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RESUMO 

 

A proposta deste trabalho consiste no desenvolvimento de três blocos 

essenciais de um phase locked loop (PLL), que será utilizado em um 

transceptor ZigBee com frequência de operação de 2,4GHZ, e fará parte um 

uma banco de modelos de protocolos de rádio frequência RF geridos pela 

Universidade de Brasília – UnB. Os blocos projetados serão o Phase 

Frequency Detector (PFD), a Charge Pump e o Loop Filter. Num primeiro 

momento será feita uma pesquisa bibliográfica para encontrar os melhores 

modelos utilizados em projetos de alta frequência com especial atenção aos 

modelos utilizados no projeto de tranceptores ZigBee. Será feita a modelagem 

dos blocos utilizando o Verilog-AMS e a simulação dos blocos desenvolvidos, 

desta forma, permitindo a analise comportamental e identificar as 

funcionalidades dos mesmos. O projeto será desenvolvido com a tecnologia de 

TSMC 0.18µm e as ferramentas CADENCE serão utilizadas para a simulação e 

validação dos blocos projetados.  

Palavras Chaves: PLL, Charge Pump, Loop filter, PFD, Protocolo Zigbee, Top-

Down, Radiofrequência.   
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ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to design and model three essential building blocks 

of a phase locked loop (PLL); the Phase Frequency Detector (PFD), the Charge 

Pump and Loop Filter. This PLL will be used in a ZigBee transceiver with 

operating frequency of 2.4GHz. This project is part of an effort of the FGA 

researchers, aiming the development of a library with high level models of RF 

building blocks and transceivers used in traditional RF protocols. The design will 

follow a traditional top-down methodology, using Verilog-AMS language for the 

high level models. Therefore at the beginning the high level models will be 

developed, aiming to extract the blocks specification. Then, the blocks will be 

designed in the transistor level for, at the end, the layouts can be generated. 

The project will be developed using the 0.18μm CMOS TSMC technology 

installed in the CADENCE tools. 

Keywords: PLL, Charge Pump, Loop filter, PFD, Zigbee Protocol, Top-Down, 

Radio Frequency. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente a utilização de redes sem fios (wireless) em diversos tipos 

de aplicações se tornou comum visto sua praticidade e facilidade de 

utilização em ambientes adversos e que necessitam de uma rede de 

comunicação e monitoramento. Desta forma a rede wireless vem 

substituindo gradativamente as redes a cabo devido as suas vantagens 

como a flexibilidade, visto que, pode aumentar a área de cobertura e 

alcançar de lugares aonde as redes a cabo não chegam, facilidade de 

instalação, redução de custos e a possibilidade de utilizar diversas 

topologias objetivando a redução de custos e maior flexibilidade da mesma. 

 

1.1 ZIGBEE 

 O desenvolvimento da tecnologia possibilitou uma infinidade de 

protocolos de redes sem fios, cada um com características e públicos alvos 

distintos, dentre elas podemos citar os padrões Wi-Fi, Bluetooth e o ZigBee. 

Cada uma com características que as tornam distintas entre si. O protocolo 

802.11 (WiFi) possuí alta taxa de transferência se comparado ao Bluetooth 

e ZigBee, entretanto possui um alto consumo de energia, já a tecnologia 

Bluetooth possui média transferência de dados possibilitando a troca de 

imagens e vídeos, entretanto possui limitações na quantidade de 

dispositivos conectado, visto que, só pode ser conectados a sete 

dispositivos simultâneos, além  do alto consumo de energia, já o protocolo 

802.15.4 (ZigBee) possui uma baixa transferência de dados se comparado 

as duas tecnologias supracitadas, contudo possui um baixo consumo de 

energia sendo até 100 vezes menor que no Bluetooth, assim, podendo 

funcionar ininterruptamente por longos períodos. A tecnologia também 

possibilita a conexão de mais de 65mil dispositivos simultaneamente. A 

tabela 1 mostra o comparativo entre essas três tecnologias.  
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Características Técnicas ZigBee WiFi Bluetooth 

Frequência de Trabalho (MHz) 2400/868/915 2400 2400 

Alcance de transmissão (m) 10~100 100 10 

Velocidade de transmissão (kbps) 20/250 11000 1000 

Numero máximo de nós 65000 32 8 

Autonomia Muito Alta Média Baixa 

Consumo Baixo Alto Muito Alto 

Tabela 1: Comparação Técnica entre Dispositivos de Transmissão sem fio (Campos, 2014).  

 

  Diferente das tecnologias WiFi e Bluetooth, que possuem uma 

frequência padrão em todo o mundo, o padrão ZigBee possui três 

frequências de operação dependendo de onde o dispositivo será utilizado 

(915MHz nos EUA, 868MHz Europa e 2,4GHZ no restante do mundo). 

Possuindo uma transferência de dados de até 250 Kbps e densidade de nós 

da ordem de 65 mil, o que o torna um dispositivo ideal para redes de 

sensores sem fio. 

O protocolo ZigBee foi desenvolvido pela ZigBee Aliance, um grupo de 

empresas que trabalham em conjunto para desenvolver um protocolo para o 

estabelecimento de redes que pudessem ser utilizadas em diversos 

ambientes, com meio ambiente, industria comercio dentre outros, foi 

projetado para implementar a mash networking a seus conjuntos de 

funcionalidades. Esta funcionalidade é utilizada em aplicações onde se 

pretende efetuar a transmissão de dados entre nós que estão fora do 

alcance um do outro. Desta forma, os dados são transmitidos para nós 

intermediários que fazem o redirecionamento das informações até chegar 

ao seu destino. (Saleiro et AL. 2010)  

 

1.2 TOPOLOGIAS  

 Antes de entrar nas topologias da rede, vale ressalta os tipos de 

dispositivos que podem coexistir em no protocolo IEEE 802.15.4. Existem 
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dispositivos Full Function Device (FFD) caracterizado por funcionar como 

coordenador da rede e Reduced Function Device (RFD) caracterizado por se 

comunicar com o coordenador da rede. O protocolo faz distinção de três 

dispositivos lógicos são eles: coordenador, router e endpoit. Cada um deles 

com funções específicas: (Silva, 2007) 

Coordenador: E o dispositivo responsável por formar a rede, além de fazer a 

manutenção da mesma. Só existe um dispositivo desse por rede, contudo ele 

pode fazer o link entre outras redes.  

