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Samenvatting

In videoprodukten voor konsumenten toepassingen zoals "camcorders" en
"electronic still pictures" systemen (videofoto's) worden tegenwoordig CCD
beeldsensors toegepast als opname element. Uit kosten en ruimte overwe
gingen wordt slechts 1 sensor gebruikt. Om toch een kleurenbeeld te kunnen
registreren wordt op de sensor een vertikaal kleurenstreepfilter aangebracht.
Hierdoor is ieder beeldpunt van de sensor slecht Iichtgevoelig voor 1 kleur.
Uit de monsters van de sensor kan door interpolatie een volledig kleuren
beeld verkregen worden. Hierdoor ontstaat echter kleuren franje op scherpe
grijsovergangen.

Om dit te vermijden is gezocht naar een nieuwe interpolatiemethode. Hierin
wordt gebruik gemaakt van een mediaanfilter. Daarom heet deze interpo
latiemethode ook MediaanFilter Interpolatie. Er is nu onderzocht of een
mediaanfilter geimplementeerd kan worden voor een nieuw type sensor.
Deze sensor heeft een bemonsteringsfrekwentie van 22.5 megaherz.

Een mediaanfilter bepaalt van een aantal monsters de mediane waarde.
In het hier ontworpen mediaanfilter wordt voor het opslaan van de mon
sters een analoog geheugen (sample en hold) gebruikt. Door vergelijking
van een nieuw monster met de reeds opgeslagen monster wordt door digitale
logika de mediane waarde bepaald. Voor dit mediaanfilter is een algoritme
afgeleid. De digitale logika is volgens dit algoritme ontworpen. Verder is
een comparator ontworpen. Deze wordt gebruikt voor de vergelijking van
de monsters.

Het blijkt mogelijk de comparators en de logika te realiseren. Aangezien
dit de meest kritische delen uit het ontwerp zijn, Iijkt het mogelijk om
een mediaanfilter voor een bemonsteringsfrekwentie van 22.5 megaherz te
implementeren.
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1 Inleiding

Voor het omzetten van beelden in elektrische signalen wordt steeds meer
gebruik gemaakt van CCD-beeldsensors. Op dit moment worden ze voor
namelijk in konsumenten artikelen toegepast zoals camcorders en "elec
tronic still picture" kamera's. Dit laatse zijn videofoto's. De belangrijkste
voordelen van CCD-beeldsensoren ten opzichte van opnamebuizen zijn:

- langere levensduur,

- minder kwetsbaar,

- geen inbranden,

- geen nalichten,

- laag energie verbruik,

- geringe afmetingen,

- zeer lichtgevoelig.

Een nadeel is de hoge prijs van een CCD-sensor. Deze is ongeveer drie maal
zo hoog als de prijs van een opnamebuis.

Een CCD-sensor bestaat uit een matrix van lichtgevoelige gebieden (pixels)
waar door invallend licht lading wordt vrijgemaakt. Deze lading wordt naar
buiten geschoven en omgezet in een elektrische spanning. Ret aantal rijen
van deze matrix is gelijk aan het aantal beeldlijnen van de t.v.-norm waar
de sensor voor bedoeld is. Ret aantal pixels per lijn is afhankelijk van het
type sensor. Rierdoor wordt de resolutie van het beeld bepaald.

In konsumenten produkten wordt slechts gebruik gemaakt van 1 sensor.
Hierdoor wordt de prijs gedrukt en bovendien kan dan de kamera kleiner
gemaakt worden. Om met een enkele beeldsensor een kleurenplaatje te kun
nen detecteren, wordt over de pixels van de sensor een vertikaal streepfilter
aangebracht. Dit streepfilter bestaat uit opeenvolgende tripletten opge
bouwd uit een geel, groen en cyaan kleurfilter (zie figuur 1). Djt streepfil
ter heeft 2 voordelen ten opzichte van een rood, groen, blauw streepfilter.
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Ten eerste is een YGC-filter eenvoudiger te maken. Er hoeft slechts een
geeI en cyaan filter gemaakt te worden. In het gebied waar deze 2 filters
elkaar overlappen wordt aIleen groen licht doorgelaten. Voor een RGB-filter
moeten aIle 3 de kleurenfilters gemaakt worden. Hierbij komt nog dat het
blauwe filter een slechte Iichtopbrengst heeft. Ten tweede is het verschil in
signaalnivo's voor de 3 kleuren bij een YGC-filter kleiner. Dit komt omdat
aIle 3 de kleuren een geIijke komponent -namelijk groen- bevatten. Dit is
voordelig voor de signaalprocessing (met name de witbalans) van de sensor.

De sensor bemonsterd van ieder bee1dpunt dus maar 1 kleur. Door inter
polatie van de monsters van iedere kleur, wordt van ieder pixel de volledige
kleurinformatie verkregen. Hierdoor ontstaan echter bij scherpe helder
heidsovergangen in het beeld storende "color fringes" (veroorzaakt door
aliasing). Er is een interpolatiemethode gevonden waardoor de "color
fringes" voor een belangrijk deel onderdrukt worden. Hierin wordt gebruik
gemaakt van een mediaanfilter. Deze interpolatiemethode wordt daarom
MediaanFiIter Interpolatie (MFI) genoemd.

pixel
1 2 3 4 5 6 7 8

lijn 1

2

3

4

Y G C Y G C Y G

Y G C Y G C Y G

Y G C Y G C Y G

Y G C Y G C Y G

Y = GEEL

G = GROEN

C = CYAAN

Figuur 1: Opbouw Iichtgevoelig deel van CCD-beeldsensor

Mijn afstudeerprojekt betrof een feasibility studie naar de implementatie
van een mediaanfilter ten behoeve van MFI voor een nieuw type sensor.
Deze sensor heeft op iedere beeldlijn 1170 pixels. Dit betekent een be-
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monsteringsfrekwentie van 22.5 megaherz (1l70j52j.ls). Ret ontworpen
mediaanfilter is gedeeltelijk analoog en digitaal. De interface tussen het
analoge en het digitale deel vindt plaats via comparators. Uitgaande van
het principeschema van het mediaanfilter is een algoritme afgeleid. Ret
digitale stuk logika is ontworpen volgens dit algoritme. Bovendien is een
comparator ontworpen. Of het mediaanfilter realiseerbaar is hangt voor
namelijk af van de vraag of het mogelijk is de comparators en de digitale
logika te realiseren.
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2 Signaal analyse van de sensor

Het ontstaan van de "color fringes" kan het eenvoudigst in het tijddomein
uitgelegd worden. De aliasing kan aangetoond worden door een frekwentie
analyse van het sensor signaaI.

2.1 Tijddomein analyse van het sensor signaal

In figuur 2 is een Iichtdistributie te zien die op de pixels van een beeldlijn
van de sensor valt. Voor pixel 1 tot E>:l met 15 is de helderheid voor aile drie
de kleursignalen gelijk zodat de stap in de Iichtdistributie tussen pixel 6 en
7 een scherpe grijsstap weergeeft. Tussen pixel 12 en 13 is een overgang
van grijs naar een kleur te zien.

De pixels van de sensor zijn echter maar gevoelig voor 1 kleur. Ret kleuren-

hel
der
heid

i

o geeI

o groen

+ cyaan

kleur
overgang

8cherpe grijs- __
overgang

8 E3 m ED ED

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-- pixel#

Figuur 2: Lichtdistributie die op een sensor valt.

filter van de sensor komt overeen met de kleuren zoals weergegeven in figuur
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2. Het signaal zoals door de sensor wordt geleverd is weergegeven in figuur
3.

Door nulde orde interpolatie (sample en hold) van de monsters van iedere

hel- D geeI

der- 0 groen
heid

t
+ cyaan

D 0 + ~ 0 + 00+ 0 +

D 0 + 00+
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

- pixel#

Figuur 3: Het signaal bemonsterd door de sensor.

kleur, wordt van ieder pixel de volledige kleurinformatie verkregen. Het zo
gerekonstrueerde signaal is te zien in figuur 4.

In deze figuur is duidelijk te zien dat de helderheid van de pixels voor
de 3 kleuren bij de oorspronkelijke grijsovergang niet gelijk is. Er ontstaan
dus kleuren op de grijsovergang, aangeduid als "color fringes". Deze "color
fringes" zijn zeer storend. Op de grijs naar kleur overgang ontstaan ook
"color fringes". Omdat het hier reeds een kleurovergang betreft zijn deze
minder storend.
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heid
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Figuur 4: Gerekonstrueerd signaal door lineaire interpolatie.
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2.2 Frekwentie analyse van het sensor signaal

Er ([1]) wordt uitgegaan van een distributie van de helderheid op een lijn
van de sensor zoals weergegeven in figuur 5. De kleur van het licht is hier-

jintensitY

position •

Figuur 5: Helderheidsverdeling op de sensor.

bij konstant veronderstelt. Bij Iicht met een konstante kleur en helderheid
is de signaalverhouding van de 3 kleuren konstant. De responsie van de
sensor hierop is te zien in figuur 6. Dit is geldig voor iedere kleurkombi
natie. Daarom zijn de 3 kleuren met a, b en c aangegeven. De responsie
van de sensor op het heIderheidssignaaI uit figuur 5 wordt verkregen door
deze helderheidsverdeling met de uniforme responsie van de sensor te ver
menigvuldigen. Ret resultaat is weergegeven in figuur 7. Ret frekwentie
spektrum van het sensorsignaal wordt dan gevonden door konvolutie van de
spektra van de helderheidsverdeling en de uniforme kleur- en helderheids
verdeling.

Ret spektrum van het signaal uit figuur 6 wordt verkregen via fourier
transformatie ([1]). Dit spektrum is te zien in figuur 8. Er ontstaat een
puIs met amplitude a + b + c voor w = 0 en w = 21T. Voor w = 2/31T

en w = 4/31T ontstaat een puIs met amplitude J(b - a)(b - c) + (a - c)2.
Deze pulsen zijn gelijk aan nul indien het licht grijs is (dan ge!dt immers
a = b = c). In figuur 9 is nu het totale spektrum weergegev"en. Rierin
treedt bij w = 1/31T, 11" en 5/31T aliasing op. Om deze te vermijden moet
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Figuur 7: Sensor responsie op signaal uit figuur 5.
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a+b+c
~----- ------------------

j(b-a)(b-c)+(a-c)2 - - - ---

frequency w _> 0 2/3 pi : 4/3pi 2pi
I
t-

Nyquist freq. Sampling freq.

2pi
•.....
Sampling freq.

Figuur 8: Spektrum van het signaal uit figuur 6.

a+b+c

/

j(b-a)(b-c)+(a-c)2 ;1---- \,\
I' ( ,,\
I -..L'_~_..i--r-lL-----I..._....1.\ ...J..\

I

W _> 0 2/3pi! 4/3pi

Nyquist freq.

Figuur 9: Het totale sensor spektrum.
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het spektrum van de helderheidsverdeling begrens worden tot w = 1/31r.
Hiertoe wordt op de sensor een optisch laagdoorlaat filter (OLP) aange
bracht. Dit is een speciaal geslepen kristal dat slechts in 1 riehting filtert
(over de pixels). Over de beeldlijnen hoeft immers niet gefilterd te worden.

De "color fringes" ontstaan op scherpe helderheidsovergangen. Door het
optische laagdoorlaat filter worden deze scherpe overgangen uitgesmeerd.
Hierdoor zullen de "color fringes" dus verzwakt worden. Ze zijn echter nog
steeds duidelijk zichtbaar.
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3 Mediaanfilter interpola£ie

De gedachte achter mediaanfilter interpolatie is een interpolatiemethode
waarbij de "color fringes" niet ontstaan.

3.1 Inleiding

De "color fringes" worden gekarakteriseerd door een verschil in de helder
heid van de verschillende kleursignalen. Dit betekent dat de "color fringes" ,
ten gevolge van een scherpe grijsstap, in het verschilsignaal van 2 kleuren
zijn terug te vinden als pulsen. Ir. figuur 10 is het verschilsignaal geeI 
groen van het signaal uit figuur 4 te zien.

Deze pulsen zijn in het geval van 3 kleuren maximaal 2 pixels breed. De

hel
der
heid

t o
o geel - groen

000

B-e---o-----B----e-e--G--0f----

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

- pixel#

Figuur 10: Verschilsignaal geel - groen volgens figuur 4.

"color fringes" ten gevolge van een grijs naar kleur overgang veroorzaken in
het verschilsignaaJ een stap. Deze kan ten opzichte van de oorspronkelijke
stap vertraagd zijn.

Het is onwaarschijnlijk dat er pulsen identiek aan die zoals veroorzaakt
door de "color fringes" in een reeel beetd voorkomen. Het is Jus mogelijk
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om, zonder extra vervorming in het beeld te veroorzaken, dit soort pulsen
uit het signaal te filteren. Hierdoor wordt het oorspronkelijke verschilsig
naal verkregen. Uit dit signaal en de originele monsters van de sensor
kunnen de onbekende pixelmonsters van een kleur bepaald worden. Dit
gaat als voIgt:

1. Interpoleer (sample en hold) de monsters van aile kleuren om volledige
kleursignalen te krijgen.

2. Maak van 2 van de hierdoor verkregen signalen het verschilsignaal
kleur 1 - kleur 2.

3. Filter de pulsen uit dit signaal.

4. Het volledige signaal van kleur I wordt nu verkregen door de originele
monsters van kleur 2 bij het gefilterde verschilsignaal op te teIlen.

5. Het volledige signaal van kleur 2 wordt verkregen door van de originele
monsters van kleur I het gefilterde verschiIsignaal af te trekken.

Dit proces moet voor aIle combinaties van kleuren waaruit het beeld is
opgebouwd uitgevoerd worden. Aangezien het derde kleurverschilsignaal
bepaald kan worden uit de eerste 2, hoeft slechts voor 2 kleurverschilsig
nalen stap 3 uitgevoerd te worden. Het filter aangeduid in stap 3 moet
pulsen uit het signaal filteren en stappen in het signaal intakt laten. Dit
om vervorming van het signaal door het filter te voorkomen. Het meest
geschikte filter hiervoor is een mediaanfilter [2]. De hierboven beschreven
interpolatiemethode heet daarom mediaanfilter interpolatie. In figuur 11 is
een schematisch overzicht van MFI te zien.

