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Resumo 

Este trabalho tem o objectivo de desenvolver e implementar em circuito integrado um filtro 

Butterworth Gm-C complexo de terceira ordem e um Limitador/RSSI para um receptor de Bluetooth 

Low Energy.  

O filtro está dividido em duas partes, a primeira parte é um filtro de primeira ordem, enquanto 

a segunda parte representa um filtro biquadrático, as duas partes ligadas entre si formam um filtro de 

terceira ordem. O filtro complexo é obtido ligando dois filtros passa-baixo através de 

transcondutâncias que fazem a translação para a frequência do canal pretendido. A arquitectura 

proposta permite obter uma melhor resposta em frequência assim como um ruído do sistema baixo. A 

utilização de uma arquitectura Gm-C permite diminuir o consumo do filtro comparativamente a outras 

estruturas concorrentes como o caso das arquitecturas de filtros RC-activos e MOSFET-C. Pretende-

se que o filtro complexo tenha uma frequência central de 1 MHz com largura de banda de 1 MHz e 

rejeição de imagem igual ou superior a 30 dB. 

O bloco correspondente ao limitador/RSSI pode ser dividido em duas partes. A primeira parte 

designa-se por cadeia de amplificação e é constituída por 5 amplificadores em cadeia com 10 dB de 

ganho para perfazer os 50 dB da especificação. O segundo bloco corresponde à rectificação e é 

constituído por 6 rectificadores e um filtro RC passa-baixo. 

A implementação do Filtro e do Limitador/RSSI é realizada com recurso à tecnologia UMC 

0.13 µm com uma tensão de alimentação de 1.2 V. 

 

Palavras-chave 

Filtro de banda de base, Filtro complexo, Estrutura Gm-c, Rejeição de imagem, RSSI, 

Limitador. 
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Abstract 

This work aims to develop and implement an integrated third order Butterworth Gm-C complex 

filter and a Limiter/RSSI for Bluetooth Low Energy. 

The filter is divided into two parts, the first part is a first-order filter, while the second part is a 

biquad filter, the two parts connected to each other form a third order filter. The basic element which 

constitutes a filter is the integrator. The complex filter is obtained by connecting two low-pass filters 

through crossed transconductances making the translation to the frequency of the desired channel. 

The proposed architecture allows to obtain better frequency response as well as a low system noise. 

The use of a Gm-C architecture allows to reduce the filter consumption compared with other 

competing structures as the case of Active-RC and MOSFET-C architectures. It is intended that the 

complex filter has a center frequency of 1 MHz, a bandwidth of 1 MHz and image rejection exceeding 

30 dB. 

The corresponding RSSI block may be divided into two parts. The first part is called a limiter 

and is constituted by a chain of amplifiers, each with 10 dB of gain to make up 50 dB. The second 

block corresponds to the rectification and consists of six rectifiers and low-pass RC filter. 

The implementation of Filter and Limiter/RSSI is carried out using the technology UMC 0.13 

µm with a supply voltage of 1.2 V. 

Keywords 

Baseband Filter, Complex filter, Gm-c structure, Image rejection, RSSI, Limiter. 
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Lista de Acrónimos 

Acrónimo Designação em inglês Designação em português 

BPF Band pass filter Filtro passa banda 

CMFB Common mode feedback Regeneração de modo comum 

Gm Transconductance Transcondutância 

IF Intermediate frequency Frequência intermédia 

LPF Low pass filter Filtro passa baixo 

LO Local oscillator Oscilador local 

OPAMP Operational amplifier Amplificador operacional 

OTA 
Operational transconductance 

amplifier 
Amplificador operacional de 

transconductância 

Vt Threshold voltage Tensão de limiar 

RSSI 
Received Signal Strength 

Indicator 
Indicador de força do sinal 

recebido 
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Capítulo 1 – Introdução 

1.1 Motivação 

A utilização das frequências de rádio e o mercado das comunicações sem fios atingiram nos 

últimos anos dimensões de tal ordem elevadas que actualmente as pessoas consideram que por 

exemplo smartphones e tablets são ferramentas indispensáveis na sua vida. Durante os últimos anos, 

as novas tecnologias sem fios têm suscitado um grande interesse por parte da indústria e das 

universidades no seu estudo e desenvolvimento. A evolução tecnológica na área das comunicações 

sem fios é contínua e rápida, isto é, a todo o momento aparecem um conjunto de novas aplicações 

sem fios das quais o consumidor pode desfrutar. 

Os sistemas mais comuns hoje em dia nas redes de comunicações sem fios são: ZigBee, 

Bluetooth e o WIFI. Existe ainda uma variante da tecnologia clássica do Bluetooth em que a sua 

principal vantagem é um consumo de energia extremamente baixo, esta tecnologia é designada por 

Bluetooth Low Energy. A tecnologia Bluetooth Low Energy, permite o aparecimento de novas 

aplicações que não seriam possíveis com a tecnologia Bluetooth clássica. Hoje em dia sensores e 

actuadores utilizados em aplicações na medicina, indústria e consumo doméstico podem conectar-se 

sem problemas a smartphones ou tablets através das tecnologias de Bluetooth Low Energy. 

Actualmente um dos maiores requisitos para o consumidor é a autonomia dos seus 

dispositivos portáteis, por isso é imperioso que os circuitos que constituem esses dispositivos tenham 

a maior eficiência possível. Isto obtém-se diminuindo tanto quanto possível o consumo de energia dos 

componentes. 

Em sistemas sem fios, o desempenho do receptor de rádio tem um papel significativo no 

sucesso de recuperar a informação transmitida num dado canal de rádio. A amplificação do sinal e a 

sua filtragem são duas operações de processamento de sinais frequentemente utilizadas em 

receptores de rádio, de forma a apoiar uma das mais importantes funções de um receptor que é a 

desmodulação. Estas duas operações geralmente estão organizadas em blocos diferentes do 

receptor. Este relatório concentra-se na concepção e implementação de um filtro complexo analógico 

de banda de base contínuos no tempo e de um limitador para a tecnologia Bluetooth Low Energy. Os 

filtros de banda de base são um componente fundamental usado na operação de filtragem do sinal 

recebido do sistema de rádio. Estes tipos de filtros têm como finalidade selecionar o sinal desejado 

bem como remover algumas interferências. Por isso pode-se dizer que são eles os responsáveis por 

determinar a selectividade do receptor assim como a sua imunidade a determinadas interferências. O 

limitador permite realizar a estimativa da potência do sinal recebido através de um RSSI de forma a 

poder controlar o ganho dos blocos de recepção de RF e permitir estimativas de distância entre 

transmissor e receptor. 

Uma vez que nas comunicações móveis é extremamente importante minimizar o consumo de 

potência dos circuitos, o filtro complexo de banda de base e o limitador são concebidos de forma a 

respeitar ao máximo esta especificação. 
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1.2 Objectivos 

Este trabalho tem como objectivo desenvolver filtros em banda de base e um Limitador/RSSI 

para um rádio de ultra low power, utilizando uma tecnologias de 0.13 µm da UMC com 1.2 V de 

tensão de alimentação. O filtro é implementado utilizando técnicas Gm-C. O que se pretende neste 

projecto é a realização de um filtro Gm-C complexo de terceira ordem e muito baixo consumo de 

potência utilizado em aplicações para Bluetooth Low Energy. Um filtro complexo é conseguido 

usando como base um filtro passa-baixo que com uma transformação na frequência obtém-se o filtro 

assimétrico desejado. Pretende-se também uma atenuação da frequência imagem suficiente e a 

translação da frequência deve fazer com que a frequência central do filtro passe de 0 MHz para 1,0 

MHz. 

Relativamente ao limitador pretende-se que este seja constituído por cinco estágios de 

amplificação com 10dB de ganho em cada um e por seis rectificadores de onda completa com um 

filtro passa-baixo na saída para a obtenção de uma tensão DC. Para além de um consumo bastante 

competitivo o filtro e o limitador/RSSI ainda devem cumprir as especificações presentes na Tabela 1. 

Tabela 1 - Especificações do projecto 

Projecto Especificação Valor necessário 

Filtro Complexo 

Ruido referido à entrada 50 nV/√   

Rejeição de imagem 30 dB 

Largura de banda 1 MHz 

Frequência central 1 MHz 

Ganho 0 dB 

Limitador/RSSI 

Nº de amplificadores 5 

Ganho por amplificador 10 dB 

 

1.3 Visão Global dos Filtros de Banda de Base Analógicos e 

Limitador 

O filtro de banda de base, e o limitador num receptor Low-IF encontram-se a jusante do bloco 

de RF front-end, o primeiro é responsável por fazer a selecção do canal, o segundo permite saturar o 

sinal recebido para posteriormente ser desmodulado e funciona como um indicador da potêncial do 

sinal. Quando os filtros de banda de base para receptores de rádio integrados são projectados, há 

algumas questões que têm de ser resolvidas, incluindo a arquitectura do receptor que deve ser 

adoptada, bem como os requisitos estabelecidos na norma da aplicação sem fios a que se destina, 

neste caso o Bluetooth Low Energy.  
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Os filtros são caracterizados segundo o tipo de resposta em frequência que apresentam 

podendo ser do tipo Butterworth, Chebyshev tipo I e Tipo II, elípticos ou de Bessel.  

O projecto de filtros analógicos em CMOS pode ser dividido em duas categorias denominadas 

por filtros contínuos no tempo e filtros discretos. Os filtros contínuos têm vários tipos de 

implementações, entre as mais populares podem encontrar-se os filtros passivos, os filtros RC- 

activos, os filtros MOSFET-C e os filtros Gm-C. Relativamente aos filtros discretos a implementação 

mais importante é a topologia de condensadores comutados. 

O limitador é constituído por diversos amplificadores iguais ligados em cadeia com a função 

de saturar o sinal de entrada a um nível constante, e por um conjunto de rectificadores e um filtro 

passa-baixo para obter um sinal DC à saída do RSSI. Existem diversos tipos de amplificadores e de 

rectificadores muito usados no projecto do limitador. Os amplificadores convencionais com carga em 

díodo e os amplificadores folded diode load são os mais usados para implementar os amplificadores 

limitadores. As topologias de rectificadores com unbalanced source-coupled pairs são particularmente 

relevantes na elaboração de rectificadores de onda completa [1]. Na Figura 1 está representado a 

arquitectura de um receptor Low-IF onde o filtro de banda de base e o Limitador/RSSI descrito neste 

documento vai ser integrado. 

No Capítulo 2 são explicadas, de uma forma geral, as diferenças entre cada um dos tipos de 

filtros exceptuando os filtros Bessel, uma vez que não são muito usados em comunicações sem fios, 

assim como as diferentes topologias de filtros não usadas neste trabalho, bem como a topologia de 

amplificador não usado na elaboração do limitador. 

 

Figura 1 - Arquitectura básica de um receptor low-IF. 

 

1.4 Organização do Documento 

Este documento está dividido em 6 capítulos, cada um descreve uma parte importante do 

trabalho desenvolvido ao longo do semestre, como é o caso do estudo inicial das várias formas de 

implementar o trabalho final, a determinação das equações que regem os diversos blocos do sistema, 

assim como as primeiras simulações efectuadas com o intuito de validar as arquitecturas e as 

equações obtidas, e por fim as simulações que confirmam os resultados obtidos. 
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O primeiro capítulo é dedicado à introdução do trabalho, aqui é descrita a motivação que 

levou a escolher este projecto assim como o seu enquadramento em aplicações disponíveis para o 

consumidor. As especificações do projecto são também apresentadas neste capítulo. 

O Capítulo 2 tem como base a descrição de outras topologias e arquitecturas que também 

podem ser usadas para realizar filtros de banda de base e limitadores/RSSIs. Este capítulo engloba 

também as vantagens e desvantagens da utilização dessas topologias e a comparação entre 

algumas delas. 

