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Resumo:  Este trabalho apresenta o desenvolvimento 

de um circuito para a obtenção das características 

elétricas de circuitos osciladores em anel, de maneira a 

facilitar a extração das informações, e assim estas 

extrações serem realizadas com o aparato experimental 

disponível no Centro Universitário. 
 

1. Introdução 
 

Os semicondutores impulsionaram diversos avanços 

nas áreas de comunicações; computação; assistência 

médica; sistemas militares; transporte; energia limpa e 

inúmeras outras aplicações, dando origem a novas 

tecnologias que prometem transformar a sociedade para 

melhor, contudo, acredita-se que o maior potencial dos 

semicondutores ainda está por vir[1]. 

Dentre as tecnologias de transistores que mais 

contribuíram para este avanço está a CMOS 

(Complementary Metal Oxide Semiconductor), que 

permite a construção de transistores nMOS (transistores 

MOS com canal do tipo n) e pMOS (transistores MOS 

com canal do tipo p) em uma mesma pastilha de circuito.  

Parte desta grande evolução da tecnologia CMOS se 

deu graças à sua redução das dimensões dos transistores 

MOS, principalmente o comprimento (L) e a largura (W) 

de canal, resultando em circuitos mais velozes, com 

maior quantidade de funções executadas por área 

consumida. Porém, com esta diminuição expressiva a 

tecnologia fica mais suscetível e vulnerável a alguns 

fenômenos secundários parasitários, que degradam seu 

funcionamento, conhecidos como efeitos de canal curto. 

Como exemplos dessa degradação temos a redução da 

tensão de limiar, aumento da inclinação de subliminar, 

redução da mobilidade de baixo campo [2]. Para avaliar 

a velocidade de uma tecnologia CMOS utiliza-se o 

circuito oscilador em anel. 

O circuito oscilador em anel consiste em alguns 

estágios de inversores lógicos associados em série, pois 

para um único inversor lógico somente sua frequência de 

operação seria muito elevada para nos testes obter o 

tempo intrínseco de propagação, entre o sinal de entrada 

e o sinal de saída, e com isso os testes para o circuito 

teriam um custo elevado, visto a dificuldade nos testes 

por conta dos equipamentos necessários.[3] 

Então diminui-se esta frequência de operação quando 

no mesmo circuito oscilador em anel utiliza-se um 

número n de estágios de inversores lógicos, e para cada 

aumento em n números de estágios, sua frequência de 

operação é diminuída proporcionalmente, devendo este 

número estágios n ser ímpar para garantir que o sinal na 

entrada de cada inversor do anel seja comutado 

inversamente ao sinal que o originou, gerando assim esta 

oscilação espontânea e independente.[3] 

Entende-se que com este resultado, deixa-se de operar 

com uma frequência elevada, passando de uma ordem de 

GHz para uma ordem de MHz, facilitando e diminuindo 

os custos dos testes. 

Contudo para a obtenção das características elétricas 

de circuitos osciladores em anel, foi necessário o 

desenvolvimento de um circuito capaz de fornecer maior 

corrente ´para polarização das capacitâncias do 

osciloscópio, e ao mesmo tempo manter na sua saída as 

formas de onda e parâmetros amostrados do oscilador em 

anel sem que ocorra distorções. 
 

2. Características do circuito Oscilador em 

Anel analisado 
 

Os transistores nMOS e pMOS que compõem o 

circuito inversor CMOS possuem comprimento de canal 

(LN e LP) de 180 nm e larguras de canal WN=240 nm e 

WP=600 nm, respectivamente. O circuito oscilador em 

anel possui 31 estágios, todos com dimensões idênticas 

às do inversor CMOS. Para obter a forma de onda do 

sinal de saída do oscilador em anel, mantendo a sua 

integridade, a entrada de um dos estágios do anel foi 

também ligada a três inversores CMOS, cada um com o 

dobro da capacidade de corrente do anterior. O sinal de 

saída desse último inversor é ligado ao terminal de acesso 

externo do circuito. 