3.2 Mediaanfilters

Een mediaanfilter is een niet-lineair filter, dat zeer geschikt is om hagelruis
uit signalen te filteren ([3], [4]). De pulsen in het verschilsignaal van 2
kleuren ten gevolge van de "color fringes" zijn als hagelruis te ~eschouwen.

Verder worden stappen in een signaal door een mediaanfilter niet veranderd.
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Figuur 11: Schematisch overzicht MFI. .,.
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Een mediaanfilter bepaalt de mediane waarde van een rij ingangswaarden
en stuurt deze naar de uitgang. De mediane waarde van een rij waarden
is de middelste waarde van deze rij. Stel een rij X n heeft N (oneven) ele
menten. Deze N elementen worden naar grootte gerangschikt. Element
nummer (N + 1}/2 uit deze rij heeft dan de mediane waarde. Een voor
beeld:

X n = (0,3,4,0,7)

Yn(A) me..tiaan X n = 3

Een mediaanfilter werkt nu als voigt. Er wordt met een venster langs het te
filteren signaal gelopen. Dit venster is N (vensterlengte) monsters breed.
Ret venster wordt steeds 1 monster verschoven. Op iedere positie van
het venster wordt de mediane waarde van de monsters binnen het venster
bepaald. In het uitgangssignaal wordt het monster in het centrum van het
venster vervangen door de bepaalde mediane waarde.

Een mediaanfilter heeft een aantal eigenschappen. Om deze duidelijk te
kunnen maken, moeten eerst een aantal begrippen gedefinieerd worden.

Een konstante omgeving is een gebied van tenminste (N + 1}/2 opeen
volgende punten met allen een identieke waarde.

Een rand is een set monotoon stijgende of dalende punten aan beide zij
den omgeven door een konstante omgeving.

Een impuls is een set van (N - 1}/2 of minder punten met een identieke
waarde, omgeven door konstante omgevingen.

Een "root" of "fixed point" is een signaal dat door het filter niet wordt
veranderd.

Door een mediaanfilter worden impulsen uit het signaal gefilterd. Een sig
naal is een "root" dan en slechts dan als het signaal bestaat uit konstante
omgevingen en randen ([5], [6]). Dit betekent dat met een 3-pp.nts medi
aanfilter (N = 3) de impuls in het signaal van figuur 10 ten gevolge van
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de "color fringes" weggefilterd kan worden. De scherpe stap in de lichtd-is
tributie ten gevolge van de grijs-kleur overgang wordt niet veranderd. De
rand die hierdoor in het verschilsignaal uit figuur 10 onstaat is immers een
"root". In figuur 12 is het resultaat te zien van een 3-punts mediaanfilter
op het signaal van figuur 10.

hel
der
heid

f
o geel - groen

000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

- pixel#

Figuur 12: 3-punts mediaanfiltering van figuur 10.

3.3 Sinnulaties

Het effect van MFI is met behulp van een computer gesimuleerd. Ret origi
nele plaatje bestaat uit 580 lijnen van ieder 1440 pixels. De helderheid van
iedere kleur (RGB) van ieder pixel is met 8-bits gekwantiseerd. Dit plaatje
is eerst laagdoorlaat gefilterd. De overdrachtskarakteristiek van het OLP
is te zien in figuur 13. Dit is slechts een halve periode van de amplitude
overdrachtkarakteristiek. Een volledige periode wordt verkregen door de
grafiek om de vertikale as te spiegelen. De hierdoor verkregen grafiek is
periodiek met periode 211".

In figuur 14 is nu het originele plaatje te zien.

16
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Figuur 13: Amplitude overdrachtkarakteristiek van het OLP.
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Figuur 14: Ret originele plaatje.
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sterd door de sensor (YGC). De monsters van de sensor zijn vervolgens
nulde orde geinterpoleerd en naar RGB gekonverteerd. Het nu verkregen
plaatje is te zien in figuur 15. In plaats van nulde orde interpolatie is

Figuur 15: Het sensor beeld na nulde orde interpolatie.

vervolgens MFI toegepast. Uit verschillende simulaties bleek dat ll-punts
MFI het beste resultaat geeft. Bij een kleinere vensterlengte van het me
diaanfilter worden de "color fringes" niet voldoende onderdrukt terwijl bij
een grotere vensterlengte ook zichtbare details uit het beeld gefilterd gaan
worden, Het resultaat van ll-punts MFI is te zien in figuur 16.

"
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Figuur 16: Het sensor beeld na ll-punts MFI.

20



4 Implementatie van een mediaanfilter

4.1 Inleiding

Het mediaanfilter is op te splitsen in 2 delen:

1. Een Geheu.gen waarin de monsters binnen het venster worden opge
slagen,

2. Een stuk logika dat van de opgeslagen monsters de mediane waarde
bepaalt en enkele besturingssi~!lalen genereert.

Aangezien de sensor een analoog signaal geeft, is gekozen voor een analoog
geheugen door middel van "sample en hold" schakelingen. Hierdoor wordt
het gebruik van A/D- en D / A-converters vermeden. Dit is een voordeel
vanwege de hoge bemonsteringsfrequentie, 22.5 megaherz, van de sensor.
A/D- en D / A-converters voor deze frequentie zijn niet eenvoudig te maken.
Bovendien is het eenvoudiger om analoge dan digitale signalen met elkaar
te vergelijken. In [7] is een digitale implementatie van een mediaanfilter
beschreven. Deze is slechts geschikt voor frequenties tot 10 Megaherz.

Het is mogelijk om in geval van een analoog geheugen met een analoog
netwerk de mediane waarde van de opgeslagen monsters te selekteren ([8]).
In figuur 17 is dit netwerk te zien. Het bepaalt de mediane waarde van 3
ingangssignalen.

Hierbij worden de N monsters uit het venster in groepen van M = (N+1)/2
monsters met elkaar vergeleken (N!/M!(N -M)! groepen). De uitgang van
iedere groep (een analoge "OF" poort van diodes) is gelijk aan de grootste
van de vergeleken monsters. Door hiervan weer met diodes (analoge "EN"
poort) de kleinste te kiezen, wordt de mediane waarde verkregen. Deze
schakeling is gebouwd en bleek niet goed te voldoen. Er trad teveel signaal
verlies op. Een groot probleem van deze schakeling is dat er veel diodes
nodig zijn, die identiek aan elkaar moeten zijn.

Omdat er voor het sturen van de "sample en hold" schakelingcn een digi
taal netwerk nodig is, en vanwege de boven beschreven problemen is gekozen
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11 = 2mA

Figuur 17: Analeeg netwerk veer het bepalen van de mediane waarde.
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voor digitale logika voor het bepalen van de mediane waarde. Dit gebeurt
door het nieuwe monster dat binnenkomt te vergelijken (met "compara
tors") met de reeds opgeslagen monsters. De uitgang van de comparator
is hoog (H) als het nieuwe monster groter is dan het opgeslagen monster.
Ret oudste opgeslagen monster wordt daarna door het nieuwe monster ver
vangen. Uit de uitgangssignalen van de comparators en de rangschikking
van de monsters, kan de nieuwe rangschikking bepaald worden en daarmee
de nieuwe mediane waarde. Via een schakelaar wordt de mediane waarde
naar de uitgang doorgeschakeld. In figuur 18 is het principe schema te zien.

In de volgende paragraaf wordt het algoritme besproken volgens welke de
digitale logika de mediane waarde bepaald.

4.2 Algoritme van de logika

Er wordt uitgegaan van een bekende rangschikking (rangorde) van de op
geslagen monsters. Dit betekent dat van ieder opgeslagen monster bekend
is hoeveel monsters uit het venster kleiner zijn. Dit wordt verder de "rang"
genoemd. Deze is maximaal N - 1, en minimaal O. Het monster met
rang (N - 1) /2 heeft dan de mediane waarde. Er kunnen nu 2 gevallen
onderscheiden worden:

1. Ret nieuwe monster is groter dan het monster dat hierdoor vervangen
wordt,

2. het nieuwe monster is kleiner dan hetgene dat vervangen wordt.

Er moet nu het volgende gebeuren:

In geval 1: de rang van de monsters die groter dan het vervangen monster
waren en kleiner dan het nieuwe monster zijn, moet 1 verlaagd wor
den. De rang van het nieuwe monster wordt, uitgaande van maximale
rang, voor ieder opgeslagen monster dat groter is 1 verlaagd.

In geval 2: de rang van de monsters die kleiner dan het vervi.ngen mon
ster waren en groter dan het nieuwe monster zijn, moet 1 verhoogd
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worden. Voor de rang van het nieuwe monster geldt hetzelfde als in
geval 1.

In geval van meerdere monsters met gelijke waarde in het geheugen, heeft
het laatste opgeslagen monster de hoogste rang. Dit valt onder geval 1.

De initialisatie van de rangorde gaat als voIgt. Ieder nieuw monster krijgt
maximale rang. Totdat het hele venster gevuld is, wordt ieder nieuw mon
ster vergeleken met de reeds opgeslagen monsters. Is het nieuwe monster
groter dan het opgeslagen monster, dan wordt de rang van het opgesla
gen monster 1 verlaagd. Is het nieuwe monster kleiner dan wordt van het
nieuwe monster de rang 1 verlaag~. Zodra het hele venster, en dus het
hele geheugen gevuld is, gaat het eerder beschreven proces van start. Er
kan nu ook pas een mediane waarde bepaald worden. Dit betekent dat van
een signaal van M monsters maar M - (N - 1) mediane waarden bepaald
kunnen worden.

Bij de eerder beschreven MFI simulaties is gebruik gemaakt van dit al
goritme voor het mediaanfilter. Het bleek te voldoen. Nu heeft een com
parator altijd een offset. Om de invloed hiervan te simuleren en de maxi
maal toelaatbare offset te bepalen, zijn deze aan het computerprogramma
toegevoegd. Bij het vergelijken van het nieuwe monster met de reeds opge
slagen monsters wordt er afhankelijk van het slot waarin deze is opgeslagen
een offset bij het nieuwe monster opgeteld. Deze is voor aile slots willekeurig
gekozen. Het algoritme bleek nu niet meer te werken. Ret kan namelijk
gebeuren dat het nieuwe monster kleiner is vergeleken met een monster
met een lage rang terwijl het groter is dan een monster met een hogere
rang. De rangen worden volgens geval 1 of 2 aangepast, en hierdoor kun
nen verschillende monsters een gelijke rang krijgen. Een voorbeeld (5-punts
mediaanfilter) :

opgeslagen rij = 51 54 54 47 52
offset comparators - 4 -8 8 0 -4
rang - 1 3 2 0 4

mediaan - 54

In dit voorbeeld is te zien dat door de offset van de compar~,ors tevens
de bepaalde mediane waarde niet juist is. Deze moet natuurlijk 52 zijn.
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Ret 4de element uit de rij wordt nu vervangen door 57. Nu gaat het algo-
ritme fout.

nieuw element 4 - 57
offset comparators - 4 -8 8 0 -4
opgeslagen rij - 51 54 54 47 52
uitgang comparators R L R R R
nieuwe rang - 0 3 1 3 3
nieuwe rij - 51 54 54 57 52
mediaan - ?

Aangezien het nieuwe monster groter is dan het te vervangen monster,
is geval 1 van toepassing. Dit betekent dat de rang van monster 1, 3 en 5
1 verlaagd wordt. Er is maar 1 uitgang laag zodat de rang van het nieuwe
monster 3 wordt (maximum rang - 1). De rangschikking van de monster
is nu niet meer juist, zodat geen mediane waarde meer bepaald kan worden.

Om dit te voorkomen is het algoritme als voIgt gewijzigd:

GevaI 1: eerst wordt het monster gezocht met de hoogste rang en een
waarde kleiner dan het nieuwe monster. De rang van het nieuwe
monster wordt gelijk aan deze rang. De rang van de monsters met
een rang tussen die van het te vervangen monster en dit monster
wordt 1 verlaagd.

GevaI 2: nu wordt het monster gezocht met de laagste rang en een waarde
groter dan het nieuwe monster. Ret nieuwe monster krijgt deze rang.
De rang van de monsters met een rang gelijk aan deze en kleiner dan
de rang van het te vervangen monster wordt 1 opgehoogd.

Door toepassing van dit algoritme zal, indien het verschil tussen het nieuwe
monster en een reeds opgeslagen monster groter dan de offset is, de rang
van de monsters ten opzichte van elkaar juist zijn. Ret algoritme bleek nu
foutloos te werken. Het nieuwe algoritme toepassen op het voorbeeld levert:
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nieuw element 4 57
offset comparators - 4 -8 8 0 -4
opgeslagen rij 51 54 54 47 52
uitgang comparators = H L H H H
nieuwe rang 0 2 1 4 3
nieuwe rij - 51 54 54 57 52
mediaan - 54

Aangezien het nieuwe monster groter is dan het te vervangen monster,
is geval 1 van toepassing. Het monster met de hoogste rang en een waarde
kleiner dan de waarde van het nieu",e monster is monster 5. De rang hier
van is 4. Dit wordt dus de rang van het nieuwe monster. De rang van
de monsters met een rang tussen die van het oude en nieuwe monster in
wordt 1 verlaagd. De rang is nu weer eenduidig bepaald en dus kan een
mediane waarde bepaald worden (in dit geval 54). Deze mediane waarde
hoeft echter niet de juiste mediane waarde te zijn.

Daarom is gesimuleerd hoe groot de offset mag zijn voordat de fouten die
hierdoor ontstaan zichtbaar zijn. De maximale toegestane offset bleek uit
gaande van 256 signaalnivo's 6 eenheden te bedragen.

..
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5 Signaalprocessing van de sensor

In figuur 19 is schematisch de opbouw van de signaalprocessing weergegeven.
Deze bestaat uit 2 delen:

IRIS SENSOR

_---l.,.:.P~IXELKLOK ---llIVVlfL
START -D"--__

PROCESSING

POST-
t---II............Uo"(ROOD)

........~o(GROEN)

LP_RO_C_ES_SIN,....G........J---t__V~O(BLAUW)

VprePRE-

Vzwart
L-_..............:..

Figuur 19: Blokschema van de signaalprocessing van een beeldsensor.