A apresentação das arquitecturas usadas e da descrição das técnicas adoptadas para a 

implementação do filtro complexo é feita no Capítulo 3. Neste capítulo são deduzidas algumas das 

fórmulas que regem essas arquitecturas. São ainda apresentadas algumas técnicas usadas de forma 

a melhorar a performance do filtro complexo e por fim as simulações necessárias para confirmar os 

resultados obtidos. 

No Capítulo 4 é descrita a arquitectura do Limitador/RSSI assim como as topologias 

adoptadas para realizar os diversos blocos da arquitectura. Neste capítulo são apresentadas as 

simulações obtidas para o Limitador/RSSI e discutidos os resultados obtidos através dessas 

simulações. 

O Capítulo 5 descreve o consumo total e o consumo por bloco do sistema elaborado, e 

apresenta também o floorplan para o filtro complexo. 

Por fim no Capítulo 6 é apresentada uma conclusão do trabalho e são referidos alguns dos 

problemas que aconteceram durante o desenvolvimento tanto do filtro de banda de base como do 

limitador/RSSI. É ainda referido o trabalho futuro com alguns melhoramentos que beneficiam o 

projecto. 
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Capítulo 2 - Estado da Arte 

2.1 Caracterização dos Filtros 

Os filtros de banda de base são encontrados em muitas aplicações nos dias de hoje, a área 

onde são mais utilizados é nas comunicações, especialmente em receptores Low-IF. Os filtros são 

caracterizados consoante o seu tipo de resposta, podem ser denominados filtros Butterworth, filtros 

Chebyshev de tipo I, filtros Chebyshev de tipo II e por fim filtros elípticos. A característica da resposta 

em frequência é diferente em todas as aproximações descritas, essas diferenças situam-se nas 

diversas bandas da resposta. A Figura 2 mostra a localização e a designação das bandas que 

constituem um filtro passa-baixo. 

Banda de 
passagem

Banda de 
transição

Banda de 
atenuação

 

Figura 2 - Bandas de um LPF. 

Estes filtros têm uma serie de propriedades que os definem, como por exemplo a ordem do 

filtro, a atenuação próxima da frequência de corte, a monotonicidade, a ondulação da banda de 

passagem, ondulação da banda de corte e a posição que os polos ocupam no plano complexo. 

 Um filtro Butterworth é um tipo de filtro electrónico cuja característica principal é ter uma 

resposta em frequência extremamente plana na banda de passagem, daí ser chamado de “maximally 

flat filter”. Sendo assim conclui-se que na banda de passagem a ondulação em amplitude é 

inexistente e, além disso, um filtro Butterworth caracteriza-se por ter um andamento monotónico em 

toda a gama de frequências [2]. A aproximação Butterworth é a melhor escolha para realizar um filtro 

quando se pretende uma baixa distorção da fase bem como uma selectividade moderada [3]. A 

Figura 3 representa a resposta em frequência de um LPF Butterworth em que N representa a ordem 

do filtro. Como se pode verificar a resposta é monotónica em todas as bandas do filtro como já foi 

referido. 

 

Figura 3 - Resposta em frequência de um filtro Butterworth. 
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Os filtros Chebyshev tal como os filtros Butterworth são muito utilizados nas comunicações 

móveis. No entanto, ao contrário de um filtro Butterworth, um filtro Chebyshev permite uma ondulação 

na banda de passagem do filtro [2]. Esta ondulação na banda de passagem permite que o filtro 

Chebyshev tenha uma banda de transição mais estreita que a do filtro Butterworth. Assim, devido à 

característica de transição com uma queda mais acentuada, o filtro Chebyshev é capaz de satisfazer 

as especificações definidas pelo utilizador usando ordens normalmente inferiores às do filtro 

Butterworth. No entanto, a resposta de fase não é tão linear como no caso do Butterworth, portanto, 

se uma baixa distorção de fase for prioritária, a aproximação Chebyshev pode não ser a melhor 

escolha [3]. Na Figura 4 visualiza-se a ondulação da banda de passagem e a resposta monotónica da 

banda de transição e da banda de atenuação. 

 

Figura 4 - Resposta em frequência de um filtro Chebyshev tipo I. 

A diferença entre os dois tipos de filtros Chebyshev é que os filtros do tipo I estão de acordo 

com o descrito na frase anterior enquanto os filtros do tipo II apresentam uma ondulação na banda de 

atenuação e uma banda de passagem plana [2]. A função de aproximação de um filtro Chebyshev 

tipo II, também chamado de Chebyshev inverso, é uma aproximação racional com polos e zeros na 

sua função de transferência. Esta aproximação tem uma resposta suave e extremamente plana na 

sua banda de passagem, assim como a aproximação Butterworth, mas apresenta uma ondulação na 

banda de atenuação devido à presença de zeros na função de transferência. Na Figura 5 é possível 

visualizar na prática o que foi descrito anteriormente. 

 

Figura 5 - Resposta em frequência de um filtro Chebyshev tipo II. 
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Por último, a resposta em frequência do filtro elíptico ou de Cauer fornece a melhor 

selectividade do que qualquer um dos métodos de aproximação discutidos até aqui. Nenhum outro 

método de aproximação é capaz de proporcionar um filtro de ordem inferior para as mesmas 

especificações pretendidas. Um filtro elíptico combina a ondulação na banda de passagem com a 

ondulação da banda de atenuação por forma a obter um declive da banda de transição extremamente 

acentuado (o mais acentuado de todas as aproximações discutidas até aqui) [2]. No entanto, a 

aproximação elíptica é muito difícil de conceber, devido aos zeros de transmissão de que esta 

aproximação necessita. Esses zeros levam a que a função de transferência seja mais difícil de 

implementar em circuito, o mesmo acontece com a aproximação Chebyshev tipo II. Para a obtenção 

de resultados mais precisos muitas vezes é necessário usar ferramentas de cálculo em computador 

[3]. A função de aproximação elíptica ou Cauer fornece a melhor seletividade, como se pode verificar 

pela Figura 6. 

 

Figura 6 - Resposta em frequência de um filtro elíptico. 

 

2.2 Topologias de Filtros 

Existem vários tipos de arquitecturas de filtros analógicos de banda de base que podem ser 

usadas para aplicações na área das comunicações sem fios. De forma a implementar um filtro 

analógico, em primeiro lugar escolhe-se a sua categoria, que neste caso se cinge aos filtros 

contínuos no tempo ou aos filtros discretos. 

Os primeiros filtros contínuos, ainda não realizados em circuito integrado, tinham como 

elementos básicos bobinas, condensadores e resistências. Na realização de filtros contínuos em 

circuito integrado evita-se a utilização de bobinas substituindo-as por redes com condensadores, 

resistências e dispositivos activos. Os filtros resultantes desta evolução são denominados filtros RC 

activos. Existe também outro tipo de filtro que pode ser considerado uma evolução dos filtros RC-

activos denominado MOSFET-C. Nos filtros contínuos não são visíveis os problemas de aliasing, que 

é uma grande vantagem quando se trabalha com grandes interferências. Os filtros com uma topologia 

do tipo Gm-C também pertencem à categoria dos filtros contínuos. Como este trabalho se baseia 

nesta topologia, a sua discrição é feita com maior detalhe no Capítulo 3. 
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Os filtros discretos no tempo usam fases do relógio. Na técnica de condensadores comutados 

as características principais são determinadas pela frequência do relógio e pelo rácio dos 

condensadores, sendo este dois parâmetros praticamente independentes da dispersão do processo e 

da variação da temperatura. Comparativamente aos filtros RC-activos os de condensadores 

comutados trazem alguns benefícios. Esses benefícios prendem-se com o facto de os filtros RC-

activos serem muito sensíveis às variações das tolerâncias dos componentes e a variações da 

temperatura, enquanto no caso de filtros de condensadores comutados os pólos são determinados 

por razões de condensadores e são portanto muito robustos a variações de processo [4]. Não é dada 

muita importância aos filtros discretos uma vez que a sua aplicação em comunicações sem fios é 

pouco usual. A sua não utilização tem muito a ver com o aliasing provocado por estes filtros, o que é 

incomportável quando se trabalha com muitas interferências, para além disso os filtros discretos são 

mais utilizados em baixas frequências [5]. 

 

2.2.1 Filtros RC-Activos 

Os filtros RC-activos usam amplificadores operacionais, resistências e condensadores como 

elementos básicos. Actualmente numa tecnologia CMOS obtém-se resistências com uma linearidade 

suficientemente boa e uma precisão dos rácios das resistências elevada. Num integrador do tipo RC-

activo a entrada do amplificador operacional forma uma terra virtual e portanto a tensão de entrada é 

convertida em corrente através de uma resistência. Uma vez que não existe corrente a fluir para a 

entrada do amplificador operacional, a corrente de entrada é integrada através de um condensador 

produzindo assim a tensão de saída. 

. A função de transferência do integrador inversor pode ser expressa pela equação (1). 

 
 ( )   

 

     

 (1) 

Nesta equação R1 e C1 correspondem à resistência R1 e ao condensador C1 da Figura 7 

respectivamente. 

Como se pode ver a constante de tempo de um integrador RC-activo é dada pela equação 

(2). 

         (2) 

Quando existem algumas variações dos processos e da temperatura deve ter-se em conta 

que a dispersão da constante de tempo RC pode atingir valores superiores a 50%. Uma forma de 

atenuar a variação da constante de tempo RC é utilizar um ajuste usando matrizes de resistências ou 

condensadores em série ou em paralelo. A Figura 7 representa um circuito de um integrador RC-

activo ajustável por condensadores programáveis [3]. 
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Figura 7 - a) Integrador RC-activo; b) Ajuste da constante de tempo usando uma matriz de 

condensadores em paralelo. 

As vantagens dos filtros RC-activos estão relacionadas com a baixa sensibilidade destes 

filtros aos efeitos das capacidades parasitas, bem como à sua boa adequação a tensões de 

alimentação baixas e grande gama dinâmica. Se se considerar um amplificador operacional ideal, as 

capacidades parasitas na entrada negativa e na saída do amplificador estão ligadas a uma terra 

virtual ou carregadas por uma fonte de tensão de baixa impedância, respectivamente. Por 

conseguinte, estas capacidades parasitas não afectam a função de transferência do integrador no 

caso ideal. No entanto, devido ao ganho DC limitado, resistência de saída do amplificador entre 

outros factores, as capacidades parasitas na prática afectam ligeiramente a função de transferência 

do integrador [3], [6], [7]. 

Num integrador RC-activo, o ruido da resistência é dominante, já que o OPAMP é 

dimensionado de forma a ter um ruído baixo. Recentemente a técnica de filtros RC-activo é usada em 

filtros de selecção de canal em receptores de radio de modo único, começando agora a visualizar-se 

a sua implementação em receptores de rádio multimodo. Para além da insensibilidade a parasitas, a 

adequação a baixas tensões de alimentação e gama dinâmica elevada, a topologia de filtros RC-

activos têm ainda a vantagem de ser adequada para aplicações que exijam uma performance 

elevada e uma velocidade moderada. Pode afirmar-se que esta topologia é a grande alternativa à 

topologia de filtros Gm-C [8].  

 

2.2.2 Filtros MOSFET-C 

O conceito de filtros MOSFET-C foi introduzido pela primeira vez em 1983 de forma a fazer a 

integração de filtros RC-activos em circuitos integrados. Os filtros MOSFET-C podem ser 

considerados como uma evolução dos filtros RC-activos uma vez que a resistência presente no último 

tipo de filtro referido pode ser substituída por um transístor MOSFET a funcionar na região de tríodo. 