Router: Permite que mais nós se agrupem a rede, desta forma, aumentando o 

seu alcance físico, pode fazer funções de controle e monitoramento.  

Endpoint: Permite o controle e monitoramento por meio de dispositivos 

associados a eles com sensores. É o que consome menos energia.  

O ZigBee pode utilizar três tipos de topologias: estela, arvore e malha, 

que está escrita na figura 1.  

 

Figura 1: Topologias de rede (Campos, 2014) 

 

Na topologia estrela o coordenador controla toda a rede, desta foram 

fazendo uma comunicação direta com todos os outros dispositivos.  

Já a topologia malha os dispositivos coordenadores e routers são livres 

de enviar informações para qualquer dispositivo da rede, deste modo, a 

centralização da rede é menor, o que possibilita a expansão da rede sem 

grandes dificuldades.  
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A topologia arvore e muito semelhante à malha. Entretanto, ela 

estabelece uma estrutura hierárquica. 

Desta forma nota-se que o protocolo ZigBee possibilita a implementação 

de várias topologias, dotando os dispositivos de grande versatilidade e 

possibilidade de expandir o tamanho da rede com facilidade se comparado a 

outras tecnologias. 

1.3 APLICAÇÃO  

 Um dos grandes desafios do Brasil é o tratamento de esgoto. Segundo 

pesquisas do IBGE, apenas 44,8% dos municípios brasileiros não possuem 

sistemas de coleta seletiva ou tratamento de esgotos. Dos municípios que 

possuem alguma política de tratamento de resíduos, apenas 8% possuem 

unidades de tratamento (Tose, 2010). 

 Um dos métodos mais utilizados para o tratamento do esgoto é a 

utilização de lagoas de estabilização e lagoas de estabilização com aeração. 

São construídas com diques de terra onde o esgoto entra em uma das 

extremidades e saem do outro lado. A única diferença entre as lagoas é que a 

areada possui dispositivo de que oxigena a lagoa, desta forma, auxiliando no 

tratamento. Contudo no Brasil as ETE (estações de tratamento de esgoto) não 

possuem um sistema eficiente de monitoramento das suas unidades de 

tratamento, desta forma, dificultando o controle operacional das estações.  

Um exemplo que consta na literatura e da automação da ETE Camburi, 

que pertence a Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN). A 

estação é do tipo lagoa estabilizadora, e possui três lagoas sendo que a 

primeira possui um sistema de aeração. Essa lagoa possui 18 aeradores 

superficiais sendo treze de 12KW e cinco de 15KW. A estação de tratamento 

possui uma vazão de 300 L/s. (Tose, 2010) 

Mesmo com todos esses equipamentos a estação não possuía um 

sistema de monitoramento de suas atividades. Desta forma, foi utilizado o 

protocolo ZigBee para monitorar seu funcionamento. Na unidade foram 

utilizados segundo (Tose, 2010) foram instalados:  

 Coletores de amostras automatizados;  
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 Dispositivos temporizadores;  

 Medidores, transmissores, registradores, desta forma, oferecendo 

confiabilidade e segurança operacional;  

 Monitoramento remoto da planta;  

 Sensores de temperatura e umidade do ar;  

Na ETE Camburi foi utilizado a arquitetura de rede tipo malha como oito 

nós no sistema inteiro, o protocolo ZigBee possibilita essa flexibilidade de 

tamanho da rede e quantidades de nós para um único coordenador. Na 

unidade de tratamento foram feitos testes de campo para medir o alcance do 

sinal, levando em conta a área de atuação dos sensores ser de 

aproximadamente 1,2Km².   

Como o sucessor do teste a rede de nós sensores foi montada na 

estação, onde foram escolhidos três aeradores superficiais para monitoramento 

(nós 2, 3 e 4), a sala elétrica para acionamento desses conjuntos (nó 5), a 

elevatória de circulação interna (nó 7) e um kit móvel para ser utilizado em 

qualquer local da estação. Além do nó coordenador (1) e o nó roteador (8), 

responsável por concentrar e disponibilizar os dados via protocolo TCP/IP. A 

figura 2 mostra as dimensões da lagoa e as disposições e configurações 

escolhidas para a instalação dos kits (Tose, 2010).  

 

Figura 2: Disposição dos nós sensores na ETE Camburi (Tose, 2010) 
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O desenvolvimento de todo o projeto foi feito como um kit de 

desenvolvimento do Arduino e placas com o padrão ZigBee para a transmissão 

dos sinais. Deste modo foi desenvolvido um projeto para automação da 

estação utilizando a tecnologia ZigBee, visto a qualidade do protocolo, como 

baixo consumo de energia  e quantidade elevada de nós do sistema.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

 Este capítulo trata do funcionamento básico do PLL, e sua utilidade 

prática em projetos eletrônicos. Também aborda-los de maneira introdutória 

todos os blocos que o compõem, explicando o seu funcionamento e 

importância dentro de um PLL.  

 O capitulo também abordará os dois tipos de PLL, os Inteiros e 

Fracionários e a partir disso definir a melhor topologia para um projeto de PLL 

para a tecnologia ZigBee.  

 Por fim será descrito detalhadamente os três blocos que serão o foco 

principal deste trabalho, o PFD (Phase Frequency Detector), o LP (Loop Filter) 

e o Charge Pump, e por fim será proposta uma topologia para cada um deles.  

