corrente de entrada ou de polari-

zação I , do amplificador operacional acrescenta um termo de er

ro constante ã tensão de salda Vo da transimpedancia. Este erro

não pode ser simplesmente cancelado por duas ou mais medidas di-

ferentes visto que, I , depende da temperatura na pastilha ;nonc

litica, cor>o veremos adiante. Logo o caminho que resta 5 minimi-

zar I_ol em relação a I,quer pela escolha de um componente de me

lhor performance , quer pela compensação de I . de um componente

de uso geral. Esta última foi a alternativa que escolhemos.

Outro problema básico de medida elétrica que requer

a minimização de I , é a medida de tensão em fontes de impedân-

cia muito alta. Neste caso usamos o amplificador operacional na

configuração de seguidor de voltagem \2] conforme ilustrado na

figura 2.

Do circuito obtem-se, imediatamente, para um amplify

cador ideal com Vn_ * 0,

v. - v " • Jpol
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Vemos, novamente, que o efeito causado pela corrente

I , i um erro constante acrescentado à tensão de salda Vo = V

que se desejava.

Dos operacionais existentes no mercado nacional apre

sentando corrente de entrada baixa,existem três tipos principais

os bipolares com transistores superbeta, os de entrada MOSFET e

os de entrada JFET.

Os bipolares são representados pela família do

LM108 [3] , LM308,e apresentam correntes de entrada da ordem do

nanoampère com pequeno coeficiente de temperatura.

Os populares CA3130 e CA3140 {TJ são amplificadores

operacionais com entrada a MOSFET e apresentam correntes de en-

trada de alguns picoampêres. 0 coeficiente de temperatura de

Ipoj_ é elevado devido aos diodos zener de proteção cuja corren

te inversa é essencialmente I ,.
pol

Os tipos LF357, LF13741[3] e TI080 [5] são operacio-

nais com entrada JFET. Estes dispositivos apresentam corrente

de entrada da ordem de uma dezena de picoampêres e coeficiente

de temperatura elevado, visto que, a corrente de entrada desses

operacionais é causada por junções inversamente polarizadas.

Resumindo, vemos que os dispositivos existentes no

mercado cobrem uma faixa em que Io_n esta compreendida entre
—12 -8 -

10 e 10 A. Entretanto, existem algumas aplicações especiais

como: medição de potencial eletroquímico com microeletrodos ou

eletrodos especiais de alta impedãncia (>Gft), medição de ener -

gia e dose com câmaras de ionízação, medição de diferença de potencial eletrostãtico, e outros, que exigem dispositivos com

correntes de entrada da ordem do fentoampêre (10~ A) ou me-

nos. É nestes casos e noutro:: ité mais corriqueiros que podemos
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usar com vantagem as técnicas descritas a seguir.

III - Descrição das Técnicas

A corrente de entrada de amplificadores operacionais

com entrada a JFET exibe um comportamento do tipo:

S K í t ) e k t

onde K(t) ê uma função que varia muito mais lentamente com a

temperatura que a exponencial, Eg é a energia de gap do semicon-

dutor, k ê a constante de Boltzmann e T a temperatura absoluta.

h equação (4) tem a mesma forma que a corrente inversa numa jun

çao PN, como não poderia deixar de ser, visto que, a corrente

de porta de um JFET é a corrente inversa de uma junção PN [6j .

Ne caso dos amplificadores com entrada a MOSFET CA3130 eCA3140,

a. expressão tem a mesma forma porque os diodos zsner de prote -

ção que estão conectados entre a porta e a fonte .tos FETs [4]

contribuem com uma corrente inversa várias ordens de grandeza

maiores que a corrente de porta dos FETs, mascarando assim o e-

feito destas.

Para os amplificadores com entrada a transistor bi-

polar a expressão que relaciona a corrente de entrada com a tem

peratura teria uma forma muito mais complicada do que (4) por-

crue esta agora depende da forma com que o &_ dos transistores

varia com a temperatura e do coeficiente de temperatura da fon-

i.o de corrente que polariza o par diferencial de entrada. F.EÍ.R

último depende da topologia de circuito adotada pelo projeti: Í

o que acarreta diferenças entre os diversos tipos. Entretanto



o que necessitamos não são expressões exatas de difícil obten-

ção e aplicação muito restrita, mas comportamentos gerais que

nos permitam fazer comparações entre diversas famílias de dis-

positivos. A fig.3 nos mostra a comparação entre o LM108 (bipo

lar) e um operacional con entrada a FET típico (CA3140 por e-

xemplo). 0 comportamento de outros operacionais com entrada bi

polar não difere muito do LM108 o que garante a tipicidade d

componente escolhido.