Num integrador MOSFET-C, a constante de tempo pode ser ajustada através do controlo da tensão 

de porta. Uma vez que não são necessárias matrizes de condensadores para fazer a sintonia da 

constante de tempo a área que o circuito ocupa tende a ser inferior à área ocupada por um integrador 

do tipo RC-activo. No entanto, os transístores MOSFET a funcionar na região de tríodo, ou seja, a 

funcionar como resistências, não são tão lineares como resistências passivas [6], [7].  
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Para esta topologia de filtros é necessária uma tensão de porta elevada se se precisar de 

fazer um ajuste muito grande da constante de tempo, de forma a aumentar a linearidade dos 

transístores na região de tríodo bem como para os manter a funcionar nesta região. Devido a esta 

exigência, esta topologia não é muito adequada para aplicações que exijam tensões de alimentação 

baixas e baixo consumo de energia. A tensão de controlo aplicada à porta do transístor é geralmente 

fornecida por um charge-pump, e o aumento da performance do integrador é obtido à custa da 

dissipação de energia. Em princípio, o desempenho do ruído de um integrador MOSFET-C é igual ao 

do integrador RC-activo. Pode-se assim dizer que a gama dinâmica de um filtro MOSFET-C é 

aproximadamente igual à de um filtro RC-activo. 

A Figura 8 mostra a forma de obter um integrador MOSFET-C a partir de um integrador RC-

activo, em que a resistência presente neste último é substituída por um transístor MOSFET a 

funcionar na região de tríodo. 
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Vin
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+

-

+

Vc

A A

a) b)
 

Figura 8 - Integradores a) activo-RC b) MOSFET-C. 

 

2.3 Limitador 

Em sistemas de comunicação sem fios é muito comum o uso de um indicador de potência do 

sinal recebido (RSSI) para o controlo de amplificação dos blocos destinados para esse efeito, como 

por exemplo o LNA. Receptores de Bluetooth, WLAN e de sistemas de GPS são exemplos de onde 

se podem encontrar estes blocos [9]. O limitador tem como função amplificar o sinal recebido a um 

nível constante até à sua saturação. Por forma a conseguir o pretendido divide-se o andar de 

amplificação do sinal por diversos estágios iguais. De entre as diferentes topologias de 

amplificadores, existem duas que se destacam para a implementação dos andares de amplificação, 

que se designam por amplificadores convencionais com carga em díodo e amplificadores folded 

diode load [10], [11]. Relativamente ao RSSI, este pode ser implementado com rectificadores de onda 

completa com saída em corrente e um filtro passa-baixo RC. Os rectificadores de onda completa 

podem ser obtidos com base em amplificadores com unbalanced source-coupled pairs [10]. A 

topologia do amplificador referido em segundo lugar e a topologia do rectificador são descritas com 

maior detalhe no Capítulo 4 e Capítulo 3 respectivamente, uma vez que são as utilizadas neste 

projecto. 

O amplificador convencional não usado neste projecto, é constituído por um par diferencial 

acoplado com uma carga em díodo, como mostra a Figura 9. Se a tensão de alimentação do circuito 
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for superior a 2 V esta arquitectura é muito utlizada, em contrapartida se a tensão de alimentação for 

inferior a 2 V esta topologia apresenta alguns problemas uma vez que a entrada e a saída do circuito 

têm de ser polarizados à mesma tensão DC, por isso, a tensão de alimentação mínima para funcionar 

é definida por                   , onde    e     são as tensões de limiar dos transístores M1 e 

M3,    representa a tensão de overdrive de um transístor MOS e        a oscilação do sinal de saída. 

Apesar de ser uma solução usada frequentemente, como a tecnologia que se está a usar é de 

0.13µm com uma tensão de alimentação de 1.2V a utilização deste circuito não é tolerável [12]. 

Vi- Vi+

Vo+ Vo-

T1 T2

T4T3

I

vdd

 

Figura 9 - Amplificador convencional com carga em díodo. 

 

2.4 Comparação com outros trabalhos 

A referência [13] apresenta um filtro complexo OTA-C pseudo diferencial desenhado para 

receptores Low-IF de Bluetooth. Os principais destaques dados nesta referência são a utilização de 

OTAs pseudo diferenciais e a utilização de um circuito CMFB para fazer o controlo das tensões de 

modo comum. Apresenta também uma técnica de calibração do filtro devido à variação da 

temperatura e do processo. Esta técnica é baseada num PLL. Como se pode verificar pela Tabela 2 o 

seu consumo não é o melhor comparativamente às outras referências.   

A referência [14] expõe um filtro Gm-C complexo de sexta ordem de ultra low power e baixa 

tensão, dividido em 3 estágios. O consumo de potência de todos os 3 estágios é menor que 1mW e a 

rejeição de imagem é maior que 55dB. Isto é conseguido através da utilização de uma nova estrutura 

OTA. 

A referência [15] apresenta um filtro complexo para receptores GPS low-IF baseado em 

integradores RC-activos. A rejeição de imagem apresentada é de 28dB, enquanto o consumo de 

potência fica na ordem dos 6.1mW. 
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Tabela 2 - Comparação entre trabalhos já realizados. 

Especificação Ref. [13] Ref. [14] Ref. [15] 

Tecnologia (µm) 0.35 0.18 0.18 

Frequência central (MHz) 2 2 4 

Largura de banda (MHz) 1 3 2.1 

Ordem 12 6 3 

Rejeição de imagem (dB) 45 55 28 

Ganho banda de passagem (dB) 15 0.5 -2 

Potência (mW) 12.69 0.72 .1 
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Capítulo 3 – Filtro Gm-C Complexo de 3ª ordem 

3.1 Arquitecturas e Técnicas utilizadas 

Numa topologia de receptor Low-IF, um filtro complexo ajuda a atenuar a componente do 

sinal situada na frequência imagem. O projecto de um filtro complexo de baixo consumo e com uma 

atenuação suficiente da imagem é difícil de obter. 

Nesta secção é apresentada a teoria relacionada com um filtro complexo, é feita uma 

descrição do funcionamento de um integrador usando a técnica Gm-C, bem como as vantagens e 

desvantagens da sua utilização. Como o objectivo é implementar um filtro de terceira ordem optou-se 

por usar um filtro de primeira ordem seguido de um filtro biquadrático. Uma vez que os dois filtros são 

dimensionados em separado são também descritos e apresentadas as arquitecturas que se 

pretendem implementar em secções distintas neste capítulo. Por uma questão de melhor percepção 

dos diagramas de blocos mostrados nesta secção, as imagens mostradas referem-se a uma 

topologia single-ended, excepto o diagrama de blocos do filtro complexo de 3ª ordem. 

A implementação deste projecto é feita com uma topologia pseudo diferencial em vez de 

diferencial devido ao facto de a topologia pseudo diferencial não necessitar de circuitos de 

realimentação de modo comum. A desvantagem é que as perturbações de modo comum não são 

eliminadas de forma tão eficaz. 

 

3.1.1 Teoria de Filtros Complexos 

A obtenção de um filtro complexo passa-banda é conseguida através da aplicação de uma 

transformação de frequência a um filtro passa-baixo. A teoria bem como a utilização de filtros 

complexos em comunicações sem fios não é nova. De forma a esclarecer o porquê da utilização de 

um filtro complexo e a forma como implementa a rejeição da frequência imagem é feita nesta secção 

uma breve introdução teórica sobre filtros complexos onde são mostradas as equações que regem a 

implementação destes filtros [16]. 

A rejeição da frequência imagem é extremamente importante num receptor de rádio devido à 

interferência provocada pelos sinais recebidos nessa frequência. Um receptor de rádio com um nível 

de rejeição de imagem baixo deixa passar pelos seus diversos estágios o sinal desejado bem como 

parte de um sinal não desejado (imagem), obtendo-se um nível de interferência superior ao 

pretendido. Um filtro complexo tem uma característica de transferência muito importante que o 

distingue dos filtros reais. Essa característica baseia-se no facto de permitir a passagem de algumas 

frequências positivas enquanto as mesmas frequências negativas são suprimidas [13].  

O sinal RF real à entrada do misturador complexo é constituído pelo sinal desejado assim 

como a sua frequência imagem, distanciados de 2ωIF entre si. Assume-se que o sinal desejado se 

encontra à frequência LO+ωIF enquanto a sua imagem se encontra à frequência LO-ωIF. O sinal à 

entrada do misturador pode ser descrito pela expressão (3). 
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            (       )            (       )  (3) 

A multiplicação do sinal em RF por um sinal complexo dado por       é conseguida utilizando 

um misturador em quadratura, que consiste basicamente em dois misturadores cuja entradas de LO 

estão em quadratura. Assim obtém-se em cada uma das saídas do misturador, saídas I e Q, o sinal 

desejado à frequência IF positiva (ωIF), enquanto a imagem está localizada na frequência IF negativa 

(–ωIF), note-se que a saída I está desfasada 90º da saída Q. Os sinais dos ramos I e Q à saída do 

misturador em quadratura são representados por (4) [13]. 

       (         (    )            (    )) 

      (         (    )            (    )) 

(4) 

onde GMix é o ganho do misturador Depois de o sinal RF ser convertido para IF pelo misturador, a 

separação entre o sinal e a sua imagem mantem-se a mesma, ou seja, 2ωIF. Pode-se dizer que um 

filtro complexo de selecção de canal não é mais do que a resposta em frequência de um filtro passa-

baixo transladado na frequência, de forma a permitir a passagem do sinal à frequência ω IF, enquanto 

o sinal à frequência ωIF negativa é atenuado [13]. A Figura 10 a) mostra os espectros de frequência 

do sinal real expresso em (3), enquanto a Figura 10 b) faz referência ao sinal complexo à saída do 

misturador em quadratura.  
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ωLO ωLO+ωIFωLO-ωIF

2ωIF

ω
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Sinal

0 ωIF-ωIF

2ωIF

ω
 

Resposta do 
filtro complexo

Sinal antes do misturador Sinal após o misturador

a) b)
 

Figura 10 - Translação na frequência. a) Antes do misturador complexo. b) Após o misturador complexo. 

No domínio complexo, um filtro passa-banda complexo é uma versão de um filtro passa-baixo 

real transladado na frequência. A forma mais fácil de converter um filtro passa-baixo num filtro passa-

banda complexo centrado à frequência ωIF é fazer com que todos os elementos que dependam da 

frequência no LPF sejam em função de s – jωIF em vez de s. Na topologia de filtros Gm-C, o elemento 

dependente da frequência é o integrador. Considerando o caso simples de efectuar uma translação 

linear na frequência de um LPF de primeira ordem de forma a obter um BPF complexo, isto pode ser 

realizado colocando o LPF num sistema com retroação complexa. Assim, a relação entrada-saída 

pode ser dada pela equação (5) [13]. 

    
  

          

   (5) 

Como os ramos I e Q estão desfasados 90º entre si, pode-se dizer que             e 

           , daqui obtém-se (6). 

 

     (
  

     

) (    
   

  

   )  
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Uma vez que o filtro complexo tem como objectivo atenuar a frequência imagem, o sinal 

obtido à saída do filtro contém apenas o sinal desejado à frequência ωIF, o sinal I e Q dos dois ramos 

do filtro podem ser descritos pelas expressões dadas em (7).  

 

 

      (         (   )) 

      (         (   )) 
(7) 

A Figura 11 mostra a transformação sofrida pelo sinal recebido desde que é convertido para 

uma frequência intermédia até que a sua imagem é rejeitada ou atenuada pelo BPF complexo. Na 

figura seguinte visualiza-se uma implementação sistémica das equações apresentadas nesta secção 

[13]. 