 

2.1.  PLL (Phase Locked Loop) 

O PLL (Phased Locked Loop) consiste em circuito de realimentação 

negativa, cujo, o objetivo é sincronizar um sinal de saída, gerado por um 

oscilador interno, com um sinal de referência, tanto em frequência como em 

fase. Quando o PLL está sincronizado (locked), o erro de fase entre os sinais 

do oscilador e o sinal de referência é zero. (Gomes, 2007)  

 O PLL básico utilizado neste trabalho é apresentado da figura 3 e 

consiste de um PFD (Phase Frequency Detector); um Loop Filter; um Charge 

Pump; um VCO (Voltage control oscilator) e  Prescalar, esses componentes 

formam os  módulos básicos de PLL.  

 

Figura 3: Blocos Lógicos PLL (Cardoso, 2009) 
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 De modo geral o funcionamento de um circuito PLL consiste na 

comparação entre dois sinais, um sinal de referência com o sinal da saída do 

bloco divider (Prescalar), essa comparação é aplicada na entrada do PFD do 

Charge Pump, esse converte a saída diferencial do PFD em um único sinal de 

saída, logo após, o sinal passa pelo Loop Filter  que ajusta os parâmetros de 

acordo com a frequência, por fim o VCO geral uma frequência proporcional ao 

sinal do Loop Filter. O Prescalar possibilita a seleção de frequências, onde o 

sinal pode ser um múltiplo da frequência do VCO. A seguir será descrito o 

funcionamento de cada um dos blocos de um PLL. 

2.1.1  PFD (Phase Frequency Detector) 

 O PFD tem com principal função medir a diferença entre a fase e 

frequência do sinal de referência e o sinal que sai do Prescaler, produzindo 

assim um sinal proporcional. O PFD pode ser considerado um bloco de 

controle visto que pode variar o valor da frequência que sai do VCO. Quando a 

diferença de fase entre os sinais é reduzida o erro reduz proporcionalmente, 

assim, considera-se que o erro se reduz linearmente.  

2.1.2 CHARGE PUMP 

 O Charge Pump tem como função converter a saída do PFD em 

corrente, para desta forma, fornecer ou retirar corrente do capacitor do Loop 

FIlter. O mesmo possui dois transistores que funcionam com chaves e 

controlam duas fontes de corrente.  

 

 

2.1.3. LOOP FILTER 

 O Loop Filter é um filtro passa baixas responsável por duas funções 

básicas dentro de um PLL, ele é responsável por filtrar os ruídos e frequências 

altas gerados pelo Charge Pump e converter a corrente da saída do CP para 

uma tensão proporcional ao erro de fase  na entrada do VCO. O filtro poder 

passivo ou ativo, comumente em projetos de PLL se utiliza filtros passivos com 

capacitores. (Neves, 2010) 
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2.1.4. VCO (Voltage controler oscilator)  

 O VCO é um circuito que responde de acordo com a tensão de entrada, 

desta forma, produzindo uma variação da frequência na saída. Assim, o VCO é 

a talvez a parte mais importante de um PLL, pois é ele que vai “travar” na 

frequência adequada. Os VCO mais utilizados na eletrônica: são os pares 

cruzados CMOS e os osciladores em anel. Para aplicações em altas 

frequências o ideal é utilizar um VCO do tipo par cruzado, visto seu melhor 

desempenho com relação a ruídos.   

2.1.5. PRESCALER 

 É um tipo de circuito que tem por finalidade dividir uma frequência de 

entrada. Em PLL essa frequência é obtida da saída do VCO. O circuito divide a 

frequência por N ou (N+1), dependendo de uma variável de controle. 

Tipicamente circuitos prescaler são constituídos de duas partes; são elas: um 

contador síncrono e um contador assíncrono. Desta forma é possível diminuir o 

numero de Flip-Flops, isso permite que o circuito opere em frequências maiores 

e com o consumo de potência menor. (Giusti, 2007) 

 

2.1.6. PLL INTEGER-N  

 O PLL Integer-N possui divisor (Pulse Swollow), que utiliza um Prescaler 

e dois contadores sendo um principal, que é carregado com um valor fixo M  e 

um contador programável com valor S. O valor do contador programável 

sempre será menor que o valor fixo, logo, S < P. No instante inicial os valores 

do Modulus Control  está em nível lógico alto, desta forma o prescaler  dividirá 

a frequência do VCO por N+1, até que o valor do contador chegue a zero, logo 

após o sinal Modulus Control é alterado e o prescaler  passa a ser divido por N 

até o contador chegar a zero. Assim, os contadores serão reiniciados e o ciclo 

estará completo. O resultado final será que o sinal de saída será composto da 

divisão por um valor P.  

P = (N+1)S + N(M-S) = NM + S  

 Desta forma quando o PLL estiver no estado travado (locked) a 

frequência de saída será:  
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F = M*Fref = (NP + S)*Fref   

A figura 4 mostra um PLL integer – N . 

 

Figura 4: Arquitetura Integer-N (Arguello,2004) 

 

2.1.7. PLL FRACTIONAL-N 

  Já na arquitetura Fractional-N um pulso do sinal do VCO é removido, 

assim, a remoção do pulso é controlada por um comando “remove”, desta 

forma, gerando uma frequência programada 1/Tp. A saída do removedor é 

ligada ao precaler, quando o PLL estiver em estado locked gerando uma 

frequência Nref, assim a frequência de saída é dado por: Fo = NFref + 1/Tp, 

logo a frequência de saída, é ajustado por 1/Tp.  