Observe-se o comportamento bem diferente das du •

famílias de ampliflcadores operacionais. 0 tipo com FET na en-

trada tem uma corrente de polarização, a 259C, quase duas or-

dens de grandeza menor que a bipolar. Entretanto, como o coef:L

ciente de temperatura deste é muito menor que daquele, vemos

que as duas correntes se equiparam a cerca de 859C de tempera-

tura ambiente. Além disso o sinal de 31 ,/9T é diferente nos
pol

dois casos. Em virtude desses fatos, qualquer método de compen

sação da corrente de polarização de amplificadores operacio -

nais deve observa-los com especial atenção, ou seja, a estrutu

ra de compensação deve ter um comportamento bastante similar ao

do operacional para que logremos um resultado pouco sensível

com respeito ã temperatura. Ê precisamente neste ponto, quees

truturas propostas \j~] anteriormente falharam.

Neste trabalho propomos duas técnicas: uma delas pa

ra aplicação na configuração inversora e a outra para a compen

sação de seguidores de voltagem.

Ilia - Compensação de configurações inversoras

0 circuito que se aplica a esta configuração está i_

lustrado na fig.4.
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Por inspeção direta, desprezando a tensão residual,

obte~os:

Rl
= T —CT* + T \

BI (I BI + XB2J R,

Como todos os parâmetros do segundo termo à direi

de (5> são positivos, vemos que ê possível anular I^Q, ^edi

te escolha adequada da razão R,/R2. Se os amplificadores op-

cionais ocupam a mesma pastilha Camplificadores duais;,

I = I' = I '' '••v

31 •"• B I B2

Consoquenteirtsnte,

• ^ = 2 ( 7 )

Portanto, a razão H-,/R9 é aproximadamente 2 sendo

que o valor exato obtem-se medindo I . e ajustando um dos dois

resist ore;;. Entretanto, nos falta ainda um critério para fixar

o valor dos rosistores.

Para podermos desprezar o efeito da tensão residua],

(offset) dos operacionais é preciso que R-I^'RI + 1 B 2 ^ >> V"s

(V,)r. tipicamente alguns rcilivolts), além disso para evitar a

saturação de A,, temos que faz. r R, (I' + I-.J , na faixa uti-
*- 1 BI BZ

lizável de temperatura ambiente, menor que V -3 volts, onde

V c a tensão de alimentação do operacional. Na maioria dos ca

sos uma escolha entre lOOmV e IV satisfaz, devendo entretanto

o projetista, caso deseje otimizar a performance do circuito ,

proceder a uina análise mais cuidadosa.



E importante observar ainda que o conjunto dentro do

tracejado na fig.4 emula um amplificador operacional cujas ca -

racteristicas essenciais, à exceção de I D O l na entrada inverso-

ra e Vo (que é agora a soma algêbrica de V o g e V ) , são as

mesmas de A. ou A . Para se evitar que o circuito de compensa -

ção de I , interaja com A., era freqüências altas pode-se colo -

car um capacitor C em paralelo com R- tal que

R C r l seg (8)

isso eliminará eventuais instabilidades.

III.b- Compensação de seguidores de tensão

A fig.5 mostra o circuito apropriado a este caso.

Desprezando os efeitos das tensões residuais dos o-

peracionais, rapidamente obtemos:

R,
Tpol I ' B 1 " IB2 ÍT

Se os amplificadores operacionais são duais, então

temos

logo,

= XB2

(11)
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Aqui, novamente, a seleção do resistor R implica nos

smos cuidados mencionados anteriormente» ou seja. tornar

>> Ves e e v i t a r~ s e a saturação de A_, que agora ocorrera

para V. + I-JR, = v -3V. Observe-se, agora, que a tensão de saí

da V9 só ê afetada pela tensão residual de A. V , logo:

V =

Consequentemente, apenas dois ajustes se fazem necessário--;, o

um dos resistores - anula a corrente I—QI - e a tensão r̂ s;;.i;.

V do amplificador operacional A.. Analogamente ao caso ante -

rior, pode se fazer necessária a adição de um capacitor C em pa-

ralelo com R., para evitar instabi 1 idades.

IV - Verificação Experimental

Estas técnicas tem sido utilizadas por nós, em vá-

rios circuitos e protótipos de laboratório e, inclusive, num in£

trumento de linha comercial [8j , tendo apresentado resultados

bastante satisfatórios no que tange a reprodutibilidade, estabi-

lidade e coeficiente de temperatura. Em alguns casos conseguimos

atê 10.000 vezes de redução na corrente de entrada de amplifica -

dores operacionais bipolares. C claro que níveis de compensação

dessa ordem só são obtidos mediante cuidados especiais na sele -

ção de componentes, quer em qualidade, quer em casamento, nos a-

justes e na montagem física do circuito. Um cuidado importante é

evitar-se ao máximo a dissipação de potência no estágio de saída

dos operacionais, pois isso acarreta a formação de fontes térmi-

cas dentro da pastilha com inevitáveis gradientes de temperatura

na mesma [9!.



Para ilustrar melhor a performance dessas técnicas/

apresentamos na fig.6 o circuito completo de um seguidor de ten

são que empregamos em medidas de pH com um eletrodo de vidro

combinado.

