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Abstract 

Wireless communication systems are still growing in an astonishing way due to the services they 

provide and their simple usability. There are several standards for different kinds of needs, particularly 

regarding the data transmission rate. Because energy consumption is critical in portable electronics, 

much attention is dedicated to the minimization of consumption. CMOS technology has been the great 

candidate for these devices mainly due to the low cost, high level of integration and manufacturing 

yield. The recently introduced Bluetooth Low Energy (BLE) standard defines more relaxed 

specifications and much longer sleep times than classic Bluetooth, thus it is more suitable for wireless 

sensor networks. 

This project proposes a new All-Digital Phase-Locked Loop architecture (ADPLL), built in CMOS 

130 nm technology, compatible with the BLE communication protocol targeting low power 

consumption. It uses direct modulation of the Digitally Controlled Oscillator (DCO), taking advantage 

of its very low frequency drift. The ADPLL loop is opened during the transmission of BLE packets. An 

algorithm controlling the loop convergence reduces the start-up time. Due to relaxed BLE 

requirements, the traditional Time-to-Digital Converter in ADPLL is avoided.  
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Resumo 

Devido à facilidade e fiabilidade das comunicações sem fios a utilização das mesmas tem vindo 

a crescer de forma exuberante. Existem vários standards para diversos tipos de necessidades, 

nomeadamente no que toca à taxa de transmissão. Consequentemente, devido à elevada exigência 

dos utilizadores no que toca ao consumo em dispositivos móveis as arquitecturas de transmissão de 

dados tem sido alvo de grande atenção. A tecnologia CMOS tem sido uma grande candidata a este 

novo tipo de arquitecturas devido essencialmente ao baixo custo, alto nível de integração e 

rendimento. Recentemente surgiu um novo tipo de comunicação em que o foco é o baixo consumo, 

BLE (Bluetooth Low Energy). Este protocolo de comunicação comparativamente ao Bluetooth tem 

especificações menos restritas.  

Este trabalho propõe uma nova arquitectura ADPLL (All Digital Phase Lock Loop), usando a 

tecnologia CMOS 130 nm, compatível com o protocolo de comunicação BLE com foco no baixo 

consumo. A modulação é efectuada directamente no DCO (Digitaly Controlled Oscillator), tirando 

partido da grande estabilidade de frequência deste tipo de osciladores. Durante a transmissão dos 

pacotes de BLE a malha do ADPLL é aberta. Com o intuito de maximizar a resolução e minimizar o 

tempo de estabelecimento é criado um algoritmo de controlo da malha. Devido às relaxadas 

especificações do BLE, o tradicional TDC (Time-to-Digital Controller) é evitado. 
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1 Introdução 

1.1 Motivação 

O crescimento explosivo da utilização de dispositivos com comunicação wireless tornou as 

arquitecturas de rádio alvo de grande atenção nos últimos anos. As maiores questões associadas ao 

desenvolvimento destes dispositivos é o baixo consumo, o baixo custo e a capacidade de integração 

num só chip. Tendo em conta as várias exigências apresentadas, torna-se evidente que a escolha da 

tecnologia é de extrema importância. As tecnologias baseadas em substrato de silício ganham 

vantagem devido ao baixo custo, alto rendimento de fabrico e alto nível de integração [1]. 

Por sua vez, o termo PLL (Phase-Locked Loop) é omnipresente na descrição dos modernos 

sistemas de comunicação devido à sua notável versatilidade. Neste sentido, surge uma elevada 

necessidade de aperfeiçoamento das técnicas de projecto. O fluxo de projecto e as arquitecturas de 

circuitos analógicos utilizadas nos PLL convencionais são intensivos e utilizam processos que são 

incompatíveis com os chips modernos de DBB que utilizam tecnologias CMOS nanométricas. 

Consequentemente, a redução do custo de produção e da potência de consumo apenas pode ser 

atingida com o elevado nível de integração. A aproximação digital começa a fazer sentido. 

Efectivamente, com o desenvolvimento das tecnologias surge um novo paradigma [2]: 

“In a deep-submicron CMOS process, time domain resolution of a digital signal edge transition is 

superior to voltage resolution of analog signals.” 

Para além disso, começam a surgir protocolos de comunicação sem fios de baixo consumo tal 

como o Bluetooth Low Energy (BLE), incluído como opção na norma Bluetooth 4.0.   

1.2 Objectivos 

O núcleo deste trabalho consiste no desenvolvimento de um ADPLL para Bluetooth LE, em que 

a sincronização de canal é feita em malha fechada e, posteriormente, a malha é aberta e a 

mensagem é modulada directamente no oscilador. A implementação dos blocos analógicos é 

conseguida através do ambiente de simulação analógico da Cadence Design System® (CDS®), 

sendo, a implementação dos blocos digitais conseguida através do ambiente de simulação digital do 

mesmo fabricante. A tecnologia usada é a CMOS 0.13 µm da United Microelectronics Corporation 

(UMC).  
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1.3 Especificações 

As especificações apresentadas têm em vista o desenvolvimento de um ADPLL que cumpra 

requisitos mínimos do Bluetooth LE [3].  

Tabela 1-1 - Especificações Bluetooth LE. 

Característica Especificação 

Modulação GFSK 
Índice de Modulação 0.5  
BT 0.5 
Taxa de bit 1 Mbps 
Potência de Espúrias – Frequência de desvio> 2 MHz -20 dBm 
Potência de Espúrias – Frequência de desvio> 3 MHz -30 dBm 
Banda de Frequências 2.400 – 2.4835 GHz 
Canais RF 2402+k*2 MHz, k=0,…,39 
Desvio máximo de frequência num pacote ± 50 kHz 
Máxima taxa de desvio num pacote 400Hz/µs 
Desvio máximo da frequência central 150 kHz (offset + desvio) 
Ruído de fase -73 dBc/Hz @ 1 MHz 
Tempo de estabelecimento <150 µs 
Potência Minimizar 

1.4 Estado da Arte  

À medida que a tecnologia CMOS entra na escala de décimas de micrómetros começam a surgir 

problemas nos circuitos que não podem ser resolvidos apenas através da inovação das arquitecturas. 

Por um lado, este tipo de tecnologias utiliza tensões/correntes mais baixas, o que permite uma 

diminuição da potência. Por outro lado, devido às baixas tensões de alimentação e correspondente 

redução da excursão de sinal, a relação SNR é menor. Para além disso, as correntes de fuga para o 

substrato começam a ganhar importância. As arquitecturas digitais começam então a surgir como 

alternativa fiável. Pois, como o tratamento é feito no domínio do tempo, este tipo de arquitecturas 

permitem um melhor SNR. 

São apresentadas duas topologias gerais de PLL digitais, Figura 1.1 e Figura 1.2. Em ambas as 

arquitecturas Fref representa a frequência de referência, normalmente a frequência de um oscilador a 

cristal, Fout representa a frequência de saída do ADPLL e FCW representa a palavra de controlo 

digital. 

A palavra de controlo digital dá a razão entre a frequência do sinal de saída e a frequência do 

sinal de referência e é composta por uma parte inteira (FCW int) e uma parte fraccionária (FCWfrac). 

 

                                 

 

(1) 

A Figura 1.1 apresenta uma arquitectura ADPLL em que os blocos analógicos foram substituídos 

por blocos digitais equivalentes.  

Nesta arquitectura a diferença de fase é calculada através do bloco PD/TDC onde a saída é uma 

palavra digital proporcional ao tempo entre o flanco ascendente da frequência de referência e o flanco 

ascendente da frequência de saída do DCO dividida por uma variável (k). Dado que o bloco divisor 

funciona por inteiros, o bloco  Modulador é usado para gerar um controlo com um duty-cycle 
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apropriado para emular o factor de divisão pretendido com elevada precisão. A diferença de fase é 

então dada por, 

 / kPD
FoutFref

     (2) 

   

DCO 

Digital LPFPD/TDC

MULTIMOD.
DIVIDER

 

Fref Fout

FCWf

Fout/K

 

Figura 1.1 - Com um Divisor na Realimentação. 

Devido ao modo de funcionamento, o bloco MultiMod. Divider é uma fonte de espúrias como 

descrito em [4].  

A Figura 1.2 apresenta uma arquitectura alternativa, onde o bloco PD/TDC é substituído por um 

integrador e o TDC é movido para o caminho da realimentação. Neste caso, o TDC é usado para 

calcular a quociente entre a frequência de saída e a frequência de referência.   

DCO 

DIGITAL 
LPF

INTEGRATOR

TDC

Fout

Fref

FCW e 

____Fout

Fref

 

Figura 1.2 - Sem Divisor na Realimentação. 

De notar que nesta arquitectura o tratamento é feito digitalmente e comparativamente à 

arquitectura anterior esta não sofre do aumento do patamar de ruído uma vez que o bloco MultiMod. 

Divider foi removido. Relativamente às espúrias, sendo o TDC um bloco amostrado, este vai ser uma 

fonte de espúrias à frequência de amostragem. No entanto, como o relógio é o sinal de saída do 

DCO, as espúrias estão relativamente afastadas da banda de interesse. 

A comparação entre FCW e o quociente Fout/Fref é feita em frequência. Para fazer a tradução 

para a fase basta adicionar um integrador, pois:   
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∫    

(3) 

 

A Tabela 1-2 apresenta um breve sumário do estado da arte de ADPLL em tecnologia CMOS. 

De notar que, todos os artigos apresentados utilizam uma metodologia semelhante à apresentada na 

Figura 1.2 à excepção do artigo [5]. 

Tabela 1-2 - Estado da Arte para ADPLL em CMOS. 

Artigo [6] [7] [8] [5] 

Tecnologia CMOS 90 nm CMOS 65 nm
 

CMOS 130 nm CMOS 130 nm 

Área 1.5 mm
2 

0.4 mm
2 

10 mm
2
 * 

Frequência RF 824 MHz 3 GHz 2.4-2.48 GHz 2.4-2.48 GHz 

Resolução de Frequência 1.5 Hz 95 Hz 718Hz * 

Frequência de Referência 26 MHz 25 MHz 13 MHz 20 MHz 

Pior caso Espúrias -92 dBc -45 dBc -70 dBc -71.2 dBc 

Patamar Ruído -122 dBc/Hz  
@ 400 kHz 

-123 dBc/Hz 
@ 1 MHz 

-110 dBc/Hz  
@ 500 kHz 

-118 dBc/Hz  
@ 2.5 MHz 

Consumo <23.28 mW <10 mW <37.5 mW 600 µW 

Tempo de Estabelecimento <10 µs * <50 µs <5.5  µs 

* Informação não disponibilizada 

A grande diferença entre os artigos apresentados é a tecnologia usada na implementação e o 

valor da frequência RF. Neste caso, dá-se enfase aos artigos [8] e [5] uma vez que as arquitecturas 

foram desenvolvidas especificamente para Bluetooth e Bluetooth LE, respectivamente. 

À medida que se desce na escala da tecnologia o consumo dos dispositivos tende a ser menor 

para a mesma potência de saída. Contudo, atendendo à necessidade de baixo custo é importante 

alcançar um compromisso entre o consumo e o custo da tecnologia. 

As arquitecturas adoptadas nos artigos [7] e [8] operam na diferença de fase. Por outro lado, a 

arquitectura adoptada no artigo [6] opera na diferença de frequência. O facto do detector de fase em 

[6] ser de frequência permite que o integrador da palavra FCW passe para dentro da malha e o 

acumulador da parte inteira no caminho de retroacção reinicie à frequência do sinal Fref simplificando 

assim os algoritmos de controlo. 

Segundo [7], [6] e [8] a tecnologia utilizada limita a resolução do TDC. No artigo [7] é 

apresentado um algoritmo que permite contornar este problema, usando um contador fraccionário 

baseado numa linha de atraso Vernier.  

O artigo [5] opera segundo o mesmo princípio que o proposto por este trabalho. A aquisição do 

canal é conseguida em malha fechada e a modulação é feita directamente no DCO digitalmente. 

Devido à necessidade de pequenas variações de capacidade são utilizados transístores que, 

dependendo da tensão de controlo, apresentam capacidades diferentes. Uma vez que o controlo é 

conseguido através de uma tensão, esta arquitectura é susceptível a desvios de frequência do sinal 

de saída.  
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1.5 Estrutura do Documento  

O documento está organizado em seis capítulos: 

Capítulo 1 – Introdução 

Motivação, objectivos, especificações e estado da arte. No estado da arte é apresentado o 

desempenho de algumas topologias ADPLL para várias tecnologias CMOS. 

Capítulo 2 – ADPLL – Conceitos Teóricos 

Em primeiro lugar são apresentados os vários parâmetros de desempenho de um ADPLL. 

Posteriormente é feita uma análise de um modelo linearizado de primeira e segunda ordem.  

Capítulo 3 – Arquitectura Proposta 

É apresentada a arquitectura proposta, dando ênfase aos principais blocos do ADPLL (DCO, 

Contador, Modulador , filtro Gaussiano e o algoritmo . 

Capítulo 4 – Fluxo de Projecto – Digital Design 

Neste capítulo é apresentado o fluxo digital, desde a descrição de hardware através da 

linguagem Verilog® até à geração de schematic e layout.  

Capítulo 5 – Resultados 

São apresentadas e comentadas as simulações comportamentais já com as portas da tecnologia 

incluídas (CDS®). 