 Assim a diferença entre as arquiteturas é que o passo de variação de 

frequência não depende de Fref e sim de 1/Tp. Isso possibilita maior liberdade 

ao projeto, além de reduzir o ruído de fase do VCO.  
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Figura 5: Arquitetura Fractional-N(Arguello, 2004) 

 

2.2. ESTUDO PFD 

 O PFD é responsável por produzir um sinal proporcional à diferença de 

fase entre os sinais aplicados a entrada. Logo em um sistema PLL ele compara 

o sinal de referência com o sinal da saída do VCO, gerando em sua saída um 

tensão diferencial. A função da saída do PFD pode ser descrita pela equação 

2.1. 

                                                    ;                                   ( 2.1) 

 Onde    é a fase do sinal de referência;    é a fase do sinal do VCO; 

      é uma constante de proporcionalidade e    é a tensão diferencial 

resultante. Logo, a equação mostra que o PFD efetua a subtração das fases 

dos sinais e multiplica por uma constante, caso a diferença seja nula, o valor do 

sinal de saída    também é zero. O que caracteriza um erro zero entre as 

fases.  

 Em projetos mais simples o Detector de Fase pode ser uma simples 

porta lógica XOR ou XNOR, mesmo assim, vale ressaltar o funcionamento 

deste tipo detector de fase. Um PD (Phase detector) possui duas regiões de 

operação a ativa e saturação. Levando em conta a utilização destas portas em 

detectores de fase, o funcionamento do sistema se da no limite a da região 

ativa (Integret Circuit ). A figura 6 mostra o gráfico da função.  
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Figura 6: Gráfico porta XOR 

Outra forma de fazer um detector de fase é utilizando um mixer, contudo, 

não entraremos em detalhes a respeito desta técnica.  

Em PLL’s um simples detector de fase não é utilizado, visto que eles não 

conseguem detectar a frequência do sinal de entrada, assim, o circuito indicado 

é o chamado tristate phase detector, mais conhecido com PFD. A figura 7 

mostra a topologia de um PFD.  

 

Figura 7: topologia PFD (Dabhi, 2014) 
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Essa topologia é composta de dois Flip-Flops  do tipo ”D”, onde em um 

deles entra o sinal de referência e no outro entra o sinal do VCO. O circuito 

também conta com uma porta AND, onde a saída dessa porta está conectada 

ao reset dos dois Flip-Flops. Já as entradas da porta AND são conectadas a 

Saída do PFD. 

O funcionamento do bloco é feito da seguinte forma. Caso a fase do 

sinal de referência esteja adiantada em relação ao VCO o circuito produz uma 

saída UP, que diz para o VCO adiantar-se e, desta forma, avançar a fase para 

que ela possa acompanhar o   . Caso    esteja atrasado em relação o circuito 

produz um sinal DN, que diz para o VCO atrasar sua fase de   , se o sinal 

estiver em fase o circuito não gera nenhum sinal na entrada do Charge Pump. 

O sinal gerado por um PFD é digital, entretanto, o VCO não reconhece 

este tipo de sinal, desta forma. É necessário utilizar um circuito que faça a 

conversão de digital para analógico novamente. Para isso é utilizado o charge 

pump que será detalhado mais a frente. A figura 8 mostra o diagrama de 

estados de um PFD. 

 

Figura 8: Diagrama de estados PFD (Rogers, 2006) 

As transições para outro estado acontecem nas bordas de subida de 

       . O estado tristate é acionado quando os sinais então em fase. Outro 

ponto importante é analisar o modo de operação do PDF, com pode ser visto 

da figura 9. 
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Figura 9: Operação de um PDF (a) antes de Vo (b) antes de Vr (Rogers,2006) 

Existem dois modos de analisar os gráficos gerados por um PFD. 

Quando o sinal    está adiantado o valor de      e o valor     , de modo 

que esse sinal alerta o VCO para atrasar a fase do seu sinal. Já quando    

está adiantado em relação à    o valor e      e     , e a corrente do 

circuito é proporcional à saída   . 

2.3. CHARGE PUMP 

 Segundo Rogers a principal função desse circuito é converter o sinal 

digital recebido da saída do PFD para um sinal analógico. Além disso, o 

Charge Pump é responsável por inserir ou retirar carga do Loop Filter. Ele deve 

ter um design que minimize o ruído de fase, visto que, ele prejudica o 

funcionamento do VCO. 

Diante das pesquisas, e analisando a aplicação em alta frequência a 

topologia escolhida foi a de Charge Pump Single-Ended composto por dois 

espelhos de corrente eu um amplificador de um estágio cascode como visto na 

figura 10. 

 

Figura 10: Topologia Charge Pump (Rogers, 2006) 
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Analisando a figura se observa que os transistores M1 e M4 são 

utilizados como fonte de corrente, enquanto os transistores M2 e M3 funcionam 

como chaves cujo um a entrada esta conectada ao PFD e a saída ao Loop 

Filter.  

Para o funcionamento adequado é importante garantir que os 

transistores M1 e M4 operem na região de saturação, assim, temos que 

garantir que: 

                     

Para os transistores pmos a equação pode ser descrita como: 

                           

Assim garantimos que os transistores então em saturação. Assim 

considerando que o transistor esta em saturação a equação da corrente é: 

    
 

 
    

 

 
                  

Onde W é o comprimento é comprimento, L a largura, µ é a mobilidade 

dos elétrons e Cox e a capacitância por unidade de área. Assim, podemos 

substituir o valor de           e encontrar outra equação utilizada para 

calcular       , na equação 2.5. 

                   
    

     
         

Segundo (Rogers,2006) de forma geral os Charge Pump, funcionam 

bem mesmo com uma grande razão 
 

 
 e uma baixa corrente de dreno. Isso 

possibilita uma grande faixa de sintonia para ser usada pelo PLL. Além de 

manter o circuito em saturação é importante aumentar a impedância de saída 

do mesmo. Em circuitos ideais o valor da impedância deve ser infinito, 

entretanto, isso não é possível, assim, temos que garantir valores elevados da 

impedância. A impedância de saída é dada por (2.6). 
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A solução encontrada na topologia foi utilizar um amplificador cascode 

de um estágio, assim, aumentando consideravelmente o valor da resistência de 

saída. 