1. PRE-processing,

2. POST-processing.

In de preprocessing worden de klokpulsen gegenereerd waardoor de sen
sor output signalen zal leveren. Van deze klokpulsen wordt een pixelklok
afgeleid. Op iedere klokpuls hiervan komt een nieuw monster uit de sensor.
Tevens wordt er een startpuls gegenereerd die het begin van een nieuwe
beeldlijn aangeeft.

De 3 kleursignalen komen gescheiden uit de sensor. In figuur 20 is de
signaalvorm van ieder kleursignaal weergegeven. Indien de helderheid van
een pixel nul is -er wordt dan gesproken van een zwart pixeI- dan ligt de
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OUTPUT

Figuur 20: Outputsignaal van de sensor voor iedere kleur.

uitgangsspanning van de sensor 0.2 volt onder het dc-signaal nivo. Voor
een wit pixel -de helderheid is dan maximaal- ligt de uitgangsspanning 1
volt onder het de nivo. Uit de figuur blijkt tevens dat het signaal niet
kontinu is. In de preprocessing worden allereerst de kleursignalen kontinu
gemaakt. Bovendien wordt de storing op de kleursignalen ten gevolge van
de kloksignalen van de sensor onderdrukt. Verder wordt de signaalspan
ning geinverteerd zodat voor een wit pixel de signaalspanning maximaal en
voor een zwart pixel minimaal wordt. Via regeling van de iris (diafragma)
vindt automatisch volumeregeling plaats. Deze regeling is echter traag en
bestrijkt een niet zo groot gebied. Omdat het nulnivo van de kleursignalen
kan varieren is er een outputsignaal V~wQrt dat gelijk is aan het nulnivo. Del
drie kleursignalen verlaten de preprocessing gemultiplexed tot 1 signaal. In·
figuur 21 is dit signaal te zien.

In de postprocessing worden de kleuren geel, groen en cyaan ten eerste
omgezet in rood, groen en blauw. Rood wordt verkregen door groen van
geel af te trekken en blauw wordt verkregen door groen van cyaan af te
trekken. Verder vindt er witbalans korrektie en nog een keer automatische
volumeregeling plaats. De maximale amplitude van een video!ignaal moet
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immers konstant zijn. Door aIleen de iris te regelen lukt dit niet. Bovendien
wordt door deze avr de lichtgevoeligheid opgevoerd. De kleursignalen wor
den tot slot weer gedemultiplexed. De uitgangsspanningen Vpo zijn gelijk
aan videosignalen zonder synchronisatie. De maximale uitgangsspanning
Vpo is gelijk aan 1 lice. Een synchronisatiesignaal kan afgeleid worden van
de pixelklok en de startpuls. De bemonsteringsfrekwentie van de sensor is
22.5 megaherz.

Voor het mediaanfilter is het van belang dat de maximale ingangsspan
ning konstant is. Is dit niet het geval dan zal de maximale amplitude van
het uitgangssignaal ook niet konstant zijn. Dit betekent dat er dan achter
het mediaanfilter automatische volumeregeling plaats moet vinden. Hier
door zal de invloed van de offsetspanning van de comparators bij signalen
met een kleine maximale amplitude dus groot worden. Als ingangssignalen
voor het hele mediaanfilter interpolatie proces worden dus de uitgangssig
nalen van de postprocessing gebruikt (Vpo ).

Aangezien het verschilsignaal van 2 kleursignalen mediaan gefilterd wordt,
geldt voor het inputsignaal van het mediaanfilter "'tmf = 2Vet • De verster
king moet 1 zijn. De voedingsspanning bedraagt 5 volt. De pixelfrekwentie
aan de uitgang van het filter moet gelijk zijn aan de pixelfrekwentie aan de
ingang (22.5 megaherz).

De specifikaties van de comparators kunnen nu vastgesteld worden. In
een videosignaal moeten tenminste 256 signaalnivo's onderscheiden kunnen
worden. Dit komt digitaal gezien overeen met 8 bits kwantisatie. Deze
resolutie moet in het verschilsignaal van 2 videosignalen behouden blijven.
De amplitude van dit verschilsignaal is maximaal 2 maal zo groot als de
amplitude van een videosignaal. Voor gelijkblijvende resolutie moeten in
dit verschilsignaal tenminste 512 signaalnivo's onderscheiden kunnen wor
den (9 bits kwantisatie). Om het filter geschikt te maken voor algemene
toepassingen en om een zekere marge aan te brengen wordt het aantal sig
naalnivo's gerelateerd aan de EIA standaarden (RSI70A en RS343A) voor
videosignalen. Volgens deze standaarden is de maximale spanning van het
videosignaal zonder synchronisatie pulsen gelijk aan 643mV. '-;oor 256 sig
naalnivo's is dan het kleinste signaalnivo (1 lsb) gelijk aan 2.5mF. Dit
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betekent dat de comparators bij een verschilspanning aan de ingang van
1.25mV een juiste vergelijking moeten uitvoeren. Bet ingangssignaal van
het mediaanfilter, en dus ook van de comparators, is maximaal 2Vtt . De
common mode range van de comparators moet dus groter dan 2V zijn. De
vertraging van de comparator moet voldoende klein zijn om in kombinatie
met de logika binnen 44.4ns bet monster met de mediane waarde naar de
uitgang te sturen. Uit de computersimulaties is gebleken dat een offset van
6 Isb eenbeden van de comparators op bet beeld niet meer zichtbaar zijn.
Dit betekent dat de offsetspanning van de comparators kleiner dan 16.2mV
moet zijn.
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6 MOS transistor modellen

Om circuits met MOS transistoren te kunnen simuleren wordt gebruik
gemaakt van 2 transistor modeIlen: een groot-signaal model en een klein
signaal model. Met het groot-signaal model wordt het gedrag voor grote
signalen gesimuleerd. Hiermee wordt ook de gelijkstroominstelling van de
transistor bepaald. Zodra deze vastligt wordt met het klein-signaal model
het gedrag voor kleine signalen gesimuleerd.

De hier gepresenteerde modellen (zie [9]) zijn sterk vereenvoudigd. Ze di
enen ook aIleen maar om een indruk te krijgen van de invloed van elektrische
variabelen op het gedrag van een MOST. Exakte berekeningen aan tran
sistoren kunnen met CAD tools gemaakt worden. Hierin wordt gebruik
gemaakt van veel komplexere modellen.

6.1 Groot-signaal MOS model

Het groot-signaal model wordt afgeleid voor een n-kanaal MaS transis
tor. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de positieve teken afspraak volgens
figuur 22.a. Voor een p-kanaal MOST kan hetzelfde model gebruikt worden
als aIle spanningen en stromen met -1 vermenigvuldigd worden en de abso
lute waarde van de threshold spanning gebruikt wordt. Dit komt overeen
met de spanningen en stromen zoals gedefinieerd in figuur 22.b.

In de modellen worden variabelen aangeduid met kleine letters. De sub
scripts zijn bij het groot-signaal model in hoofdletters, bij het klein-signaal
model in kleine letters. Voor model parameters, zoals de threshold span
ning, worden hoofdletters gebruikt (ook voor de subscripts).

Door een most zal een stroom iD gaan lopen indien IVGsl ~ IVTI. Indien
de kanaalbreedte W en de kanaallengte L een aantal maal groter zijn dan
de minimale kanaallengte en -breedte die in een proces te gebruiken zijn,
dan is de volgende vergelijking voor de drainstroom i D van de transistor
redelijk betrouwbaar:

#LoCoxW ;
L [(vGS - VT) - (vDs!2)jvDS(1 + >"VDSJ
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Figuur 22: Positieve teken afspraak voor (a) n- (b) p-MOST.

De parameters zijn gedefinieerd als:

Ito = oppervlakte mobiliteit van het kanaal (em 2 jV s)
Cox = capaciteit per oppervlakte eenheid van het

gate oxide (Fjem 2 )

W = effektieve kanaalbreedte
L = effektieve kanaallengte
>. = kanaallengte modulatie parameter (V-I)

Bij het ontwerpen van circuits wordt liever uitgegaan van vergelijkingen
met elektrische parameters in plaats van physische parameters. (1) wordt
dan weergegeven door:

Hierin is I3T de transkonduktantie parameter, waarvoor geldt

(2)

Er kunnen nu verschillende werkingsgebieden van een MOST aangegeven
worden. Deze gebieden worden bepaald door de waarde van VG~ - VT • Als
IVGsl - IVTI < 0 dan is de stroom door de transistor nul. De transistor is
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dan in zijn spergebied en fungeert als open circuit.

Afgezien van het kanaallengte modulatie effekt dat in het model opgenomen
is door >., is de drainstroom boven een bepaalde drain-source spanning van
deze spanning onafhankelijk. De MOST is dan in zijn verzadigingsgebied.
Voor de drain-source spanning geldt dan:

Voor VDS kan nu in (2), behalve voor het kanaallengte modulatie effekt,
vDs(sat.) ingevuld worden, zodat voC'r iD geldt:

iD = IJ; (vGS - VT )2(1 + >'VDS)' 0 < (vGS - VT ) ~ vDS (3)

Het spergebied en het verzadigingsgebied worden gescheiden door het niet
verzadigings- of Iineaire gebied. Hier geldt voor i D vergelijking (2) en voor
VDS geldt:

O<VDS~(VGS-VT)

Aan de hand van deze vergelijkingen kan de totale i D - VDS karakteristiek
bepaald worden. Deze is te zien in figuur 23. Hierin zijn aile krommen
genormaliseerd naar de bovenste kromme waar VGS = VGsa een stroom I Do

in het verzadigingsgebied veroorzaakt.

Uit de vergelijkingen is nog niet de invloed van VSB op i D naar voren
gekomen. Als VSB '# 0 is deze invloed echter weI aanwezig. Dit wordt
verwerkt in de uitdrukking voor VT • Hiervoor geldt:

Hierin zijn VTO , "Yen ¢F proces parameters. Uit (4) voIgt dat als vSB groter
wordt, VT groter wordt en dus VGS - VT kleiner zodat i D ook kleiner zal
worden. Dit is te zien in de transkonduktantie (t'D - VG s) karakteristiek
van figuur 24.

Nu de vergelijkingen voor de drainstroom bekend zijn kan h)t komplete
model gepresenteerd worden. In figuur 25 is het komplete groot-signaal
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model van een most te zien ((9]). Voor de stroombron iD gelden de reeds
gegeven vergelijkingen. De diodes zijn het gevolg van de PN-overgangen
tussen source en substraat en drain en substraat. Voor normale werking
van de transistor moeten deze gesperd zijn en dus moeten VSB en VDB groter
dan nul volt zijn. De weerstanden rs en rD vertegenwoordigen de weerstand
van de source en de drain. Deze weerstanden zijn niet zo groot (~ 1000) en
hebben weinig invloed op de transistor. Voor een uitgebreide beschouwing
van de aanwezige capaciteiten wordt verwezen naar [9, pp.105-111].

6.2 Klein.signaal MOS madel

Zodra met het groot-signaal model de gelijkstroom instelling bepaald is,
wordt met het klein-signaal model het gedrag voor kleine signalen bepaald.
Het klein-signaal model is een lineair model zodat berekeningen vrij een
voudig zijn. Het is aileen geldig voor signalen binnen een gebied waarvoor
het groot-signaal gedrag lineair beschouwd kan worden. In figuur 26 is het
model te zien (19]).

De parameters in dit model zijn allen gerelateerd aan de groot-signaal model
parameters en de variabelen. Het klein-signaal model gaat uit van kleine
verstoringen van groot-signaal parameters en variabelen. De klein-signaal
parameters worden dan ook verkregen door partiele differentiatie van 2
groot-signaal parameters naar elkaar.

Aangezien de bulk-source en bulk-drain overgangen normaal gesperd staan,
zijn de konduktanties hiervan erg klein. Er geldt:

aiBD
gbd - -a- (rust punt) =::: 0

VBD

aiBs
gb~ = -a- (rustpunt) =::: 0

vBS

Voor de kanaal konduktanties gm, gmb~ en gd~ ge!dt:

aiD
gm -a- (rustpunt)

VGS

aiD
gmb~ -a (rustpunt)

VBS
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aiD
gd~ = ~ (rustpunt)

vVDS

De waarden van de parameters hangen af van het werkgebied waarin het
rustpunt ligt. In het verzadigingsgebied geldt uitgaande van (3) en (4):

In het lineaire gebied geldt uitgaande van (2);

gm = t3r VDs(l + >'VDS ) ~ t3rVDs

t3r"lVDs

(8)

(9)

(10)

Voor een uitvoerigere beschrijving wordt verwezen naar [9, pp.1l4-119].

Van de rnodellen en vergelijkingen voor mosten, die in dit hoofdstuk gepre
senteerd zijn, wordt gebruik gemaakt bij het ontwerp van de comparator.
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A = lim VOH - VOL = 00.
II t>V-o ~V

7 Comparators

Een comparator is een circuit dat 2 analoge signalen met elkaar vergelijkt
en aan de uitgang een binair signaal gebaseerd op deze vergeIijking geeft.
Een comparator wordt daarom veelal gebruikt als interface tussen analoge
en digitale systemen. Nu is een signaal dat slechts uit 2 waarden bestaat
praktisch niet realiseerbaar; er zal altijd een transitie gebied tussen deze 2
waarden zijn. De karakteristiek van een comparator wordt door dit transitie
gebied bepaald.

7.1 Model van een comparator

In figuur 27 is het symbool van een comparator te zien.

De overdrachtskromme van een comparator is te zien in figuur 28. Vit deze

+

GND

Figuur 27: Symbool van een comparator.

figuur blijkt dat de output van de comparator hoog (VOH ) is als V+ > V_,
en laag (VOL) als V+ < V_. De in deze figuur weergegeven overdracht is
ideaal en praktisch niet reaIiseerbaar. Deze overdracht is ideaal vanwege
het transitie gebied tussen VOH en VOL' De stap in de overdrachtskromme
impliceert een oneindig grote versterking. Hier geldt immers voor de ver
sterking All:

In de praktijk zal de versterking van een comparator eindig zijn. Dit
betekent dat er een zekere verschilspanning nodig is voordat een van de
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Figuur 28: Overdrachtskromme van een comparator.
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binaire output waarden bereikt wordt. Deze spanningen worden aangeduid
met VJL (~ Vod en VJH (=> VOH )' Voor VJL < V+ - V_ < VIR is
de outputwaarde van de comparator voor digitale circuits ongedefinieerd.
Het is niet te voorspellen hoe een digitaal circuit op deze input zaJ reageren.