Capítulo 6 – Conclusões e Trabalho Futuro 

Conclusões acerca do estudo realizado sobre ADPLL. São apresentados os próximos passos a 

seguir tendo em conta o fabrico do circuito integrado.   

Capítulo A – Anexos  

São apresentados os scripts fundamentais do fluxo digital assim como o script para 

dimensionamento do filtro através da ferramenta Matlab®. É também apresentado o código 

desenvolvido em Verilog® para a implementação digital do filtro e da malha. 
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2 ADPLL - Conceitos Teóricos 

Um PLL/ADPLL tem como finalidade gerar um sinal que tem a mesma fase mas, na maioria das 

vezes, uma frequência superior à do sinal de referência. O sinal de referência usualmente é gerado 

por um oscilador a cristal, por sua vez o sinal de saída pode chegar aos GHz, no caso do BLE 

2.4 GHz. Usualmente, este tipo de circuitos integrados são usados para gerar sinais de relógio 

estáveis, para aplicações de rádio, telecomunicações e computadores  

Em primeira instância, neste capítulo, são descritos os principais parâmetros de desempenho na 

avaliação de um sintetizador. Posteriormente é feita uma análise dos modelos linearizados de 

primeira e segunda ordem de um sintetizador onde são discutidas as vantagens e desvantagens 

entre ambos. Finalmente é apresentada a arquitectura proposta. Tem-se como suporte das várias 

escolhas as análises dos modelos linearizados. É feito um estudo do ruído de fase tendo em conta as 

normas do Bluetooth LE.   

2.1 Parâmetros de performance de um ADPLL 

Com o intuito de analisar o desempenho de um ADPLL são vários os parâmetros a considerar. 

Nomeadamente, o ruído de fase, os erros de quantificação, as frequências espúrias, a largura de 

banda, os intervalos de frequência, o tempo de estabelecimento da sincronização e o consumo. 

Neste subcapítulo são abordadas cada uma destas noções. 

2.1.1 Ruído de fase 

A pureza espectral de um sinal normalmente é caracterizada através do ruído de fase e pode ser 

visualizado do domínio da frequência. Idealmente um ADPLL sintetiza um sinal que, no domínio da 

frequência, seria representado por um Dirac. Quer isto dizer que a potência é concentrada numa 

única frequência, wc, como descrito pela equação (4). 

 

     ( )        (     ) (4) 

  

Contudo, em osciladores reais não é possível atingir esta pureza espectral, significando assim 

que a potência do sinal espalha-se em frequências próximas a wc. Como o ruído se comporta de 

forma aleatória, a tensão de saída passa a ser dada por (5), onde  (t) é o ruído de fase. 

 

     ( )   ( )    (     ( )) (5) 

A Figura 2.1 apresenta os espectros de sinal gerado por um sintetizador ideal e real. 
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Figura 2.1 - Espectro de saída de um oscilador ideal e real. 

Nos sistemas rádio é imprescindível um baixo ruído de fase uma vez que este pode causar 

interferência nos canais adjacentes no caso do transmissor e diminuir a selectividade no caso do 

receptor. 

Neste sentido, torna-se evidente a necessidade de conhecer o ruído de fase. O ruído de fase é 

medido através do quociente entre duas potências tendo em consideração uma largura de banda de 

1 Hz para o ruído. Este quociente é usualmente expresso em Decibel sendo as unidades dBc/Hz. 

 

 
 {  }         (

                    (          )

                      
) 

(6) 

2.1.2 Erro de quantificação 

No caso do ADPLL, Figura 1.2, a conversão do sinal analógico para sinal digital é conseguida 

através do bloco TDC. Em teoria, para conseguir a representação digital de um sinal analógico é 

necessário ter uma palavra digital de resolução infinita, o que não acontece nos sistemas práticos. 

Neste sentido, existe um erro de quantificação associado ao bloco TDC que vai provocar um erro na 

frequência sintetizada.  

2.1.3 Espúrias 

Idealmente o espectro de frequências de um sintetizador é composto apenas por um Dirac na 

frequência da portadora, wc. No entanto, num ADPLL real o espectro de frequências é constituído por 

mais que um Dirac, como apresenta a Figura 2.2.  

 

Frequência desejada

Espúrias Ruído de Fase EspúriasRuído de Fase

Wc Freq
 

Figura 2.2 - Espectro de Frequência com Espúrias. 

Através da análise da Figura 2.2 verifica-se que as espúrias podem causar interferência nos 

canais adjacentes. Assim sendo, torna-se evidente que é necessário minimizar a potência das 
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espúrias. A quantificação do nível de potência das espúrias (NPE) é feita tendo em consideração a 

potência da portadora e a potência da espúria em questão, como apresentada em (7), e é expresso 

em dBc. 

 
         (

                

                  
) 

(7) 
 
 

2.1.4 Intervalo de frequências sintetizadas 

Um sintetizador de frequências é, normalmente, projectado para operar numa  determinada 

banda de frequências. Como referido anteriormente, a frequência do sinal de saída é múltipla da 

frequência de referência. No caso dos sintetizadores de frequências digitais, a frequência de 

referência é gerada por um oscilador a cristal e a constante de controlo FCW determina a razão entre 

a frequência do sinal de saída e a frequência do sinal de referência. 

2.1.5 Tempo de estabelecimento 

O tempo de estabelecimento de um ADPLL corresponde ao tempo máximo que o sistema 

necessita para obtenção de sincronismo. No caso particular do Bluetooth LE há 150 µs disponíveis 

para transição entre o modo de transmissão e de recepção. 

2.1.6 Consumo 

O consumo é de extrema importância nos dispositivos electrónicos, nomeadamente nos 

dispositivos móveis, uma vez que menor consumo significa maior autonomia.   

2.2  Introdução Teórica ao ADPLL 

Com o intuito de compreender melhor a resposta em frequência de uma arquitectura digital PLL 

é feita uma análise em frequência do modelo linearizado do ADPLL, Figura 1.2, em que na primeira 

análise o filtro LPF é modulado por um ganho tornando o sistema de primeira ordem e na segunda 

análise é usado um LPF de primeira ordem tornando o sistema de segunda ordem. Apesar de os 

ADPLL sofrerem de efeitos de quantização não linear, a análise em frequência revela propriedades 

do sistema. Em particular, num regime estacionário, o tempo de estabelecimento, a supressão de 

ruído e o comportamento transitório podem ser analisados. 

Nos sistemas de comunicação o ruído é de extrema importância uma vez que interfere com os 

sinais que contêm informação. As fontes de ruído são várias, e ter uma noção de cada uma e de 

como afectam o sistema é fundamental. Nesse sentido é feita uma análise da função de transferência 

de cada uma das fontes de ruído para a saída. 

2.2.1 Resposta em Frequência ADPLL 1ª ordem 

A Figura 2.3 apresenta o modelo linearizado usado para análise do ADPLL, onde  
 
 é 

equivalente à palavra de controlo digital. Neste caso a ausência do filtro é modelada apenas com um 

ganho fazendo com que o sistema só tenha um pólo devido ao DCO.  
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KDCO 

1/N1/N
NN 1/2p 1/2p   

Fref/LSB
KDCO

_____

Phase Detector Loop Filter Normalized DCO

1
s

__ R  V E

2p 2p 

 

Figura 2.3 - Modelo linearizado de 1ª ordem no domínio S de um ADPLL. 

Para analisar a resposta em frequência é necessário extrair a função transferência da malha 

ADPLL. A função de transferência em malha aberta é, 

 

 
   ( )  

 

  
       

    

 ̂   

 

 
 
      

 

    

 ̂   
  

(8) 

 

Assumindo que o ganho  ̂    é estimado correctamente a equação (8) simplifica para, 

 

 
   ( )  

      

 
 

(9) 

 

Por sua vez, a função transferência em malha fechada é dada por, 

 

 

   ( )  

      
 ⁄

  
      
  

 
      

       
 

 

        ⁄
 

(10) 

 

Através da equação (10) comprova-se que o sistema é de 1ª ordem uma vez que só tem um pólo. É 

um filtro passa-baixo com largura de banda dada por, 

 

 
    

     

  
 

(11) 

  

Através de (11) verifica-se que a largura de banda pode ser programada directamente através do 

ganho  . 

2.2.2 Análise do ruído 1ª ordem 

A Figura 2.4 apresenta o modelo linearizado de um ADPLL de 1ª ordem com as fontes de ruído, 

onde      corresponde ao ruído externo adicionado ao sistema,        corresponde ao ruído 

introduzido pelo TDC e      corresponde ao ruído introduzido pelo oscilador a cristal. De modo a 
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simplificar esta análise assume-se que o ganho  ̂    foi estimado correctamente e que o ruído 

introduzido pelo oscilador a cristal é desprezável.  

 

KDCO 

1/2p 1/2p   

Fref/LSB
KDCO

_____

Phase Detector Loop Filter Normalized DCO

1
s

__  V E

2p 2p NN

 n,TDC

 R

 n,R  n,DCO

 

Figura 2.4 - ADPLL - Modelo Linearizado de 1ª ordem com fontes de ruído. 

A primeira grande fonte de ruído é o próprio oscilador (v). A função transferência em malha 

fechada é dada por, 

 
     ( )  

 

  
 
  
    
 
  

 
 

       
 

(12) 

 

A função transferência (12) mostra que o ruído de fase na saída associado ao DCO tem uma 

característica passa-alto. A largura de banda é dada por: 

 

       
 

  
     (13) 

  

A segunda fonte de ruído é introduzida pelo TDC. A função transferência em malha fechada é 

dada por, 

 

 

       ( )  

 
  
      

 
 

  
 
  
    
 
  

 

     
 ⁄

  
     

 ⁄
 

     

       
 

 

        ⁄
 

(14) 

  

Através da equação (14) verifica-se que a largura de banda da função transferência associada 

ao ruído introduzido pelo TDC é dada também por (13). No entanto, o ruído apresenta uma 

característica passa-baixo. 

2.2.3 Resposta em Frequência ADPLL 2º ordem 

A Figura 2.5 apresenta o modelo linearizado usado para análise do ADPLL, onde    
 
 é 

equivalente à palavra de controlo digital. O filtro é um proporcional integral, já usado em [1], 

acrescentando assim um pólo ao sistema.  
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Figura 2.5 – ADPLL- Modelo Linearizado de 2ª ordem no domínio S. 

Mais uma vez para analisar a resposta em frequência é necessário extrair a função de 

transferência da malha ADPLL. A função transferência em malha aberta é, 
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(  
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(15) 

  

Assumindo que o ganho  ̂    é estimado correctamente a equação (15) simplifica para, 
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Por sua vez, a função transferência em malha fechada é dada por, 

 

 

   ( )   
(  

     
 
)
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  (17) 

  

Através de (17) verifica-se que a função transferência de um ADPLL de segunda ordem é passa-

baixo. 

A forma clássica de um sistema de dois pólos é dada por [1], 

 

 
   ( )   

         
 

           
 
 (18) 

  

Onde   é o factor de amortecimento e     é a frequência natural. Relacionando a equação (17) e 

(18) sabe-se que, 

    √      (19) 
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√ 
) (20) 



 

13 
 

  

As Figura 2.6 e Figura 2.7 apresentam resultados de simulação com a ferramenta MATLAB para 

vários valores das variáveis de controlo do sistema de segunda ordem. 

 

Figura 2.6 - Diagrama de Bode de Amplitude para =3.8e-6 N=1 e vários . 

Através da Figura 2.6 verifica-se que a escolha do factor de amortecimento afecta fortemente o 

tempo de estabelecimento. Com =0.25 o sistema apresenta um pico de ressonância o que significa 

que o sistema apresenta pólos complexos. A resposta transitória do sistema é oscilatória devido aos 

pólos complexos aumentando assim o tempo de estabelecimento. 

 

Figura 2.7 - Diagrama de Bode de Amplitude N=1 e =1/4 e vários . 
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Através da Figura 2.7 verifica-se que fixando  a largura de banda é definida directamente 

através de . Assim sendo, de forma a maximizar o tempo de resposta fixa-se o valor de , 

posteriormente define-se a largura de banda do sistema através da variável . 

2.2.4 Análise do ruído 2ª ordem  

A Figura 2.8 apresenta um modelo de ADPLL linearizado com fontes de ruído. Onde      

corresponde ao ruído externo adicionado ao sistema,        corresponde ao ruído introduzido pelo 

TDC e      corresponde ao ruído é introduzido pelo oscilador. Mais uma vez, de modo a simplificar 

esta análise assume-se que o ganho  ̂    foi estimado correctamente e que o ruído introduzido pelo 

oscilador a cristal é desprezável. 
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Figura 2.8 ADPLL - Modelo Linearizado de 2ª ordem com fontes de ruído. 

Tal como no ADPLL de 1ª ordem, a primeira grande fonte de ruído vem do próprio oscilador (v). 

A função transferência em malha fechada é dada por, 
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(  
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 (21) 

  

A função transferência (21) mostra que o ruído associado ao DCO tem uma característica passa-

alto. 

A segunda fonte de ruído é introduzida pelo TDC. A função transferência em malha fechada é 

dada por, 
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Tal como no caso do sistema de primeira ordem a função transferência do ruído do TDC é do 

tipo passa-baixo. 
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2.2.5 Conclusão da Análise Teórica 

Comparativamente ao sistema de primeira ordem, o ADPLL de segunda ordem tem mais 

variáveis de controlo o que resulta numa maior flexibilidade de ajuste no ruído de fase. 