2.4 ESTUDO LOOP FILTER 

É um filtro passa baixas, que Possui duas funções básicas em um PLL, 

a primeira é filtrar as frequências e definir a largura de banda do mesmo, a 

outra função é transformar a corrente gerada na saída do Charge Pump e uma 

tensão, visto que os VCO são acionados por uma tensão de entrada. O circuito 

também é responsável pela estabilidade de todo o PLL. 

Segundo (Rogers, 2006) a resposta em frequência do PFD, Charge 

Pump e Loop filter é determinada unicamente pelo LP, Desta forma podemos 

analisar a resposta em frequência considerando apenas a função de 

transferência do mesmo. No presente foi utilizada uma topologia de filtro 

passas baixas passivo de segunda ordem construído com capacitores. A figura 

11 mostra a topologia escolhida. 

 

Figura 11: Topologia Loop Filter 

Podemos deduzir a função de transferência do circuito, encontrando a 

admitância do circuito:  
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Utilizado-a para determinar a tensão    na entrada do VCO:  

    
   

 
  

                     

                
         

 Onde temos:  

        
 

  
            

    

     
         

 Como esses parâmetros pode-se fazer um esboço da resposta em 

frequência do Loop Filter, tanto em magnitude com em fase. Mostrada na figura 

12.  

 

Figura 12: Resposta em frequência PFD, Charge Pump e Loop Filter  (a) Magnitude (b) Fase 

(Rogers, 2006) 

 

 Pode-se notar pelo gráfico e pela função de transferência que o circuito 

possui dois polos e um zero e se comporta com um filtro passa baixas. 
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2.5. RUÍDO 

 

 O PLL é caracterizado por requerer uma alta precisão no sincronismo de 

fase, logo em sua modelagem deve ser levado em consideração os ruídos 

presentes no sistema, além de métodos eficientes para quantificar e reduzir 

os níveis de ruído do PLL.  

2.5.1. RUÍDO DE FASE 

 

 O ruído de fase é o mais prejudicial para o funcionamento do sistema 

PLL, visto que interfere diretamente no desempenho em frequência ou 

espalhamento da frequência do sinal. Logo é necessário reduzir a 

intensidade do ruído de fase a níveis que sejam considerados aceitáveis 

para o funcionamento adequado do PLL, desta forma, produzindo um sinal 

mais puro e próximo do ideal (Cardoso,2009). A figura 13 mostra diferença 

entre um sinal ideal e o sinal real gerado pelo PLL.  

 

 

Figura 13: Ruído de fase aplicado a um sinal Ideal (Cardoso, 2009) 

 

Nota-se que quanto menor o offset do sinal real, menor será o ruído de 

fase e o comportamento do circuito será mais próximo do ideal.  

O ruído de fase é caracterizado por variações aleatórias de fase, 

frequência e deformação da forma de onda na saída do PLL, podendo ser 

quantificado pela magnitude, do ruído de fase ou jitter, que pode ser 

interpretado como uma variação de fase de um sinal periódico, onde o 
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período da n-esima oscilação e dado por    e o intervalo de tempo é dado 

por   (Razavi, 2000). 

Na literatura existem diversas definições de jitter, neste trabalho serão 

citadas as mais relevantes para a análise de ruídos do PLL. A primeira 

definição é do jitter absoluto que é caracterizado pela equação 2.11.  

 

                      

 

   

 

A equação representa a acumulação do jitter no período de N ciclos. O 

calculo do jitter absoluto não é muito utilizado para osciladores livres, 

entretanto é muito utilizado em um PLL ele é muito útil visto que o mesmo 

reseta o jitter a cada interação, desta forma é possível calcular o ruído gerado 

no VCO. A segunda definição é dada pelo ruído de fase cíclico que é calculado 

em apenas um ciclo onde é aferido a variação entre cada período e o período 

médio, e é dado pela seguinte equação:  

        
   

 
 

 
     

 

   

          

A fórmula representa a média de flutuações da frequência de referência. 

Esse jitter é fundamental para o calculo do ruído de fase gerado em blocos 

como o PFD e o Charge Pump. O calculo do ruído é fundamental para medir os 

parâmetros de desempenho do PLL.  A figura 14 mostra o sinal com o jitter.  

 

Figura 14: Efeito jitter na geração do sinal (Cardoso, 2009) 
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Para uma análise completa sobre a influência do ruído de fase é 

necessário a utilização de softwares de modelagem como o CADENCE e a 

utilização da linguagem de hardware verilog-AMS.  
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3.  METODOLOGIA DE PROJETO  

 Em projetos eletrônicos é importante que se utilizem técnicas e 

metodologias precisas, pode-se citar três razões que justificam a importância 

de se seguir metodologias claras: permitir que o cumprimento dos requisitos de 

projeto possam ser assegurados de maneira formal à medida que o projeto 

avança; potencializar o uso de ferramentas de automação das tarefas (como as 

ferramentas CAD). Visto que cada etapa é conhecida e pode ser dividida em 

pequenas tarefas automatizáveis e facilitar a comunicação entre as equipes de 

desenvolvimento. Visto que por meio dessas ferramentas é possível dividir as 

responsabilidades, de forma, a permitir que cada integrante da equipe tenha 

conhecimento do que está acontecendo nas demais partes do projeto, o que 

possibilita um conhecimento geral do que esta sendo desenvolvido (Wolf, 

2008).  

 Contudo a metodologia escolhida deve ser capaz de três ações básicas: 

especificação/modelagem, validação e síntese. 