Een tweede niet ideaal effekt in comparator schakelingen is offsetspanning.
In de overdracht volgens figuur 28 verandert de output van de comparator
als V+ - V_ = OV. In een praktisch circuit zal de output van de compara
tor pas veranderen als de ingangsspanning een bepaalde spanning V08 '# 0
bereikt heeft. Deze spanning wordt (Ie offsetspanning genoemd. Een pro
bleem van de offsetspanning is dat die onvoorspelbaar is en van circuit tot
circuit random varieert. In figuur 29 is de overdrachtskromme van een niet
ideale comparator te zien. In figuur 30 is een eerste orde model van een

1

Figuur 29: Overdrachtskromme van niet ideale comparator.

comparator weergegeven.

.
Naast het gegeven dc model moet de comparator nog m het'tijddomein

43



Vn •

+
0V+ V'+

+ +
fdv~ - V~) Vr)

L V~

{

VOH als (V~ - V~) > V1H
h(v~ - V~) = Au(V~ - V~) als V/L < (V~ - V~) < VIH

VUL als (V~ - V~) < V/L

Figuur 30: Eerste orde model van een comparator.

gemodelleerd worden. Er zal immers een zekere tijdvertraging tussen exci
tatie en responsie van de comparator zijn. De tijdresponsie van een com
parator is te zien in figuur 31. Het tijdverschil tussen excitatie en responsie
wordt propagatie vertraging genoemd. Dit is een belangrijke parameter om
dat die de snelheid van een schakeling waarin comparators gebruikt worden
bepaald. De propagatie vertraging wordt belnvloed door de amplitude van
het ingangssignaal. Een grotere amplitude zal een kortere vertragingstijd
tot gevolg hebben. Er is echter een grens waarboven een stijging van de
amplitude geen invloed meer heeft op de vertragingstijd.

7.2 Ontwerp van een comparator

Het ontwerpen van een comparator bestaat uit 3 stappen. Allereerst wordt
een schakeling ontworpen waarvan de DC instelling wordt bepaald. Hierbij
wordt uitgegaan van de vereiste versterking en snelheid van de comparator.
Het circuit wordt vervolgens met een CAD tool gesimuleerd. Aan de hand
van de resultaten hiervan kunnen modifikaties in het circuit aangebracht
worden. Dit gebeurt totdat de schakeling aan aile specifikaties voldoet ...
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Figuur 31: Tijdresponsie van een comparator.

7.2.1 Algemene opbouw van een comparator

Om het verschil tussen 2 signalen te bepalen wordt aan de ingang van de
comparator een verschiltrap toegepast. Een schakeling hiervan is te zien
in figuur 32. Hierin worden NMOS transistoren als input gebruikt. Door
de transistoren door komplementaire typen te vervangen en de stromen en
spanningen om te draaien wordt een p-input verschiltrap verkregen. De
werking wordt hier uitgelegd aan de hand van de n-input verschiltrap van
figuur 32.

De verschiltrap is opgebouwd uit een bias stroombron Iss, 2 input transis
toren, M l en M 2 , en een stroomspiegel M 3 en M 4 • Als M 3 en M 4 identiek
zijn wordt de stroom door M 3 gespiegeld in M 4 . Dit betekent dat iD3 = iD4 .

Als VeSl = VeS2 zal de stroom door M l en M 2 gelijk zijn, ervan uitgaande
dat ook M l en M 2 identiek zijn. Aangezien iDl = i D3 zal ook gelden
i D4 = iD2 waardoor i out gelijk aan nul is. Als nu VaSl groter wordt dan
VeS2, dan wordt iDl groter en i D2 kleiner, immers Iss = iDl + iD2 . lout is
dan gelijk aan iD4 - i D2 en dus gelijk aan iD1 - iD2 > 0 omdat iD4 = iDl .

Als de trap niet belast wordt is iout = 0 waardoor VDS van M 4 daalt totdat
iD4 = iD2 . V out wordt dan hoog. Indien VaSl < VaS2 dan gebeurt het tegen
overgestelde; iD4 is dan kleiner dan i D2 zodat iout negatief wor"dt. Zonder
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Figuur 32: Verschiltrap met NMOS input transistoren.

belasting daalt dan VDS van M z totdat i D2 = iD4 waardoor Vout laag wordt.

Voor het bepalen van het groot-signaal gedrag wordt er vanuit gegaan dat
M 1 en M 2 in het verzadigingsgebied werken, Er geldt nu:

(11)

(12)

Invullen van (12) in (11) levert voor iD1 en i D2 :

IDI -
Iss ± Iss (I1T V1D _ l1j.vID) 1/'

(13)
2 2 Iss 4Ils

I I (11' 11")1/'ss SS TV/ D TV/D
(14)IDZ = -~ 1= _. _. __.. - -- . .,....

2 2 Iss 4I5s

Deze vergelijkingen zijn geldig als IV/DI :s (2ISS //3T)I/2. Voor V/D 2 0
gelden in (13) en (14) de bovenste van de dubbele tekens, anders de on
derste. In figuur 33 is de groot-signaal overdrachtskarakteri;tiek van de
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Figuur 33: Groot-signaal overdracht van verschiltrap.

verschiltrap te zien. De helling van deze karakteristiek wordt verkregen
door (13) naar VID te differenti(~renen VlD = 0 in te vullen. Dit geeft voor
de verschil transkonduktantie gm:

De output stroom is gelijk aan i D1 - i D2 . De differentiele output transkon
duktantie is dus gelijk aan 2gm . Dit betekent:

_(aiout ) _ (f30 ISSW l)1
/
2gmd - -

aVID V/D=O £1

Voor de output spanning Vout van de verschiltrap geldt de overdrachtskarak
teristiek van figuur 34. De in de figuur aangegeven asymptotische grenzen
voor de uitgangsspanning, VOL en V OH , worden gegeven door:

VOL

Een betere benadering van het maximale uitgangsspanning beceik wordt
gegeven door V~L en V~H' Binnen deze waarden blijven de transistoren M 2
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Figuur 34: DC overdrachtskarakteristiek van verschiltrap.

en M 3 in verzadiging zodat de hoge versterking gehandhaafd blijft. In dit
geval geldt voor V~L' V~H en de versterking A v :

De versterkingsfaktor van de verschiltrap is niet erg groot. Doordat het
bereik van de uitgangsspanning niet geschikt is voor het sturen van digitale
circuits, is de verschiltrap aIleen niet geschikt als comparator.

De versterkingsfaktor en het uitgangsspanning bereik kunnen opgevoerd
worden door achter de verschiltrap 1 of meerdere versterkertrappen te plaat
sen. Een nadeel hiervan is dat de propagatie vertraging van de comparator
groter wordt. Hier wordt later nog op teruggekomen.

De verschiltrap wordt gevolgd door een "current-sink" inverter. Het schema
hiervan is te zien in figuur 35. Doordat VB/AS 2: liT zal er door trans is-
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tor M 1 een stroom willen lopen. Deze stroom wordt afgevoerd naar Vss .

~BI'" 5 -------1 MI

ISS

Figuur 35: "Current-sink" inverter.

Vandaar de benaming van dit type inverter.

De werking van de inverter is globaal als voIgt. Indien VN hoog is, is M 2

gesperd. Indien de trap niet belast is kan er dan geen stroom door de beide
transistoren lopen. Dit betekent dat VDS van M 1 0 Volt wordt en Vo dus
ook. Indien VN laag wordt zal A12 gaan geleiden. De stroom die zal gaan
lopen wordt bepaald door M 1 en VBJAS ' Transistor M 2 zal zich op deze
stroom instellen. Vo wordt nu hoog.

De DC overdrachts karakteristiek is te zien in figuur 36. Deze karak
teristiek kan het beste grafisch afgeleid worden uitgaande van de i D - VDS

karakteristiek van beide mosten. Dit is te zien in figuur 37. In deze figuur
is de karakteristiek van M 1 te zien bij een gate-source spanning van VBJAS .

Voor M 2 zijn de karakteristieken voor verschillende ingangsspanningen VN

getekent. De overdracht wordt gegeven door de snijpunten van de karak
teristieken van M 1 en M 2 •

De ingangsspanning waarbij de uitgangsspanning gelijk is aan de halve
voedingsspanning wordt de "trip" spanning VTRP genoemd. Hier geldt dat

.,
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Figuur 36: DC overdracht van "current-sink" inverter.
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beide mosten verzadigd zijn en iDl = iD2 . Dit oplossen levert voor VTRP :

(

21Dl ) 1/2

VTRP ~ VDD
- (3T2 [1 + ).2 (!::DD;V",,,,)] - lVT21

I Dl ~ ,B;1(VB1AS - Vss - VTl )2 [1 +).1 (VDD
; Vss )]

De versterking A v wordt gegeven door:

VOH -VOL
A v =---

!:::..VN

Uitgaande van het klein signaal model wordt voor Av gevonden:

(
2a )1/2 1

A -- ~
v - IDl ).1 + ).2

De totale versterking van de 2-traps comparator is gelijk aan het produkt
van de versterkingsfaktoren van de afzonderlijke trappen.

Deze kan nog verder opgevoerd worden door achter de "current-sink" in
verter een "push-pull" inverter te plaatsen. Dit is in feite een "current-sink"
inverter waarvan de 2 gates met elkaar doorverbonden zijn. De DC over
dracht wordt op dezelfde wijze afgeleid als bij de "current-sink" inverter.
De iD - VDS karakteristiek van de nmost hangt hier echter ook van de
ingangsspanning af. De DC overdrachtskarakteristiek lijkt op die van de
"current-sink" inverter. Er zijn echter 2 verschillen; de versterking van de
"push-pull" inverter is groter dan van de "current-sink" inverter en bij de
"p-p" inverter loopt aileen stroom tijdens de overgang tussen 2 toestanden
terwijl bij de "c-s" inverter in de ene toestand weI en in de andere toestand
geen stroom loopt. Gezien de voordelen van de "p-p" inverter ten opzichte
van de "c-s" inverter zal voornamelijk een "p-p" inverter als versterker
toegepast worden. Deze is echter niet geschikt als tweede trap volgend op
de verschiltrap. Het bereik van de uitgangsspanning van de verschiltrap is
dermate klein dat het logische "0" en "1" nivo van de verschiltrap door de
"p-p" inverter niet onderscheiden kan worden. De versterking van de "p-p"
inverter wordt gegeven door:

A
v

= _ gm1 + gm2

gd~l + gd~2
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Om de totale versterking van de comparator nog verder op te voeren kunnen
meerdere "p-p" inverters toegevoegd worden.

7.2.2 Snelheid van een comparator

De snelheid van een comparator wordt bepaald door de propagatie ver
traging, kortweg vertragingstijd, van de schakeling. Dit is het tijdverschil
tussen een verandering aan de uitgang ten gevolge van een verandering
aan de ingang. Om de vertragingstijd te bepalen wordt uitgegaan van het
schema in figuur 38 van de hiervoor beschreven 3-traps comparator.

De hierin aangegeven capaciteiten C1, C2 en C3 worden gevormd door de

.00

'OUT

...

•• .-
Figuur 38: 3-traps comparator met capacitieve belasting.

transistor capaciteiten, capaciteiten van leidingen en belasting capaciteiten.
De vertragingstijd wordt door deze capaciteiten bepaald. De vertragingstijd
wordt voor iedere trap afzonderlijk bepaald. De totale vertraging is gelijk
aan de 80m van de afzonderlijke vertragingen. Hieruit kan gekonkludeerd
worden dat meerdere trappen een grotere vertraging geven.
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De vertraging van de verschiltrap wordt gegeven door de tijd die de uit
gangsspanning nodig heeft om over te gaan van een rustspanning naar de
"trip" spanning van de 2e trap. Indien de mosten van de verschiltrap in
het verzadigingsgebied werken, zal de stroom waardoor C l op- en ontladen
wordt konstant zijn. De vertragingstijd wordt dan gegeven door:

D.tl - D.VCl (?l )
lDO

D.VCl = VCl (to) - V TRP2

Indien V/D groot genoeg is zal de volledige biasstroom Iss in een van de
takken gaan lopeno Dit betekent dat C l dan door een stroom Iss op- of
ontladen wordt. In dit geval zal de kortste vertragingstijd worden gehaald.
Verder opvoeren van V/D heeft dan geen invloed meer op de snelheid van
de comparator.

Voor het bepalen van de vertraging van de 2e trap moeten 2 gevallen on
derscheiden worden. Ret eerste geval is een overgang van de uitgang van
hoog naar laag. VCl moet dan hoog zijn waardoor M6 gesperd staat. C2

wordt dan door iD7 ontladen. Voor de vertragingstijd geldt in dit geval:

D.t 21 = C2 (V
DD ~ V

TRP3
)

lD7

Op de overgang van laag naar hoog zal de vertragingstijd bepaald worden
door de stroom die M6 kan leveren. In dit geval wordt de vertragingstijd:

At =C (VTRP3-VSS)
u 21 2 . .

lD6 - lD7

Hierin wordt iD6 gegeven door:

lD6 = ~T6(VDD - vcdmin) - IVT61)2

VCl (min) = V~L(verschilirap)

De vertraging van de laatste trap wordt op analoge wijze bepaald. Ervan
uitgaande dat Vout wisselt tussen Vss en VDD betekent dit voor D.t 3 :

(
VDD - Vss )

D.t3 = C3 ---1~--
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De totale vertragingstijd is nu:

Vit de vergelijkingen voor de afzonderlijke vertragingen voIgt dat voor een
kleine vertragingstijd de stromen groot en de capacitieve belastingen van
de trappen klein moeten zijn. Dit laatste is niet realiseerbaar. Immers
een grote stroom impliceert een grote W/L waardoor de transistor ook een
grote capacitieve belasting zal vormen. Hierin zal een optimum gezocht
moeten worden.