O circuito é alimentado com duas baterias de 9V. Os

resistores devem ser todos de película metálica e os capacito -

res de plástico. 0 terminal de entrada e a entrada inversora do

LH308 de cima devem ser levantados em pinos de teflon. Deve-se

tomar cuidado também ei a as entradas do yA7141 e a entrada in-

versora do LM308 principal (do meio) usando de preferência a-

néis de guarda. 0 conector de entrada deve ser isolado com te-

flon e o circuito deve ser colocado em uma caixa metálica.

A seqüência de ajustes ê a seguinte:

a) Com a entrada em curto liga-se um voltímetro digital com re-

solução de IQOJJV na saída e ajusta-se o AJ ZERO TENSÃO até ob-

ter-se o nulo.

b\ Abre-se a entrada e conecta-se «ro resistor de lGft(lO'ft) em

paralelo com um capacitor de lnF de entrada para a terra. Agora,

cada milivolt lido no voltímetro representa lpA de corrente na

entrada. Experimenta-se então vários resistores de valor próxi-

mo a 1QM em RET ate que se obtenha inr valor da corrente possí -

vel de ser anulado com o AJ CORRENTE, Em seguida, solda - se o

resistor no circuito evitando ao máximo aquece-lo. Ligue o am -

plificador e deixe-o se estabilizar por 10 min e retoque então

o AJ CORRENTE atê otter o nulo.

A fig.7 ilustre' as medidas que fizemos de I-, versus

temperatura.

Vemos que na temperatura ambiente conseguimos uma

redução de praticamente 10.000 vezes na corrente de entrada do
i

LM308. Observe-se que a. corrente aproximadamente dobra a cad<
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dez graus, indicando que o resíduo da compensação ê do tipo cor-*

rente inversa de junção. Como os transistores de entrada do

LM308 são bipolares isto indica que conseguimos compensar comple

tamente a corrente de recombinação na base e na região de carga

espacial de junção base-emissor do transistor [6], restando ape-

nas uma componente parcialmente compensada de ICBO. Esta, varian

do exponencialmente com a temperatura, geraria o efeito observa-

do.

V - Conclusão

Apresentamos dois métodos que permitem usarmos ampli-

ficadores operacionais comuns existentes no mercado em aplica-

ções especiais que exigem componentes de baixa corrente de entra

da. Como vimos num exemplo pratico apresentado a performance ob-

tida ê bastante boa, conseguindo-se reduções da corrente de polari.

zaçao de até 10.000 vezes, com coeficientes de temperatura pra-

ticamente idênticos aos dispositivos especiais (FETs). Não foram

feitas medidas de estabilidade versus tempo, mas resultados obtl

dos anteriormente [8] nos permitem confiar que os circuitos são

tão estáveis quanto cs operacionais com entrada a FET que eles

pretendem substituir. Obviamente o preço a pagar por tudo isso i

um ajuste cuidadoso.

Ás técnicas são bastante poderosas e acreditamos que

seja possível compensar a corrente de amplificadores operacio-

nais a FET cerca de 100 a 1.000 vezes, o que permitiria obter - se

correntes de entrada compatíveis com os melhores dispositivos a

ponte de varactores.



- 11 -

vi - Agradecimentos

Queremos expressar nossos agradecimentos ao Prof.

José Eugênio Rangel Marins pelas discussões úteis que tivemos

ao longo da confecção do presente trabalho.



- 12 -

VII - Bibliografia

[l]- Keithley; "Electrometer Measurements", Cleveland, Ohio

(1977).

pf|- J.G. Graeme, G.E. Tobey, L.P. Huelsman; "Operational am -

plifiers-Design and Applications", Mac Graw Hill Kogakusha,

Tokyo (1971).

[3]- National Semiconductor; "Linear Integrated Circuits Handbook".

[<]- RCA Solid State Division - folha de dados.

[5]- Texas Instruments - folha de dados

{f}- Andrew S. Grove/ "Physics and Technology of Semiconductor

Devices" John Wiley, New York (1967).

[73- National Semiconductor - Application Note n9 A-1-29 (1969) .

QQ- Analog.Instrumentos Analógicos Digitais Ltda - rood. M3513.

A.P. Brokav and M.P. Timko, IEEE J.Solid State Circ. SC-10,

n9 6 (1975).



- 13 -

pa

Fig. 1

r
1
1
I

f
i "
1
1
L _

r—1
1 *~

N FONTE

) D E -TENSAO

j

0



- .14 -

HA)
IO*7

10'

IO4 0

IO"

JSOÍ

/

/
/
FET

/ ;

<
/

í

/
/

r
f

- —

-50 -25 O 25 •>': 75 100 125
Tl°C)

ílg. 3

POL=O

= Vos
Al

Fig. «



- 15 -

[POLÍO

Fig. 5

RET* ,500k

ENT.

AJ CORRENTE

1,07k**
1,07k**

SAIOA

9V AJ ZERO TENSÃO

* Resistor escolhido em tes

** Resistores casados (Ik a

Fig. 6



- 16 -

UJ

20

10
9
8
7

c

K

4

3

2

1

//
1/1/

/
1

1IT
f

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

T(°C)

Fig. 7