O ruído associado ao TDC tem várias componentes associadas ao erro de quantificação, não-

linearidade e ao ruído térmico. De notar que em ambos os ADPLL o ruído associado ao bloco TDC 

não é filtrado, exigindo assim um esforço adicional no desenvolvimento do TDC para que o ruído à 

saída seja mínimo. 

A Figura 2.9 apresenta o ruído de fase característico de um DCO. A região -30 dB/dec é 

conhecida por ruído de flicker (1/f). A região -20 dB/dec refere-se ao ruído térmico filtrado pelo 

ressoador do DCO. Por último a região 0 dB/dec refere-se ao ruído térmico não filtrado pelo 

ressonador (por exemplo, buffers). 

 

0dB/dec

-30dB/dec

-20dB/dec

Log(w)

   L(w)

 

Figura 2.9 - Espectro do ruído de fase de um oscilador. 

Através da análise feita anteriormente ao ADPLL de primeira ordem verifica-se que este não é 

imune ao ruído de flicker gerado pelos blocos de banda base, uma vez que, sendo passa-baixo de 1ª 

ordem tem uma atenuação de 20 dB/dec e o ruído de flicker tem um declive de 30 dB/dec [9]. Por 

outro lado, a malha ADPLL de segunda ordem filtra todo o ruído uma vez que sendo passa-baixo de 

2ª ordem apresenta uma atenuação de 40 dB/dec. 

Para além disso, os sistemas de primeira ordem apresentam tempos de estabelecimentos 

menores que os sistemas de segunda ordem. 
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3 Arquitectura Proposta 

A principal inovação presente na arquitectura proposta, apresentada na Figura 3.1, é a inserção 

de um algoritmo de controlo da variável que evita a utilização tradicional do TDC e que acelera o 

processo de sincronização. Numa primeira fase é feita a aquisição do canal em malha fechada e, 

uma vez atingido sincronismo, a malha é aberta e os dados são modulados directamente no DCO. No 

centro do ADPLL encontra-se um DCO que produz um único bit à frequência RF. A aquisição do 

canal é conseguida através da palavra de controlo FCW.  
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Figura 3.1 - Arquitectura Proposta. 

A variável Rv[i] é determinada pela contagem de flancos ascendentes do relógio gerado pelo 

DCO (CKV) e é amostrada à frequência de referência sincronizada com o CKV (CLKsync), gerando 

assim a variável Rv[k]. Uma vez que o acumulador de fase é reiniciado a cada CLKsync a variável 

Rv[k] continua no domínio da frequência. A variável Rv[k] representa assim a parte inteira de FDCO/Fref. 

A variável Rv[k] é subtraída à variável de controlo, FCW. A variável  e[k] é determinada pela 

acumulação da variável fe[k], que posteriormente é multiplicada por uma constante  e normalizada 

pelo factor KDCO. A normalização por KDCO é realizada para tornar a malha independente das 

variações de processo, das tensões de alimentação e da temperatura de trabalho [10]. 

As arquitecturas apresentadas no estado da arte têm um bloco responsável pelo cálculo do erro 

fraccionário, com o intuito de obter a resolução necessária para os protocolos de comunicação. 

Segundo [1] a ausência do TDC leva a um aumento do ruído de fase, no entanto, como nesta 
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arquitectura a modulação é conseguida em malha aberta a inclusão do TDC não traz qualquer 

vantagem.  

3.1 DCO 

A frequência de oscilação de um oscilador LC é dada por, 

 

 
  

 

  √  
 (23) 

  

Nos osciladores tradicionais, são usados condensadores variáveis (varactors), em que a 

capacidade é controlada por uma tensão analógica. Desta forma, é possível alterar a variável C com 

a alteração da tensão de entrada variando assim a frequência do sinal de saída. Nos osciladores 

controlados digitalmente, em vez de varactors são usados grupos de condensadores ligados em 

paralelo, em que em cada instante o número de condensadores ligados depende da palavra de 

controlo que activa interruptores MOS. Neste sentido, a frequência de oscilação passa a ser dada 

por, 

 
  

 

  √ ∑   
   
 

 (24) 

  

O facto de os VCOs serem controlados por uma tensão DC faz com que este tipo de 

arquitecturas seja muito susceptível ao ruído em amplitude, isto porque, pequenas variações na 

tensão de controlo se traduzem em desvios na frequência do sinal de saída. Por outro lado, devido à 

natureza digital do DCO, o sinal de controlo é uma palavra digital e assim é imune ao ruído de 

amplitude. A Figura 3.2 apresenta a arquitectura DCO seleccionada, já apresentada em [11]. De notar 

que, o nível de abstracção é elevado, uma vez que apenas se considera um banco de condensadores 

o que não é bem realidade.   
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Figura 3.2 - Oscilador Controlado Digitalmente DCO. 

Se o ganho de normalização for calculado correctamente, a variação de um LSB, da parte inteira 

da palavra de controlo, corresponde a uma variação de frequência do sinal de saída de f=Fref. No 

entanto, para cumprir as especificações impostas pelo Bluetooth LE, é necessário uma resolução 

mais fina. É usado então um sigma delta a funcionar a uma frequência de controlo ¼ ou 1/8 da 

frequência do sinal CKV para obter a média. Neste sentido, durante o período 1/Fref os 

condensadores do banco fraccionário vão ser desligados e ligados à frequência de controlo do Sigma 

Delta obtendo-se assim uma resolução mais fina no controlo da frequência. 

No desenvolvimento de um circuito integrado é sempre necessário ter em conta o desvio dos 

parâmetros ocorridos durante o processo de fabrico, a temperatura de trabalho e o desvio da tensão 

de alimentação (PVT). Com o intuito de desenvolver um sistema com maior resistência a este tipo de 

inconvenientes torna-se necessário o acréscimo de um banco de condensadores usados para 

calibração do sistema.  

A Figura 3.3 apresenta o LC tank com os vários bancos de condensadores.   

 

PVT FraccionalInteirosAquisição

C0 Cf1 CfN CI1 CIN CA1 CAN CPVT1 CPVTN ... ... ... ...

 

Figura 3.3 - LC tank detalhado do DCO. 
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A Figura 3.4 apresenta os três modos de operação do DCO. 

PVT

Aquisição

 Modulação

 

Figura 3.4- Intervalo de frequências dos vários modos de operação do DCO 

Nos modos de calibração e de aquisição a resolução exigida é da ordem das dezenas de kHz, 

por sua vez, os desvios de frequências do DCO com variações PVT é elevado, da ordem das 

centenas de MHz. Assim sendo, os bancos de condensadores dos dois primeiros modos de operação 

são pesados binariamente, permitindo assim cobrir todo o intervalo de frequências com a resolução 

exigida utilizando um número reduzido de condensadores. Por outro lado, no modo de modulação o 

intervalo de frequências é de aproximadamente 320kHz e a resolução exigida é de 8kHz. De notar 

que, no modo de operação Modulação há dois bancos de condensadores e ambos são pesados 

unitariamente. O banco dos Inteiros é controlado directamente pela palavra de OTW enquanto que o 

branco Fraccional é controlado por um modulador  uma vez que a capacidade mínima não permite 

a variação de 8 kHz.  

Idealmente, um LSB corresponde a uma variação da frequência do sinal de saída igual a 8 kHz. 

Quer isto dizer que, o ganho ideal associado ao oscilador é, 

 

              (25) 

  

e assim a frequência de oscilação é dada por,  

 

                    (26) 

  

Na realidade, este ganho depende de vários factores como o desvio dos parâmetros durante o 

processo de fabrico, a temperatura e a tensão de alimentação. Neste sentido, de forma a contornar 

este problema, é feita uma multiplicação da palavra por um ganho de forma a normalizar o oscilador 

tornando a equação (25) verdadeira, tal como sugerido em [12].  

3.2 Ruído DCO – Funcionamento em malha aberta 

Segundo a FCC, Europa, a banda de frequências dos 2.4GHz permite uma banda larga de 

espúrias de -80dBm/Hz entre 1 e 12.5GHz. Segunda a ETSI, E.U.A, os requerimentos são mais 

apertados, onde as espúrias não ultrapassam os -101.2dBm/Hz [13]. 
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Entre 2.4 e 2.4835 GHz o canal mais próximo do limite é o canal em 2.48GHz, portanto, este é o 

pior caso de ruído de fase. Na Europa é necessário garantir um ruído de fase de -80 dBc/Hz @ 

3.5MHz e nos E.U.A -101.2 dBc/Hz @ 3.5MHz [13]. 

Num receptor o ruído de fase do Sintetizador é dado por: 

 

                                   (  )         (27) 

 

onde        é a potência do sinal,      é a potência das interferências,        é a relação sinal ruído 

mínimo e    é a largura de banda do canal. A potência das interferências, nas especificações do 

Bluetooth LE [3], é dada tendo em conta a potência do sinal, isto é: 

 

                                   (28) 

  

Para uma modelação GFSK atingir um BER de 0.1% é necessário um SNRmin de 15dB. 

Considerando uma BW de 2MHz e uma margem de 10dB obtiveram-se os resultados presentes na 

Tabela 3-1. 

Tabela 3-1 – Ruído de fase para várias interferências adjacentes. 

Frequência de desvio (MHz) Rácio  Ruído de fase (dBc/Hz) 

1 15dB -73 
2 - 17dB -105 
≥3 - 27dB -115 

 

A análise anterior não tem em conta o ruído de flicker e o ruído térmico. Caso os parâmetros 

fossem conhecidos, como a frequência de corner e as amplitudes de ruído, a quantificação não era 

mais do que um integral na região de interesse. Esses parâmetros são desconhecidos, no entanto, 

segundo [5] o ruído de fase em malha aberta, tendo em atenção as especificações relaxadas do 

Bluetooth LE, não é suficiente para degradação do sistema. 

3.3 Algoritmo Alpha 

Como referido anteriormente, o standard admite um tempo máximo de estabelecimento de 150 

s e um desvio máximo da frequência central do canal de 150 kHz. Considerando o ganho do DCO 

unitário, a frequência de oscilação é dada por, 

 

 [k] *
0 [k]

F F
CKV E

     (29) 

 

onde F0 é a frequência natural do oscilador. Analisando a equação (29) e sabendo que, 
[k]E

  

corresponde ao erro de fase entre o sinal de saída do oscilador e o sinal de referência e  

corresponde ao step dado pela malha em cada período de referência obtém-se a seguinte equação, 
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 *
[k]

Tempo
Estabelecimento E

   (30) 

 

por outro lado, tendo em consideração que o contador conta o número de flancos ascendentes de 

CKV num período de F
ref

, a resolução em frequência do DCO é dada por, 

 *Resolução F
ref

  (31) 

  

Para a malha do ADPLL se manter estável a variável  tem de ser inferior a um. A Figura 3.5 

mostra a malha a ficar instável para um = 1.2.  

 

Figura 3.5 – Simulação do comportamento da malha para um superior a 1 

Para além disso, através das equações (30) e (31) verifica-se que, um próximo de um minimiza 

o tempo de estabelecimento, por outro lado, para obter a resolução em frequência de 150 kHz exigida 

pelo standard é necessário =0.01. A Figura 3.6 ilustra o comportamento da malha para os dois 

extremos que a variável pode tomar. A simulação é realizada para a mesma palavra de entrada, 

FCW = 1.125. Confirma-se que para um valor de  próximo de um (=0.5) a malha converge 

rapidamente comparativamente a um muito pequeno (=0.004).  

Com o intuito de reduzir a complexidade do circuito, consecutivamente o consumo e área, 

estabeleceu-se que o  apenas toma valores de potência de dois. Assim sendo, os divisores são 

meramente registos de deslocamento. Para além disso, tendo em consideração as fontes de ruídos, o 

ganho do DCO não ser precisamente 1, e as condições externas a que o circuito é sujeito é dada 

uma margem de segurança na resolução. Assim sendo, fixa-se 1/256 como valor mínimo de . 
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Figura 3.6 - Simulação para os extremos do valor de 

A inserção deste algoritmo permitiu a remoção de um dos blocos presentes na retroacção da 

malha, o TDC, pois mesmo sem informação do erro fraccionário, dada pelo TDC, o algoritmo leva a 

frequência de saída para o valor desejado com a resolução exigida na janela de tempo oferecida pelo 

standard. A Figura 3.7 apresenta o flanco ascendente de dois sinais, em que a frequência do sinal_1 

é 80% a frequência do sinal_2, e a saída de um contador que conta o número períodos de sinal_2 

num período de sinal_1. 

Sinal_1

Sinal_2

Contador 2 1 1 21 1 1 21 1 1 21
 

Figura 3.7 – Diagrama temporal 

Considerando apenas o primeiro ciclo de sinal_1 obtém-se uma contagem de dois, o que leva a 

deduzir que o sinal_2 tem o dobro da frequência de sinal_1. No entanto, ao invés de analisar apenas 

um ciclo de sinal_1 analisar-se quatro e fazer a média de contagens nesses 4 ciclos obtém-se uma 

média de 0.8 contagens por ciclo, o que corresponde à realidade. Assim sendo, a nova variável é o 

número de ciclos a esperar para que a frequência do sinal_2 seja obtida com a máxima precisão. 

Esta variável pode ser obtida directamente da parte fraccionária da palavra pretendida.  