7.2.3 Simulatie van de comparator

In figuur 39 is een kompleet gedimensioneerd ontwerp van een 3-traps com
parator te zien. De W/L verhoudingen van de transistoren komen van een
reeds bestaand en getest ontwerp. Om te kijken of dit ontwerp ook voor
deze toepassing voldoet, is de schakeIing gesimuleerd. Hierbij is in eerste
instantie naar de DC- en transient overdracht gekeken.

De chip wordt gemaakt in een 300 A gateoxide "n-well" CMOS proces.
De belangrijkste procesparameters staan in tabel 1. Dit proces is sneller
dan het huidige standaard cmos proces. Gezien de hoge snelheid waarop
de chip moet werken is dit noodzakelijk.

In figuur 40 is de DC overdracht van de comparator te zien. Deze is bepaald
door v_ op een vaste spanning van 2.5 volt te leggen. De spanning op V+

stijgt Iineair van 0 tot 5 volt. Kromme 1 van figuur 40 stelt v+ voor.
Kromme 3 is de uitgangsspanning van de verschiltrap als funktie van VID.

Kromme 4 is de uitgangsspanning van de "current-sink" inverter. Kromme
2 geeft de uitgangsspanning van de totale 3-traps comparator. Vit deze
figuur blijkt duidelijk dat de versterking van een 1 of 2-traps comparator
te klein is. Voor de versterking van de 3-traps comparator wordt uit de
grafiek gevonden:

All = D.vouT ~ 2 = 1450
D.vlD 1.38.10-3

Vit de grafiek voigt tevens dat Vo~ ~ 17mV. Dit voldoet niet asm de eis.
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Figuur 39: Gedimensioneerde 3-traps comparator.

Tabel 1: Procesparameters.

para- NMOST PMOST dim.
meter fast I typ slow fast typ slow

W(min) 2.4 2.4 Ilm
L(min)

--~---;--------

1.6 1.6 Ilm
0.6 ! 0.76

------'---'----

VTO 0.93 -0.91 -1.1 -1.3 Y
----f-g---------f---- ---- - I-~- --

-IlA / y-if30 90.9 i 82.8 74.6 35.3 32.3 29.3
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Figuur 40: DC overdracht van de 3-traps comparator.
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Er zijn 2 oorzaken aan te geven voor het ontstaan van offsetspanning. De
eerste oorzaak is ongelijkheid van mosten in transistorparen. Deze onge
lijkheid ontstaat door spreiding van de proces parameters over de plak.
Belangrijkste oorzaak hiervan zijn temperatuur gradienten. In deze com
parator heeft dit aIleen invloed op de verschiltrap, waar de ingangs mosten
en de stroomspiegel "matched pairs" vormen. Een probleem is dat deze
vorm van offset niet te simuleren en dus ook nauwelijks te kontroleren is.
am deze offset klein te houden moeten de kanaaIlengte en -breedte van de
mosten niet gelijk aan de minimale waarden gekozen worden. Een goede
maat hiervoor is 2 tot 3 maal de minimale waarden. Verder zal de lay-out
van de chip zorgvuldig opgebouwd moeten worden.

De tweede oorzaak van offset wordt systematische offset genoemd. Deze
ontstaat doordat voor VID = 0 de uitgangsspanning van een trap niet gelijk
is aan de "trip" spanning van de volgende trap. Dit heeft 2 oorzaken. De
"trip" spanning is afhankelijk van de proces parameters. Naast de sprei
ding over de plak zijn de procesparameters ook moeilijk konstant te houden.
Dit houdt in dat ze over verschillende batches zullen verschillen. De exakte
procesparameters zijn dan ook niet te voorspeIlen. De verkregen "trip"
spanning zal daarom afwijken van de verwachte. Bovendien wordt bij het
bepalen van de uitgangsspanning van de verschiltrap er vanuit gegaan dat
de stroom in beide takken van de stroomspiegel gelijk is. Dit is echter niet
het geval omdat VDS van de beide transistoren niet gelijk is. Dit laatste
effekt is zichtbaar in simulaties. De invloed van de spreiding en afwijking
van de procesparameters is wederom niet te simuleren.

De eerder bepaalde offset uit de DC overdracht is systematische offset.
Aangezien spreiding hiervan niet de oorzaak kan zijn moet dit veroorzaakt
worden door de dimensionering van de trappen. Door enigzins bij te stellen
zal deze offset dus verwijderd kunnen worden.

In figuur 41 is een transient analyse van de comparator te zien. V_ staat
hierbij op een vaste spanning van 2.5V. Op V+ staat een puIs met een
amplitude van 5V en een stijg- en daaltijd van Ins. De comparator wordt
belast door een poort in het digitale circuit. Deze belasting is grsimuleerd
door een capaciteit (C3 ) van O.5pF aan de uitgang aan te brengen. Dit
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is een reele waarde voor de ingangscapaciteit van een CMOS poort. In
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Figuur 41: Groot-signaal tijdresponsie van de comparator.

de grafiek zijn v+ en VOtTT als funktie van de tijd te zien. De propagatie
vertraging is kleiner dan 6.5ns. Dit voldoet ruimschoots aan de eis.

Indien v1D overgaat van -1 mV naar 1mV zal ook aan de eis voor de pro
pagatie vertraging voldaan moeten worden. In figuur 42 is te zien dat dit
niet het geval is. Bij deze analyse is tussen V+ en V_ een spanningsbron
aangebracht die op t = 2ns overgaat van -1mV naar 1mV. Er is hierbij
voor gezorgd dat de stap symmetrisch ten opzichte van de offset spanning
ligt. De vertraging van de comparator is nu groter dan 140ns. In deze kon
figuratie is de comparator voor toepassing in het mediaanfilter niet geschikt.

Zoals reeds eerder vermeld kan de vertraging verkleind word~n door de
stromen alsmede de WIL verhouding van de transistoren te vergroten.
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Figuur 42: Klein-signaal tijdresponsie van de comparator.
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Hierdoor wordt echter de capacitieve belasting van de transistoren ook
groter. Bovendien zal door de grotere stromen in de versterkertrappen de
versterking daarvan afnemen. Dit kan weer gekompenseerd worden door
W/L te vergroten. Daar de W/L van de transistoren en de stroom door de
transistoren niet onbeperkt groot kan worden lijkt het niet haalbaar met
dit type comparator de vereiste snelheid te bereiken.

Een probleem van dit type comparator vormt bovendien de invloed van
ruis op het ingangssignaal. Indien VID klein en de versterking groot is, dan
kan door de ruis de uitgang gaan wisselen. Voor het digitale circuit is dit
niet gewenst. Door toevoegen van een geklokte flipflop kan dit probleem
opgelost worden.

Gezien de beschreven problemen lijkt het niet mogelijk met dit type com
parator aan de specifikaties te voldoen. Daarom is gezocht naar een ander
type.
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7.3 Meegekoppelde comparator

De snelheid van een comparator kan aanzienlijk verhoogd worden door
meekoppeling toe te passen. Dit heeft echter als nadeel dat de comparator
zijn uitgangswaarde in stand zal houden. Om dit te voorkomen zal bij
iedere verandering van de ingangsspanningen de comparator gereset moeten
worden. Aangezien het ingangssignaal een tijddiskreet signaal is, is dit geen
bezwaar. Ret resetten betekent echter ook dat het uitgangssignaal niet
een kontinu niveau zal hebben maar uit pulsen bestaat. Om hiervan een
kontinu signaal te maken wordt een Set·Reset flipflop toegevoegd. Hierdoor
heeft ruis op het ingangssignaal geen invloed meer op het reeds bepaald
uitgangssignaal.

7.3.1 Opbouw meegekoppelde comparator

Van dit principe wordt gebruik gemaakt in de comparator van figuur 43.
Voor de duidelijkheid is in dit schema de SR flipflop weggelaten. Deze is
te zien in figuur 44.a. In figuur 44.b is de waarheidstabel weergegeven.

De ingangstrap wordt weer gevormd door een verschiltrap. De uitgangs
mosten M. en M s vormen echter geen stroomspiegel maar fungeren beide
als stroombron. De stromen hiervan worden bepaald door VB/AS. Door
VB/AS = 1.236V bedragen die 50p,A. Via M 7 en de stroomspiegel M G - M 3

loopt dezelfde stroom door M 3 • Hierbij wordt er van uitgegaan dat deze
transistoren in het verzadigingsgebied werken.

De verschiltrap wordt gevolgd door een gevouwen kaskodetrap bestaande
uit M g en M iO ' Deze trap dient als vergroting van de uitgangsimpedantie
van de verschiltrap. Hierdoor wordt overspraak van signalen van volgende
trappen naar de ingang voorkomen. Dit is noodzakelijk omdat er meerdere
comparators in het mediaanfilter parallel staan, waardoor ze elkaar zouden
kunnen beinvloeden.

De volgende trap bestaat uit 2 stroomspiegels en een latch. De latch bestaat
uit het transistorpaar MiS - MiG waarvan gate en drain kruislings met
elkaar verbonden zijn. Hierdoor ontstaat de meekoppeling. P..arallel aan
deze mosten staan M17 en M 18 . Deze transistoren dienen voor het resetten
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Figuur 43: Meegekoppelde comparator.

62



S R ' QNEW
t---

0 0 QOLD

0 1 0
1 0 1
1 1 I --

I

Figuur 44: Set-reset flipflop met waarheidstabel.

van de latch. Dit gebeurt door een kloksignaal op de beide gates te zetten.
Dit kloksignaal zal via de most capaciteiten overspreken naar andere trap
pen. De stroomspiegels zorgen voor de sturing van de latch.

De werking is nu als voIgt. Indien de klokspanning vp hoog is zullen M 17 en
M l8 geleiden. Vs en VR zijn dan beide laag. Hierdoor zullen de uitgangen
van de SR flipflop onveranderd blijven. Zodra de klokspanning laag wordt
zullen M 17 en M l8 gaan sperren. Aangezien Vs en VR voor de klokover
gang laag waren zullen M l5 en M l6 ook gesperd staan. Door de stromen
i Dl2 en iD14 zullen de parasitaire capaciteiten van de mosten worden opge
laden. Hierdoor zullen respektievelijk VGl5 en VGl6 gaan stijgen. Stel nu
i Dl2 > iD14 • Hierdoor zal VGl6 sneller stijgen dan VG15' VGl6 zal dan ook
eerder VT16 bereiken waardoor MIG zal gaan geleiden. Hierdoor zal VR weer
laag worden. Dit betekent dat VG15 ook laag blijft waardoor M I5 zal blijven
sperren. In deze tak kan dan geen stroom lopen waardoor VDSl2 0 volt
wordt en Vs dus hoog. De SR flipflop wordt dan geset (Q wordt hoog) .

.
Voor iD12 < iD14 kan op analoge wijze worden afgeleid dat Vs laag en
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l'R hoog wordt. De SR flipflop zal hierdoor gereset worden. Uit vooraf
gaande blijkt dat de latch "beslist" welke uitgangsspanning de comparator
zal aannemen. Dit gebeurt op grond van het stroomverschil tussen beide
takken van de latch. Zelfs als dit stroomverschil nul is zal er een beslissing
genomen worden. Boven een bepaalde waarde van het stroomverschil is
deze beslissing echter pas betrouwbaar. Indien deze waarde bekend is kan
berekend worden bij welke ingangsspanning VlD die bereikt wordt.

Als de klokspanning hoog is zullen M 12 en M 14 in het verzadigingsgebied
werken. Er geldt dan i Dl2 = iDll en i Dl4 = i Dl3 • Aangezien MIl en M 13

in serie staan met respektievelijk M 9 en M lO zal ook gelden iDll = iV9 en
i Dls = iDlo, Voor i D9 en i DlO gelden respektievelijk i D9 = i V4 - i Dl en
i DlO = iDS - i D2 • Met i Dl = iDS - 9ml V ID, iD2 = i D3 + gm2 v IV en i V4 = ivs
wordt dan gevonden (M1 =M2 ):

(2 ' )1/2. . . tV3
Atll1tch = tDl2 - tD14 = 2gmvlD, IVlDl ~ fh

Indien IVlDl > (2iD3 /f3T)I/2 geldt Aill1tch = ±iD3 afhankelijk van het teken
van VIV.

De latch neemt een beslissing zodra de klokspanning laag wordt. Dit
gebeurt door de meekoppeling erg sneI. Zodra de latch zich eenrnaal in
gesteld heeft zal een verandering van Aill1tch geen invloed op de besliss
ing meer hebben. Door de capacitieve belasting van de trappen zal het
enige tijd duren voordat Aill1tch zich konform VID heeft ingesteld. Indien
de klokspanning laag wordt voordat Aill1tch zich ingesteld heeft zal een ver
keerde beslissing genomen worden. Bet tijdsverschil tussen een verandering
aan de ingang en het laag worden van de klok moet dus groter zijn dan de
maximale insteltijd van Aill1tch. De totale vertraging van de comparator
wordt dus bepaald door:

1: vertraging van de klokpuls,
2: vertraging van de latch,
3: vertraging van de SR flipflop.

De insteltijd van Aill1tch zal het grootst zijn als Aill1tch wisselt· van ±iD3

naar =,:2gm v/D, met V/D gelijk aan de rninirnale verschilspanning (lmV)
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waarop de comparator moet reageren. De onbalans in de takken van de
verschillende trappen is voor ~ilC1tch = i D3 immers maximaaI. Deze is voor
VID = 1mV minimaaI. De signaalstroom waardoor de overgang tussen
deze 2 toestanden plaats vindt is minimaaI. Aangezien de vertragingstijd
omgekeerd evenredig is met de stroom zal in dit geval de vertragingstijd
het grootst zijn.

7.3.2 Simulaties meegekoppelde comparator

Bij een voedingsspanning van 3 volt werkt deze comparator tot een klok
frequentie van 30MH z. Een verschilspanning VID ~ 1mV geeft hierbij een
betrouwbare vergelijking. Indien dit ook geldt voor een voedingsspanning
van 5 volt dan voldoet deze comparator al aan 2 belangrijke eisen. De com
parator zal ook moeten voldoen aan de eisen voor de offsetspanning en het
ingangsspanning bereik. Dit wordt weer met simulaties nagegaan. Hierbij
moet met een aantal effekten rekening gehouden worden.

