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Abstract—No presente artigo descreve-se o projeto de 

implementação computacional de um circuito de atraso 

controlado, que também pode ser chamado de atraso variável, 

em um FPGA tecnologia Cyclone II e dispositivo EP2C70F896I8. 

Esse circuito consiste em um bloco capaz de atrasar a fase de um 

sistema, controlado por um valor digital de entrada. Através do 

software QuartusR II Web Edition com a linguagem de descrição 

em VHDL foi definido dois sinais de entradas e um sinal de saída, 

no qual uma entrada é usada como sincronismo. Ao se contar as 

suas transições de nível, em um total de N transições, a outra 

entrada digital é conduzida para a saída, ocasionando-se assim 

um atraso do sinal da entrada e apresentado nessa saída digital. 

Após a descrição em VHDL, foi feita a simulação que demonstra 

de forma gráfica o comportamento das entradas e o atraso 

ocasionado na saída digital, demonstrando que o objetivo foi 

alcançado e o circuito de atraso funcionou corretamente. Foram 

definidos dois tipos de atraso: o atraso grosso, o qual possui 

menor resolução e o atraso fino, o qual possui resolução alta. O 

tipo de atraso realizado não é o atraso com resolução alta, sendo 

que esse tipo de atraso demandaria de uma lógica mais complexa.  
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I.  INTRODUÇÃO  

FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) são 
dispositivos lógicos programáveis (PLDs) adaptáveis para 
criar inúmeros circuitos digitais, desde estruturas simples até 
de ordem complexas [1]. Circuitos de atrasos controlados são 
blocos usados em circuitos de recuperação de clock, bem 
como outras aplicações de sincronismo de fase [2]. Esses 
circuitos encontram vários tipos de implementações, 
analógicas e digitais, porém a implementação digital em 
FPGA desse circuito não é ainda bem caracterizada e ainda 
não tem muitos avanços. Um circuito de atraso controlado ou 
atraso variável é um bloco capaz de atrasar a fase de um 
sistema, controlado por um valor de entrada. No caso do 
circuito proposto, a magnitude do atraso é proporcional ao 
valor digital de entrada.  

Fig. 1. Diagrama em blocos do circuito de atraso variável digitalmente 

controlado. 

 

Na Fig. 1 está ilustrado o diagrama do circuito de 
atraso variável proposto. O objetivo é alcançar uma resolução 
tão alta quanto possível e uma faixa de controle bastante larga. 
A abordagem usada para obter resolução alta é usar o atraso 
das portas lógicas, como na técnica descrita em [3]. Em seu 
trabalho, Giordano comenta que o aumento da faixa de 
controle do atraso também aumentaria a complexidade do 
sistema e sugere que o circuito seja dividido em dois blocos, 
um para controle por atraso grosso e outro para fino. Esse 
método já foi usado anteriormente, como em [4], mas até 
então as técnicas digitais eram empregadas apenas no circuito 
de controle de atraso grosso e, no atraso fino, as técnicas 
analógicas eram as que alcançavam melhor resolução [5]. Nos 
novos processos de fabricação, lançados no início desse 
século, a resolução dos sinais digitais no tempo é maior que a 
resolução da tensão de um sinal analógico [6]. Seguindo esse 
conceito, propõe-se aplicar dois métodos usando técnicas 
digitais para os blocos de atraso variável, dessa forma é 
possível usar um circuito totalmente descrito em linguagem 
VHDL e implementado em FPGA. No bloco de controle de 
atraso fino emprega-se a técnica em [3] e no de atraso grosso, 
a técnica é desenvolvido nesse trabalho usando o projeto de 
um circuito sequencial síncrono. 

II. MATERIAIS E MÉTODOS 

O exemplo a ser executado tem por objetivo realizar o 
atraso de uma determinada entrada a partir de uma segunda 
entrada utilizada como clock de contagem. Para a realização 
da simulação foi utilizado o software open source QuartusR II 
Web Edition, escolhendo a tecnologia Cyclone II dispositivo 
EP2C70F896I8. 

Um FPGA é composto basicamente por três 
componentes: as entradas e saídas, os blocos lógicos e os 
switches que fazem as conexões desejadas dos diversos blocos 
lógicos presentes. Diferentemente de Microcontroladores, o 
FPGA não usa uma linguagem de programação sequencial, 
sua linguagem não se baseia em funcionamento de software 
mas sim na descrição do funcionamento de hardware, 
chamada Hardware Description Language (HDL), 
funcionando assim de maneira concorrente, ou seja, suas 
descrições são executadas pelo FPGA de maneira paralela. 
Existem vários tipos de HDL, as linguagens mais utilizadas 
são o VHDL e o Verilog. Para o presente artigo a linguagem 
definida para desenvolver as questões apresentadas é o VHDL.  

Dependendo do objetivo do uso do FPGA a descrição 
de hardware pode se caracterizar de maneira bastante 
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complexa, mas para o caso apresentado necessita se introduzir 
as principais declarações utilizadas, que se denominam: 
Entity, Architecture e sinais intermediários.  