 A modelagem ou especificação do sistema começa no processo de 

descrição dos componentes e suas funções e termina na descrição de um 

modelo formal Segundo Zurita um modelo formal deve conter: especificações 

funcionais, de forma a demonstrar as relações entre entradas e saídas do 

sistema; o que o projeto deve satisfazer levando em conta as entradas e saídas 

do sistema; índices de desempenho, para avaliar a qualidade do projeto e onde 

deve ser melhorado; e restrições para os índices de desempenho, ou seja, 

parâmetros mínimos, que devem ser alcançados. Com isso, o processo de 

modelagem pode seguir esses passos para a implementação de um modelo 

formal.  

 O próximo passo é a validação dos resultados obtidos na modelagem de 

componentes ou sistemas completos, isso se da pela análise de requisitos do 

sistema verificando se estão corretos, precisos, completos e consistentes ou se 

precisam de ajustes na modelagem. As ferramentas utilizadas nessa etapa são 

simulação com ferramentas de CAD e linguagem de descrição de hardware 

como o Verilog-AMS, desta forma, os projetistas podem verificar possíveis 

erros no modelo e os corrigir.  
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Por fim, depois da validação do modelo, pode-se sintetizar o mesmo, 

que consiste no processo de aumentar o nível de detalhamento das 

especificações, ou seja, diminuir o nível de abstração do projeto. Nessa etapa é 

importante compreender o conceito de níveis de abstração. Que é a divisão do 

projeto em vários níveis onde o nível inferior possui maior detalhamento do 

sistema que o nível superior. Em projetos de sistemas eletrônicos são 

utilizados cinco níveis de abstração: funcional; blocos; portas lógicas; 

transistores e layout. Deste modo é possível criar um fluxo de projeto 

ordenado.  

Para obter mais eficiência e organização é importante ter uma 

metodologia adequada que possibilite um desenvolvimento rápido e eficiente. A 

literatura fornece as seguintes alternativas: Button-Up e Top-Down  

3.1 BUTTON-UP 

A metodologia Button-Up o projeto se inicia com a descrição detalhada 

dos componentes. Esses são conectados para formar subsistemas e esses 

formam o sistema completo. Nessa metodologia os componentes são 

armazenados em bibliotecas com o objetivo de serem utilizados em outros 

níveis de abstração e esse passo será repetido em outras fases do projeto. 

Uma das vantagens da metodologia é a separação dos níveis de abstração em 

suas determinadas bibliotecas o que pode facilitar a organização do projeto e 

no fim todos os componentes são unidos para formar o sistema em nível de 

transistores.  

Contudo a metodologia só é considerada vantajosa em projetos mais 

simples e com um número pequeno de blocos, visto que, para projetos com 

uma grande quantidade de blocos a verificação do sistema torna-se demorada 

e complexa, o que pode torna-la inviável. Desta forma, o numero de simulações 

e verificações do sistema completo são reduzidas e alguns problemas de 

projeto podem passar despercebidos. Outro problema sistemático da 

metodologia é a dificuldade de comunicação entres as equipes de trabalho, o 

que pode acarretar erros de projeto, visto que, o grupo não possui uma visão 

completa do sistema. Além desses erros, também é comum ocorrer erros de 

arquitetura, causando a necessidade de reprojetar partes do sistema, o que 
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acarreta atrasos e custos adicionais. Diante de todas as desvantagens citas, 

nota-se que a metodologia Buttom-Up não é a mais eficiente em 

desenvolvimento de circuitos integrados, desta forma se faz necessário utilizar 

outra metodologia mais eficiente.  

3.2 TOP-DOWN 

Nas ultimas décadas está havendo um nítido aumento de projetos de 

sistemas integrados mistos, ou seja, que possuem tanto parte analógica quanto 

a digital. Entretanto os projetos digitais e analógicos de sistemas possuem 

peculiaridades que fazem com que seus projetos possuam formas de 

desenvolvimento distintas. Nos grandes projetos existem equipes de designers 

para a parte digital e analógicas, entretanto nos diversos projetos notou-se que 

o tempo de desenvolvimento da parte digital segundo Roll Collet, era de três a 

sete vezes inferior ao desenvolvimento da parte analógica do sistema, desta 

forma, o subsistema analógico se tornava responsável pelo aumento do tempo 

do projeto. Essa demora poderia acarretar até mesmo que o sistema já fosse 

obsoleto quando produzido em série, assim, era necessário desenvolver 

metodologias de trabalho que permiti-se que projetos analógicos fossem 

desenvolvidos de maneira rápida e eficiente.  

Para solucionar esse tipo de problema crônico foram desenvolvidos 

métodos de projetos semelhantes ao usados na área digital, onde se utiliza até 

hoje linguagem de descrição de Hardwares (HDL) e programas de simulação 

mista. Além do uso de uma metodologia de projeto que possibilite a 

organização adequada do fluxo de trabalho. Por cumprir todos os requisitos a 

metodologia Top-Down é a mais utilizada em fluxos de projetos de circuitos 

integrados analógicos.  

Diferente das práticas vigentes antes da utilização sistemática da 

metodologia Top-Down.  O projeto o projeto se inicia com a formulação geral 

das características finais do projeto, sem detalhes de como será implementado. 

À medida que o projeto avança o sistema vai sendo definido até ser descrito 

em nível de transistor. Vale resaltar que um nível de abstração só é iniciado 

com o termino do nível superior como mostra a figura 15.  
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Figura 15: Ciclo de projeto de uma CI com  topologia Top-Down 

A metodologia é considerada intuitiva e possui uma rápida assimilação 

pelos designers, além de possuir a vantagem de permitir um bom grau de 

automação, com a utilização de softwares de simulação como o CANDENCE e 

o Verilog-AMS, desta forma, é possível reduzir o tempo de projeto, além de 

minimizar erros cometidos pela equipe. Na metodologia são empregadas os 

chamados estimadores, ferramenta que auxilia na obtenção das características 

do sistema como consumo, desempenho, área ocupada dentre outros 

parâmetros relevantes para do sistema. Esses métodos e ferramentas 

empregados tem efeito direto no numero e interações necessárias, diminuindo 

consideravelmente se comparado à topologia Buttun-Up. Assim o projeto é 

realizado em um prazo e custo de desenvolvimento menor. 