A Figura 1 apresenta a fotografia em vista superior do 

circuito integrado (test chip) projetado e fabricado na 

tecnologia CMOS de 180 nm de dimensão mínima, da 

empresa United Microelectronics Corp (UMC). Nesta 

figura também estão indicados os 12 transistores nMOS 

(TN1 a TN12) e pMOS (TP1 a TP12) fabricados, o 

circuito inversor CMOS e o oscilador em anel, indicados 

como INV1 e RO1, respectivamente: 
 

 
 

Figura 1. Vista superior do circuito integrado contendo estruturas de 

teste RO1 (Ring Oscillator), fabricado com a tecnologia da UMC de 

180 nm de dimensão mínima 
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Apesar da inserção dos três inversores CMOS 

mencionados, a conexão direta entre o terminal de saída 

do oscilador em anel e o osciloscópio não foi possível, 

dadas as altas capacitâncias de entrada do osciloscópio e 

a baixa capacidade de corrente do último estágio inversor 

CMOS anterior ao terminal de saída. Como alternativa, 

desenvolveram-se circuitos para acoplamento da saída do 

oscilador e a entrada do osciloscópio, para visualização 

da forma de onda de saída do oscilador em anel. 

3. Análise dos circuitos desenvolvidos 
 

Foram projetados dois circuitos com dois modelos de 

amplificadores operacionais, sendo o amp op THS-3091, 

com capacitância de entrada de 1.4 pF, com largura de 

banda de 210 MHz, e altíssimo Slew Rate (velocidade de 

resposta do amplificador) de 7300 V/μs, e o amp op LTC-

6268-10 com baixa capacitância de entrada de 0.45pF, 

largura de banda de 4 GHz, e Slew Rate de 1500 V/μs. 

 

 
 

Figura 2. Desenho esquematico dos circuitos. 

 

No teste do primeiro circuito, conforme figura 3, 

utilizando-se um gerador de função para se obter um sinal 

com características conhecidas, e desta maneira poder 

verificar na saída do circuito se houve qualquer tipo de 

distorção, o resultado obtido foi satisfatório, como 

mostra a figura 4 da forma de onda amostrada na saída 

do circuito: 

 

 
 

Figura 3. Circuito utilizando THS-3091 elaborado com conexões 

BNC, sem blindagem (vista superior) 

 
Figura 4. Sinal amostrado na saída do Circuito projetado utilizando 

componente THS-3091, para um sinal na forma senoidal de 210 MHz 

fornecido na entrada pelo gerador de funções.  

Nos testes executados pode-se verificar seu correto 

funcionamento até a frequência de operação de 210 MHz, 

posterior a isso houve atenuação e observou-se sua 

limitação em banda passante 

Posteriormente foi realizado um outro teste com o 

segundo circuito, para a frequência de operação com o 

equipamento disponível, neste teste as formas de ondas 

de entrada e saída também foram idênticas, comprovando 

o funcionamento do circuito projetado, como mostra a 

figura 5:   

 

 
 

Figura 5. Teste realizado com equipamento mais simples disponível, no 

circuito utilizando componente LTC-6268-10 

. Para o segundo circuito utilizando o amp op 

LTC6268-10 foi observado seu correto funcionamento 

até a frequência disponível de 10 MHz. 

Portanto, para melhores resultados restaram dispor de 

novos testes, diretamente no circuito oscilador em anel 

que se pretende analisar. 

 

4. Conclusões 

 
 Ao final deste trabalho conclui-se que, se 

comparando os dois circuitos, o primeiro circuito 

utilizando o amp op THS-3091 possui maior limitação 

quando se trata de aumento na frequência dos testes, já o 

segundo circuito utilizando o amp op LTC6268-10 

teoricamente tem um range maior para frequências de 

entradas mais elevadas, portanto, mostrando-se mais 

eficiente para o uso desejado em amostragem e obtenções 

das informações no circuito oscilador em anel. 
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