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Resumo—Este trabalho descreve as características de 
implementação e operação associadas a um sintetizador de 
frequências baseado em arquitetura PLL (Phase-Locked Loop) 
para a geração de sinal de clock e acionamento digital.  Através 
de estrutura programável, considerando uma frequência de 
entrada FREF = 50 MHz, resultados de simulação em nível de 
esquemático indicam a possibilidade de geração de 3 frequências 
distintas de saída, conforme os limites de resposta transitória: TP 
(tempo de pico)  <  1.9 µs, TS (tempo de estabilização ) < 2.1 µs, e 
MP (máximo sobressinal) < 8%. O sistema foi implementado 
através de ambiente de desenvolvimento Cadence Virtuoso 
Analog Design ADE a partir de tecnologia UMC 0.18 μm, 
considerando tensão de alimentação VDD = 1.8 V.  

I. INTRODUÇÃO 

Sintetizadores de frequência baseados em estrutura PLL 
(Phase-Locked Loop) tem sido empregados em aplicações 
envolvendo a geração de frequências de saída para sistemas de 
controle, instrumentação e telecomunicações [1][2][3]: 
recuperação ou geração de sinal de clock para acionamento de 
sistemas digitais (microprocessadores, microcontroladores e 
circuitos de sinal misto para conversão de dados), e geração de 
sinal de oscilador local para acionamento de sistemas 
analógicos (módulos de recepção e transmissão em 
transceptores de radiofrequência RF).  

Uma estrutura baseada em PLL consiste em um sistema 
realimentado não-linear aplicado ao controle de fase e 
frequência, através da geração programável de um ou mais 
sinais de saída a partir de um sinal de entrada empregado 
como referência.  A partir  deste conceito geral de operação, 
distintas aplicações ou critérios de modelagem tem sido 
registrados através da literatura a partir de diferentes 
tecnologias e diferentes métodos de implementação em nível 
de bloco ou sistema [2][3][4][5][6][7].  

Considerando este contexto de aplicação, este trabalho 
descreve as características técnicas  de implementação para 
um sintetizador de frequências baseado em estrutura PLL 
implementada como sistema tipo II de terceira ordem, através 
de arquitetura configurável para divisão inteira de frequências 
no laço de realimentação. Desta forma, as características de 
operação do sistema envolvem: (1) frequência de entrada FREF 
= 50 MHz, (2) fator de divisão N =  4, 8 ou 16, e (3) 
frequência de saída FOUT = 200 MHz, 400 MHz ou 800 MHz.  

Através de ambiente de desenvolvimento Cadence Design 
Systems (Virtuoso Analog Design Environment ADE), o 
sistema foi implementado em nível estrutural a partir da 
aplicação de tecnologia CMOS UMC 0.18 μm (VDD = 1.8 V).  

Desta forma, a seção II descreve os dados técnicos de 
implementação (diagrama de blocos em nível de sistema, e 
características construtivas associadas a cada bloco ou módulo 
de operação) e a seção III,  a partir de parâmetros de referência 
para verificação de desempenho, apresenta uma análise de 
dados resultantes do método de caracterização adotado em 
função de 3 etapas de configuração e simulação. Por fim, a 
partir dos resultados obtidos, a seção IV apresenta as 
considerações finais.  

II. ARQUITETURA E BLOCOS CONSTRUTIVOS

O diagrama de blocos representado através da Fig. 1 ilustra 
a arquitetura adotada como referência para a implementação 
do sistema. Desta forma, uma descrição geral de cada bloco 
construtivo é levada a efeito através das subseções a seguir.  