Ten eerste zijn de procesparameters tijdens de produktie van de chip moei
lijk in de hand te houden. Dit betekent dat de procesparameters niet altijd
hetzelfde zullen zijn. Om te voorkomen dat een chip niet werkt omdat de
werkelijke parameters teveel afwijken van de verwachte parameters, zal met
de spreiding van de parameters tijdens de ontwerpfase rekening moeten wor
den gehouden. Dit kan omdat de grenzen waarbinnen de procesparameters
liggen bekend zijn. Er zijn nu 3 "cases" voor de parameters te onderschei
den:

1: "typical"; dit zijn de nominale waarden voor de
procesparameters,

2: "best"; die grens van de procesparameters waarvoor de snelheid
van de mosten het grootst zal zijn,
ook vaak aangeduid met "fast",

3: "worst"; die grens van de procesparameters waarvoor de snelheid
van de mosten het kleinst zal zijn,
vaak aangeduid met "slow".

Deze "cases" zijn ook terug te vinden in tabel 1. Nu zijn de "tases" voor
de n-mosten en p-mosten onafhankelijk van elkaar zodat ook kruisingen
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mogelijk zijn. Hiermee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld voor de n-mosten
de "best case" parameters en voor de p-mosten de "worst case" parameters
gelden. Er zijn nu 5 kombinaties van "cases" waarvoor de comparator aan
de specifikaties zal moeten voldoen. Indien dit het geval is zal de compara
tor voor aIle kombinaties aan de specifikaties voldoen. De 5 kombinaties
zijn:

kombi- I case
natie Inmost : pmost

1 I typo ! typo

~2 ! worst ! worst

I 3 i worst : best

i 4 I best ! worst
c-- I Ii 5 I best bestI

Ten tweede zullen de procesparameters be'invloed worden door de tempe
ratuur. Hierdoor zal de snelheid bij een lage temperatuur groter zijn dan
bij een hoge temperatuur. Binnen het vereiste temperatuur gebied zal de
comparator moeten blijven funktioneren. Voor dit soort konsumenten pro
dukten loopt het temperatuur gebied van aoe tot 85 C C.

Ten derde zal de comparator voor aIlE: mogelijke ingangsspannningen aan de
eisen voor de snelheid en de versterking moeten voldoen. Dit wordt bepaald
door de "common mode range" van de comparator. Met "common mode"
spanning wordt een gelijkspanning aangeduid die op beide comparator in
gangen staat. De "common mode range" is dan het gebied van "common
mode" spanningen waarvoor de versterking konstant is. Nu is bij dit type
comparator moeilijk over de versterking te spreken. Door de SR flipflop zal
de uitgang immers altijd hoog of laag zijn. Hiertussen bevindt zich geen
Iineair gebied. Dat maakt deze comparator ook bijzonder geschikt voor het
sturen van digitale circuits.

De uitgangswaarde zal echter pas betrouwbaar zijn als IVlD I 2: Vbenedengren~'

Deze benedengrens komt feitelijk overeen met V/L en V/H uit d.e algemene
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comparator overdracht. Er is daarom in feite toch sprake van een "verster
king". Dit betekent hier dat voor de "common mode range" moet gelden
dat de vergelijking betrouwbaar is voor VID ~ ImV.

Uitgaande van een konstante versterking kan het volgende voor de "com
mon mode range" worden afgeleid. De versterking zal konstant blijven
zolang de mosten van de verschiltrap in het verzadigingsgebied blijven. De
stromen zijn dan immers onafhankelijk van de drain-source spanning van
de mosten. Een konstante stroom betekent een konstante versterking.

Uit het schema wordt afgeleid dat voor de minimale common mode span
ning geldt:

vCM(min) = VG9 - vGs9(min) + vDsdmin) - vGsdmin) (15)

Voor de maximale common mode spanning geldt:

(16)

Voor verzadiging geldt:

VDS (sat) = VGS - VT

Dit invullen in (15) en (16) geeft:

vCM(min)

vCM(max)

= VG9 - vGs9(min) - 1VT1(min) I
VDD - vDs3(sat) - vGsdmax)

(17)
(18)

Uit (3) voigt voor een most in verzadiging:

J2LiD
VGS = PoW + IVTI (19)

Vas is dan minimaal als iD en IVTI minimaal en 130 maximaal zijn. Er moet
weer rekening gehouden worden met de spreiding op de procesparameters.
IVT I is minimaal en Po is maximaal voor de "best case" parameters. VG S

is maximaal als iD en IVTI maximaal en 130 minimaal zijn. Hier....oor gelden.
de "worst case" parameters.
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Binnen de common mode range zal door de konstante stromen ook de trans
konduktantie gm van de ingangsmosten gelijk blijven. Buiten dit gebied zal
echter gm afnemen waardoor l1ilatch ook zal afnemen. Voor dit type com
parator zal dus moeten gelden dat gm voldoende groot is om de latch voor
VID = 1mV een juiste beslissing te laten nemen. Er zal dus bepaald moeten
worden hoe groot l1ilatch hiervoor zal moeten zijn.

Uit vergelijking (16) blijkt dat vCM(max) lineair afhankelijk is van de voe
dingsspanning. Variaties hierop zullen dus variaties op de common mode
range geven. Bij VDD = 4.5V zal de common mode range dus O.5V kleiner
zijn dan bij een voedingsspanning van 5 volt. Aangezien het ingangsspan
ning bereik 2 volt is zal de minimale common mode range dus 2 volt moeten
zijn. Bij een voedingsspanning van 5 volt betekent dit een common mode
range van 2.5 volt.

De werking van de comparator is nu gesimuleerd. De voedingsspanning
bedraagt 5 volt en v_ is vastgelegd op 3.5 volt. Tussen V+ en v_ is een
klokspanning aangebracht waardoor Vw beurtelings negatief en positief
wordt. Indien deze klok negatief is dan is Vs laag en VR hoog. Hierdoor
zal de uitgang (vQ) van de SR flipflop laag zijn. In dit geval zal namelijk
i Dl > i D2 zijn waardoor i D12 < i D14 . De spanning van de tak in de latch
waar de grootste stroom door loopt zal hoog worden. Hierdoor zal tis hoog
en VR laag worden als tllD positief is. De uitgang van de comparator wordt
dan hoog.

Vw is in Philpac 1 termen gedefinieerd als:

tlw = pulse(-2.5,1ml,45n,In,44n,In,90n).

Dit betekent dat VID gedurende 45ns -2.5 volt is, in Ins stijgt naar I milli
volt, dit gedurende 44ns blijft en vervolgens weer in Ins daalt naar -2.5 volt.
Dit wordt herhaald met een periodetijd van 90ns. Voor de klokspanning

1 PHILips Package for the Analysis of Circuit.s: Analyse en simulat.ie prognmma voor
elektronische schakelingen .'
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Vp van de latch geldt:

Vp = sinsq(5,0,8n,5n,21.5n,5n,45n).

De klok wordt dus 8ns na het veranderen van de ingangsspanning in 5ns °
volt. Na 21.5ns zal de klok weer in 5ns stijgen naar 5 volt. De periodetijd
bedraagt 45ns(/ielolc ~ 22.5MHz). Gedurende beide nivo's van VJD zal er
een klokpuls komen waardoor een vergelijking wordt uitgevoerd. Voor de
klok is een "sinsq" model genomen. Bij dit signaal is in tegenstelling tot
het "pulse" signaal de afgeleide van de spanning kontinu. Dit is een betere
modellering van een werkelijk kloksignaaI.

In figuur 45 zijn nu V+ en Vs voor de 5 "case" kombinaties te zien. De
bijbehorende uitgangsspanning vQ is te zien in figuur 46. Voor VID =
2.5V (v+ = IV) is Vs in aIle gevaIlen ° volt. VQ wordt ook voor aile
gevaIlen °volt. Dit is korrekt. Zodra VID naar 1 millivolt stijgt wordt Vs

niet voor aIle gevaIlen hoog waardoor vQ ook niet hoog wordt. De com
parator voldoet dus niet aan de specifikaties.

De snelheid kan vergroot worden door Vs en VR niet naar Vss te trekken
maar kort te sluiten. Hierdoor zuIlen Vs en VR een zekere spanning be
houden waardoor de capaciteiten van de latch niet van °volt af opgeladen
hoeven te worden. Om dit te realiseren worden M 17 en M I8 verwijderd en
wordt M 17 opnieuw tussen Vs en VR aangebracht. De W /L van deze most
moet niet te klein zijn omdat anders de gd~ van de most te klein is. Hierdoor
worden Vs en VR niet goed kortgesloten. Daarom is een W /L van 100/1.6
gekozen. De voorgaande simulatie is nu nog een keer uitgevoerd.

In figuur 47 en figuur 48 zijn weer de resultaten te zien. Deze zijn slechter
geworden omdat nu nog maar in 2 gevaIlen vQ hoog wordt als VI D = 1mV.
De comparator is weI iets sneller geworden: 1.5ns als voor n- en pmosten de
"typical case" geldt en 0.5ns als voor n- en pmosten de "best case" geldt.
Dit betekent dat de comparator nu maximaal 7% sneller is geworden.

Er kunnen 2 oorzaken zijn voor de onjuiste output van de com~arator:

1: A ilatch is nog niet volledig ingesteld
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vs(\') :
2: n:typ, p:typ,
3: n:worst, p:worst,
4: n:worst, p:best~
6: n:best, p:worst,
6: n:best, p:best,

1: t'+ (\')

3.6000
3501

3.cOOO

2.BOOO

2."000

2.0000

1.6000

1.2000

1.0

800.00.

- - - - - --
.

1
5/ (6

2

1

-

. If(r-.
1.2.3.4.5.6 ~

...- ~
-.

6.5000

5.5000

".'5000

3.5000

2.5000

1.5000

500.0011I

-500.0011I

0.0000 40.000n BO.OOOn 120.00n ~ ~(8)

Figuur 45: Tijdresponsie van de comparator; vs(t), (11_ = 3.5V).
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VQ(V) :
2: n:typ, p:typ,
3: n:worst, p:worst,
4: n:worst, p:best,
6: n:best, p:worst,
6: n:best, p:best,

3.bOOO
3501

3.~000

2.eooo

2.~000

2.0000

1. bOOO

1.2000

1,0

800.0011

- - - - - r-

2

6~.~ .

. .
1 1

6 2

6

.
1345 34

b,')OOO

').'5000

~.'5000

3 '5000

02.'5000

1.'5000

500.ClOm

-500.00m

0.0000 ~O.OOOn eO.OOOn 120 DOn - T(s)

Figuur 46: Tijdresponsie van de comparator; vQ(t).
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vs(V) :
2: n:typ, p:typ,
3: n:worst, p:worst,
4: n:worst, p:best,
6: n:best, p:worst,
6: n:best, p:best,

.3.bOOO
3501

.:1. .2000

2.8000

2.4000

2.0000

1. flOOO

1.2000

1.0

800.0011

. - - - - - r-

6/ ~

1
1

1/

~ - 5
~

7\ """'I ~
itJo;1

~A1 ~
1 \Y

tl 'ioor

4. 'iOLl

.: 'iOO,'

':'.'iOOl

1.'i000

5uO.00!ll

-500.00111

0.0000 40.000n &0 (lOOn 120(l0'1 --+ T(s)

Figuur 47: Tijdresponsie van de veranderde comparator; vs(t) .

..
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VQ(V) :
2: n:typ, p:typ,
3: n:worst, p:worst,
4: n:worst, p:best,
6: n:best, p:worst,
6: n:best, p:best,

~.bOOO

3.501

3.~000

~.BOOO

2.<4000

2.0000

1. bOOO

1.~000

1.0

aOO.ClOm

- - - - -
.

6 6
1 2 2

1 -

.

1,2,3,4,5,6 j 345 1,2.3.<4.5,6

b 'iLiOO

,'i000

l.'iOCQ

500 CO~

-500. ClOIJj

0.0000 <40.000'1 BO.(lOOn

Figuur 48: Tijdresponsie van de veranderde comparator; tlQ(t).
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als de latch geklokt wordt,
2: A£ICltch is te klein om een juiste beslissing te nemen.

In geval 1 zal de comparator weI werken als de latch later geklokt wordt.
Hierdoor zal de vertragingstijd van de comparator toenemen. Dit zal echter
voor geval 2 geen oplossing bieden. Om in geval 2 een juiste beslissing te
nemen zal gm van de ingangsmosten groter moeten worden. Dit kan door
W /L en de biasstroom hiervan te vergroten. Dit heeft echter tot gevolg dat
.6£ICltch zich sneller zal instellen. Gekozen is daarom om de klokvertraging
gelijk te houden en W/L en de biasstroom van de verschiltrap te vergroten
totdat de comparator weI voldoet.

Van een aantal mosten is de kanaallengte ongeveer gelijk aan de minimale
kanaallengte (1.6jlm). Dit is nadelige voor een lage offset. Door de sym
metrische opbouw van de comparator heeft deze geen systematische offset.
De offset wordt dus geheel bepaald door de matching van de mosten bin
nen de transistorparen. Indien de kanaallengtes gelijk worden gekozen aan
3 maal de minimale kanaallengte dan zal de offset klein blijven. In de ver
schiltrap zijn daarom de kanaallengtes van aIle mosten vergroot naar 5jlm.
Door de versterking van de verschiltrap zal de offset van de paren in de
overige trappen minder tot de totale offset bijdragen. De W/L van deze
paren hoeft dus niet vergroot te worden.

W/L van M 1 en M 2 is vergroot van 40 naar 60. De kanaalbreedte wordt dan
300jlm. Indien W/L nog verder vergroot wordt worden de afmetingen van
deze mosten erg groot. Hierdoor kan de afmeting van de gehele compara
tor te groot worden waardoor het gehele mediaanfilter niet meer op de chip
past. Voor de stroomspiegel M3 - M6 en de stroombronnen M.. , M s en M 7

is W/L = 40/5 gekozen. De W/L van de latch mosten is vergroot tot 20/3.
Hierdoor zal de offset minder worden en de snelheid groter. Vervolgens zijn
de waarden van VB/AS gezocht waarvoor de comparator voor aile "case'"
kombinaties volgens voorgaande simulatie voldoet. Aan de hand hiervan is
een spanningsdeler berekend bestaande uit een n- (M18 ) en pmost (M8 ) die
de spanning VB/AS maakt. Het nu verkregen schema is te zien in figuur 49.
De hierin aangegeven stromen gelden voor de typical case paran;-leters voor
beide types mosten. .
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VI' (1)

IU1J eu

W" Cll

Figuur 49: Schema van de comparator met nieuwe W /1.