O algoritmo  consiste numa máquina que monitoriza os máximos e mínimos da palavra de 

controlo do DCO. É feita uma média entre os vários máximos e mínimos consecutivos e quando a 

malha detecta várias médias consecutivas aproximadamente iguais, isto é, quando a média 

apresenta um desvio menor ou igual que *FCW
Frac

  significa que a malha está próxima do valor de 

sincronismo. É a partir deste momento que o contador de ciclos é activo para saber o erro com 

precisão. Quando o contador atinge o número de ciclos para o respectivo  é realizado um 

deslocamento para a direita na variável . Este processo acontece repetidamente, até que o valor 

mínimo de =1/256 seja obtido.  
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A Figura 3.8 apresenta o comportamento da malha durante o tempo de convergência. De notar 

que, aproximadamente ao fim de 50 s a malha atinge a resolução desejada. 

 

Figura 3.8 - Tempo de convergência ADPLL 

3.4 Filtro Gaussiano 

Como referido anteriormente, o standard BLE utiliza uma modulação GFSK. O prefixo G deriva 

do filtro Gaussiano usado para modulação da forma do pulso. Esta operação é essencial na medida 

que limita a largura de banda do espectro RF modulado. Isto porque, o sinal de dados é um sinal de 

um bit, por outras palavras, corresponde a uma onda quadrada. O espectro em frequência de um 

sinal quadrado apresenta a harmónica fundamental à frequência do sinal e harmónicas nos múltiplos 

impares da frequência fundamental. Ao injectar o sinal digital directamente no DCO, todas estas 

harmónicas iriam aparecer no espectro RF gerando uma banda muito larga. 

O filtro Gaussiano apresenta uma resposta simétrica como mostra a Figura 3.9.  

 

 

Figura 3.9 – Resposta impulsiva – filtro Gaussiano 
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Ao passar o sinal digital pelo filtro Gaussiano, este actua como um passa-baixo. De notar que a 

operação de filtragem na frequência corresponde no domínio do tempo a uma convolução com a 

resposta impulsiva do filtro.  

3.5 Implementação do filtro 

A resposta impulsiva de um filtro Gaussiano contínuo no tempo é dada por, 

 

 2

[ ] exp -h t t
p p

 

 
    

  
 

 (32) 

 

onde  define a largura espectral em função da largura de banda a -3 dB.  é dado por, 

 ln(2) 1

2 B
   (33) 

 

em que B é a largura de banda a -3 dB. Analisando ambas as equações, verifica-se que à medida de 

 aumenta, a largura de banda ocupada pelo espectro a -3 dB diminui mas a resposta impulsiva 

espalha-se pelos símbolos adjacentes, levando a um aumento da interferência inter-simbólica. O 

standard BLE define 500B kHz e um período de símbolo 1ST s . 

Como citado anteriormente, o filtro opera digitalmente. Assim sendo, passando a resposta 

impulsiva para o domínio discreto, sendo t0 os instantes de amostragem,  

 

 

2 2
1 0[kt ] exp , 0,...,

0 2
2 22 2

k t
h k

 p
p p

 
 
    
             

 (34) 

 

O período de amostragem é muito inferior ao período de símbolo. Substituindo 0
ST

t
OSR

  ( 

OSR - OverSampling Ratio ou relação de sobre-amostragem)  e (33) obtém-se, 
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2 2
[k] exp

ln(2) ln(2)

S
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S

BT k
h BT

T OSR

p p  
   

    

 (35) 

  

Os coeficientes do filtro são calculados através da ferramenta de cálculo MatlLab® de forma 

iterativa. O filtro tem influência directa na modulação do espectro e na emissão de espúrias. Uma vez 

que a modulação é definida pelo valor de  e este é fixo pelo standard, a relação de sobre-

amostragem e o número de coeficientes definem a potência das espúrias emitidas nas bandas 

imagem. A resolução dos coeficientes define as espúrias nas bandas adjacentes 
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Relativamente à potência de espúrias emitidas, o standard define que as medidas no espectro 

devem de ser efectuadas com uma resolução de 100 kHz. Para além disso, a potência do canal 

adjacente é medida numa largura de banda de 1 MHz. A Tabela 3-2 apresenta a máscara do 

espectro do emissor. 

Tabela 3-2 – Máscara do Espectro do Emissor 

Desvio da Frequência central Potência das Espúrias 
(Especificação) 

2 MHz -20 dBm 

3 MHz ou superior -30 dBm  

  

Através de um processo iterativo obtêm-se 19 coeficientes para um OSR de 16, o que 

corresponde à sobre-amostragem do sinal de dados pelo sinal Fref, dando uma margem de 5 dB para 

truncatura do número de bits. Com o intuito de reduzir o consumo, são testados OSR de 8 e 4. No 

entanto para OSR 4 o filtro não cumpre a especificação de potência de espúrias e para um OSR de 8 

o número de coeficientes é elevado (aproximadamente 30) e não permite a truncatura do número de 

bits dos coeficientes. O script para o MatLab® para obtenção da truncatura do número de coeficientes 

é apresentado nos Anexos A.3.  

A Figura 3.10 apresenta a resposta do filtro com os coeficientes truncados/ não truncados para a 

sequência 001011. Idealmente são escolhidos catorze bits para representação dos coeficientes, 

conseguindo assim uma resposta aproximadamente ideal. No entanto, sabendo que o número de bits 

dos coeficientes influência directamente o tamanho dos blocos multiplicadores/somadores e 

consequentemente o consumo, é realizada uma truncatura dos mesmos. O processo de truncatura do 

número de bits de cada coeficiente é apresentado nos Anexos A.2. 

 

Figura 3.10 Coeficientes Truncados/Não Truncados 

O outro compromisso com a truncatura do número de bits é o desvio de frequência de 

modulação. O standard define que numa transição de 010 ou 101 o desvio em frequência deve de ser 
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superior a 80%. Considerando que uma amplitude 1 corresponde a um desvio de 100% e uma 

amplitude -1 a um desvio de -100% verifica-se que em ambas as transições 010 e 101 são obtidos 

desvios em frequência de 89%, cumprindo assim o standard.  

A Figura 3.11 apresenta a transformada de Fourier da resposta do Filtro. Como se pode verificar, 

a frequência de corte (-3 dB) é de aproximadamente 500 kHz. O sinal de entrada do filtro é amostrado 

à frequência de símbolo, Fs=1 MHz, enquanto o filtro funciona a OSR=16, ou seja, a 16 MHz. No 

domínio do tempo, é como se fizesse uma convolução com uma onda quadrada de período 1 s. No 

domínio da frequência corresponde a uma multiplicação por uma sinc, em que o primeiro zero da 

função sinc corresponde à frequência de símbolo. Assim sendo, com o intuito de replicar a realidade 

é feita a multiplicação da gaussiana pela sinc. 

 

Figura 3.11 - Transformada de Fourier 

A Tabela 3-3 apresenta a potência de espúrias para os coeficientes finais obtidas através da 

transformada de Fourier. Como se pode ver, cumpre as especificações da Tabela 3-2. 

Tabela 3-3 - Potência das Espúrias - Pior caso 

Desvio da Frequência central Potência das Espúrias  
Filtro 

2 MHz -31.49 dBm 

3 MHz ou superior -31.70 dBm  

 

Relativamente à arquitectura do filtro, recorre-se a uma implementação do tipo FIR (Finite 

Impulse Response), pois este tipo de arquitectura permite que a resposta impulsiva seja simétrica e 

consequentemente de fase linear. A Figura 3.12 apresenta duas implementações possíveis do filtro 

FIR.  
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Figura 3.12 Implementação FIR a) Forma Directa b) Forma Directa Transposta 

O número de componentes em ambas as arquitecturas é o mesmo, logo tanto a área como o 

consumo não se alteram. A diferença reside no tempo de estabelecimento da saída y[n]. Na forma 

Directa os somadores encontram-se em cascata. Na forma Directa Transposta, os somadores 

encontram-se isolados entre os registos. Resumindo, a forma Directa Transposta tem um tempo de 

resposta menor, isto porque o tempo que a saída leva a estabilizar apenas depende de um somador 

e de um multiplicador, ao contrário da forma Directa em que o tempo é dado pela soma de todos os 

somadores em cascata. Tendo em consideração esta breve análise opta-se pela implementação 

Directa Transposta. 

De notar que os coeficientes são fixos e o sinal de entrada é de dois bits em complemento para 

dois. Estas duas observações permitem a simplificação do filtro. Os registos utilizados para guardar 

os coeficientes são substituídos por fios ao GND e VCC uma vez que estes são fixos. Por sua vez, o 

sinal de entrada apenas toma dois valores {-1 1} o que significa uma multiplicação por ±1. Assim 

sendo os multiplicadores são substituídos por multiplexers que dependendo do sinal de entrada 

seleccionam o coeficiente h[k] ou –h[k].   

3.6 Contador  

Os contadores, tipicamente, são implementados como contadores síncronos [14]. Neste caso em 

particular, a frequência do relógio corresponde ao sinal de saída do DCO, que é o sinal de RF. Neste 

sentido, o consumo dos flip-flops é significativo. A Figura 3.13 apresenta um contador assíncrono 

que, segundo [14], reduz significativamente o consumo comparativamente a um contador síncrono. 

Através da Figura 3.13 verifica-se que os flip-flops do contador funcionam como divisores de 

módulo 2. Assim sendo, apenas o primeiro da cadeia trabalha à frequência de RF. Idealmente, o 

tempo de transição entre flancos do sinal fD1 seria zero, fazendo com que o segundo flip-flop altere o 

estado instantaneamente, e assim sucessivamente. O facto de o tempo de transição ser superior a 

zero exige um circuito de compensação (gerador de fase amostrado). O circuito garante que a 

amostragem da contagem não é feita imediatamente após o trigger do sinal de referência, mas sim 

apenas depois do sinal se propagar por todos os flips-flops do contador.    
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Figura 3.13 - Contador Assíncrono 

Os dois primeiros flips-flops do circuito de compensação são usados para evitar problemas de 

metaestabilidade entre os relógios Fref e FDCO. 

3.7 Modulador Sigma Delta 

Como referido anteriormente, a capacidade mínima permitida pela tecnologia (17 fF) não é 

suficientemente pequena para atingir a resolução exigida pelo standard. É então usado um 

modulador Sigma Delta que, através de uma taxa de amostragem superior à frequência do sinal de 

referência, aproximadamente 37.5X, permite uma resolução mais fina. Basicamente, o princípio de 

funcionamento consiste na geração de um sinal de controlo de um interruptor que liga/desliga um 

condensador, com um duty-cycle correspondente à parte fraccionária. 

Na prática, a frequência de sobre-amostragem é obtida directamente da saída do DCO com uma 

divisão de factor N. Assim sendo, a frequência de sobre-amostragem é dada por, 

 

 
[n]*F

ref

CKV
F L
Sobre amostragem N

 


 (36) 

 

em que N é um inteiro positivo.  A Figura 3.14 apresenta um modulador de primeira ordem. 
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Figura 3.14 – Modulador  1º Ordem 

O sinal de controlo do interruptor OTW1[l] corresponde ao bit de transporte do somador, por 

sua vez, o atraso z
-1

 é controlado pela frequência de sobre-amostragem. Globalmente, o modulador 

funciona como integrador de OTWFractional amostrado à frequência FSobre-amostragem. Quando o 

somador satura OTW1[l] passa a ser um. Por outras palavras, o modulador produz um código 

binário de um bit à frequência de subre-amostragem durante um período de Fref, fazendo com que a 

capacidade, em termos médios, seja dada por, 
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 (37) 

 

Assim sendo, a nova capacidade mínima possível passa a ser, 

 

 
min_Tecnologia

min [n]

C

C
L

  (38) 

 

Em relação ao ruído introduzido pelo bloco, este não é preocupante, uma vez que como a 

frequência de subre-amostragem é elevada (muito maior que a largura de banda do Standard), as 

espúrias geradas pelo bloco são deslocadas para frequências altas. 
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4 Fluxo – Digital Design  

Numa implementação monolítica, o custo de fabrico de um circuito integrado é proporcional à 

área de silício [1]. Assim sendo, a complexidade do circuito e o número de portas afectam o custo. 

Por sua vez, o custo total de teste do circuito integrado depende da complexidade do mesmo, 

contudo, segundo [1] os sistemas digitais com um número elevado de portas apresentam um custo 

mais baixo que um circuito analógico mais pequeno.  

Adicionalmente, a migração para a implementação digital traz outras vantagens, tais como: 

 Rapidez na implementação (Tendo em conta as ferramentas de Síntese, auto-place, 

auto-route e optimização post-layout) 

 Menos variáveis de controlo que um circuito analógico 

 Maior facilidade de teste – testes funcionais automáticos 

 Menor área de silício e menos potência dissipada. Tendo em conta a translação das 

tecnologias para escalas menores estas duas vantagens tendem a melhorar. 

 Os circuitos analógicos, usualmente requerem um número superior de iterações ao 

nível de schematic, layout e de fabrico para ajustar o circuito às especificações de 

mercado. 

Consequentemente, neste projecto, opta-se pela implementação digital. A Figura 4.1 apresenta o 

fluxo. 
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Figura 4.1 – Fluxo Digital 
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Resumindo, a implementação digital é constituída por três estágios fundamentais. O primeiro 

estágio corresponde à descrição de hardware, o segundo estágio corresponde síntese do circuito e o 

terceiro corresponde à fase de layout. Em adição, entre cada uma das fases é crucial a validação do 

circuito através de simulações comportamentais.  