Filtro 
complexo

H(s)=HLP(s-jωIF)

A=xsinal cos(ωLO+ωIF)t+
ximagemcos(ωLO-ωIF)t

cos(ωLOt)

sin(ωLOt)

I=Gmisturador (xsinalcos(ωIFt)+
ximagemcos(ωIFt))

Q=Gmisturador (xsinalsin(ωIFt)-
ximagemsin(ωIFt))

I=Gmisturadorxsinalcos(ωIFt)

Q=Gmisturadorxsinalsin(ωIFt)

 

Figura 11 - Arquitectura de um receptor para rejeição de imagem. 

 

3.1.2 Integrador Gm-C 

Os integradores são os blocos básicos usados na construção de filtros tanto contínuos no 

tempo como discretos no tempo. Um integrador Gm-C é constituído por uma transcondutância e um 

condensador como mostra a Figura 12. 

O circuito do integrador Gm-C tem algumas diferenças em comparação com o circuito de um 

integrador RC-activo. A diferença mais visível é a de que neste caso o integrador funciona em malha 

aberta ao contrário de qualquer um dos integradores referidos no capítulo anterior. No capítulo 

anterior é mostrado que o desempenho em malha fechada de um integrador RC-activo é idealmente 

independente do OPAMP. Em contrapartida, o desempenho de um integrador Gm-C depende 

directamente das características do transconductor, incluindo a função de transferência, ruído e 

linearidade. A função de transferência de um integrador Gm-C é determinada pela transcondutância 

gm e pelo condensador cujo valor é dependente de variações de processo, como pode ser visto pela 

equação (8).  

  ( )   
  

   

 (8) 

Em que a constante de tempo de um integrador é dada pela equação (9). 

 
  

  

  
 (9) 
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Portanto, um valor de gm e da capacidade precisos são importantes para a resposta em 

frequência do filtro. O funcionamento de um integrador pode ser explicado em dois passos: 

 No primeiro passo a tensão de entrada é convertida em corrente através de uma 

transcondutância. Uma transcondutância funciona como uma fonte de corrente 

controlada por tensão caracterizada por um valor de transcondutância designado por 

gm. 

 No segundo passo a corrente que sai da transcondutância é integrada num 

condensador resultando assim numa tensão de saída. 

Pela equação (9) percebe-se que a melhor forma de fazer um ajuste da constante de tempo é 

variando o gm da transcondutância. A forma mais fácil de fazer a sintonia da transcondutância é 

ajustando a sua corrente de polarização. Existem outras formas de fazer este ajuste como por 

exemplo utilizando matrizes de condensadores comutados controlados digitalmente [8]. Por fim, 

pode-se afirmar que os integradores Gm-C apresentam duas grandes vantagens relativamente às 

outras duas topologias de integradores referidas no Capítulo 2 são elas: alta impedância de entrada 

independente do ganho e um menor consumo. A diminuição do consumo é devido a não haver 

necessidade de utilizar OPAMPs em malha fechada, mas sim uma simples transcondutância que 

substitui as resistências. A impedância de entrada elevada prende-se com o facto de a entrada do 

integrador ser a porta de um transístor que por si só já apresenta uma impedância elevada, assim 

esta topologia não necessita de buffers a montante da sua entrada [6]. 

-

+

Vin Voutgm

 

Figura 12 - Integrador Gm-C. 

 

3.1.3 Arquitectura do Filtro Gm-C Passa-Baixo de 1ª Ordem 

O filtro complexo Gm-C de 3ª ordem é constituído essencialmente por um filtro complexo de 

1ª ordem e um filtro complexo biquadrático. O filtro complexo de 1ª ordem é realizado com recurso a 

dois filtros passa-baixo de 1ª ordem interligados por duas transcondutâncias cruzadas. O filtro 

complexo biquadrático é realizado com recurso a dois filtros passa-baixo biquadráticos interligados 

por quatro transcondutâncias cruzadas, duas para o primeiro andar do filtro e duas para o segundo 

andar do filtro. O filtro complexo Gm-C de 3ª ordem é então constituído por dois ramos (I e Q), por 

isso contém quatro entradas. A Figura 13 mostra o diagrama de blocos do filtro complexo pseudo 

diferencial. 
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Figura 13 - Diagrama de blocos do filtro complexo. 

3.1.4 Arquitectura do Filtro Gm-C Passa-Baixo de 1ª Ordem 

Uma vez que a área dos circuitos integrados CMOS é um parâmetro de extrema importância 

a arquitectura tanto do filtro de primeira ordem como do filtro biquadrático é baseada em topologias 

simples de filtros Gm-C para que o número de transístores e de condensadores seja o menor 

possível. Desta forma o consumo de potência e a área têm os valores mais baixos possíveis. [14], 

[17]. Uma forma de diminuir a área do circuito é decrementar o valor tanto dos transístores como dos 

condensadores, mas isso não é assim tão trivial. Isto deve-se ao facto de não se poder diminuir 

demasiado o tamanho dos transístores, uma vez que é necessário cumprir a especificação de ruído 

referido à entrada. 

A arquitectura adoptada para o filtro de 1ª ordem baseia-se na topologia mais simples de um 

filtro Gm-C passa-baixo. Basicamente o filtro é constituído por uma transcondutância com 

realimentação negativa e um condensador de forma a converter a corrente de saída da 

transcondutância em tensão, como se pode verificar pela Figura 14. 
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Vin

Voutgm
+

-

C1

 

Figura 14 - Diagrama de blocos do filtro de 1ª ordem. 

Com a utilização da técnica de filtragem Gm-C a frequência de corte do filtro depende do 

valor absoluto dos componentes, ou seja, dos condensadores e dos transístores que constituem a 

célula de transcondutância. Devido a isto pode ser necessário utilizar técnicas que façam o ajuste da 

frequência de corte de forma que o seu valor seja o mais próximo possível do pretendido, e isso é 

obtido através de circuitos de sintonia automática [14], [17]. 

A função de transferência do LPF de primeira ordem pode ser deduzida a partir das fórmulas 

dadas em (10) e (11). 

 
     (    

    

  
)    

     
    

  
 

(10) 

 

(11) 

Substituindo (10) em (11) obtém-se a função de transferência esperada para o filtro em (12). 
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Após a translação na frequência a função de transferência do filtro é representada pela 

seguinte equação (13). 

 

 (      )  

  
 

(      )  
  
 

 
  

(13) 

A topologia usada para realizar o filtro de 1ª ordem ao nível do transístor pode ser 

contemplada na Figura 15. Os transístores M1 e M6 servem como isoladores da tensão de entrada, 

uma vez que a impedância da porta de um transístor é elevada e aplicam-na a M2 e M5. Os 

transístores M2 e M5 implementam a célula gm do diagrama de blocos da Figura 14, assim sendo 

são eles os responsáveis por converter a diferença entre as tensões de entrada e as de saída em 

correntes. A equação (14) mostra como é feita esta conversão. Essas correntes são posteriormente 

convertidas em tensões usando dois condensadores [14], [17]. 

       (          ) 

      (          ) 

 

(14) 
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Vin+ Vin-
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Vdd

 

Figura 15 - Filtro Gm-C de 1ª ordem real pseudo diferencial. 

 

3.1.5 Arquitectura do filtro Gm-C passa-baixo biquadrático 

A arquitectura seleccionada para implementar o filtro biquadrático real está representada na 

Figura 16. 

-

+

Vxgm1

-

+
gm2

Vout

Vin
C1

C2

 

Figura 16 - Diagrama de blocos do LPF biquadrático. 

A Figura 17 mostra ao nível do transístor o LPF Gm-C biquadrático representado pelo 

diagrama de blocos da Figura 16. A célula gm representada por gm1 é obtida pelos transístores M2 e 

M6 enquanto a célula gm2 é obtida através dos transístores M5 e M10. O transístor M1 e M7 têm como 

objectivo isolar a tensão de entrada da célula gm1 e aplicá-la às fontes dos transístores M2 e M6. Os 

transístores M2 e M6 fazem a subtracção das tensões de entrada com as de saída e converte o 

resultado numa corrente. A corrente de dreno de M2 e M6 é proporcional à diferença entre as tensões 

de entrada e as tensões de saída. Essas correntes estão representadas na equação (14) [14], [17]. 

Os transístores M5 e M10 são utilizados de forma a implementar a célula gm2, estes 

transístores têm como função produzir uma corrente proporcional à diferença entre Vout+ e Vx+ e entre 

Vout- e Vx-. Essa corrente é depois convertida em tensão através de um condensador C2. Uma 

vantagem deste circuito prende-se com o facto de quase todas as capacidades parasitas dos 

condensadores poderem ser absorvidas pelos principais condensadores C1 e C2 do filtro [14], [17]. 
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Figura 17 - Filtro Gm-C biquadrático real pseudo diferencial. 

A função de transferência do filtro Gm-C biquadrático real pode ser deduzida com base na 

Figura 16 através das relações entre as equações (15), (16) e (17). 
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Substituindo (17) em (16) e (16) em (15) obtém-se (18). 
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Uma vez que a função de transferência de um filtro biquadrático real é representada por (19). 
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(19) 

Após a translação na frequência a função de transferência é descrita pela equação (20). 
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(      )  
  

 
(      )    

 
 (20) 
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3.1.6 Translação na Frequência  

A translação na frequência permite criar um BPF a partir de um LPF. Neste caso, a banda de 

passagem do filtro está localizada nas frequências positivas, enquanto a banda de atenuação se 

estende a todas as frequências negativas eliminando assim a imagem do sinal pretendido. Deve-se 

notar que a banda de passagem de um filtro complexo é duas vezes maior que a do LPF real, uma 

vez que tanto as frequências negativas como as frequências positivas do LPF constituem a banda de 

passagem do filtro complexo. A translação na frequência com o intuito de transformar um LPF em um 

BPF pode obtida através da transformação (21) [18]. 

    (  )     ( (    )). (21) 

A transformação anterior pode ser directamente utilizada para obter um BPF complexo com 

base na técnica Gm-C. Isto porque, se a expressão (21) for aplicada a cada condensador do LPF é 

fácil fazer a translação na frequência (22). 

      (    )           (22) 

Um filtro complexo de terceira ordem pode ser implementado usando dois LPF ligados 

através de três grupos de “transcondutâncias de translação da frequência” [18]. A Figura 18 

representa o diagrama de blocos necessário para ligar os dois LPF por forma a implementar o BPF 

complexo. 

Q

C

I

C
- +

-ωIFC

-+

Q

I

ωIFC

 

Figura 18 - Translação linear na frequência para transformar um LPF num BPF. 

As estruturas exibidas na Figura 19 representam as transcondutâncias para a transformação 

linear na frequência, onde cada transístor funciona como uma transcondutância. As “transcondutância 

de translação da frequência” podem ser calculadas através da seguinte equação  

           (23) 

onde ωIF é a frequência central do filtro complexo, Ci é o condensador da secção do integrador 

conectada às transcondutâncias que fazem a translação da frequência [14]. 



22 

 

Vi-
Vi+

Vi-Vi+

Vo+
Vo-

Vo+Vo-

vdd vdd

 

Figura 19 – Amplificadores de transcondutância para translação na frequência. 