A. VCO - Oscilador Controlado por Tensão 

Considerando restrições de área disponível para 
implementação física, bem como limitações de acesso à 
tecnologia, o modelo proposto para o oscilador controlado por 
tensão VCO (Voltage Controlled Oscillator) é composto 
através de 2 módulos de operação, de acordo com a Fig. 2. 
Desta forma, o módulo primário (Fig. 2(a)) representa a 
estrutura oscilante do sistema através de arquitetura em anel 
composta por 3 estágios ou células de atraso DC (Delay Cells) 
[8] pseudo-diferenciais com topologia auto-polarizada para 
geração da frequência de saída através de controle baseado em  
variação de corrente e capacitância pela aplicação de tensão, 
de acordo com a Fig. 3(a)[4][8]. Implementado como interface 
de processamento entre a geração de sinal e a carga de saída, o 
módulo secundário (Fig. 2 (b)) é composto através de um 
estrutura de interconexão IB (Interconnection Buffer) de 3 
estágios para (a) suprimento de carga capacitiva constante à 
estrutura em anel, (b) condicionamento do sinal de saída para 
adequação ao formato digital no padrão CMOS e (c) elevação 
da capacidade de acionamento. Desta forma, o estágio inicial 
do módulo de interconexão gera uma saída não-diferencial a 
partir de entradas diferenciais (Fig. 3(b)), para acionamento 
dos estágios finais com estrutura não-diferencial (Fig. 3(c)).  
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Fig. 1.  Sintetizador: diagrama da arquitetura baseada em PLL. 

Fig. 2. VCO (diagrama de blocos): (a) estrutura em anel (b) módulo de saída. 

Fig. 3. VCO: (a) célula de atraso (b) estágio de saída 1 (c) estágios 2-3.  

B. PFD - Detetor de Frequência-Fase 

Com base na aplicação de células digitais customizadas, o 
detector de frequência-fase PFD (Phase-Frequency Detector) 
foi implementado considerando a arquitetura sequencial de 3 
estados [5][9] (composta por 2 flip-flops e uma porta lógica 
AND2) para assegurar uma velocidade de operação apropriada 
à aplicação, conforme a Fig. 4.  

Desta forma, dimensionada para esta aplicação, a 
biblioteca de células customizadas agrega um flip-flop tipo D 
FFD com operação sensível à borda ascendente de clock, 
entrada de reset assíncrono e processamento diferencial de 
dados a partir de entrada não-diferencial. 

A partir de estrutura mestre-escravo (Fig. 5), as 
características construtivas do FFD envolvem 2 inversores 
aplicados como blocos de conversão para a geração de sinal 
complementar de clock e dados (Fig. 5(a)), 2 módulos ou 
latches baseados em lógica C2MOS para compor o mecanismo 
de transferência e controle do fluxo de dados (Fig. 5(b)), e 
uma unidade de saída com estrutura SRAM para (1) 
armazenamento de dados de saída durante a desativação da 
transferência, e (2) acionamento de cargas externas (Fig. 5(c)). 

Fig. 4. PFD: (a) arquitetura sequencial de 3 estados (b) tabela verdade.  

C. CP - Bomba de Carga 

A topologia proposta para a implementação da Bomba de 
Carga CP (Charge Pump) é representada a partir de 2 módulos 
de operação. Desta forma, conforme ilustrado a partir da Fig. 
6, um módulo de entrada diferencial (Fig. 6(a)) é empregado 
para (a) geração e processamento de versão diferencial 
correlacionada para as saídas do PFD e (b) geração de um par 
de saídas não-diferenciais para o módulo de saída.  

Implementado a partir de estrutura com simetria para 
chaveamento de sinal com alto desempenho, o módulo de 
saída (Fig. 6(b)) produz uma saída não-diferencial baseada em 
corrente ICP [10][11] (em função da interação com a 
impedância do filtro passa-baixa LPF) a partir da geração de 
uma versão diferencial para os sinais do módulo de entrada.  

D. PLD - Divisor de Frequência Programável 

O divisor de frequência representa um bloco construtivo 
aplicado no laço de realimentação do sistema como interface 
de processamento entre a frequência de saída do sintetizador e 
a frequência de referência de entrada.  

Conforme o diagrama de blocos da Fig. 7, o modelo de 
implementação considerado neste trabalho apresenta uma 
estrutura programável baseada em divisão inteira, de acordo 
com um determinado fator de divisão N. Desta forma, a 
arquitetura do divisor pode ser descrita a partir de 2 módulos 
de operação: (1) contador binário (0-15) com estrutura 
síncrona, e (2) multiplexador MUX 3:1.  