Neste capítulo é feita uma breve descrição das várias fases de projecto, apresentando cada uma 

das fases e os pontos fundamentais. As ferramentas usadas para implementação digital pertencem 

ao pacote Digital Design da CDS®.    

4.1 Verilog® 

A informação apresentada neste subcapítulo está presente em [15]. A linguagem de descrição 

de hardware seleccionada para a implementação é o Verilog®. Para além da descrição de hardware, 

a linguagem permite a criação de testbenchs para validação funcional do circuito. Actualmente é uma 

linguagem de domínio público com intuito de a promover como standard e pertence à CDS®.  

Hierarquicamente, a linguagem é organizada em módulos. Cada módulo de nível baixo 

corresponde a uma descrição de hardware que pode ser instanciada em múltiplos lugares. Os 

módulos de alto nível instanciam os vários módulos de nível baixo e fazem a correspondente ligação 

entre eles com fios. A Figura 4.2 a) mostra a hierarquia.  

Para além disso, o Verilog® permite dois estilos de programação, funcional (RTL – Register 

Transfer  Level) e estrutural (GL – Gate Level). Usualmente, a descrição GL é feita apenas para 

pequenos circuitos, uma vez que implica uma descrição ao nível das portas. Por outro lado, na 

descrição RTL é apenas descrito as funções pretendidas e depois cabe à ferramenta de síntese a 

tradução para o nível das portas. A Figura 4.2 b) apresenta os diferentes estilos de programação. 

Module j

endmodule

Module jj
…
endmodule

Module jj

endmodule

Module jj
…
endmodule

       Gate-Level           Register Transfer Level

input a , b;

wire w1, w2;

assign w1 = a & b;

assign w2 = a | b;

input a , b;

reg reg1, reg2;

always @(a or b)    
   begin

      reg1  = a & b;

      reg2 = a | b;
   end

a) b)
 

Figura 4.2 – a) Hierarquia Verilog® b) Gate-Level versus Register Transfer Level 

Neste projecto são adoptadas os dois tipos de programação. Toda a lógica sequencial implica o 

uso de descrição RTL. Para além disso, devido à complexidade do bloco que controla a variável é 

usado o mesmo tipo de descrição. Por outro lado, a lógica combinatória é descrita ao nível GL.  
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Posteriormente, através da ferramenta RC Compiler é feita a tradução de ambas as descrições para 

portas da tecnologia.  

Os blocos initial e always expressam a funcionalidade processual. O bloco initial executa as 

declarações uma vez, por outro lado, o bloco always executa uma declaração repetidamente sempre 

que detecta um evento. Caso haja vários blocos always, estes são executados concorrentemente. 

Assim sendo, não existe um controlo da ordem de execução o que aumenta a dificuldade de 

programação. De notar que, o bloco initial é apenas usado para teste uma vez que não pode ser 

sintetizado. 

Quer na descrição do filtro Gaussiano quer na descrição do ADPLL, os eventos são gerados 

pelos respectivos relógios. No caso do filtro gaussiano, há apenas um relógio. Por sua vez, na 

arquitectura ADPLL existem três domínios de relógio (CLK, CLKsync, CKV). Na descrição de 

hardware através da linguagem de Verilog® a dificuldade aumenta proporcionalmente ao número de 

relógios, uma vez que não podem existir vários blocos a controlar as mesmas variáveis, pois 

corresponderia ao curto-circuito de saídas, para além disso, a execução dos mesmos é concorrente. 

Neste sentido, com o intuito de minimizar a complexidade do sistema o número de domínios de 

relógio foi reduzido para dois. Esta simplificação leva à introdução de um circuito Figura 4.3. 

D Q
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D Q

CLK

D Q

CLK

CKR

CKV

Trig

Q[2]

Q[3]

 

Figura 4.3 – Detector de flanco positivo 

Onde CKR corresponde ao relógio de referência CKV à saída do DCO. O circuito tem a função 

lógica apresentada pela equação seguinte, 

 

 ~ D[3]&D[2]Trig 
 (39) 

 

Este circuito tem como funcionalidade a detecção de flancos ascendentes. Os primeiros dois flip-

flops são utilizados apenas para evitar problemas de metaestabilidade. A metaestabilidade significa 

que o flip-flop tem uma saída imprevisível e deriva do facto da entrada D dos flip-flops ser variável e 

poder não cumprir os tempos de set e hold. A montagem de dois flip-flops em série em que o relógio 

do segundo é o negado do primeiro corrige o problema, pois mesmo que a saída do primeiro sofra de 

metaestabilidade, como o segundo é amostrado meio ciclo depois, a saída do primeiro flip-flop já 

convergiu para um estado. 

Todo o código Verilog® desenvolvido para implementação do Filtro Gaussiano e da malha do 

ADPLL é apresentado nos Anexos A.6 e A.7. 
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4.2 NC Launch® 

A informação apresentada neste subcapítulo está presente em [16].NC Launch® é uma 

ferramenta gráfica que permite a verificação comportamental e é usada durante os vários estágios do 

fluxo digital. A ferramenta tem incorporado um compilador de HDL, um elaborador e um simulador. O 

compilador (ncvlog) verifica a sintaxe dos ficheiros HDL, e caso não encontre nenhum erro cria uma 

representação interna de cada unidade HDL dos ficheiros fonte. O elaborador (ncelab) constrói a 

hierarquia do design baseado nas configurações e nas instâncias, estabelece as ligações entre as 

várias instâncias e estabelece os valores iniciais para todos os objectos do design. O simulador 

(ncsim) aplica os vectores de teste ao design e permite a visualização das várias saídas, por outras 

palavras, permite a validação do design. De notar que para além dos ficheiros de Verilog® com a 

descrição da arquitectura são necessárias as bibliotecas com a descrição das portas e as bibliotecas 

com os respectivos tempos de atraso. A Figura 4.4 apresenta o fluxo da ferramenta. 

NC Launch

One Step Multiple Steps

ncvlog

ncelab

ncsimIrun

Cumpre?

Alterar Ficheiros 

HDL

Sim

RC Compiler/ 

Encounter

Não

 

Figura 4.4 - Fluxograma - Fluxo da NC Launch® 

A ferramenta oferece dois modos de operação, Single-Step e Multi-Step. O modo Multi-Step 

oferece um controlo e flexibilidade superior aquando a especificação de opções de simulação. Para 

além disso, numa primeira fase, o modo Multi-Step permite um debug individualizado de cada uma 

das fases. No modo Single-Step, internamente, a ferramenta chama as várias sub-ferramentas 

(ncvlog, ncelab e ncsim). Para além disso, todas as configurações/ficheiros não definidos pelo 

designer são criadas automaticamente, incluindo directorias, bibliotecas e os ficheiros hdl.var. 
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4.3 RTL Compiler™ 

A informação apresentada neste subcapítulo está presente em [17]. O RTL Compiler é a 

segunda ferramenta do Fluxo Digital da CDS®. Tem como funcionalidade a síntese lógica do código 

Verilog®. Como se pode verificar através do fluxograma apresentado na Figura 4.5, o número de 

passos ainda é um pouco extenso para repetir aquando as especificações não são cumpridas, uma 

vez que a ferramenta apenas aceita comandos.   
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Carregar os 

ficheiros HDL 
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Aplicar 

definições de 

optimização

Sintetizar

Analizar

Exportar

Netlist SDC

Validação

Modificar os 

ficheiros fonte

Alterar as 

restrições

Modificar as 

optimizações

Sim

Não

 

Figura 4.5 - Fluxograma RC Compiler™ 

No entanto, a ferramenta aceita scripts em TCL. Assim sendo, a metodologia da ferramenta 

consiste na execução sequencial de todos os passos até à verificação das especificações e à criação 

em paralelo de um script. Numa segunda execução, apenas se altera as linhas do script pretendidas 

e corre-se o script. O script utilizado para síntese está em Anexos A.4. 

Os ficheiros HDL e as bibliotecas da tecnologia são ficheiros que o designer tem de possuir 

antes de iniciar o fluxo do RC Compiler™.  

O primeiro passo, propriamente dito no RC Compiler™, é a elaboração do design. Durante a 

execução do comando são efectuadas as seguintes operações: 

 Criar estruturas de dados, 

 Dedução de registos no design, 

 Optimização de alto nível, como a remoção de código, 
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 Verifica a sintaxe. 

Após a elaboração o RTL Compiler™ cria, internamente, uma estrutura de dados de todo o 

design. Apenas depois, é possível aplicar as restrições. 

O segundo passo consiste na aplicação das restrições. Estas podem ser temporais, físicas e 

regras de design da tecnologia. Por omissão, as restrições físicas e regras de design da tecnologia 

estas são deduzidas a partir da biblioteca da tecnologia. As restrições temporais têm a ver com os 

relógios. Por definição, um relógio consiste numa onda quadrada periódica com um tempo de subida 

e de descida. Para além disso, a distância percorrida pelo sinal de relógio pode variar, fazendo com 

que exista desvios no sinal de relógio entre flip-flops do mesmo sistema (clock skew). Nas restrições 

temporais o designer apenas define a frequência do relógio, posteriormente, a ferramenta tendo em 

consideração as informações de atrasos de cada célula da tecnologia, gera um relatório com as 

especificações temporais tendo em conta o caminho critico. Este ficheiro é usado posteriormente pela 

ferramenta Encounter®. 

Por fim o último passo consiste na síntese do circuito. Este comando apenas tem duas opções. 

 -to_generic – É feita optimização apenas ao nível do RTL. 

 -to_mapped – É feito o mapeamento das células descritas nas bibliotecas da 

tecnologia e é feita optimização. A optimização é feita a três níveis: boolena, 

mapeamento e portas.  

É também possível definir o esforço da ferramenta nas optimizações. Por omissão o esforço de 

optimização é normal. Cumprindo as especificações de projecto são então criados o ficheiro netlist e 

SDC.  

4.4 Encounter® 

A informação apresentada neste subcapítulo está presente em [18].A última ferramenta do fluxo 

digital é o Encounter®. Esta ferramenta permite a implementação de um bloco ou de um chip tendo 

em consideração as especificações temporais e físicas com o intuito de manter a integridade do sinal. 

Em adição, a ferramenta suporta análises temporais em MMMC( Multi-Mode Multi-Corner) e OCV 

(On-Chip Variation) para projectos que que funcionam em multi-modos e para corners que 

necessitam de optimizações. Permite também as verificações LVS (Layout Versus Schematic) e DRC 

(Design Rules Check). Esta última funcionalidade é interessante em projectos Mix-Signal. 

Antes de iniciar o fluxo da ferramenta são necessários vários ficheiros, tais como: 

 Bibliotecas temporais (*.lib) - Disponibilizado pela fábrica; 

 Bibliotecas LEF (*.lef) – Disponibilizado pela fábrica; 

 Restrições temporais (*.sdc) – gerado através da ferramenta RC Compiler®; 

 Tabela de Capacidades ou ficheiro QRC - Disponibilizado pela fábrica; 

 Netlist Verilog®(*.v) - gerado através da ferramenta RC Compiler®; 

 Especificação da árvore de relógios – Criada manualmente pelo designer. O script é 

apresentado nos Anexos A.5. 
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A Figura 4.6 apresenta um fluxo básico da ferramenta para implementação de um chip, desde a 

descrição RTL até à fase de *.gds. De notar que, todo o processo é realizado de forma iterativa., isto 

porque, para a tecnologia UMC130, tanto a Tabela de Capacidades como o ficheiro QRC não são 

disponibilizados directamente pela fábrica. No entanto, é possível obter essa informação 

iterativamente. Numa primeira fase o fluxo é seguido apenas com os ficheiros NetList e LEF e é 

gerada a tabela de capacidades. Na segunda fase reinicia-se o fluxo já com a tabela.  

Design Import

Inicialização 

Design

FloorPlan

Power

Place

Special Route Nano Route

CTS

Save *.v and 

*.gds

Verify Verify
Não

SimSim

Não

**

* Redefinir especificações 
 

Figura 4.6 - Fluxo Básico Encounter  

Como se pode verificar através da Figura 4.6 o fluxo básico é constituído por sete fases.  

1. Design Import – É feita a configuração da ferramenta para a tecnologia alvo através 

das bibliotecas de tempo e LEF. Para além disso é feito o load da Netlist e do ficheiro 

*.sdc com as restrições temporais.  

2. FloorPlan – É feito o planeamento físico do design, isto é, é decidido o tamanho, a 

forma e a localização dos vários módulos. Em primeiro lugar, é feito um FloorPlan 

automático, posteriormente de forma iterativa e manual pode ser feita uma 

optimização ao nível da área.  

3. Power – É feita a alimentação do circuito, através da inserção de Guard Rings e 

stripes.  

4. Special Route - É feita a ligação entre os vários pinos de alimentação dos vários 

blocos com os Guard Rings/stripes. 

5. Place – É feito o placement das células. A operação de placement tem em 

consideração o FloorPlaning, a hierarquia e a conectividade do design. Ainda nesta 

fase, é possível fazer uma optimização pre-CTS. 