 

3.1.7 Comparação entre Diagramas de Blocos 

Os diagramas de blocos dos Gm-C LPF de 1ª ordem e biquadrático usados neste projecto 

mostram qual a principal característica dos circuitos utilizados comparativamente aos Gm-C LPF 

convencionais, por exemplo nos diagramas de blocos dos circuitos propostos estão presentes metade 

dos blocos existentes nos diagramas de Gm-C LPF convencionais, como se pode comprovar pelas 

imagens da Figura 20. A vantagem da topologia proposta é permitir que com apenas um transístor se 

consiga implementar uma célula gm, por exemplo, na Figura 20 a) o diagrama de blocos 

convencional usa dois transcondutores enquanto o diagrama de blocos proposto com apenas um par 

diferencial implementa os dois transconductores. O mesmo acontece para o filtro biquadrático em que 

gm1 do diagrama proposto implementa gm1 e gm2 do diagrama convencional enquanto gm2 

implementa gm3 e gm4. Assim consegue-se atingir o mesmo objectivo com uma redução significativa 

da complexidade do circuito. 
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Voutgm
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C1
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Voutgm1
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+
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gm1
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+
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+
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gm4

+

-

C2
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Vx
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C 2

gm1

+

- gm2

+

-

a)

b)
 

Figura 20 - Diagramas de blocos convencionais vs Diagramas propostos. a) LPF 1ª ordem. b) LPF 

biquadrático. 
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3.1.8 Técnica de Diminuição da Tensão de Threshold dos Transístores 

Uma melhoria que se teve de implementar no circuito devido à baixa tensão de alimentação 

foi uma técnica para diminuir o Vt de todos os transístores que constituem o filtro complexo. Esta 

técnica teve de ser implementada devido ao facto de quando se está a simular os corners em que o 

Vt dos transístores é muito elevado não existe tensão suficiente para os deixar a funcionar na zona de 

saturação. As imagens da Figura 21 a) e b) representam as técnicas usadas para diminuir o Vt dos 

transístores de todos os pares diferenciais e dos transístores do segundo andar.do filtro biquadrático 

respectivamente, a técnica usada para diminui o Vt dos transístores tipo n é representada pela Figura 

21 c). Todas estas técnicas são usadas sempre que necessárias em todos os circuitos que compõem 

o filtro complexo. Aqui representado está apenas a utilização destas técnicas no filtro biquadrático 

para uma melhor legibilidade. 

O objectivo destes circuitos é actuar sobre a tensão Source-Bulk dos transístores de forma a 

usar o efeito de corpo, para desta forma reduzir o Vt, como se pode verificar pela equação (24). 

         (√    |   |  √|   |) (24) 

Os circuitos da Figura 21 a) e b) usam correntes de polarização muito pequenas, 

comparativamente às correntes de polarização do filtro, e transístores com um W muito elevado, 

comparativamente aos W’s dos transístores dos pares diferenciais do filtro, de forma que as tensões 

VB e VB2 sejam inferiores à tensão da source do transístor onde vai ligar, para que a tensão Source-

Bulk seja superior a 0 V. Como se está a falar de transístores PMOS, a tensão V t tem sinal negativo e 

assim um aumento na tensão Source-Bulk provoca uma diminuição do Vt. Com os transístores NMOS 

acontece o inverso, o objectivo é obter uma tensão VBn superior à tensão da source do transístor 

onde vai ligar, para que a tensão Source-Bulk seja inferior a 0 V. 

Vout+Vin+

c)a) b)

VB

Vx+

VB2 VBn

d)

Vin+ Vin-
Vout+ Vout-

Vdd

Vx+ Vx-

2I I I 2I

VB

VBn VBn VBn VBn

VB
VB2 VB2

I I I

 

Figura 21 - Circuitos para diminuição do Vt. a) Para os pares diferenciais. b) Para o segundo gm. c) Para 

transístores tipo n. d) Filtro biquadrático. 
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3.1.9 Condensadores em 

No início do projecto os condensadores usados eram condensadores à massa mas como as 

suas dimensões eram elevadas pensou-se em usar condensadores flutuantes. Os condensadores 

flutuantes permitem reduzir a capacidade total para um quarto mas em contrapartida pode causar 

instabilidade ao circuito pois não há filtragem de modo comum. Assim, optou-se por implementar 

condensadores em π como ilustra a Figura 22. Com a utilização de condensadores à massa eram 

necessários dois de 18,25 pF em cada LPF de 1ª ordem e quatro em cada LPF biquadrático, dois de 

14,5 pF e dois de 15,75 pF, assim sendo a área do circuito aumentava consideravelmente, como se 

pode visualizar pela Tabela 3. De forma a perceber melhor como se calcula a capacidade total e a 

capacidade por cada um dos três condensadores que constituem os condensadores em π é usado o 

exemplo de um LPF de 1ª ordem. O cálculo das capacidades é efectuado da seguinte forma. 

 

           
 

 
 

          

   
 

 
              

 

 
              

 

 
         

(

(25) 

A utilização de condensadores em π permite ter três condensadores no LPF de 1ª ordem que 

perfazem uma capacidade total de 14,6 pF ao invés de dois condensadores de 18,25 pF que 

perfazem uma capacidade total de 37 pF. A capacidade vista no nó Vout+ e no nó Vout- é calculada da 

seguinte forma. 

 
                          

                          
(26) 

Tabela 3 - Valor da capacidade total em cada LPF para as diferentes técnicas de condensadores. 

Tipos de condensadores LPF 1ª ordem LPF biquadrático 

Condensadores à massa 37 pF 29 pF/31,5 pF 

Condensadores flutuantes 9,25 pF 7,25 pF/7,875 pF 

Condensadores em π 14,6 pF 11,6 pF/12,6 pF 

 

C1 C2

C3

Vout-Vout+

 

Figura 22 - Condensadores em π. 
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3.2 Simulações do Filtro Gm-C 

Neste capítulo é mostrado através de simulações o desenvolvimento do filtro Gm-C 

complexo. As simulações são exibidas de forma a demonstrar tanto o funcionamento como os 

resultados obtidos nos diversos blocos projectados. Estas simulações são realizadas em ambiente 

CADENCE®. 

 

3.2.1 Filtro Complexo com Componentes Ideais 

Uma forma de verificar se as equações obtidas no capítulo anterior têm o comportamento 

desejado e se as especificações do projecto são adequadas às arquitecturas e topologias utilizadas é 

simular os circuitos utilizando componentes ideais; o circuito utilizado está representado na Figura 54 

em anexo. No circuito em simulação as células gm são substituídas por fontes de corrente 

controladas por tensão e os condensadores são condensadores ideais. Através do MATLAB® usando 

as ferramentas de desenho de filtros Butterworth obtêm-se os polos do filtro passa baixo de 3ª ordem, 

um polo real (referente ao filtro de 1ª ordem) que permite obter directamente o valor do condensador 

do filtro de 1ª ordem, e dois polos complexos conjugados (referentes ao filtro biquadrático) que ainda 

necessitam de ser convertidos em polinómios, como mostra a Figura 23. Os dois polos complexos 

após convertidos em polinómios são comparados com a função de transferência do filtro passa-baixo 

biquadrático. O valor de gm determina o ruído do filtro e foi fixado em 60µS, que dá uma resistência 

equivalente de ruído de 17kOhm e cerca de      √  ⁄  de densidade de ruído. Este valor permite 

obter uma margem para atingir os     √  ⁄  da especificação de ruído referido à entrada. Para 

valores de gm de 60µS obtém-se um valor de capacidade do LPF de 1ª ordem de 18.5pF. No caso do 

filtro biquadrático para o mesmo valor de gm obtém-se para o condensador C1 18.5pF e para C2 

18.5pF. 

 

Figura 23 - Obtenção dos coeficientes do filtro através do MATLAB. 



26 

 

A Figura 24 representa a resposta em frequência obtida à saída do LPF de 1ª ordem com 

componentes ideais, onde se pode verificar que o filtro tem uma frequência de corte de 500kHz. 

 

Figura 24 - Resposta em frequência do LPF de 1ª ordem ideal. 

A resposta em frequência do LPF biquadrático está representada na Figura 25, assim como a 

frequência de corte a 500kHz. 

 

Figura 25 - Resposta em frequência do LPF biquadrático ideal. 

Ao juntar o LPF de 1ª ordem com o LPF biquadrático obtém-se um LPF de 3ª ordem com 

frequência de corte de 500kHz, como se pode comprovar pela Figura 26. 
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Figura 26 - Resposta em frequência do LPF de 3ª ordem ideal. 

Após fazer a translação na frequência com fontes de corrente controladas por tensão de 

forma a simular as transcondutâncias cruzadas, obtém-se por fim o filtro complexo pretendido. A 

Figura 27 ilustra a resposta em frequência do filtro complexo, a vermelho a resposta para as 

frequências positivas em que a frequência central do filtro situa-se a 1MHz com largura de banda de 

1MHz, a preto estão representadas as frequências negativas em que a 1MHz se encontra a 

frequência imagem com cerca de 35 dB de atenuação. 

 

Figura 27 - Resposta em frequência do filtro complexo ideal. 
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3.2.2  Diferença Entre o Filtro elaborado com Componentes Ideais e 

Reais 

Relativamente ao filtro com componentes reais, afirma-se como era espectável que existe 

uma diferença comparativamente à resposta do filtro com componentes ideais, como ilustra a Figura 

28. Devido a este facto foi necessário ajustar o valor dos condensadores para ter em conta as 

capacidades parasitas devido às portas de entrada das transcondutâncias, que são relativamente 

elevadas Idealmente projectou-se o valor dos condensadores de ambos os filtros para 18,5 pF. Para 

o filtro de 1ª ordem esse valor não obteve grandes variações, ao contrário do filtro biquadrático que 

dos 18,5 pF dimensionados para os dois condensadores passaram para 15,75 pF o condensador C2 

e 14,5pF o condensador C1. 

 
Figura 28 - Diferença das respostas em frequência entre os filtros de 1ª ordem e biquadráticos reais e 

ideais. 

A Tabela 3 mostra que a capacidade dos condensadores usados no circuito ideal é sempre 

igual o que faz com que o factor de qualidade do filtro seja de 1 para os dois LPF e também faz com 

que as transcondutâncias cruzadas tenham todas o mesmo valor. No circuito real o valor da 

capacidade dos condensadores é menor e é diferente para todos os estágios do filtro relativamente 

ao circuito ideal. Isto implica um decréscimo no valor das transcondutâncias cruzadas assim como um 

factor de qualidade de 0,92 para o LPF biquadrático, como se pode visualizar pela Tabela 5. 

Tabela 4 - Características do filtro usando componentes ideais. 

Parâmetros 
Transcondutâncias 

cruzadas 
Filtro de 1ª 

ordem 

Filtro biquadrático 

1º Estágio 2º Estágio 

C -------------------- 18.5pF 18.5pF 18.5pF 

Gm 118µS 60 µS 60 µS 60 µS 

Q -------------------- 1 1 

F. central /F. 
corte 

--------------------                            
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Tabela 5 - Características do filtro usando componentes reais. 

Parâmetros 
Filtro de 1ª 

ordem 

Filtro biquadrático 
1ª 

Transcondu
tância 

cruzada 

2ª 
Transcondu

tância 
cruzada 

3ª 
Transcondu

tância 
cruzada 

1º Estágio 2º Estágio 

C 18.25pF 15.75pF 14.6pF ------------------ --------------- --------------- 

Gm 60.2µ 59.5µ 60.4µ 117.8µ 101µ 96.4µ 

Q 1 0,92 ------------------ --------------- --------------- 

F. central 
/F. corte 

                           ------------------ --------------- --------------- 

 

3.2.3 Simulações Transiente e AC 

Como o filtro está em quadratura é necessário definir em que entrada está o coseno e em 

qual está o seno. Ficou definido que na entrada I o sinal é um coseno e na entrada Q é um seno, isto 

permite visualizar as simulações no tempo para as frequências positivas. Ao trocar o sinal do ramo I 

para um seno e o Q para o coseno consegue-se visualizar a atenuação da frequência imagem 

através de uma simulação no tempo. 