Implementado através do modelo customizado de flip-flop, 
de acordo com a Fig. 9(a), o contador binário CB de 4 bits (0-
15) apresenta uma estrutura síncrona e permite a geração
simultânea das frequências em aplicação no sistema, a partir 
de saídas distintas. Comparativamente a contadores com 
estrutura assíncrona, contadores síncronos apresentam maior 
estabilidade ou menor sensibilidade às oscilações de fase do 
sinal (timing jitter). Por outro lado, apresentam como 
desvantagem maior proporção de componentes lógicos 
(estrutura combinacional do laço de realimentação) que 
implicam em elevação de área e consumo, bem como em 
limitação da frequência máxima de operação. 

De acordo com a Fig. 9(b), o multiplexador MUX 3:1 
consiste em uma estrutura combinacional que, a partir dos 
sinais enviados pelo contador binário CB, permite uma seleção 
controlada da frequência de saída através de código binário 
com 3 entradas de habilitação mutuamente excludentes para a 
configuração do fator de divisão N (divide ratio): divisão por 
4, 8 ou 16. 

Fig. 5. DFF: (a) inversores (b) módulos de entrada (c) módulo de saída. 
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Fig. 6. CP (topologia): (a) módulo de entrada (b) módulo de saída.  

E. LPF - Low-Pass Filter 

Uma estrutura passiva linear de segunda-ordem foi 
empregada para a implementação do filtro LPF (Low-Pass 
Filter), conforme indicado através da Fig. 8.  Neste caso, 
considerando as características dinâmicas de terceira-ordem 
associadas à operação do sistema, parâmetros de estabilidade 
são aplicados à modelagem para definição de equações de 
projeto, comumente associadas ao dimensionamento dos 
componentes passivos [2][3][5].  

Desta forma, uma análise linear baseada em Transformada 
de Laplace (domínio s) conduz a equações de projeto para o 
dimensionamento dos componentes do filtro (C1, C2, R2) a 
partir da margem de fase PM (phase margin), tomada como 
parâmetro de estabilidade, de parâmetros associados a cada 
bloco construtivo, bem como considerando o efeito da 
capacitância de entrada CIN  do VCO, conforme indicado na 
Fig. 8.  

Como resultado, considerando a margem de fase PM como 
parâmetro de estabilidade e a largura de banda ω0, as 
constantes de tempo (τ1 e τ2) associadas à dinâmica do sistema 
em malha aberta são determinadas de acordo com (1): 
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Fig. 7. Divisor de frequências programável: representação modular. 

Fig. 8. LPF : topologia de segunda ordem e capacitância de entrada do VCO.  

Considerando o fator de divisão N, bem como o fator K = 
(ICP KVCO)/2π como função da corrente de saída ICP do CP 
(Charge Pump) e do parâmetro de operação KVCO  do VCO 
(constante média de proporcionalidade entre a variação da 
frequência de saída ΔFOUT e a variação correspondente da 
tensão de controle ΔVC), a capacitância total CT = C1 + C2 
pode ser determinada a partir de (2).  
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Com base em parâmetros definidos como especificação 
técnica (margem de fase PM), ou determinados através desta 
sequência (τ1, τ2 e CT), as capacitâncias do filtro LPF podem 
ser dimensionadas através de (3).   
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Por fim, através da constante de tempo τ2, a capacitância 
C2 permite a determinação da resistência R2 = τ2/C2. 

III. RESULTADOS

Considerando uma verificação em nível de bloco 
construtivo, a Fig. 10 ilustra a curva de caracterização do 
VCO, segundo a correlação não-linear entre frequência de 
saída FOUT e tensão de controle VC. Os dados extraídos através 
da curva indicam uma faixa de frequência de saída ΔFOUT = 
1.14 GHz (FMIN = 110 MHz e FMAX = 1.25 GHz) e a variação 
correspondente da tensão de controle ΔVC = 1.5 V. Os limites 
assinalados na região central da curva indicam KVCO = 984 
MHz/V.  