6. CTS (Clock Tree Specification)– É criado o script com as especificações de relógio. O 

problema de Clock Skew é contornado nesta fase. Através dos modelos RC, das 

bibliotecas com os atrasos das portas, a ferramenta analisa os vários caminhos do 

relógio e insere buffers, atrasos e inversores com o intuito anular o desvio do sinal de 
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relógio entre portas do mesmo circuito. Ainda nesta fase, é possível uma optimização 

pos-CTS. 

7. Nano Route – É estabelecida a conectividade entre todas as portas do circuito. 

De notar que é feita uma verificação de conectividade no fim de cada route.  
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5 Resultados  

Neste capítulo são apresentadas as várias simulações chave que certificam os blocos 

implementados para o standard BLE. As simulações apresentadas são pós gds, isto é, é realizado 

todo o fluxo de projecto digital e é feita a extracção da netlist. Posteriormente, através da ferramenta 

ncsim, ambos os sistemas (Filtro Gaussiano e malha ADPLL) voltam a ser simulados. Uma vez que o 

simulador tem como output vectores, o que torna pouco perceptível a interpretação, estes são 

extraídos em ficheiros formato MatLab® (.csv) e é feito um plot no tempo desses vectores. Ainda 

neste capítulo é apresentada a simulação de ruído do DCO provando que este pode operar em malha 

aberta. O DCO utilizado para simulação do ruído de fase foi concebido por outro elemento do grupo 

de investigação.   

5.1 Filtro Gaussiano  

5.1.1 Simulações 

A Figura 5.1 apresenta a resposta impulsiva do filtro Gaussiano. 

 

Figura 5.1 - Resposta ao Impulso não Amostrado – NCLaunch® 

De notar que, a resposta do filtro apresenta oscilações entre transições. Estas oscilações 

devem-se ao facto dos flips-flops não transitarem de estado instantaneamente e devido à soma não 

ser instantânea. Com o intuito de bloquear o caminho destas oscilações é adicionado um registo à 

saída do filtro, garantindo assim que o valor já será estável. A Figura 5.2 apresenta a resposta do 

filtro com o registo. 
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Figura 5.2 - Resposta ao Impulso Amostrado– NClaunch® 

Com o intuito de analisar a interferência inter-simbólica é feita uma simulação transitória do filtro 

para as seguintes sequências 001011 e 110100. O eixo dos x representa os símbolos à frequência de 

1 MHz.  

 

Figura 5.3 - Resposta temporal do filtro para duas sequências (001011 e 110100)  

Considerando mais uma vez que uma amplitude 1 corresponde a um desvio de 100% e uma 

amplitude -1 a um desvio de -100% verifica-se que em ambas as transições 010 e 101 são obtidos 

desvios em frequência de 90%, cumprindo assim o standard. Valor já esperado, uma vez que o 

circuito é digital.  
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5.1.2 Layout Filtro Gaussiano 

A Figura 5.4 apresenta o layout do filtro Gaussiano gerado pela ferramenta Encounter®.  

 

 

 

Figura 5.4 - Layout do filtro Gaussiano 

Como referido no capítulo do fluxo digital, as bibliotecas usadas para gerar o layout são 

fornecidas pela Faraday e vêm encriptadas para protecção de IP (Intellectual Property). 

Consequentemente, não é possível a visualização do circuito ao nível do transístor. No entanto, é 

possível verificar as ligações de metal entre cada um dos blocos internos. 

Os resultados finais do filtro gaussiano estão presentes na Tabela 5-1. 

Tabela 5-1 - Sumário das especificações obtidas por simulação pós *.gds – Filtro Gaussiano 

Item Simulação pós *.gds 

Gate Área [m
2
] 3.84 

Número de Portas 1313 
Células 396 

Área Total [m
2
] 5044.5 

Potência Interna [W] 46.85 

Potência das Comutações [W] 39.44 

Potência de Leakage [nW] 30.61 

Potência Total [W] 86.29 

  

 

90 m 

80 m 
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5.2 ADPLL 

As bibliotecas disponibilizadas pelo fabricante, nomeadamente UMC130, não oferecem portas 

lógicas que suportem os 2.4 GHz. Neste sentido, com o intuito de simular o comportamento da malha, 

o contador e o retimer usados para obtenção das simulações são ideais, isto é, são modulados por 

primitivas do Verilog. Para além disso, o DCO usado para simulação da malha foi modulado apenas 

matematicamente através de primitivas em Verilog. A Figura 5.5 apresenta o diagrama de blocos 

implementados do ADPLL.  
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Figura 5.5 - Circuito Implementado - ADPLL 

5.2.1 Simulações 

Como citado anteriormente, OTW é a palavra que controla a frequência de oscilação. A variação 

de frequência mínima necessária cumprir as especificações do standard é 8 kHz, como referido no 

subcapítulo do DCO. Assim sendo, o LSB da palavra OTW corresponde a uma variação de 8 kHz e a 

frequência de oscilação do DCO é dada por, 

 

 *8000
0

F F OTW
DCO

   (40) 

 

A Figura 5.6 apresenta o tempo de estabelecimento do DCO. Nesta simulação, a oscilação 

natural do DCO é 2.4 GHz e FCW = 151.125, o que corresponde a 2.418 GHz. 
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Figura 5.6 - Tempo de Estabelecimento obtido por simulação pós *.gds - ADPLL 

Verifica-se que a malha atinge o sincronismo com a resolução desejada aproximadamente ao fim 

de 40 s. Como se pode verificar na Figura 5.6, no momento em que é feita a memorização, OTW 

pode tomar qualquer valor entre OTW. Contudo, substituindo em (40) os valores máximos e 

mínimos obtém-se, 

 

 2.4 9 2254*8000 2.418032
max

F e GHz
DCO

     

 

 2.4 9 2246*8000 2.417968
min

F e GHz
DCO

     

 

Obtendo-se assim um erro de ±32 kHz. Nos Anexos A.1 é apresentada a mesma simulação mas no 

ambiente digital da Cadence®. 

 

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60
-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

Time (us)

O
T

W   

35 40 45 50

2230

2240

2250

2260

2270

2280

Time (us)

O
T

W


O

T
W

 



 

44 
 

5.2.2 Layout ADPLL 

A Figura 5.7 apresenta o layout gerado pela ferramenta Encounter®. 

 

 

 

Figura 5.7 – Layout do ADPLL 

De notar que, tal como no layout do filtro, é apenas possível a visualização das ligações de 

metal. 

Os resultados finais do ADPLL estão presentes na Tabela 5-2. 

Tabela 5-2 - Sumário das especificações obtidas por simulação pós *.gds – ADPLL 

Item Simulação pós *.gds 

Gate Área [m
2
] 3.84 

Número de Portas 1973 
Células 538 

Área Total [m
2
] 7577.6 

Potência Interna [W] 48.95 

Potência das Comutações [W] 27.73 

Potência de Leakage [nW] 2.585 

Potência Total [W] 79.27 

 

 

160 m 

145 m 
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5.3 DCO 

A Figura 5.8 mostra o ruído de fase simulado do oscilador e a máscara do standard. A simulação 

foi realizada para a frequência 2.44 GHz, isto é, centro da largura de banda do standard. 

 

Figura 5.8 - Ruído de fase simulado DCO e máscara BLE 

Verifica-se que o ponto mais crítico é para a frequência de desvio ≥3 MHz. No entanto, o DCO 

apresenta uma margem aproximada de 5 dB em relação à máscara. De notar ainda que, na 

caracterização da máscara foi dada uma margem de segurança de 10 dB. Assim sendo, o DCO 

apresenta uma margem de aproximadamente 15 dB.   

O DCO apresenta um consumo de aproximadamente 440W. De notar que, o consumo 

apresentado não tem em consideração a comutação dos condensadores. 
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6 Conclusões e Trabalho Futuro 

6.1 Conclusões 

Os sistemas de comunicação sem fios têm sido alvo de grande atenção nos últimos anos. A 

fiabilidade e a facilidade de uso fortaleceram a confiança nos mesmos. Por sua vez, a tecnologia 

CMOS evoluiu para escalas submicrométricas, o que permite a redução da área e consumo do 

mesmo. No entanto, devido à exigência imposta pelos standards de comunicação, relativamente ao 

SNR, começam a surgir problemas que não podem ser resolvidos puramente com soluções em 

circuitos analógicos. Os circuitos digitais começaram a surgir como uma alternativa. Para além disso, 

os ADPLL, comparativamente aos PLL, têm uma maior imunidade ao ruído de substrato e são mais 

fáceis de programar. 

A arquitectura proposta, funcionamento em malha aberta, apenas é possível devido à 

digitalização da malha. Uma vez que o DCO é controlado digitalmente não existem problemas de 

desvio da frequência do sinal de saída. Uma vez que a modulação é feita directamente em malha 

aberta, é desnecessário a utilização de uma malha de 2ª ordem para rejeição do ruído de Flicker. 

Relativamente ao algoritmo comparativamente aos artigos [5] e [14], embora o tempo de 

estabelecimento seja 10X superior (aproximadamente 50 s), devido à remoção do bloco TDC do 

caminho de retroacção, mas mesmo assim apenas se utiliza um terço da janela temporal oferecida 

pelo standard.  

O DCO apresenta um consumo de 440 W, o filtro gaussiano apresenta um consumo de 86 W 

e a malha ADPLL apresenta um consumo de 79 W. Somando os consumos obtém-se um total de 

605 W. O contador não foi implementado em CMOS, contudo segundo [14], este bloco apresenta 

um consumo significativo comparativamente aos restantes blocos, o que é natural uma vez que tem 

portas a operar à frequência do sinal de RF. 

6.2 Trabalho Futuro 

Uma possível orientação de trabalho futuro poderá ser: 

 Criar a máquina de estados que controla abertura da malha. 

 Implementação em CMOS do contador e do retimer. 

 Juntar os blocos e testar o sistema completo. 

 Voltar a sintetizar os blocos com as opções de baixo consumo e optimização de área. 

 Estudo de uma técnica utilizada por [19] com o intuito de remover o bloco 

Modulador. 

 Estudar outras técnicas para optimização do filtro, uma vez que os coeficientes são 

fixos e a resposta é simétrica. 

 Estudar outros algoritmos de controlo da variável com intuito de atingir a resolução 

exigida numa janela de tempo menor. 

 Fabrico e teste do chip. 
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A. Anexos 

A.1 Simulação ADPLL 

 

Figura A.1 - Ambiente de Simulação ncsim - Tempo de Estabelecimento ADPLL 
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 Na Figura A.1 consegue-se verificar o estabelecimento da palavra OTW. À medida que a frequência de oscilação do DCO se aproxima da desejada 

os bits vão-se estabelecendo desde o mais significativo desde o mais significativo até ao menos significativo.   

A.2 Truncatura do número de bits dos coeficientes 

A truncatura do número de bits é realizada através da ferramenta Excel®. Na primeira aproximação são usados catorze bits para representar os 

coeficientes como mostra a Tabela A-1, isto porque, com catorze bits obtém-se aproximadamente a resposta ideal. Posteriormente, o número de bits é 

truncado para nove como mostra a Tabela A-2. 

Tabela A-1 - Filtro Gaussiano coeficientes não truncados 

Valor Ideal Bits Valor 
Truncado 

 

Erro 
 

1/Erro 
 

Secção 1 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 

0,0101        
1 

 
1 

  
1 1 0,010131836 -0,00003183594 -31411,0 

0,0163       
1 

    
1 

 
1 0,016235352 0,00006464844 15468,3 

0,0247       
1 1 

  
1 

 
1 1 0,024780273 -0,00008027344 -12457,4 

0,0354      
1 

  
1 

   
1 

 
0,035400391 -0,00000039062 -2560000,0 

0,0481      
1 1 

   
1 

 
1 

 
0,048095703 0,00000429687 232727,3 

0,0618      
1 1 1 1 1 1 

 
1 

 
0,061767578 0,00003242188 30843,4 

0,0751     
1 

  
1 1 

  
1 1 1 0,075073242 0,00002675781 37372,3 

0,0863     
1 

 
1 

     
1 1 0,086303711 -0,00000371094 -269473,7 

0,0938     
1 1 

        
0,093750000 0,00005000000 20000,0 

0,0965     
1 1 

  
1 1 

 
1 1 1 0,096557617 -0,00005761719 -17355,9 
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Tabela A-2 - Filtro Gaussiano Coeficientes Truncados 

Valor Ideal Bits Valor 
Truncado 

 

Erro 
 

1/Erro 
 

Secção 1 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 

0,0101               1             0,00781250 0,00228750000 437,2 

0,0163             1               0,01562500 0,00067500000 1481,5 

0,0247             1 1             0,02343750 0,00126250000 792,1 

0,0354           1                 0,03125000 0,00415000000 241,0 

0,0481           1 1               0,04687500 0,00122500000 816,3 

0,0618         1                   0,06250000 -0,00070000000 -1428,6 

0,0751         1     1             0,07031250 0,00478750000 208,9 

0,0863         1   1               0,07812500 0,00817500000 122,3 

0,0938         1 1                 0,09375000 0,00005000000 20000,0 

0,0965         1 1     1           0,09765625 -0,00115625000 -864,9 

 

Analisando ambas a tabelas é possível verificar que num total de quarenta e cinco bits usados na primeira aproximação é conseguida uma truncatura 

para 19 bits, o que significa uma poupança de 26 bits. 
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A.3 Script MatLab® – Cálculo dos Coeficientes 