Ao colocar nas entradas I e Q um sinal sinusoidal com 1MHz de frequência, 100 mV de 

tensão pico-a-pico e desfasados de 90º respectivamente, obtém-se as simulações no tempo 

presentes na Figura 29. Como se pode verificar pela resposta no tempo para as frequências positivas 

o filtro tem uma ligeira atenuação de 0,6 dB e a resposta no tempo para as frequências negativas 

indica que o filtro apresenta uma rejeição de imagem a rondar os 33 dB. Estes valores podem ser 

comprovados pela simulação AC e afirma-se também que a especificação da rejeição de imagem é 

cumprida. As simulações da Figura 29 comprovam os valores referidos de atenuação da banda de 

passagem e da componente à frequência imagem. 

 
Figura 29 - Respostas no tempo dos ramos I e Q do filtro para a frequência de 1MHz e frequência imagem 

e resposta na frequência para as frequências positivas e negativas. 
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A Tabela 6 representa os parâmetros principais dos transístores que implementam os gm’s de 

todo o filtro. Como se pode verificar todos os transístores que implementam os gm’s têm o mesmo W 

e o mesmo L. Pretende-se que estes valores sejam iguais para que o emparelhamento entre os 

principais transístores seja bom. Este emparelhamento é importante porque faz com que os 

transístores do filtro variem todos de igual forma. 

Tabela 6 - Parâmetros dos transístores que formam os gm's do filtro complexo. 

Parâ
metro

s 

Filtro de 
1ª ordem 

Filtro biquadrático 
1ª Célula de 

transcondutân
cia 

2ª Célula de 
transcondutân

cia 

3ª Célula de 
transcondutân

cia 

transcond
uctor 

1º 
transcond

uctor 

2º 
transcond

uctor 
Transconductor Transconductor Transconductor 

W 11.1µ 11.1µ 11.1µ 22.2µ 22.2µ 22.2µ 

L 2.5µ 2.5µ 2.5µ 2.5µ 2.5µ 2.5µ 

Gm 60.2µ 59.5µ 60.4µ 117.8µ 101µ 96.4µ 

I 11.5 µA 11.5 µA/5.75 µA 
22.25 

µA/11.125µA 
16.5 µA/8.25 µA 15.5 µA/7.75 µA 

 

3.2.4 Ruído Referido à Entrada 

O ruído é medido à saída do circuito e pode ser referido à entrada dividindo pelo ganho da 

banda de passagem que é unitário (27). 

         
       

 
 (27) 

Através da simulação da Figura 30 pode-se verificar que o filtro tem um ruído referido à 

entrada de       √  . 

 

Figura 30 - Simulação de ruído. 
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3.2.5 Linearidade - IP3 

A presença de dois ou mais tones num circuito não linear gera produtos de intermodulação. 

Esses produtos de intermodulação são a soma e a diferença de múltiplos dos tones fundamentais, 

como mostra a Figura 31. Muitas espúrias estão fora da banda e não causam qualquer problema ao 

circuito, o grande problema prende-se com os produtos de 3ª ordem que estão mais próximos das 

fundamentais e muito provavelmente podem situar-se dentro da banda, e desta forma provocar 

distorção na saída. A medida do produto de intermodulação de 3ª ordem é importante de forma a 

avaliar a performance de circuitos que não são perfeitamente lineares como é o caso dos 

amplificadores. 

Fundamentais

Produtos de 
5ª ordem

Produtos de 
3ª ordem Produtos de 

2ª ordem

F1 F2
2F1-F2 2F2-F1

3F1-2F2 3F2-2F1F2-F1 F1+F2

Frequência

P o
ut

(d
B)

 

Figura 31 - Produtos de intermodulação e sua frequência relativa. 

O IP3 é o ponto extrapolado onde a potência de saída dos produtos de 3 ª ordem ultrapassam 

a potência de saída das fundamentais. O IP3 do filtro projectado neste trabalho pode ser determinado 

através da aplicação de duas componentes fundamentais às frequências de 3 MHz e 5 MHz. 

Aplicando estas duas frequências às expressões        e       verifica-se que existem produtos 

de intermodulação de 3ª ordem às frequências de 1 MHz e de 7 MHz. A componente a 7 MHz não é 

importante uma vez que está muito afastada da banda do filtro, mas por outro lado a componente a 1 

MHz está mesmo no centro da banda do filtro, e é com este produto de 3ª ordem que trás maior 

preocupação. 

Para a obtenção do IP3 do filtro colocou-se à entrada um sinal com as frequências 

fundamentais referidas acima com uma amplitude de F2 4 dB inferior à de F1 devido à atenuação 

provocada pelo filtro presente no RF front-end nesta frequência. Corre-se uma simulação no tempo e 

efectua-se a DFT (Discrete Fourier Transform) do sinal de saída de um dos ramos. Como se pode 

verificar pela Figura 32 o sinal de saída contém as componentes fundamentais com amplitudes 

diferentes devido à atenuação do filtro e o produto de intermodulação de 3ª ordem a 1 MHz. 
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a)

b)

c)

 

Figura 32 - Simulação IP3. a) Sinal de entrada. b) Sinal de saída. c) DFT do sinal de saída. 

As duas componentes fundamentais na entrada têm uma amplitude de 20 mV que equivale a 

uma potência de -20.97 dBm e na saída a componente IM3 apresenta uma amplitude de 3,65 µV que 

equivale a uma potência de -95 dBm. Conhecidos os valores das potências das fundamentais e da 

IM3 pode-se calcular o IP3 através da equação (28) 

 
        (

       

 
) 

             

(28) 

 

3.2.6 Simulação de corners 

O processo de simulação de um circuito utilizando os piores casos e as condições típicas é 

chamado de análise de corners. Os efeitos colectivos da variação do processo, tensão de 

alimentação e temperatura têm o seu efeito no funcionamento dos transístores que podem variar 

entre as opções de typical, fast e slow. No caso dos condensadores e das resistências as opções de 

variação são: minimum, maximum e typical. 

A Figura 33 mostra as simulações em todos os corners possíveis para os componentes 

utilizados, esta imagem serve para verificar a variação da resposta na frequência com os corners. Ao 

analisar esta imagem verifica-se que é necessário um circuito que faça a calibração do filtro, para que 

a sua frequência central não varie tanto e para que não ocorra a hipótese de deixar passar sinais dos 

canais adjacentes. Os corners em que se atesta uma maior variação da frequência central do filtro 

são as simulações para transístores slowslow com condensador no máximo e 85º de temperatura 

(Maxss (85º)) e para transístores fastfast com condensador no mínimo e 20º de temperatura (Minff (-

20º)). 
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Figura 33 - Simulação dos corners do filtro complexo. 

 

3.3 Calibração do Filtro Complexo 

As variações de processo, tensão de alimentação e de temperatura (corners) têm uma grande 

influência na resposta em frequência do filtro, pois os condensadores têm uma variação muito grande 

e a variação da temperatura tem também uma influência considerável nos transístores. 

A calibração das transcondutâncias do filtro através do controlo das correntes é uma forma de 

calibração, mas no caso deste trabalho esta técnica não é comportável uma vez que com uma tensão 

de 1.2 V existe pouca tensão disponível para deixar os transístores na sua zona de funcionamento e 

uma simulação em corners em que é necessário um aumento da corrente como é o caso de uma 

simulação slowslow com o condensador no máximo e temperatura de 27º ou 85º faz com que alguns 

transístores fiquem fora da sua zona de funcionamento. 

Este trabalho usa o controlo dos condensadores, que tem a vantagem de permitir calibrar o 

filtro sem que os transístores sejam afectados. Para tal usa-se um filtro igual ao filtro passa-baixo de 

1ª ordem mas com a diferença de ser single-ended e com um array de condensadores em vez de um 

só. Neste array apenas o condensador com a capacidade mínima requerida está sempre ligado 

enquanto todos os outros só são ligados se necessário. O array é constituído por um condensador de 

11 pF e 7 condensadores de 2 pF, estes valores obtêm-se através da análise da variação da 

frequência central do filtro nos corners. Como a frequência central varia mais ou menos 30% e o 

condensador nominal vale 18,5 pF pode-se fazer a seguinte análise. 
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18.5 pF

+ 30%

- 30%

+ 35%

- 35%

(=)

(=)

25 pF

11 pF
 

Com a utilização de um array constituído por um condensador de 11 pF e 7 condensadores 

de 2 pF obtém-se uma resolução de 8%. 

 Para saber quantos condensadores são necessários ligar é colocada uma tensão continua 

na entrada do filtro que carrega o condensador durante um tempo fixo igual à constante de tempo 

ideal do circuito. Posteriormente a tensão no condensador é comparada com 70% da tensão de 

entrada e se a saída do comparador estiver a um nível lógico ‘1’ é necessário ligar mais um 

condensador utilizando toda uma lógica de controlo e assim sucessivamente até que a tensão nos 

condensadores seja inferior a 70% da tensão de entrada. A Figura 34 ilustra a técnica usada na 

calibração do filtro complexo. 
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Figura 34 - Técnica de calibração do filtro. 

 O circuito do comparador está ilustrado na Figura 35. 
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Figura 35 - Circuito do comparador. 
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Para calibrar o filtro através do ajuste dos condensadores utiliza-se um filtro de 1ª ordem 

single-ended com uma tensão fixa na sua entrada. Primeiramente apenas o condensador com a 

capacidade mínima requerida está ligado, e vai ser carregado por um período de tempo que é a 

constante de tempo ideal do integrador Gm-C, que equivale a mais ou menos 12 períodos do relógio 

de 16 MHz disponível. A tensão no condensador é comparada com uma tensão de referência (Vref) 

que é 70% da tensão de entrada. Se a tensão no condensador excede Vref a saída do comparador 

vem a ‘1’ senão vem a ‘0’. São sempre feitas três comparações antes de decidir se se deve 

incrementar um condensador, isto é, se o número que se repete mais vezes for ‘1’ então liga-se um 

condensador. No final de cada decisão os condensadores são descarregados, ficando assim prontos 

para mais uma comparação agora com uma capacidade maior. Este processo é repetido 8 vezes 

uma para o condensador fixo e uma para cada um dos 7 condensadores do array. 

A Figura 36 ilustra como é feita a comparação para uma simulação typical, ainda se pode 

verificar que a tensão do sinal a preto (tensão nos condensadores) diminui a cada 3 comparações 

devido ao incremento de mais um condensador. Como se pode verificar pela Figura 36 cada 

condensador é incrementado ou não ao final de 3 comparações. As 3 comparações servem para 

garantir que a decisão é sempre a correcta em caso de a tensão nos condensadores estar no limiar 

de Vref. 

 

Figura 36 - Método de decisão da calibração. 

Este algoritmo de calibração foi implementado exclusivamente para prevenir uma variação 

muito grande da frequência central do filtro com as variações de processo e temperatura. O bom 

funcionamento deste algoritmo pode ser visualizado através da Figura 37, nesta figura estão 

representados apenas três corners, que incluem os dois com maior desvio, um para a esquerda e o 

outro para a direita. O número limitado de corners na Figura 37 deve-se ao facto de ser necessário 

para cada corner fazer primeiro uma simulação no tempo (que é extremamente lenta uma vez que o 

período de relógio é muito pequeno e a simulação é de 16 µs) para verificar quantos condensadores 
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estão ligados, depois alterar os condensadores no circuito do filtro manualmente e só depois realizar 

uma simulação AC para ver a resposta em frequência. 

Comparando a Figura 33 com a Figura 37 e visualizando as variações da frequência central 

da Tabela 7 verifica-se que o desvio existente entre a curva Maxss e a curva Minff é muito menor 

após a calibração. 

maxss typtt minff

 

Figura 37 - Corners após calibração. 

Tabela 7 - Comparação entre as frequências centrais do filtro com e sem calibração. 