Para a otimização dos resultados a metodologia deve seguir modelos 

rigorosos, tendo em vista, o aumento da efetividade. Devem existir planos de 

modelagem para identificar e especificar testes de desempenho do sistema 

para criar modelos comportamentais dos blocos. No início do plano e 

característico que seja criado diferentes modelos para cada bloco desta forma 



34 
 

34 
 

escolhendo o mais fiel para representar determinado bloco. Os modelos 

desenvolvidos não precisam ter muitos detalhes e nem prever todas as 

variáveis possíveis, visto que, o objetivo é fazer modelos comportamentais e 

não estruturais, assim um detalhamento maior pode não trazer vantagens 

relevantes, além de atrasar o desenvolvimento do projeto.  

Seguindo essas regres pode-se reduzir o tempo gasto descrevendo 

modelos o que possibilita uma rápida passagem para a etapa de simulação em 

nível de transistores, entretanto nem sempre é possível fazer modelos 

comportamentais precisos, de forma que, em alguns casos seja necessário o 

desenvolvimento de um modelo estrutural que descreve fielmente o bloco, visto 

que, é necessário atestar comportamento do bloco. Feito isso é possível fazer 

o planejamento e validação dos modelos para serem usados em nível de 

transistor.  

Outra vantagem da metodologia é a utilização de simulações de sinais 

misto, visto que, mesmo que um bloco funcione adequadamente quando 

projetado, isso pode não acontecer quando no sistema completo. Desta forma 

a simulação de sinais mistos verifica se os blocos estão se comportando como 

o esperado no sistema completo.  

Para fazer a simulação é necessário que o modelo de blocos seja 

substituído por um modelo em nível de transistor, o que possibilita ver os 

efeitos e imperfeições do bloco sobre o sistema. Este tipo de simulação é a 

única viável para a verificação de grandes sistemas de sinais complexos, como 

o PLL, assim sua utilização é fundamental.  
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4. LINGUAGENS DE DESCRIÇÃO DE HARDWARE  

Este texto visa apresentar o conceito da linguagem de descrição de 

hardware, com especial atenção ao Verilog-AMS, visto que, está será utilizada 

na modelagem dos blocos desenvolvidos neste documento. Serão abordados 

os benefícios de sua utilização quando utilizada na implementação de projetos 

de circuitos integrados. Visto permitir a verificação e descrição dos diversos 

comportamentos dos circuitos.  

4.1. VISÃO GERAL 

As linguagens de descrição de Hardware foram desenvolvidas no início 

dos anos de 1980, com vista a auxiliar o desenvolvimento de hardwares, bem 

como descrever funcionalidades e aplicações. Ou seja, tratava-se de 

linguagens com suporte semântico e sintático para modelagem do 

comportamento temporal e espacial do hardware.  Esses dispositivos possuem 

diversos blocos onde a partir desses é possível construir o sistema completo. 

Contudo na época testar o sistema completo muitas vezes era inviável, visto a 

infinidade de componentes, desta forma se fez necessário desenvolver 

linguagens que possibilitassem a simulação do sistema, antes mesmo de sua 

produção.  

As primeiras linguagens de hardwares (HDL) desenvolvidas e 

amplamente difundidas são o VHDL e o Verilog, este desenvolvido entre 1984 

e 1985 pela Gateway Design Automation. Em 1989 a Gateway foi comprada 

pela CADENCE Design System, que tornou o Verilog uma linguagem de 

domínio publico regulado pelo padrão IEEE 1364 – 1995; aquela foi 

desenvolvida pela por empresas contratadas pelo exercito americano para 

projetos desenvolvidos pelo mesmo e foi padronizada pela IEEE em 1987 

(Midorikawa, 2001).  

Uma HDL pode ser usada na descrição do sistema, nos diversos níveis 

de desenvolvimento do circuito. Partindo de uma descrição em alto nível, sendo 

usada para particionar em descrições de níveis mais baixos durante o processo 

de desenvolvimento. A descrição final deve contar com componentes primitivos 

e blocos funcionais.  
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A grande razão para o uso de HDL’s é a síntese lógica. Uma descrição 

de componentes é usada como uma ferramenta de síntese para a geração 

automática de um circuito digital. Além disso, essas ferramentas incluem uma 

etapa de armazenamento, da lógica combinatória e da estrutura de conexão 

dos componentes (netlist). A figura 16 mostra o diagrama mostrado nas 

principais etapas da síntese lógica.  

 

Figura 16 – Fluxo das etapa de alto nível da síntese lógica (Midorikawa, 2001). 

Mesmo com todas as vantagens das HDL’s citadas, elas só possuem 

capacidade de simulação e compilação de circuitos digitais, logo, se fez 

necessário, estender os conceitos de HDL no intuito de ampliar as 

possibilidades de modelagem para sistemas analógicos e sinais mistos. Para 

isso foram desenvolvidas as linguagens VHDL-AMS e Verilog-AMS. Neste 

trabalho o Verilog-AMS será abordado mais detalhadamente na próxima seção.  

4.2. VERILOG-AMS 

 O Verilog-AMS é uma linguagem de descrição de hardware derivada do 

Verilog. Nela é possível simular sistemas digitais e analógicos, além de ser 

possível fazer simulações de sinais mistos com o próprio nome deixa claro 

(AMS – Analog and Mixed Signal), desta forma, possibilitando a descrição 

completa de sistemas, visto que, pode-se utilizar tanto sinais analógicos quanto 

digitais.  