In figuur 50 is de tijdresponsie van de eerder beschreven simulatie te zien.
De grootste tijdvertraging wordt verkregen bij de worst case parameters
voor beide types mosten. Deze bedraagt dan:::::: 19.5ns. In figuur 51 en
figuur 52 is de tijdresponsie te zien bij een voedingsspanning van respek
tievelijk 4.5V en 5.5V.

De invloed van de temperatuur is te zien in figuur 53 en figuur 54. In
iedere figuur is de case van 1 type most typical gekozen. De case van het
andere type most is samen met de temperatuur gevarieerd. Uit de figuren
blijkt dat de snelheid het grootst is voor de best case parameters met de
laagste temperatuur. De snelheid is het kleinst voor de worst case param
eters bij de hoogste temperatuur.

7.3.3 Bepaling van de common mode range

Om de common mode range te bepalen moet bekend zijn voor welke waarde
van flilatch de latch een juiste beslissing neemt. Dit is met simulaties onder
zocht. De stroom in de takken van de latch wordt door 2 stroombronnen is
en iR bepaald. In figuur 55 zijn Vs en de klokpuls te zien als is = 150.1jlA
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VQ(V) :
2: n:typ, p:typ,
3: n:worst, p:worst,
4: n:worst, p:best,
6: n:best, p:worst,
6: n:best, p:best,13_ !!-+lY)

36000
3.501

3.2000

2.8000

2.4000

2.0000

1.6000

1.2000

1.0

800.0011I

- - - ..-

18.5ns ..
r 'I

I
I rt, I

\- I

1'6.4.2.5.3I
\I

!
!

I ~: I
1 1

I I I
I ..
I

I I I I
I \6.4.2,5,3
I

i
I

\

I i

l~1.2.3.4,5,6
I

I
l 19.5ns J
,

6.5000

5.5000

4.5000

3.5000

2.5000

1.5000

500.00a

-500.0011I

0.0000 40.000n eo.OOOn 120.00n ~ ~(8)

Figuur 50: Tijdresponsie (nieuwe W jL).
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VQ(V) :
2: n:typ, p:typ,
3: n:worst, p:worst,
4: n:worst, p:best,
6: n:best, p:worst,
8: n:best, p:best,

C. '5000 .

1.'5000

3.'5000

2.0;000

'iC0.001II

-500,0011I
5

ivsup·... 5V - - - - -20NS

r II
!

- 64.2.5.3 \

;
!

I

6,4.2.5.3
1

1 1

2.3 ".5.6 "1 I

I I

r 20N -.,

2.901
2.8000

2 ...000

2.0000

1.&000

1.2000

0.9
800.0011I

0.0000 80.000'1 120.00'1 --+ T{s)

Figuur 51: Tijdresponsie (nieuwe W/L) voor VDD = 4.5V.
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VQ(V) :
2: n:typ, p:typ,
3: n:worst, p:worst,
4: n:worst, p:best,
6: n:best, p:worst~

6: n:best, p:best,

I- - - - - ,...-

Vsup-5.'iV

I 177NS

~

4 3

!
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1 1
1

I
..3

2.34.5.6,
I ;

~.(l000
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3 bOO(l

3.2000

2.8000
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2.0000

1.bOOO

1.2000
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800.001\1

(1.(10(10 ~O (lOOn 80 (lOOn
H.7NS

120 OOn --+ T( 8)

1.5000

b.'5000

'5.'5000

~.'5000

3.'5000

2.'5000

1. '5000

'500 (lOm

-50C.00m

Figuur 52: Tijdresponsie (nieuwe WILl voor VDD = 5.5\1.
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VQ(V), n : typ :
2: p:tyP, T = 25°C
3: p:worst, T _ 25 c C
4: p:worst, T = 85°C
6: p:best, T _ DOC
6: p:best, T _ 25°C
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!500.00.

-500.001D

Figuur 54: Temperatuur afhankelijkheid van de tijdresponsie.
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en iR = 150j.lA. Vs zou in dit geval voor aile cases hoog moeten worden.

vs(V) :
2: n:typ, p:typ,
3: n:worst, p:worst,
4: n:worst, p:best,
5: n:best, p:worst,

1: vp(V) 6: n:best, p:best,

'),(1(\(\0

<4.0(\(\0

,

4,2.6

'.5.0000

<4.0000
I

6,2.4 \

.3.0(\00 .3.0000

(\.0000

2.001'0 2.0000
34
2
56

1.0000 1.0000

0.(\000

(1.(\00(\ 10.(\000n 20.(\0(\'1 .30.000'1 <40.000n - T(s)

Figuur 55: Tijdresponsie van de latch voor b.ilalch = O.lj.lA.

Dit is niet het geval. Voor is = 150.2j.lA is dit echter wei het geval. Dit is te
zien in figuur 56. Uit overige simulaties blijkt dat de latch voer iR ~ 50j.lA

en b.ilalch ~ O.2j.lA een juiste beslissing neemt. Voor de transkonduktantie
van de ingangsmosten geldt dan gm = lOOnA/rnV. In tabel 2 is b.ilalch als
funktie van VCM(V) voor de verschillende case kombinaties te zien. Hierbij
geldt VID = 1mV en iR,s > 50j.lA. :
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1: vp(V)

5.0000

".0000

3.0000

2.0000

1.0000

0.0000

0.0000

34
2
56

10.0000n 20.0001'1 30 OOOn

6.5.2.4.3

vs(V) :
2: n:typ, p:typ,
3: n:worst, p:worst,
4: n:worst, p:best,
6: n:best, p:worst,
6: n:best, p:best,

5.'5000

1
".'5000

3.'5000

2.'5000

1.'5000

500.0011I

"O.OOOn ~ 1'(8)

Figuur 56: Tijdresponsie van de latch voor ~ill1tc~:::::--.2.2IlA.
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Uit deze tabel voIgt dat ~ilatch 2: 0.21-tA voor VCM = 3.4V. Dit wordt

Tabel 2: ~ilo.tch als funktie van VCM .

VCM ~ilo.tch(I-tA); casen, casep
(V) t,t w,W w,b b,w: b,b

3.3 0.34 0.22 0.46 0.23 i 0.48
3.4 0.31 0.20 0.43 0.20 0.45

-
3.5 0.28 0.16 0.40 0.16 0.42
3.6 0.24 0.12 0.37 0.12 i 0.38
3.7 0.20 : 0.04 0.33 0.04 : 0.34

dus vCM(max).

VcM(min) wordt bepaald uitgaande van vergelijking (17) en (19). In tabel
3 is de waarde voor vGs9(min) voor de verschillende cases berekend. Uit
deze tabel voIgt vGs(min) = 0.92V. Samen met VT1 (min) = -0.91V en
VG9 = 2.5V geeft dit vCM(min) = 0.67V.

De common mode range is bij een voedingsspanning van 5 volt dus gelijk

Tabel3: Berekening vGs9(min).

casen, /30 I Vr iD(min) I vGs9(min)
casep I-tA/V2 I V I-tA ! V

t,t 82.81 0.76 140.7 • 1.11
w,w 74.6 I 0.93 94.5 i 1.23

- ----+--
w,b 74.6 I 0.93 147.6 1.31

_.._-- ---

b,w 90.9 I 0.6 131.7 0.12
b,b 90.9 I 0.6 204.1 0.92

..
aan 2.73 volt. Voor een voedingsspanning van 4.5 volt wordt de common
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mode range dan 2.23 volt. Dit is door middel van simulaties geverifieerd.
Hiermee is de common mode range voldoende groot voor de ingangssig
nalen.

7.3.4 Berekening van de offsetspanning

Recentelijk onderzoek [10] heeft geleid tot een methode om de offsetspan
ning van mostparen te berekenen. Hierbij wordt uitgegaan van een gaussis
che verdeling van de stroom door een most. Deze verdeling wordt bepaald
door de gemiddelde stroom i D en de standaard deviatie u(iD ). Uitgaande
van het klein-signaal model geldt id = gmvw Dit betekent:

Voor de standaard deviatie van i D kan worden afgeleid:

Met (3) wordt dan gevonden:

aiD vbT lD

a/h 2 fiT

aiD = -(3T(VGS - VT ) = -J2{3TiDaVT

Voor de standaard deviaties uit (20) geldt (zie [10]):

Pn{3T
U({3T) = 100JWL

u(~ ) -. PYT
T - 1000JWL

(20)

(21 )

(22)

(23)

(24)

Hierin worden W en L opgegeven in j.Lm, {3T in AjV 2
, PVT in mVj.Lm en

P~T in %j.Lm. Dit alles invullen in (20) levert:

(P f.I )2(')2 (P, )22 • ~TfJT lD YT 2{3 .~

u (tD) = 100JWL (3T + 1000J"-;-i Ttl)
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De parameters PYT en PpT zijn afhankelijk van het type most en zijn exper
imenteel bepaald. Hierbij werd echter een 2.5p,m CMOS proces gebruikt.
Voor een pmost geldt in dit proces PYT = 35mVp,m en PPT = 3.1 %p,m.
Voor een nmost geldt PVT = 30mV p,m en Pn = 2.1%p,m. De waarden van
deze parameters zullen voor het hier gebruikte 1.6p,m proces kleiner zijn.
De hier uitgevoerde berekening geeft dus aIleen maar een indikatie van de
grootte van de offsetspanning. Deze berekening gaat als voIgt. Als voor
de verschiltrap M 1 en M 2 geldt iDl = iD + u(iD ) en i D2 = iD - U(iD) dan
geldt Vas = u(iD)/gm' De offsetspanning veroorzaakt door de overige trap
pen wordt op dezelfde manier berekend. In tabel 4 is de uitkomst te zien.
Dit geldt voor de typical case parameters voor beide types mosten. De
offsetspanning van de kaskodetrap is hierin niet vermeld. Deze is immers 0
volt omdat de stromen door deze mosten niet door de mosten zelf bepaald
worden. Voor de transkonduktantie van M 1 en M 2 geldt gm = 487 .9p,A/V.

De totale offsetspanning wordt verkregen door de offsetspanningen veroor-

Tabel4: Berekening offsetspanning.

most- W I L /3T lD I PPT i PVT u(iD ) Vas
paar /Lm I p,m mA/V 2 /LA : %p,m . mV p,m /LA mV

1-2 300 I 5 1.207 97.6 I 3.1 I 35 0.446 1
4-5 40 i 5 0.480 238.1 2.1 I 30 1.01 2.1

15-16 20 3 0.397 144.6 l 2.1 ! 30 1.37 2.8,

11-12 20 2.6 0.135 141
I

3.1 I 35 1.12 2.3
13-14 I !

zaakt door de verschiIlende trappen kwadratisch op te teIlen. Deze wordt
dan Vas ~ 4.3mV. Daarmee voldoet de comparator ook aan de eis voor de
offsetspanning.

7.4 Konklusies

Voor deze comparator geldt voor alle cases en O°C ::s temperattlur :::s 85°C
dat tprop :::s 20ns. De common mode range is groter dan 2.2 volt. De off-
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setspanning is kleiner dan 4.3 millivolt. Riermee voldoet deze comparator
dus aan de specifikaties.

De bij de simulaties gebruikte procesparameters bleken bij de produktie
niet haalbaar te zijn. Dit resulteerde in een lagere maximale snelheid van
de geteste schakelingen. Na verschillende proeven zijn daarom nieuwe pa
rameters vastgesteld. Dit betekent dat deze comparator ook langzamer zal
zijn. Indien de comparator nu te traag wordt dan kan dit opgelost worden
door de biasstromen van de comparator te vergroten. Ret lijkt in ieder
geval altijd mogelijk de comparator aan de specifikaties te laten voldoen.
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8 Opbouw van de logfka

Voor het bepalen van de rang van het nieuwe monster moet de rangorde
van de reeds opgeslagen monsters bekend zijn. Er is dus een stuk geheugen
nodig. Voor een 11-punts mediaanfilter bestaat dit uit 11 4-bits registers.
De registers kunnen op 2 manieren georganiseerd worden.

De eerste manier is volgens slotorde. Bij iedere sample/hold hoort dan een
vast register dat de rang van het opgeslagen monster bevat. De rang geeft
hierbij aan hoeveel monsters uit het venster een kleinere waarde hebben.
Uit het algoritme blijkt dat aileen de rang van de monsters met een waarde
tuusen die van het oude en nieuwe monster in verandert. Deze monsters
zullen dus bepaald moeten worden. De inhoud van de bijbehorende regis
ters moet 1 verlaagd worden indien het nieuwe monster groter is dan het
oude monster. Indien het nieuwe monster kleiner is dan het oude monster
dan moet die inhoud 1 verhoogd worden. De rang van het nieuwe monster
wordt gelijk aan het aantal comparator uitgangen die hoog zijn. Hierop
moet de correctie voor de offsetfouten al toegepast zijn. Bet register dat
de rang 5 (N -1/2) bevat hoort bij de sample/hold met de mediane waarde.

De tweede manier is volgens rangor<!~. Bierbij heeft ieder register een vaste
rang. De inhoud van een register is het nummer van de sample en hold (slot)
die het monster met die rang bevat. Indien de rang van een monster ver
andert dan moet het slotnummer naar een ander register getransporteerd
worden. Hiertoe worden de registers tot een ketting samengevoegd zodat
het transport uit schuifoperaties tussen een aantal registers bestaat. Zo
dra de rang van het nieuwe monster bepaald is, wordt het register met deze
rang geladen met het slotnummer van het nieuwe monster. Dit slotnummer
wordt bij gehouden door een teller (slotcounter). Bet register met rang 5
geeft het slotnummer van het slot die de mediane waarde bevat.

Voor beide manieren is nu met een "e" -achtige taal beschreven wat er
moet gebeuren.