Corners Sem calibração (F. central) Com calibração (F. central) 

Minff (-20º) 1.33 MHz 1.08 MHz 

Maxss (85º) 790 kHz 940 kHz 

 

A simulação do comparador para um sinal de entrada de 200 mV é mostrada na Figura 38 

 

Figura 38 - Sinais do comparador e amplificador. 
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Capítulo 4 – Limitador/RSSI 

4.1 Arquitecturas e Técnicas utilizadas 

O limitador situa-se logo após o filtro complexo e inclui um circuito para estimar a potência do 

sinal, RSSI. 

Nesta secção são apresentados os circuitos usados para a implementação da cadeia de 

amplificação, do rectificador e do LPF que constituem o limitador e o RSSI, o seu funcionamento, 

assim como algumas vantagens e desvantagens das topologias usadas. Utiliza-se uma cadeia de 

cinco amplificadores limitadores com um ganho de 10 dB, isto implica o uso de seis rectificadores 

pois as saídas de cada amplificador e a entrada do primeiro amplificador são ligadas a um 

rectificador. 

 

4.1.1 Teoria Sobre o Limitador/RSSI 

Em sistemas de comunicações móveis o conhecimento da potência do sinal recebido pelo 

receptor é essencial para controlar os níveis do sinal. Neste trabalho utiliza-se uma arquitectura de 

detecções sucessivas também conhecida como modelo linear por partes (piece-wise linear model) 

que se pode visualizar pela Figura 39. Esta arquitectura baseia-se numa cadeia de amplificadores 

com rectificadores de onda completa com saída em corrente conectados à entrada do primeiro 

amplificador e à saída de todos os outros. As correntes de cada um dos rectificadores são somadas, 

posteriormente passam por um filtro RC que converte a corrente em tensão e reduz as oscilações do 

rectificador [19].  

Este tipo de arquitectura produz duas saídas, a primeira contém o sinal saturado que 

posteriormente será desmodulado, a segunda saída, saída do RSSI, é retirada a partir do filtro passa-

baixo e oferece a informação acerca da potência do sinal recebido. A gama dinâmica do RSSI é 

limitada na extremidade superior quando todas as células de ganho amplificam o sinal de entrada 

linearmente e limitada na extremidade inferior, quando o primeiro amplificador da cadeia de 

amplificação começa a saturar. 
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Figura 39 - Arquitectura de detecções sucessivas do Limitador/RSSI. 
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Dois parâmetros importantes que definem um limitador são o número de estágios do mesmo 

(N) da arquitectura de detecções sucessivas e o erro máximo da arquitectura. O número de secções 

determina a precisão do RSSI, ou seja, quanto maior o número de amplificadores do limitador maior a 

precisão do RSSI. A Figura 40 mostra a diminuição do erro máximo do RSSI com o aumento do 

número de amplificadores, este gráfico é obtido através da equação (29). 

 

        (  )  
   (   √   )     (   )    ( 

    
    )

   
 (29) 

Onde A representa o ganho de cada estágio. O gráfico da Figura 40 representa o erro máximo por 

número de estágios do limitador para um ganho total de 50 dB referente à especificação de projecto 

pretendida. Contudo, é necessário ter algum cuidado com o aumento do número de estágios, uma 

vez que pode não se justificar um grande aumento da área do circuito com um decréscimo mínimo do 

erro [10] [20]. 

 

Figura 40 - Avaliação do erro máximo do RSSI por número de estágios. 

O cancelamento do offset é um bloco essencial sempre que se desenvolve um limitador, uma 

vez que qualquer offset causado pelo mismatch entre os dispositivos pode causar a saturação de 

alguns andares de amplificação ou sobrepor-se a sinais pequenos vindos do front-end. De forma a 

prevenir a amplificação do offset podem-se usar técnicas de cancelamento feedback ou feedforward 

[10]. 

 

4.1.2 Cadeia de amplificação 

O número de estágios de amplificação foi definido com base no gráfico da Figura 40 onde 

pode-se verificar que para os 5 estágios obtém-se um erro máximo do RSSI de 0.7 dB. Aumentar os 

estágios para mais do que 5 implicava um aumento de área com um decréscimo pouco significativo 

do erro máximo do RSSI. Cada estágio do limitador utiliza um amplificador folded diode load 

diferencial que se pode visualizar pela Figura 41. Foi escolhida uma topologia diferencial de forma a 

permitir um elevado grau de rejeição dos sinais de modo comum de ambas as entradas. As 

vantagens de uma topologia folded diode load comparativamente a uma topologia com carga em 

díodo convencional, residem no facto de a carga em díodo não sofrer de efeito de corpo e permitir 
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que esta topologia funcione com tensões de alimentação baixas [10], [11]. O uso dos espelhos de 

corrente e uma carga folded diode permite eliminar o efeito de corpo de uma carga em díodo 

convencional. Os transístores dos dois espelhos de corrente têm todos o mesmo tamanho para que 

        e assim o ganho de tensão deste circuito pode ser definido pela equação (30). 

 

   
   

   

 √
(  ⁄ )     

(  ⁄ )     

 √
(  ⁄ ) 
(  ⁄ ) 

 (30) 

A topologia proposta apresenta alguns inconvenientes relativamente a uma configuração 

convencional com carga em díodo. Esses inconvenientes incluem mais área ocupada, mais potência 

consumida e por fim uma degradação maior da resposta em frequência. Isto tudo é devido ao maior 

número de transístores utilizados, mas só a vantagem de este circuito funcionar com tensões de 

alimentação baixas faz com que seja bastante usado. 
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Figura 41 - Amplificador folded diode load. 

 

4.1.3 Rectificador 

O rectificador tem como função pegar no sinal de entrada do primeiro amplificador do 

limitador e em todas as saídas dos 5 amplificadores e fazer uma rectificação de onda completa do 

sinal. Para a realização deste importante bloco é usada uma topologia de rectificador com dois pares 

diferenciais desbalanceados. Uma vez que na saída se pretende obter uma tensão DC indicadora da 

potência do sinal recebido é necessário o uso de um filtro passa-baixo de forma a eliminar as 

oscilações das somas de todos os rectificadores. 

A configuração do rectificador é representada na Figura 42. Uma vez que tem apenas três 

transístores em cascata pode operar com tensões de alimentação baixas. Este rectificador usa dois 

pares diferenciais desbalanceados iguais em que T1, T2, T3, T4 são os transístores de entrada do 

sinal. A largura (W) dos dispositivos T3 e T2 é N vezes maior do que a dos dispositivos T1 e T4. Este 

desbalanceamento nos transístores de entrada dos pares diferenciais permite que a corrente flua 

mais ou menos por um determinado transístor dependendo da tensão de entrada. A corrente de saída 

do rectificador pode ser descrita pela equação (31).  
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      (     )  (     ) (31) 

A corrente máxima na saída do rectificador é obtida quando a tensão de entrada diferencial é 

baixa, uma vez que grande parte da corrente flui pelos transístores de maiores dimensões (T2 e T3). 

À medida que a tensão de entrada diferencial vai aumentando, o valor da corrente de saída vai 

decrescendo até chegar a um valor limite, isto porque os transístores mais pequenos vão começar a 

contribuir com mais corrente enquanto a corrente que atravessa os transístores maiores começa a 

decrescer [11], [20]. 
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Figura 42 - Rectificador de onda completa. 

 

4.1.4 Técnica de cancelamento do DC offset 

O cancelamento do DC offset é realizado no limitador no caminho do sinal e tem como 

objectivo atenuar o efeito do DC offset provocado por variações entre os dispositivos, como se pode 

verificar pela Figura 43. O facto de o limitador ser composto por uma cadeia de amplificação com um 

ganho elevado faz com que o offset seja um problema preocupante, uma vez que o offset vai sendo 

amplificado e propagado de amplificador em amplificador até à saída. O não cancelamento deste 

offset pode provocar a saturação indevida da saída dos amplificadores da cadeia e sobrepor-se a 

sinais pequenos provenientes do RF front-end. 

O método de cancelamento utilizado tem como base o uso de condensadores de 

acoplamento entre andares. Os condensadores de acoplamento eliminam o offset enquanto as 

resistências restabelecem a tensão de polarização para o próximo estágio. O valor de C e R da 

Figura 43 determinam a frequência do pólo do filtro passa-alto que deve ser bastante abaixo da 

frequência intermédia que é 1MHz. Dada a elevada área ocupada por resistências e condensadores 

optou-se por colocar um filtro após o primeiro amplificador de forma a eliminar o offset dos blocos a 

montante do RSSI e outro antes do último amplificador para garantir que este não sature e para que 

na saída o offset não seja significativo, como se pode verificar pela arquitectura da Figura 39 [10]. 
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Figura 43 - Técnica de cancelamento do offset com condensadores de acoplamento. 

 

4.2 Fluxo de Projecto do Limitador 

Pelas razões especificadas na secção 4.1, o limitador é constituído por cinco estágios com 

um ganho total de 50 dB, em que cada amplificador (estágio) tem um ganho igual a 10 dB. Nesta 

secção são apresentadas as simulações para mostrar o funcionamento do limitador e o cumprimento 

das especificações definidas. O emparelhamento entre os transístores que definem o ganho dos 

amplificadores foi um dos cuidados a ter em conta neste projecto assim como o aumento do consumo 

devido ao aumento da corrente e das dimensões dos transístores para diminuir o offset. 

 

4.2.1 Análise e Simulações do Limitador 

O limitador como já foi referido tem no seu diagrama de blocos uma cadeia de amplificação 

constituída por cinco amplificadores, uma das especificações de projecto é a obtenção de um ganho 

de 10 dB em cada amplificador. O ganho do amplificador é calculado da seguinte forma: 

 

    
   

   

 √
(  ⁄ )     

(  ⁄ )     

 √
(  ⁄ ) 

(  ⁄ ) 

 

(   )           (   )        

      

                 

(32) 

A Figura 44 representa a resposta em frequência de um amplificador da cadeia de 

amplificação, desta figura podemos verificar que o ganho obtido por simulação é idêntico ao ganho 

obtido teoricamente. Multiplicando o ganho de um amplificador por cinco obtém-se a contribuição 

para o ganho de todos os amplificadores que é muito semelhante ao indicado na Figura 44. 
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b)

a)

 

Figura 44 - Resposta na frequência. a) De um amplificador. b) De toda a cadeia. 

Devido ao offset causado pelos desvios dos dispositivos dos amplificadores é necessário 

fazer o cancelamento deste offset pois a sua amplificação pode causar a saturação indevida do sinal 

e perturbar assim a medida da potência do sinal. O cancelamento do offset é feito recorrendo a dois 

filtros passa-alto, o primeiro colocado após o primeiro estágio e o segundo colocado após o quarto 

estágio. Cada filtro passa-alto coloca teoricamente um pólo à frequência de 150 kHz fazendo com 

que a resposta na frequência do limitador seja um filtro passa-banda. O dimensionamento do filtro foi 

feito da seguinte forma. 

 
   

 

    
 

                         Ω 

         

(33) 

A Figura 45 representa o ganho do limitador com cancelamento do offset, nesta imagem é 

possível visualizar que a frequência de corte do filtro passa-alto está muito próxima dos cálculos 

teóricos, é ainda visível que a largura de banda do limitador é de 3,92 MHz. Como estão presentes 

dois filtros passa-alto no caminho do sinal existem portanto dois pólos à frequência de 150 kHz, que 

contribuem com um decréscimo de 40 dB/década, como mostra a Figura 45. 
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Figura 45 - Resposta em frequência do limitador. 

Como já foi referido anteriormente uma das funções do limitador é amplificar o sinal de 

entrada até à sua saturação. A Figura 46 ilustra o que se obtém na saída do limitador quando na 

entrada é colocado um sinal com 10 mVpp. 

 

Figura 46 - Resposta no tempo do limitador a um sinal de 10 mV na entrada. 