%% IST - MEE 2013 - Patrick Pereira 

clc 

clear all 

close all 

  
% Thesis - All Digital Phased-Locked Loop 

% Gaussian Filter  

NC = 40;                                    % Number of coefficients 

N = (NC)/2;                                   

Fs = 1e6;                                   % Symbol Frequency 
Fr = 16e6;                                  % Sampling Frequency 
Ts = 1/Fs;                                  % Sampling Period 
OSR= Fr/Fs;                              % Oversampling Ratio 
B = 500e3;                                 % Bandwidth -3db 
NP = 160;                                   % Points number - 80 for 8 MHz / 160 for 16 MHz 
n = -N:(N-1); 

% Cálculo dos coeficientes h[k] 

h = (sqrt(2*pi)/sqrt(log(2)))*B*exp((sqrt(2)*pi)/(sqrt(log(2)))*B*Ts*n/OSR).^2); 

  
%% FFT da resposta impulsiva 

h = h/sum(h);                                             % Normalization 
f = 0: Fr /NP : Fr - Fr/NP;                           % Mapping in Frequency 
FFT = abs(fft(h,NP));                                % Fast Fourier Transform  
  
my_sinc = sin(2*0.5*pi*1/Fr*f)./(2*0.5*pi*1/Fr*f);  % Sync 

my_sinc(1) = 1; 

FFT = FFT.*my_sinc;                                  % Multiplication by sync 

  
% Plot da FFT em dB 

plot(f,20*log10(FFT));  axis([0 16e6 -200 1]);  

title(‘Fast Fourier Transform 16Mhz’); 

xlabel(‘Frequency (Hz)’); 

ylabel(‘Gain dB’); 

grid; 

hold on; 

plot(f,20*log10(my_sinc),’r’); 

  
% Power 

% The array has 160 points with n resolution of 100 kHz. 

l = 1:10; 

Pf_carry = sum(FFT(l).^2);               % Carry Power 
l = (NP-10):NP;                           % Points between 15 MHz e 16 MHz 
Pf_image = sum(FFT(l).^2);               % Channel Power between 15 MHz e 16 MHz 
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Pot = Pf_image/Pf_carry;                % Ratio 
Power = 10*log10(Pot);                   % dB 
  
l = 20:30;                               % Points between 2 MHz e 3 MHz 
Pf_adj = sum(FFT(l).^2);               % Channel Power 2.5 MHz  
Pot = Pf_adj/Pf_carry;                   % Ratio 
Power2 = 10*log10(Pot);                  % dB 
  
%% Resposta ao Impulso  

figure(2); 

plot(n,h),grid 

ylabel(‘Impulse h(t)’); 

xlabel(‘Sample Number); 

  
%% Frequency Response 

figure(3); 

NF = 1024;                                 % Points Number  
f = Fr/2*(0:(NF-1))/NF;                % Mapping in frequency 
H = freqz(h,1,f*2/Fr);                   % Frequency Response   
  
% Ideal Response - 10X the number of coefficients 

n_ideal = -10*N:10*N; 

h_ideal = (sqrt(2*pi)/sqrt(log(2)))*B*exp(-((sqrt(2)*pi)/(sqrt(log(2)))*B*Ts*n_ideal/OSR).^2); 

h_ideal = h_ideal/sum(h_ideal);                          % Normalização -  Ganho unitário 
H_ideal = freqz(h_ideal,1,f*2/Fr);                   % Resposta em Frequência   
  
% Plot of both frequencies response 

plot(f,20*log10(abs(H)),f,20*log10(abs(H_ideal))),grid; 

legend(‘Real’,’Ideal’); 

xlabel(‘Frequência (Hz)’); 

A.4 RTL Compiler Script 

# ********************************************************* 
# * 
# * TCL Script for RC Compiler  

# * 
# * Created by: Patrick Pereira, September 2013 

# *  
#********************************************************* 
 
# set library/HDL paths  

set_attribute lib_search_path /home/user21/CADENCE/UMC130_VERILOG/fir_filter/ 

GENERIC_CORE/FrontEnd/synopsys 

set_attribute hdl_search_path/home/user21/CADENCE/UMC130_VERILOG/fir_filter 

 
# set the target Technology Library 

set_attribute library {fsc0_d_generic_core_tt1p2v25c.lib} 
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# create a list of HDL files 

# Very useful when there are multiple modules 

# Top Design must be the first entry of the list 

set file_list {fir_path.v fir_tap.v} 

# perform the syntax check of HDL files 

read_hdl -v2001 $file_list 

 
# elaborate builds the design 

elaborate 

 
# Define the Clock 

# -period in ps 

define_clock -name clk -period 62500 [find / -port clk] 

 
# synthesize 

synthesize -to_mapped 

 
# write the netlist 

write_hdl -mapped > ./fir_synth.v 

 
# write the SDC file 

write_sdc > ./fir_synth.sdc 

 
# generate reports on the timing/area of the current design 

report area > ./fir_area_report 

report timing > ./fir_timing_report 

A.5 Clock Tree Specification file 

# ********************************************************* 
# * Created by:Patrick 

# * Design:    fir_path 

# * Encounter (Version 11.12) 

# ********************************************************* 
# 
#Clock Section 

# 
AutoCTSRootPin  clk 

Period       62500ps 
MaxDelay     10ps 
MinDelay               0ps 
MaxSkew              2500ps 
SinkMaxTran     200ps 
BufMaxTran          200ps 
Obstruction           NO 
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DetailReport         YES 
RouteClkNet         YES 
PostOpt                YES 
OptAddBuffer       YES 
OptAddBufferLimit  50 

NoGating              NO 

# Clock Gates – buffers/invertes/delays  

Buffer BUFCKELD BUFCKGLD BUFCKHLD BUFCKILD BUFCKJLD BUFCKKLD BUFCKLLD 

BUFCKMLD BUFCKNLD BUFCKQLD DELAKLD DELBKLD DELCKLD DELDKLD INVCKDLD 

INVCKGLD INVCKHLD INVCKILD INVCKJLD INVCKKLD INVCKLLD INVCKMLD INVCKNLD 

INVCKQLD  

END 

A.6 Verilog® - Filtro Gaussiano 

A.6.1 Top Design  

‘timescale 1ns / 1ps 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Company: Instituto Superior Técnico de Lisboa 

// Engineer: Patrick Gonçalves Pereira 

//  
// Create Date: Junho 2013  

// Module Name: fir_path  

// Project Name: All-Digital Phased-Locked Loop 

// Target technology: UMC130 

// Description: Filtro Gaussiano – Implementação Transposta Directa - Top Design 

// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
module fir_path( 

input rst, 

input clk, 

input [1:0] x, 

output [8:0] y 

    ); 
      

parameter SIZE = 19;            // Filter Order 

wire [1:0] x_l [SIZE:0];  

wire [8:0] y_l [SIZE:0]; 

 
wire [8:0] h_pos [SIZE-1:0]; 

wire [8:0] h_neg [SIZE-1:0]; 

     
// Coefficients for x=1 

assign h_pos[0] = 9’h 002; 
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assign h_pos[1] = 9’h 004; 

assign h_pos[2] = 9’h 006; 

assign h_pos[3] = 9’h 008; 

assign h_pos[4] = 9’h 00C; 

assign h_pos[5] = 9’h 010; 

assign h_pos[6] = 9’h 012; 

assign h_pos[7] = 9’h 014; 

assign h_pos[8] = 9’h 018; 

assign h_pos[9] = 9’h 019; 

assign h_pos[10] = 9’h 018; 

assign h_pos[11] = 9’h 014; 

assign h_pos[12] = 9’h 012; 

assign h_pos[13] = 9’h 010; 

assign h_pos[14] = 9’h 00C; 

assign h_pos[15] = 9’h 008; 

assign h_pos[16] = 9’h 006; 

assign h_pos[17] = 9’h 004; 

assign h_pos[18] = 9’h 002; 

 
// Coefficients for x=-1 

assign h_neg[0] = 9’h 1FE; 

assign h_neg[1] = 9’h 1FC; 

assign h_neg[2] = 9’h 1FA; 

assign h_neg[3] = 9’h 1F8; 

assign h_neg[4] = 9’h 1F4; 

assign h_neg[5] = 9’h 1F0; 

assign h_neg[6] = 9’h 1EE; 

assign h_neg[7] = 9’h 1EC; 

assign h_neg[8] = 9’h 1E8; 

assign h_neg[9] = 9’h 1E7; 

assign h_neg[10] = 9’h 1E8; 

assign h_neg[11] = 9’h 1EC; 

assign h_neg[12] = 9’h 1EE; 

assign h_neg[13] = 9’h 1F0; 

assign h_neg[14] = 9’h 1F4; 

assign h_neg[15] = 9’h 1F8; 

assign h_neg[16] = 9’h 1FA; 

assign h_neg[17] = 9’h 1FC; 

assign h_neg[18] = 9’h 1FF;  

     
assign x_l[0] = x; 
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assign y = y_l[SIZE]; 

assign y_l[0] = 9’h0; 

      
// Generate 19 sub-modules.  

genvar i;  

generate 

for (i=0; i<SIZE; i=i+1) begin: fir_path 

fir_tap U ( 

.x(x_l[i]), 

.x_d(x_l[i+1]), 

.h_pos(h_pos[i]), 

.h_neg(h_neg[i]), 

.y_p(y_l[i]), 

.y(y_l[i+1]), 

.rst(rst), 

.clk(clk) 

            ); 
end 

endgenerate 

 
endmodule 

A.6.2 Sub-Módulos 

‘timescale 1ns / 1ps 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Company: Instituto Superior Técnico de Lisboa 

// Engineer: Patrick Gonçalves Pereira 

//  
// Create Date: Junho 2013  

// Module Name: fir_path  

// Project Name: All-Digital Phased-Locked Loop 

// Target technology: UMC130 

// Description: Filtro Gaussiano – Implementação Transposta Directa – Sub-Módulo 

// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
module fir_tap( 

input signed [1:0] x, 

output reg [1:0] x_d, 

input signed [8:0] h_pos, 

input signed [8:0] h_neg, 

input [8:0] y_p, 

output [8:0] y, 
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input rst, 

input clk 

    ); 
 

reg [8:0] prod; 

always @ (posedge rst, posedge clk) begin  

if(rst == 1’b1)  //reset 

begin 

x_d <= 2’b 0; 

prod <= 9’b0; 

end 

else  

begin 

x_d <= x; 

//Multiplexer 

case(x) 

2’b01: prod <= h_pos; 

2’b11: prod <= h_neg; 

default:    prod <= 9’b000000000; 

endcase 

end 

end  

assign y = prod + y_p;      // Adder between Delays 

endmodule 

A.6.3 Test-Bench 

‘timescale 1ns / 1ps 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Company: Instituto Superior Técnico de Lisboa 

// Engineer: Patrick Gonçalves Pereira 

//  
// Create Date: Junho 2013  

// Module Name: fir_path  

// Project Name: All-Digital Phased-Locked Loop 

// Target technology: UMC130 

// Description: Filtro Gaussiano - Implementação Transposta Directa - Test-bench 

// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
module fir_path_tb; 

integer N = 19;         //filter order 

real Fs = 16000000;  //sampling frequency 

    real Ts;                //sampling period 
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    integer i;              //memory index 
     

reg [1:0] xmem [0:31]; 

reg [8:0] ymem [0:31]; 

 
// Inputs 

reg rst; 

reg clk; 

 
wire [1:0] x; 

// Outputs 

wire [8:0] y; 

// Instantiate the Unit Under Test (UUT) 

fir_path uut ( 

.rst(rst),  

.clk(clk),  

.x(x),  

.y(y) 

    ); 
 

initial begin 

//Initialize parameters 

Ts = 1e9/Fs; 

 
// Initialize Inputs 

rst = 1; 

clk = 1; 

       
//Oversampled Inputs 

xmem[0]=2’b01; 

xmem[1]=2’b01; 

xmem[2]=2’b01; 

xmem[3]=2’b01; 

xmem[4]=2’b01; 

xmem[5]=2’b01; 

xmem[6]=2’b01; 

xmem[7]=2’b01; 

xmem[8]=2’b01; 

xmem[9]=2’b01; 

xmem[10]=2’b01; 

xmem[11]=2’b01; 

xmem[12]=2’b01; 

xmem[13]=2’b01; 
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xmem[14]=2’b01; 

xmem[15]=2’b01; 

xmem[16]=2’b11; 

xmem[17]=2’b11; 

xmem[18]=2’b11; 

xmem[19]=2’b11; 

xmem[20]=2’b11; 

xmem[21]=2’b11; 

xmem[22]=2’b11; 

xmem[23]=2’b11; 

xmem[24]=2’b11; 

xmem[25]=2’b11; 

xmem[26]=2’b11; 

xmem[27]=2’b11; 

xmem[28]=2’b11; 

xmem[29]=2’b11; 

xmem[30]=2’b11; 

xmem[31]=2’b11; 

     
// Wait 100 ns for global reset to finish 

#(Ts+1) rst = 0; 

end 

 
 

assign x = xmem[i]; 

//clock process 

always begin  

#(Ts/2) clk = ~clk; 

end      

//process to increment memory index i and store results in ymem 

always @ (posedge clk, posedge rst) begin  

if(rst)  

i = 0; 
else begin 

ymem[i] = y; 

i = i+1; 

if(i == 31)   // 31 (#Samples*OSR-1) 