Er is gekozen voor implementatie van de logica volgens rangorde. Op deze
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{array van de registers}
{opgeslagen monsters}
{comparator outputs}
{bepaal de comparator outputs}
{currentslot is slotnummer nieuwe monster}
{geval I}

Algoritmebeschrijving volgens slotorde.

slot[II ];
sample[ll];
compare[ll ];
compare(in);
sample[currentslot] = VIN

if (compare[currentslot] == H)
{
less = 0;
for (n=O;n<IO;n++)

if (compare[n] == h && slot[n] > less)
less = slot[n];

for (n=O;n<ll;n++)
if (slot[n] <= less && slot[n] > slot[currentslot])

slot[n] -= 1;
else {geval 2}

{
less = 0;
for (n=O;n<ll;n++)

if (compare[n] == I && slot[n] < less)
less = slot[n];

for (n=Ojn<ll;n++)
if (slot[n] >= less && slot[n] < slot[currentslot])

slot[n] += Ij
}

for (n=O;n< ll;n++)
if (slot[n] == 5)

VOUT = sample[n];
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{array van de registers}
{opgeslagen monsters}
{comparator outputs}
{bepaal de comparator outputs}
{currentslot is slotnummer nieuwe monster}
{geval I}

Algoritme beschrijving volgens rangorde.

rank[ll];
sample[ll];
compare[ll];
compare(in);
sample[currentslot] = VIN

if (compare[currentslot] == H)
{
newrank = 10;
for (n=0;n<10;n++)

{
if (rank[n] == currentslot)

currentrank = n;
if (compare[ranklnll == h && n < newrank)

newrank = n;
}

for (n=newrank;n<currentrank;n++)
rank[n+1] = rank[n];

rank [newrank] = currentslot;
}

else {geval 2}
{
newrank = 0;
for (n=Oin<ll;n++)

{
if (rank[n] == currentslot)

currentrank = n;
if (compare[rank[n]] == 1&& n > newrank)

newrank = n;
} for (n=currentrank;n<newrankin++)
rankIn] = rank[n+1];

rank[newrank] = currents lot;
}

VOUT = sample[rank[5]];
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manier is immers vrij eenvoudig de rang van het oude monster te bepalen.
Dit kan door gebruik te maken van een associatief geheugen. Bij dit type
geheugen wordt geen adres maar datum aan de ingang aangeboden. Iedere
geheugencel bevat een comparator die het aangeboden datum vergelijkt
met het opgeslagen datum. Indien deze gelijk aan elkaar is, dan wordt de
uitgang van de comparator hoog. Als dus aan de ingang het slotnummer
van het oude monster wordt aangeboden, dan wordt de comparator van
het register die dit slotnummer bevat hoog. Uit de comparator outputs
wordt de rang van het nieuwe monster bepaalt. Door de bekende rangorde,
vastgelegd door de volgorde van de registers, zijn nu de registers bekend
waar een operatie op uitgevoerd moet worden.

Bij logica volgens slotorde is de rangorde van de monsters niet volgens een
vaste volgorde opgeslagen. Dit maakt het bepalen van de monsters met een
waarde tussen die van het oude en het nieuwe monster in ingewikkelder.
Bovendien is het op deze manier moeilijker om uit de registers te bepalen
welk monster de mediane waarde heeft. Vandaar de keuze voor implemen
tatie volgens rangorde.

Aan deze manier kleeft echter ook een nadeel. De comparator outputs
behoren bij een vast slot. Omdat de slotnummers hiervan niet in een vast
register zijn opgeslagen, ligt dus ook niet vast bij welk register een compara
tor output hoort. Dit is echter weI noodzakelijk om de operatie die op het
register uitgevoerd moet worden te kunnen bepalen. Met een multiplexer
kan de comparator output die bij een register hoort geselekteerd worden.

In figuur 57 is een blokschema van de logika te zien voor een 5-punts medi
aanfilter. Hierin heeft het bovenste register de hoogste rang. De "control"
blokken bepalen de operatie die op ieder register uitgevoerd moet worden.
De interaktie tussen de blokken is voor de korrektie van de offset fouten van
de comparators. De "slotcounter" bepaalt in welke slot het nieuwe monster
opgeslagen moet worden.

Er zijn nu 4 operaties op ieder register mogelijk:

1. HOLD; de inhoud van het register blijft hetzelfde,
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Figuur 57: Blokschema van de logika volgens rangorde.
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2. SHIFT UP; de inhoud van het register met een rang lager wordt
geladen,

3. SHIFT DOWN; de inhoud van het register met een rang hoger
wordt geladen,

4. LOAD; de waarde van de slotcounter wordt in het register geladen.

Welke operatie uitgevoerd moet worden wordt bepaald door R en en C~.

Hiertoe wordt van de outputs R en eerst een thermometer kode R~n gemaakt.
Uitgaande van Rei = H geldt dan R~n = H als n > i. De booleaanse
vergelijking hiervoor is:

n

R~n = LRei
i=O

Deze thermometer kode geeft dan aan welke registers een rang hebben die
lager is dan de rang van het oude monster.

De outputs van de comparators C~ vormen in principe ook een thermome
ter kode. Door de offset van de comparators kunnen hier echter fouten in
optreden. De korrektie methode hangt af van de rang van het nieuwe mon
ster ten opzichte van het oude monster. In geval 1 (Rangnew ;::: Rangold)
geldt:

n

CI" = ~C'n L I

i=O

Indien CI~ nu hoog is, dan is CI:' met i > nook hoog. In geval 2
(Rangnew < Rangold) geldt:

N-n

C2" = II C'n I

i=N

Als C2~ nu hoog is, dan is C2:' met i < nook hoog. In geval 1 is CI~ hoog
als de waarde van het monster dat bij deze comparator output hoort lager
is dan de waarde van het nieuwe monster. In geval 2 is dat net andersom.

In tabel 5 is nu weergegeven welke operatie uitgevoerd moet y.'orden bij
een bepaalde kombinatie van R~n en CX~ (ll-punts mediaanfilter).

92



Tabel 5: Bepaling registeroperaties.

Reg. Rangnew ? Rangold Rangnew < Rangold

no. R~n Gl" oper. R~n G2" oper.n n

0 L L HOLD L H HOLD
1 L L HOLD L H HOLD
2 L H LOAD H H SHIFT UP
3 L H SHIFT DOWN H H SHIFT UP
4 L H SHIFT DOWN H H SHIFT UP
5 L H SHIFT DOWN H H SHIFT UP
6 H H SHIFT DOWN I H H LOAD
7 H H HOLD IH L HOLD
8 H H HOLD tH L HOLD
9 H H HOLD H L HOLD
10 H H HOLD H L HOLD

GEVAL 1 I GEVAL 2

Om de benodigde control inputs voor de registers te bepalen moet eerst
de configuratie van de registers bepaald worden. Deze is te zien in figuur
58. Een register bestaat uit 4 D-fiipfiops. Aangezien de registerdata in 2
richtingen in de registerketting moet schuiven bevat ieder register 2 bidi
rectionele poorten Pu en PD. Via poort PL kan de data van de slotcounter
geladen worden. Door de comparator wordt de slotcounterdata vergeleken
met de uitgangen van de fiipflops. Indien de enable ingang van de fiipflops
hoog is zal op een klokpuls de data op de d-ingang ingeklokt worden. Dit
zal gebeuren indien de S(hift)/H(old) of LOAD ingang hoog is. Van welke
poort de data komt hangt afvan de D(own)/U(p) en LOAD ingang. Indien
de LOAD ingang hoog is, dan zijn de poorten Pu en PDdisabled. Poort PL

is dan enabled waardoor de slotcounter data zal worden geladen. Dit is dus
een LOAD operatie van het register. Indien LOAD laag is zijn de poorten
Pu en PD enabled. Pu en PD fungeren als ingangspoort als de "io" ingang
van de poort hoog is. Nu is hier iopu = DIU en iopu = DIU waardoor P[1
als ingangspoort en PD als uitgangspoort zal werken als DIU hoog is. Er
vindt dan een SHIFT DOWN operatie plaats. Als DIU laag is ~al dan een
SHIFT UP operatie plaatsvinden. •
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Figuur 58: Blokschema van de registers.
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Ieder register heeft dus 3 control inputs. Hiervan kunnen uit tabel 5 de
booleaanse funkties bepaald worden. Er blijkt dat de schuifrichting bepaald
wordt door de rang van het nieuwe monster ten opzichte van het oude mon
ster. Dit laatste wordt gegeven door de output van de comparator behorend
bij het slot waarin het nieuwe monster wordt opgeslagen. Met deze output
kunnen dus de 2 gevallen onderscheiden worden. Deze output wordt verder
Cold genoemd. Deze kan met een multiplexer door de slotcounter output
geselekteerd worden. Voor DIV wordt dus gevonden:

Voor een shift operatie moet SIH hoog worden. In geval 1 moet register n
een shift operatie uitvoeren indien R~n-l laag en Cl~_l hoog is. In geval 2
moeten daarvoor R~n en C2~ beiden hoog zijn. De booleaanse vergeIijking
voor SIH wordt dan:

51 Hn = Cold' Cl~_l . R~n-l + Cold' C2~ . R~n

Er moet in beide gevallen een load operatie plaatsvinden waar C~ van
waarde wisselt. De booleaanse vergelijking voor LOAD wordt dan:

LOADn = Cold . Cl~_l . Cl~ + Cold . C2~ . C2~+l

Tot nog toe is uitgegaan van een reeds bekende rangorde van de mon
sters. Deze zal bij het insehakelen van het filter eehter niet aanwezig zijn.
Tevens zal voor iedere nieuwe beeldlijn opnieuw met het mediaanfilter pro
ces gestart moeten worden. Het filter zal dus steeds geinitialiseerd moeten
worden. De signaalprocessing van de sensor levert hiertoe iedere keer als
een nieuwe beeldlijn start een startpuls. Dit initialisatieproees vindt plaats
totdat aile registers de eerste keer gevuld zijn. Pas dan is de eerste mediane
waarde bepaald en geeft het filter een output signaal.

De registers worden van boven naar beneden vol geschoven. Dit betekent
dat er aileen shift down operaties plaats moeten vinden. Gedurende het
initilisatie proees wordt daarom DIV hoog gemaakt. Dit gebeurt door een
SR-fiipflop door de startpuIs te setten. Zodra het initialisatie proees klaar
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is moet deze flipflop weer gereset worden. Dit gebeurt door het reset sig
naal voor de slotcounter. Als aile slots gevuld zijn moet deze teller immers
gereset worden om het oudste monster in het venster te vervangen door
een nieuw monster. Door een demultiplexer wordt Cl~ van het nog niet
geladen register met de hoogste rang hoog gemaakt.

Stel nu register 0 tot en met register i zijn reeds geladen. Het nieuwe
monster wordt opgeslagen in slot i +1 • Deze waarde zal nog niet in de regis
ters 0 tot en met i opgeslagen zijn. Er geldt dus R~n = L voor 0 ~ n ~ i.
Door de demultiplexer wordt Cl~'+l = H. De register operaties voor de
registers 0 tot en met i+l worden volgens de eerder gegeven booleaanse
vergelijkingen bepaald. Indien het nieuwe monster vergeleken met de reeds
opgeslagen monsters de kleinste waarde heeft, dan wordt het slotnummer
in register i+1 geladen.

Iedere keer als er een nieuwe beeldlijn begint moet de slotcounter gere
set worden. Aangezien de teller synchroon moet tellen, moet de reset ook
synchroon zijn. Tijdens de eerste klokpuls zal dan de reset ingang hoog
moeten zijn. Dit gebeurt door een SR-flipflop die door de startpuls geset
wordt. Op de eerste klokpuls wordt de teller dan gereset evenals de SR
flipflop.

In figuur 59 is het schema van de control blokken weergegeven voor een
3-punts mediaanfilter. De klokingangen van de registers, de slotcounter
en de comparators worden door dezelfde klok gestuurd. Deze klok heeft een
zodanige vertraging ten opzichte van de pixelklok dat de vertraging tussen
het stabiel worden van het ingangssignaal van de comparator en de klokpuls
hiervan voldoende groot is. In figuur 60 is het timing diagram van de logika
weergegeven. Hierin worden de DIV, SIR en LOAD inputs van de registers
aangeduid met "control inputs". Zodra de register outputs stabiel zijn kan
het monster met de mediane waarde naar de uitgang bemonsterd worden.
Hierna kan pas het nieuwe monster opgeslagen worden. Ret oudste mon
ster dat dan vervangen wordt kan immers de bepaalde mediane waarde zijn.

Volgens het beschreven circuit met het bijbehorende timingdiagram lijkt
het mogelijk om binnen 44.4ns een nieuwe mediane waarde te bepalen.
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Figuur 59: Schema van de control blokken van de registEj,rs.

97



klok

slot
counter

registers

R'cn

MUX C'n

compa
rators

C1".C2"

control
Inputs

SnIt)

Tn(t)

<20 ns ~I

<.44.4 ns ~I

Figuur 60: Timing diagram van het mediaan~lter.
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9 Konklusies

Ret toepassen van mediaanfilter interpolatie in de signaalprocessing van
beeldsensoren geeft een duidelijke verbetering van het beeld. De "color
fringes" worden zodanig onderdrukt dat ze niet meer opvallen. Rierbij
geeft ll-punts mediaanfiltering het beste resultaat. Indien de vensterlengte
groter wordt gekozen zal de onderdrukking van de "color fringes" nog beter
worden. Er worden dan echter ook zichtbare details uit het beeld gefilterd.

Door de bemonsteringsfrekwentie van 22.5 megaherz van de sensor moet het
te gebruiken mediaanfilter binnen ~ 44.4ns een mediane waarde bepalen.
Indien het mediaanfilter geimplementeerd wordt volgens het hier beschreven
circuit lijkt dit haalbaar.

Inmiddels wordt door LSI logic een digitaal "rank value filter" (type L64220)
op de markt gebracht, die werkt op klokfrekwenties tot 20 megaherz. Dit
filter kan van een aantal monsters het monster met een willekeurig in te
stellen rang, dus ook het monster met de mediane waarde, selekteren. Ret
venster kan zowell- als 2-dimensionaal zijn. De vensterlengte is in te stellen
van 64 x 1 tot 8 x 8. Door de vele instel mogelijkheden is dit een komplexe
chip. Ret is daarom te verwachten dat het in de nabije toekomst mogelijk
is om een digitaal ll-punts mediaanfilter te implementeren dat werkt tot
klokfrekwenties van 22.5 megaherz.

..,
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