A partir da análise do desempenho de operação do sistema, 
dados adicionais de caracterização foram obtidos através do 
perfil de variação da tensão de controle VC aplicada ao VCO 
como saída do filtro LPF. Dentro deste contexto, a Fig. 11 
ilustra o perfil de variação da tensão VC (resposta transitória e 
operação em regime permanente) para as diferentes 
configurações de N (4, 8 e 16) a partir de uma dada frequência 
de entrada aplicada como referência FREF = 50 MHz.  

Fig. 9. Divisor de Frequência Programável: (b) multiplexador MUX 3:1 (seleção do canal de frequência) (a) contador binário sícrono (arquitetura). 
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Por fim, a Tabela I apresenta os dados de caracterização 
numérica dispostos através de 3 linhas em conformidade com 
os ensaios de obtenção das curvas da tensão de controle V
(Fig. 11), considerando 3 parâmetros de transitório 
métricas de referência para avaliação de desempenho:
de pico TP (peak time), tempo de estabilização T
time), e máximo sobressinal MP (maximum overshoot

Os dados da Tabela I indicam que a duplicação do fator 
divisão (N = 4, 8 ou 16) para cada opção de configuração
frequência de saída (FOUT = 200, 400 ou 800 MHz) impacta
nas características dinâmicas do sistema, conduzindo a uma
dispersão dos parâmetros de transitório e à ampliação
margem de estabilidade. Desta forma, a sequência crescente
de FOUT implica em uma tendência crescente para T
uma tendência decrescente para MP. Portanto, a
configurações de operação para a máxima frequência de saída 
(N = 16 - FOUT = 800 MHz) correspondem ao pico da margem 
de estabilidade e ao intervalo máximo de resposta transitória e, 
de forma complementar, a obtenção da frequência 
saída (N = 4 - FOUT = 200 MHz) implica na condição
mínima estabilidade do sistema, bem como 
mínimo de resposta transitória. 

Fig. 10. VCO: caracterização da curva FOUT x V

Fig. 11. Saída do LPF: variação de VC para N = 4, 8 e 16.

TABELA I.  CARACTERIZAÇÃO NUMÉRICA DO 

Entradas Saídas 

Código   N 
 

Legenda 
FOUT  

(MHz) 
TP  

(µs) (µs)

100 
 

4 
 

200 0.47 0.

010 
 

8 
 

400 1.2 

001 
 

16 
 

800 1.88 

Tabela I apresenta os dados de caracterização 
numérica dispostos através de 3 linhas em conformidade com 

da tensão de controle VC

considerando 3 parâmetros de transitório como 
de referência para avaliação de desempenho: tempo 

), tempo de estabilização TS (settling 
ximum overshoot). 

duplicação do fator de 
para cada opção de configuração da 

00 MHz) impacta 
nduzindo a uma 
à ampliação da 

a sequência crescente 
uma tendência crescente para TP e TS e 

. Portanto, as 
frequência de saída 

) correspondem ao pico da margem 
resposta transitória e, 

de forma complementar, a obtenção da frequência mínima de 
implica na condição de 

bem como no intervalo 

x VC. 

N = 4, 8 e 16. 

UMÉRICA DO SINTETIZADOR 

TS  
(µs) 

MP  
(%) 

0.65 8 

1.3 3.7 

2.0 2.35 

CONCLUSÃO

Este trabalho apresenta uma descrição geral para as 
características técnicas de implementação de um 
de frequências programável baseado em estrutura PLL de
terceira ordem para geração de sinal de referência e 
acionamento de sistemas digitais.  

A característica de programabilidade de operação do 
sistema segundo as condições descritas
dispersão dos parâmetros de desempenho para cada 
configuração, implicando em diferentes 
Como resultado, variações críticas de desempenho do sistema 
demandam a inclusão de estruturas 
compensação (a serem implementadas na próxima versão) 
para a minimização da dispersão de parâmetros, permitindo 
uma readequação aos limites de variação permitidos pela
aplicação em vista.  
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