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O diagrama de estados apresentado na Fig. 2 representa 
a descrição em VHDL para a execução de atraso de sinal. Para 
isso, existem duas entradas na Entity, “Entrada” que deverá ser 
atrasada na saída e “clk” (clock), funcionando como 
sincronismo para o contador, ou seja, o contador irá contar em 
“N” mudanças de estado de “clk” para assim incrementar a 
saída quando houver uma transição de nível lógico da entrada. 
No código existe uma variável contadora “count” para o 
evento do sinal “Entrada” mudando de nível logico baixo para 
alto e uma outra variável contadora “count1” para o outro 
evento do sinal “Entrada” saindo de nível logico alto para 
nível logico baixo. Para o início dessa contagem no momento 
certo são utilizadas as flags de controle 1 2 e 3 sendo que a 
flag1 autoriza a contagem quando ocorre o evento do sinal 
“Entrada” subindo de baixo para alto. Os sinais intermediários 
e flags são descritos dentro da Architecture. O código tem 129 
linhas, sendo muito extenso para ser explicado totalmente. 

Fig. 2. Diagrama da máquina de estados do circuito de atraso grosso. 

 

Fig. 3. Trecho de código em VHDL – linha 1 a 30. 

 

 

Fig. 4. Trecho de código em VHDL – linha 33 a 58. 

 

Fig. 5. Trecho de código em VHDL– linha 62 a 89. 

 

Nas Fig. 3, 4, 5 e 6 são apresentados trechos do código 
VHDL proposto. Na Fig. 3 é mostrado as definições de 
entrada e saídas e declaração das variáveis. Quando ocorre 
uma transição de subida ou descida flags são marcadas, como 
visto nas Fig. 4 e 5. A variável status3 recebe a concatenação 
das flags 2 e 3, sendo que concatenação é a operação de 
armazenar variáveis com bits separados em vetores. As flag 1 
e flag 4 autorizam a contagem após uma transição, 
dependendo do estado da saída. Nessa tecnologia é necessário 
colocar a detecção dos eventos em process separados, 
tornando o programa mais longo. Nos processos de contagem 
existem duas variáveis chamadas delay1 e delay2 que têm a 
função, juntamente do sinal Entrada, de determinar quando a 
saída deverá mudar de nível lógico. Para isso existe a 
concatenação da entrada juntamente com delay1 e delay2, 
armazenado na variável vetor status. Na Fig. 6 é mostrado o 
código do segundo contador e a atribuição do sinal de saída. 
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Fig. 6. Trecho de código em VHDL– linha 90 a 119. 

 

Para a simulação apresentada na Fig. 7, o sinal 
“Entrada” recebeu um período de 250 nanosegundos e “clk” 
recebeu um período de 10 nanosegundos. Esses valores foram 
escolhidos de maneira que o sinal “clk” ficasse muito mais 
rápido que o sinal “Entrada”, para assim poder atrasar o sinal 
de saída com resolução satisfatória. O atraso da saída é 
definido pelo valor da frequência escolhida para “clk”, 
juntamente como o valor N que se atribui para os contadores. 
Como demonstrado na simulação da Fig. 7, a saída está sendo 
atrasada em N = 16 pulsos de clock da entrada clk, em relação 
ao sinal “Entrada”, ou seja, o objetivo de levar a saída um 
sinal atrasado da variável entrada está sendo cumprido, isto 
demonstra que a descrição VHDL foi feita de maneira correta. 
O fato de o sinal da variável saída começar em nível de estado 
logico 1 diferentemente do sinal “Entrada” se deve ao fato da 
lógica adotada ignorar o estado logico da saída antes de o sinal 
“Entrada” sofrer a primeira mudança no seu estado logico.  

 

Fig. 7. Resultado de simulação da descrição do bloco atraso grosso. 

 

IV. CONCLUSÃO 

O bloco de atraso apresentado é executado de maneira 
mais simples, pois é o atraso denominado grosso, o projeto 
completo envolveria o estudo do atraso fino, que demandaria 
uma alta complexidade e mais conhecimento da tecnologia. O 
atraso grosso apesar de ser considerado mais simples já obriga 
um estudo aprofundado da tecnologia e uma boa noção da 
lógica a ser usada na implementação em FPGA para se chegar 
a um resultado satisfatório. Isso demonstra a grande 
complexidade de se desenvolver alguns tipos de projeto em 
FPGA, sendo necessário o conhecimento do projeto global o 
qual se deseja fazer para determinar se é a forma mais 
indicada para o caso, ou seja, em projetos mais simples não é 
viável desenvolver com FPGA por sua complexidade. Devido 
ao caso apresentado ser um estudo que poderá ser mais 
aprofundado posteriormente, buscando melhorar a resolução 
do atraso e consequentemente aumentando a complexidade do 
projeto, então FPGA torna-se uma boa opção. 
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