Uma vez que o bloco após o limitador é o desmodulador e este trabalha com sinais digitais, a 

saída do limitador tem de ser digitalizada. Com base num comparador igual ao usado na calibração 

do filtro é possível fazer a digitalização do sinal à saída do limitador, como se pode visualizar pela 

Figura 47. 
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Figura 47 - Digitalização do sinal na saída do limitador. 

 

4.2.2 Análise e simulações do RSSI 

A obtenção do RSSI é conseguida através da rectificação dos sinais à saída de cada 

amplificador e da entrada do primeiro amplificador. Os rectificadores implementados têm saída em 

corrente, devido a este facto basta um condensador para converter a soma de todas as correntes dos 

rectificadores em tensão e que elimine as oscilações do sinal. O funcionamento do rectificador é 

ilustrado pela Figura 48 a), enquanto a Figura 48 b) mostra a saída do RSSI para três tensões de 

entrada diferentes. 

a)

b)

a)

 

Figura 48 - Simulações do RSSI. a) Saída do rectificador. b) Saída do RSSI. 
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A gama dinâmica que o RSSI implementado consegue providenciar é de 57 dB, isto é, uma 

vez que a zona linear vai desde os -59 dBm até aos -2 dBm, isto quer dizer que a potência mínima 

que o receptor consegue detectar são -59 dBm enquanto a potência máxima que o receptor 

consegue detectar são -2 dBm. O limite superior da gama dinâmica do RSSI é definido quando o 

último amplificador da cadeia começa a saturar, enquanto o limite inferior é definido quando todos os 

amplificadores estão saturados. A Figura 49 exibe a variação da gama dinâmica do RSSI e ilustra 

tudo o que foi referido neste parágrafo. 

 

Figura 49 - Gama dinâmica do RSSI. 

As simulações em corners do RSSI têm como objectivo principal verificar a forma como varia 

a curva da gama dinâmica. Pode-se verificar pela Figura 50 que para tensões de entrada mais de 

elevadas as curvas variam muito pouco. Isto deve-se ao facto de os amplificadores da cadeia de 

amplificação estarem saturados e qualquer variação de processo, tensão de alimentação e de 

temperatura tem pouco efeito sobre o sinal. Para tensões de entrada mais baixas acontece o inverso, 

como os amplificadores não estão saturados as variações vão-se fazer sentir com mais intensidade. 

 

Figura 50 - Simulações em corners para a gama dinâmica. 
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Capítulo 5 – Consumo total, Requisitos e Floorplan 

De todos os blocos implementados, como se pode comprovar pela Figura 55 em anexo, o que 

consome mais corrente é o filtro como se pode visualizar pela Figura 51. A razão para que o filtro 

consuma mais prende-se com o facto de os gm serem muito elevados, uma vez que o ruído está 

dependente do gm. Os gm’s elevados implicam por outro lado condensadores de grandes dimensões 

que acarretam um aumento das transcondutâncias cruzadas e consequentemente um maior consumo 

de corrente. Quanto ao limitador/RSSI o consumo de corrente é distribuído que forma idêntica pelos 

amplificadores da cadeia de amplificação e pelos rectificadores. Os blocos que consomem 

praticamente toda a corrente da calibração são: o filtro single-ended e o comparador, todos os outros 

blocos são digitais. Por fim, o bloco que contém os espelhos de corrente para todo o circuito tem 

também uma percentagem elevada do consumo total. O consumo deste bloco pode ser facilmente 

diminuído. A soma do consumo de todos os blocos perfaz um total de 615 µA A Tabela 8 mostra os 

requisitos do sistema obtidos por simulação e cálculo teórico. 

 

Figura 51 - Consumo em cada bloco. 

Tabela 8 - Resumo dos resultados obtidos neste trabalho. 

Projecto Especificação Valor obtido 

Filtro Complexo 

Ruido referido à entrada 49,5 nV/√   

Rejeição de imagem 33 dB 

Largura de banda do BPF 1,49 MHz 

Frequência central 1 MHz 

IP3 16,4 dBm 

Ganho -0,6 dB 

Limitador/RSSI 

Nº de amplificadores 5 

Gama dinâmica 57 dB 

Ganho por amplificador 10.7 dB 

 

Filtro - 273 µA 
44% 

Limitador /RSSI 
- 179 µA 

29% 

E. corrente - 
118 µA 

19% 

Calibração - 48 µA 
8% 

Consumo por Blocos 

Filtro - 273 µA

Limitador /RSSI - 179 µA

E. corrente - 118 µA

Calibração - 48 µA
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No floorplan do filtro Gm-C de 3ª ordem complexo da Figura 52 a área a verde corresponde à 

área disponível para os transístores dos quatro filtros passa-baixo, das transcondutâncias cruzadas e 

do circuito de calibração. O floorplan foi desenhado de forma simétrica. Os quadrados presentes no 

floorplan representam os vários arrays de condensadores e os condensadores fixos. O floorplan aqui 

referido representa os ramos I e Q do filtro complexo, e estão ambos dispostos simetricamente. 

Filtro de 
1 ª ordem

Filtro 
biquadrático

Calibração 
do filtro

500µm

706µ
m

 

Transístores 
MOS

Transístores 
MOS

 

Figura 52 - Floorplan para o filtro complexo. 
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Capítulo 6 – Conclusões Finais e Trabalho Futuro 

6.1  Conclusão 

O mercado das comunicações móveis teve nos últimos anos um desenvolvimento de tal 

ordem elevado que hoje em dia é extremamente fácil encontrar um receptor de Bluetooth ou de 

qualquer outro sistema nos nossos dispositivos móveis. Como as comunicações móveis estão 

sempre em constante evolução e existem sempre novas aplicações que se podem explorar a 

probabilidade de poder fazer algo inovador é muito elevada. 

Este documento é focado na concepção e implementação de um filtro complexo de 3ª ordem 

de banda de base contínuo no tempo e um limitador com indicador da força do sinal recebido (RSSI) 

para receptores de Bluetooth integrados. O filtro complexo tem a capacidade de rejeitar a frequência 

imagem assim como de seleccionar o canal pretendido. O limitador deve funcionar para uma gama de 

valores da tensão de entradas com o objectivo de saturar esses sinais recorrendo a amplificadores. 

Ainda é desejado que com base no circuito do limitador se possa obter uma estimativa da potência do 

sinal de entrada (RSSI)  

A realização desta dissertação permitiu expandir o conhecimento em diversas áreas dentro 

da microelectrónica. O desenvolvimento tanto do filtro como do limitador/RSSI permitiram alargar os 

conhecimentos em desenho analógico de circuitos e permitiu aprofundar e colocar em prática 

algumas competências adquiridas através da realização de circuitos como amplificadores, 

rectificadores e filtros. Através do circuito de calibração necessário para ajustar o filtro foi possível 

aprofundar um pouco os conhecimentos de projecto digital de circuitos. 

As duas técnicas mais importantes na realização de filtros contínuos são as técnicas Gm-C e 

RC-Activo, cada uma com as suas vantagens e desvantagens. O filtro complexo faz uso de um filtro 

de 1ª ordem passa-baixo e de um filtro biquadrático passa-baixo em cada um dos seus ramos. E 

estes filtros são depois interligados por transcondutâncias cruzadas para implementar a translação 

assimétrica em frequência. A arquitectura usada para a implementação do filtro passa-baixo de 1ª 

ordem permite utilizar apenas uma célula gm ao invés das duas que são necessárias nas 

arquitecturas convencionais, isto porque utiliza um par diferencial em que o primeiro gm da 

arquitectura convencional é representado pelo transístor de entrada do par e o segundo transístor do 

par funciona como resistência implementado assim o segundo gm. Para o filtro biquadrático é usado 

o mesmo tipo de arquitectura. 

Através do dimensionamento e das simulações do filtro complexo foi possível verificar que 

este cumpre os requisitos de largura de banda e de frequência central, 1 MHz e 1MHz 

respectivamente, assim como se obteve valores de rejeição de imagem na ordem dos 33 dB. 

Relativamente ao ruído, verificou-se que este se situa nos       √  . O IP3 ficou em 16 dBm.  

Durante o desenvolvimento do filtro, mais propriamente quando se testaram os corner 

verificou-se que em algumas simulações em que a tensão de threshold é muito elevada os 

transístores ficam sem espaço para conseguirem funcionar na saturação. Este problema ocorre 

quando se faz uma simulação para uma tensão de alimentação de 1.08 V (-10% da tensão de 
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alimentação nominal). De forma a resolver este problema foram implementadas três técnicas que 

permitem reduzir a tensão de threshold ao actuar sobre as tensões source-bulk de todos os 

transístores que constituem o filtro.  

Outro problema que ocorreu durante esta fase de simulação foi uma grande variação da 

frequência central com os corners. A solução para este problema é a implementação de um circuito 

de calibração com controlo digital que através do carregamento de um array de condensadores 

consegue verificar quantos são necessários ligar para acertar a frequência central. 

Após todo o bloco do filtro complexo estar terminado e validado por simulações partiu-se para 

a realização do bloco do limitador com RSSI. Este bloco tem duas funções. A primeira é saturar o 

sinal de entrada para facilitar a desmodulação, enquanto a segunda é obter um indicador da força do 

sinal recebida para perceber se é preciso ajustar o ganho do LNA. Este bloco é constituído por uma 

cadeia de amplificação de 10 dB e seis rectificadores de onda completa. A arquitectura usada para a 

implementação do limitador com RSSI é chamada de arquitectura de detecções sucessivas ou 

modelo linear por partes. 

O RSSI apresenta uma gama dinâmica de 58 dB que vai desde os -59 dBm de potência de 

entrada até aos -2 dBm, isto quer dizer que para potências de entrada superiores a -2 dBm todos os 

amplificadores da cadeia estão saturados e para potências inferiores a -59 dBm todos os 

amplificadores contribuem com todo o ganho. 

As simulações apresentadas de cada bloco do projecto são realizadas ao nível do sistema, e 

não através de cada bloco em separado. Desta forma é possível verificar o funcionamento do sistema 

tendo em conta as cargas reais do circuito. 

 

6.2 Trabalho Futuro 

Depois da elaboração, implementação e validação do filtro e do Limitador/RSSI pode-se 

comentar o que foi feito de bom, o que não foi feito ou ainda o que foi mal feito. O primeiro ponto a 

realizar no futuro é o layout dos blocos projectados. A área é dominada pelos condensadores. É 

possível reduzir um pouco a área adoptando pesos binários para fazer a calibração do filtro. Esta 

técnica para além de permitir uma redução da área ainda permite aumentar a resolução da 

calibração.  

A Figura 53 representa uma melhoria que se pode fazer na calibração do condensador 

flutuante. Ao invés de usar condensadores à massa para calibrar o condensador flutuante pode-se 

usar outros condensadores flutuantes, mas isto traz um problema. Para simulações em corners em 

que o Vt dos transístores é muito elevado (maior que 500mV, verificado por simulação) e tensões de 

alimentação de 1,08 V, os interruptores têm muita dificuldade em funcionar. Para resolver esta 

situação pode-se usar um charge pump para elevar a tensão de alimentação de forma que o 

interruptor funcione perfeitamente. 

A proposta de trabalho futuro do layout é algo que é mesmo necessário fazer, quantos às 

outras propostas depende das dimensões que o filtro pode atingir em layout. 
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Figura 53 - Proposta de melhoria da calibração do condensador flutuante. 
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Anexos 

Filtro complexo de 
1ª ordem

Filtro complexo 
biquadrático

 

Figura 54 - Filtro complexo com componentes ideais. 



56 

 

E. corrente

C
a

lib
ra

çã
o

Limitador/RSSI

Comparador

Filtro complexo

 

Figura 55 - Blocos implementados. 