O padrão foi finalizado em 2005 a partir da fusão entre o Verilog-HDL e o 

Verilog-A: este responsável por descrever sistemas analógicos e aquele 

descreve sistemas digitais. Além disso, a linguagem também permite a 

simulação de sinais mistos, o que a deixa ainda mais completa (Kundert, 2004).   
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Figura 17 – Universo Verilog-AMS (Nascimento, 2010) 

A linguagem possibilita especificar sistemas desde as fases iniciais até 

as fases mais avançadas da descrição e simulação dos sistemas, também 

possibilita a simplificação e padronização da simulação, visto que, pode ser 

feita simulações digitais, analógicas e de sinais mistos. O objetivo da 

padronização é testar todas as funcionalidades do sistema em uma única 

plataforma. Desta forma, possibilitando que projetos possuam apenas um fluxo 

de desenvolvimento, visto que, a linguagem é útil tanto para o design digital 

quanto para o analógico.  

4.2.1 CARACTERISTICAS  

O Verilog-AMS possibilita que projetos sejam decompostos 

hierarquicamente e, além disso, podem-se adicionar modelos as simulações 

como: resistores, capacitores, indutores, transistores dentre diversos outros 

modelos. Os códigos escritos em Verilog-AMS seguem um padrão, onde no 

corpo principal encontra-se a definição dos parâmetros na escala do tempo, 

instancia bibliotecas e descrição de sistemas.  

 Outra característica relevante é a capacidade de descrever diferentes 

tipos de comportamento como: componentes lineares, não lineares, integro 

diferencial e simulação de eventos analógicos. A estrutura da linguagem 

permite que o projetista defina o fluxo dos sinais. Além de permitir a 

interdisciplinaridade entre disciplinas elétricas e mecânicas.  

Outra característica é que ela facilita o uso da metodologia Top-Down. 

Também é possível executar automaticamente a interface entre modelos 

digitais e analógicos.  
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O Verilog-AMS possui um conjunto de estruturas que tipificam as 

características da linguagem, e possibilitam a descrição de componentes 

digitais e analógicos. Na figura 18 será mostrado um exemplo de como utilizar 

o Verilog-AMS e comentado as principais estruturas da linguagem.  

 

Figura 18:  Módulo que descreve a junção de um diodo (Kundert, 2004).  

A seguir a principais estruturas:  

 Disciplinas: São compostas por sinais físicos relacionados, ou seja, 

sinais de mesma natureza física como: Elétricos, mecânicos, lógicos, 

dentre outros.  

 Nature: Definição quantitativa de grandezas do domínio analógicos. 

Possui três informações básicas divididas em: unidades básica de 

grandeza, nome para quando ela for utilizada e um número que indica o 

tamanho da mesma; 

 Module: Unidade básica de projeto;  

 Parameter: Identificador de um valor constante, não deve mudar no 

decorrer da simulação, pode ser real ou inteiro;  

 Port: São pontos onde as conexões podem ser feitas. Existem três tipos 

input, output e inout.; 
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 Include: Derivativa de compilação de arquivos externos; 

 System Task: São funções que retornam valores reais e tem como 

entrada os valores atribuídos aos parâmetros;  

 Wreal: Sinal que permite a transformação de um sinal elétrico em uma 

variável real. Possui a vantagem de reduzir o tempo de simulação dos 

blocos em simuladores digitais.  



40 
 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



41 
 

41 
 

5. PROJETO  

 Está seção tratará do cronograma de atividades, para a conclusão do 

projeto e termino dos trabalhos referentes a este documento.  

5.1. CRONOGRAMA  

 

Figura 19: Cronograma de Atividade TCC2.  
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6. CONCLUSÃO 
 

 

 O desenvolvimento dos blocos do PLL abordados neste trabalho 

propiciou um aprofundamento nos conhecimentos de projetos de circuitos 

analógicos integrados, além de permitir a aprendizagem de uma metodologia 

eficiente de projeto e conceitos de modelagem de circuitos analógicos 

utilizando Verilog-AMS. Diante disso o trabalho em um primeiro momento foi 

focado no estudo de temas relevantes para o desenvolvimento do projeto e 

com isso ser possível sugerir propostas de topologia para os blocos Charge 

pump, Loop Filter e PFD do PLL, que será utilizado em um transceptor ZigBee.  

 Na revisão bibliográfica foram abordados conceitos sobre a construção 

dos blocos e selecionado as topologias mais adequadas e consolidadas na 

literatura, para que dessa forma o PLL funciona-se adequadamente. Assim, 

foram estudadas as características, funcionalidades e natureza física que rege 

os comportamentos dos blocos. Também foram feitos estudos a respeito da 

melhor metodologia de projeto, assim foi feito um comparativo entre as duas 

mais utilizadas atualmente e se constatou que a metodologia Top-Down é a 

mais eficiente no desenvolvimento do projeto. Outra questão abordada foi 

referente à modelagem dos blocos utilizando a linguagem de descrição de 

hardware Verilog-AMS, visto que, ela possibilita trabalhar com sistemas mistos 

e ser totalmente integrada as ferramentas de desenvolvimento CADENCE.  

Na segunda etapa o bloco serão modelados, projetados e simulados 

como o auxilio do Verilog-AMS  e seu projeto elétrico e layout serão feitos 

utilizando as ferramentas CADENCE.  

Como proposta para projetos futuros, será ideal continuar o 

desenvolvimento dos projetos de radiofrequência em especial do sistema 

ZigBee com a modelagem e design elétrico e layout de todos os blocos que 

compõe o sistema. Desta forma caracterizando o sistema completamente com 

vista à criação de um banco de projetos junto a Universidade de Brasília-UnB.  
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