$stop; 

end  

end 

endmodule  
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A.7 Verilog® - ADPLL 

A.7.1 Top Design 

‘timescale 1fs / 1fs 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Company: Instituto Superior Técnico de Lisboa 

// Engineer: Patrick Gonçalves Pereira 

//  
// Create Date: Setembro 2013  

// Module Name: loop 

// Project Name: All-Digital Phased-Locked Loop 

// Target technology: UMC130 

// Description: Loop - Top Design 

// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
module loop( 

    input [18:0] FCW,   // Frequency Command Word 
    input clk,    //16MHz 
    input ckv,    //2.4Ghz  

input reset, 

    output reg signed  [19:0] OTW, //Oscillating Command Word 
     output [7:0] count,                   // Counter 
     output signed [19:0] error,       // Output of Phase Error Detector 
     output signed [19:0] error_alpha, // Output of error*alpha  

output [3:0] alpha, 

output [19:0] max, 

output [19:0] min, 

output [19:0] average, 

output enable_resolution           // trigger to enable the resolution 

     ); 
     

// Integer counter 

my_counter_edge_detec counter( 

.ckv(ckv), 

.clk(clk), 

.count(count) 

        ); 
     

//alpha control 

peak_detector my_peak_detector( 

.OTW(OTW), 

.error(error), 

.reset(reset), 

.clk(clk), 

.alpha(alpha), 
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.max(max), 

.min(min), 

.average(average), 

.enable_resolution(enable_resolution) 

    ); 
 

// simplification 

assign error [10:0] = FCW [10:0]; 

// Phase detector 

assign error[19:11] = FCW[18:11] - count; 

// Multiplier by alpha 

assign error_alpha = error >>> alpha;            // >>> to keep the sign               

     
// Integrator  

always @(posedge clk) 

begin 

if(reset) 
OTW = 20’b00000000000000000000; 
else 
OTW = OTW + error_alpha; 

end 

     
endmodule 

A.7.2 Sub-Módulos  

A.7.2.1 Contador   

‘timescale 1fs / 1fs 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Company: Instituto Superior Técnico de Lisboa 

// Engineer: Patrick Gonçalves Pereira 

//  
// Create Date: Julho 2013  

// Module Name: my_counter_edge_detec 

// Project Name: All-Digital Phased-Locked Loop 

// Target technology: UMC130 

// Description: Counter  – Sub-Módulo 

// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
module my_counter_edge_detec( 

input ckv, 

input clk, 

output reg [7:0] count 

     ); 
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reg [7:0] count_int; 

// edge detector for reset counter 

pos_edge_detector my_pos_edge_detector( 

.data(clk), 

.clk(ckv), 

.trig(trig) 

        ); 
      

// counter 

always @(posedge ckv) 

begin 

if(trig) 

begin 

count <= count_int; 

count_int <= 8’b00000001; 

end 

else 

begin 

count_int <= count_int + 8’b00000001; 

end 

end 

endmodule 

A.7.2.2 Positive Edge Detector 

‘timescale 1fs / 1fs 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Company: Instituto Superior Técnico de Lisboa 

// Engineer: Patrick Gonçalves Pereira 

//  
// Create Date: Julho 2013  

// Module Name: pos_edge_detector 

// Project Name: All-Digital Phased-Locked Loop 

// Target technology: UMC130 

// Description:  Positive Edge Detector – Sub-Módulo 

// 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
module pos_edge_detector( 

input data, 

input clk, 

output trig 

     ); 
 

wire [3:0] d; 
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wire notdata; 

assign d[0] = 1’b1; 

assign notdata = ~data; 

 
// Flip-Flop1 for Metastability 

flip_flop_rst my_flip_flop( 

.D(d[0]), 

.rst(notdata), 

.clk(clk), 

.Q(d[1]) 

        ); 
         

// Flip-Flop2 for Metastability 

flip_flop_rst my_flip_flop2( 

.D(d[1]), 

.rst(notdata), 

.clk(clk), 

.Q(d[2]) 

        ); 
     

// Flip-Flop for edge detector  

flip_flop my_flip_flop3( 

.D(d[2]), 

.clk(clk), 

.Q(d[3]) 

        ); 
         

assign trig = ~d[3] & d[2]; 

endmodule 

A.7.2.3 Alpha Control 

‘timescale 1fs / 1fs 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Company: Instituto Superior Técnico de Lisboa 

// Engineer: Patrick Gonçalves Pereira 

//  
// Create Date: Agosto 2013  

// Module Name: peak_detector 

// Project Name: All-Digital Phased-Locked Loop 

// Target technology: UMC130 

// Description: alpha control 

// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
module alpha_control( 
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input signed [20:0] OTW,        // Oscillating Tunning Word  

input reset, 

input clk, 

input [20:0] error,                // Output from Phase error detector 

output [3:0] alpha, 

output signed [20:0] average 

     ); 
 

wire signed [20:0] max; 

wire signed [20:0] min; 

      
wire enable_resolution; 

// Last two OTW 

wire signed [20:0] z1; 

wire signed [20:0] z2; 

     
// Count spec. taking into account fractional erro 

wire [6:0] count_target; 

// Save 2 past OTW values to monitoring the behaviour 

register_OTW OTW_z1( 

.D(OTW), 

.clk(clk), 

.reset(reset), 

.Q1(z1), 

.Q2(z2) 

        ); 
     
// set the target account 

m_cycles my_m_cycles( 

.alpha(alpha), 

.count_target(count_target) 

        ); 
     
// enable resolution 

enable_resolution_module my_enable_resolution( 

.error(error), 

.clk(clk), 

.reset(reset), 

.enable_resolution(enable_resolution) 

        ); 
     
// Behavioural description 

max_min_detector my_max_min_detector( 
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.clk(clk), 

.reset(reset), 

.z2(z2), 

.z1(z1), 

.OTW(OTW), 

.count_target(count_target), 

.enable_resolution(enable_resolution), 

.max(max), 

.min(min), 

.alpha(alpha) 

        ); 
         

assign average = (min + max) >> 1; // average  

         
endmodule 

A.7.2.4 Shift Register 

‘timescale 1fs / 1fs 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Company: Instituto Superior Técnico de Lisboa 

// Engineer: Patrick Gonçalves Pereira 

//  
// Create Date: Agosto 2013  

// Module Name: register_OTW 

// Project Name: All-Digital Phased-Locked Loop 

// Target technology: UMC130 

// Description: Shift Register  

// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
module register_OTW( 

input [20:0] D, 

input clk, 

input reset, 

output reg signed [20:0] Q1, 

output reg signed [20:0] Q2 

     ); 
 

always @(posedge clk) 

begin 

if (reset) 

begin 

Q1 <= 21’b000000000000000000000; 

Q2 <= 21’b000000000000000000000; 



 

69 
 

end 

else 

begin 

Q2 <= Q1; 

Q1 <= D; 

end 

end 

end 

A.7.2.5  Register with m cycles 

‘timescale 1fs / 1fs 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Company: Instituto Superior Técnico de Lisboa 

// Engineer: Patrick Gonçalves Pereira 

//  
// Create Date: Julho 2013  

// Module Name: m_cycles_test_2 

// Project Name: All-Digital Phased-Locked Loop 

// Target technology: UMC130 

// Description: Register – Sub-Módulo 

// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
module m_cycles_test_2( 

input [3:0] alpha, 

output reg [6:0] count_target  

     ); 
 

always @* begin   

case (alpha) 

4’h5: count_target <= 7’b0001000; 

4’h6: count_target <= 7’b0010000; 

4’h7: count_target <= 7’b0100000; 

4’h8: count_target <= 7’b1000000;                

default: count_target <= 7’b0000101; 

endcase 

end      

endmodule 

A.7.2.6 Enable resolution 

‘timescale 1fs / 1fs 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Company: Instituto Superior Técnico de Lisboa 

// Engineer: Patrick Gonçalves Pereira 
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//  
// Create Date: Agosto 2013  

// Module Name: alpha_control 

// Project Name: All-Digital Phased-Locked Loop 

// Target technology: UMC130 

// Description: Enable the Resolution 

// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
module enable_resolution_module( 

input signed [20:0] error, 

input clk, 

input reset, 

output reg   enable_resolution 

     ); 
      
// To check if erro is less than one 

wire signed [20:0] pos_enable; 

wire signed [20:0] neg_enable; 

 
assign pos_enable = 21’b000000001000000000000; 

assign neg_enable = 21’b111111111000000000000; 

     
always @ (posedge clk) 

begin 

if (reset) 

begin 

enable_resolution <= 1’b0; 

end 

else 

begin 

if(error <= pos_enable && error >= neg_enable) // -1<=error>=1 -> Enable the Resolution 

begin 

enable_resolution <= 1’b1; 

end 

else 

begin  

enable_resolution <= 1’b0; 

end 

end 

end 

endmodule 
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A.7.2.7 Max/Min Detector 

‘timescale 1fs / 1fs 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Company: Instituto Superior Técnico de Lisboa 

// Engineer: Patrick Gonçalves Pereira 

//  
// Create Date: Agosto 2013  

// Module Name: max_min_detector 

// Project Name: All-Digital Phased-Locked Loop 

// Target technology: UMC130 

// Description: maximum and minimum detector 

// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
module max_min_detector( 

input clk, 

input reset, 

input [20:0] z2, 

input [20:0] z1, 

input [20:0] OTW, 

input [6:0] count_target, 

input enable_resolution, 

output reg [3:0] alpha, 

output reg [20:0] max, 

output reg [20:0] min 

     ); 
      

reg [6:0] count_m_cycles; 

always @(posedge clk) 

begin 

if (reset)                              // Reset the system.   

begin  

max <= 21’b000000000000000000000; 

min <= 21’b000000000000000000000; 

count_m_cycles <= 7’b0000000; 

alpha <= 4’b0001; 

end 

else  

begin 

if(enable_resolution) 

begin 

// max/min detector and count m cycles 

if (z2 < z1 && z1 > OTW) 
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begin  

max <= z1; 

count_m_cycles <= count_m_cycles + 7’b0000001; 

end 

else if (z2 > z1 && z1 < OTW) 

begin 

min <= z1; 

count_m_cycles <= count_m_cycles + 7’b0000001; 

end 

if(count_m_cycles == count_target) 

begin 

count_m_cycles <= 0; 

if(alpha != 4’b1001) 

begin 

alpha <= alpha + 4’b0001; 

end 

end 

end 

else 
begin 

alpha <= 4’b0001; 

end 

end 

end 

 
endmodule 

A.7.2.8 Flip-Flop Com Reset 

‘timescale 1fs / 1fs 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Company: Instituto Superior Técnico de Lisboa 

// Engineer: Patrick Gonçalves Pereira 

//  
// Create Date: Julho 2013  

// Module Name: flip_flop_rst 

// Project Name: All-Digital Phased-Locked Loop 

// Target technology: UMC130 

// Description: Flip-Flop with reset – Sub-Módulo 

// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
module flip_flop_rst( 

input D, 
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input rst, 

input clk, 

output reg Q 

     ); 
      

always @(posedge clk, posedge rst) 

begin 

if (rst) 

Q <= 1’b0; 

else     

Q <= D; 

end 

endmodule 

A.7.2.9 Flip-Flop sem Reset 

‘timescale 1fs / 1fs 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Company: Instituto Superior Técnico de Lisboa 

// Engineer: Patrick Gonçalves Pereira 

//  
// Create Date: Julho 2013  

// Module Name: flip_flop 

// Project Name: All-Digital Phased-Locked Loop 

// Target technology: UMC130 

// Description: Flip-Flop without reset – Sub-Módulo 

// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
module flip_flop( 

input D, 

input clk, 

output reg Q 

     ); 
      

always @(posedge clk) 

begin 

Q <= D; 

end 

endmodule 

A.7.3 Test-Bench 

Com o intuito de simular a malha para os diversos canais basta alterar a variável FCW. De notar 

que os sete bits mais significativos correspondem à parte inteira e os treze bits consecutivos 

correspondem à parte decimal.  
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‘timescale 1fs / 1fs 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Company: Instituto Superior Técnico de Lisboa 

// Engineer: Patrick Gonçalves Pereira 

//  
// Create Date: Agosto 2013  

// Module Name: loop 

// Project Name: All-Digital Phased-Locked Loop 

// Target technology: UMC130 

// Description: Test-Bench 

// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
module loop_tb_v; 

// Inputs 

reg [19:0] FCW;  // Frequency Comand Word 

reg clk; 

reg ckv; 

reg reset; 

 
// Outputs 

wire signed [20:0] OTW; // Oscillating Tunning Word 

wire signed [20:0] average; 

// Instantiate the Unit Under Test (UUT) 

loop uut ( 

.FCW(FCW),  

.clk(clk),  

.ckv(ckv),  

.reset(reset), 

.OTW(OTW), 

.average(average) 

    ); 
 

initial begin 

// Initialize Inputs 

FCW = 20’b10010101100000000000; 

clk = 0; 

ckv = 0; 

         
reset = 1; 

// Wait 100 ns for global reset to finish 

#100000000; 

reset = 0; 
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end 

   always #(1/(2.4e9 +OTW*8e3)/2e-15) ckv = ~ckv;   // 2.4GHz 
   always #(31250000) clk = ~clk;                       // 16 MHz 
endmodule 
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