
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Een ruisreduktiesysteem voor videosignalen met een lage signaalruisverhouding

Herrmann, J.

Award date:
1984

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/e96ff0ea-6372-4b8e-a4d1-284563e29845


TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK

VAKGROEP ELEKTRONISCHE BOUWSTENEN EEA

ZEN RUISREDUKTIESYSTEEM

VOOR VIDEOSIGNALEN ~.ET EEN

LAGE SIGNAALRUISVERHOUDING

door J. Herrmann

Verslaq van het afstudeerwerk uitqevoerd bij

het Philips Natuurkundiq Laboratorium te Waalre

van 12 september 1983 tot 3q augustus 1964.

Afstudeerhooqleraar

Beqeleider Philips

Prof. Dr. F.M. Klaassen

Ir. M.J.M. Pelqrom

De afdelinq der elektrotechniek van de Technische Hoqeschool

Eindhoven aanvaardt qeen verantwoordelijkheid voor de inhoud

van stage- en afstudeerverslagen.



- 1 -

SAMENVATTING \

Het telev1s1ebeeld van een Scanning Electron Microscope (SEM) heeft

veelal een signaal-ruis verhouding die te slecht is om details in het

preparaat waar te nernen.

01t verslag beschrijft het ontwerp en de bouw van een

ru1sreduktiesysteem voor stilstaande beelden, met een maximale

s1gnaal-ruis verhoud1ngsverbeter1ng van 42 dB. H1ertoe wordt gebru1k

gemaakt van een 20-b1ts breed ser1eel geheugen en een recursief

f1lter. Ten einde de s1gnaal-ruis verhoud1ng zo snel mogelijk te

verbeteren, worqt de filterfaktor afhanke11jk van het beeldnummer

aangepast.

Het gerea11seerde apparaat heeft de volgende mogelijkheden:

- De f1lterfaktor 1s instelbaar tussen 1 en 2-~, overeenkomend met

een ru1sredukt1e van 0 tot 42 dB.

Het rUisreduktieproces kan op elk willekeurig moment opnieuw worden

gestart om b1j verander1ng 1n het beeld de wachttijd te verkorten.

- Een gefilterd beeld kan worden bewaard in het beeldgeheugen en

b11jft dan op een tweede monitor z1chtbaar. 01t kopiebeeld is

verder onafhanke11jk van het ingangsbeeld of het ru1sreduktie

proces.

- Het f1lterproces kan worden gestopt waarna het beeld n1et meer

verandert. Het gef1lterde beeld kan nu worden bestudeerd, zonder

dat het preparaat verder wordt gescand.

- Beelden met een laag kontrast kunnen worden _gesommeerd om het

kontast te verhogen.

- Twee beelden kunnen van elkaar worden afgetrokken om eenvoud1g

versch111en waar te kunnen nemen.
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VOORWOORD

Dit verslag is het schriftelijk deel van mijn afstudeeropdracht voor

het verkrijgen van het ingenieursdiploma van de afdeling der

Elektrotechniek aan de Technische Hogeschool te Eindhoven. Het

afstudeerwerk is uitgevoerd in de periode van 12 september 1983 tot

30 augustus 198~ op het Philips Natuurkundig Laboratorium te Waalre,

in de groep van Ir. van Kessel. In deze leerzame periode heb ik van

vele mensen goede adviezen en hulp gekregen, waarvan ik er een paar

met name wil noemen.

Allereerst natuurlijk Prof. D~. F.M. Klaassen, mijn

afstudeer-hoogleraar, die ik wil danken voor het verzorgen van de

interessante afstudeeropdracht en de begeleiding daarvan. Dan mijn

coach, Ir. M.J.M. Pelgrom voor zijn ter zake kundige en stimulerende

opmerkingen. Ir. H.P. van Gijn van S&I verzorgde de begeleiding op

het gebied van elektronenmicroscopie en Ir. F.W.P Vreeswijk stond me

met raad terzijde op videogebied. En niet te vergeten mijn

kamergenoot A.C.A. van der Steen die altijd klaar stond met adviezen

op digitaal gebied.

Deze mensen, en nog vele anderen, hebben ervoor gezorgd dat mijn

afstudeertijd niet alleen nuttig is geweest, maar ook een tijd

waaraan ik nog lang met plezieraan zal terugdenken. Allen mijn

oprechte dank.

Eindhoven, 13 juli 198~

Jochem Herrmann
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INLEIDING

Het beeld van een Scanning Electron Microscope (SEM) heeft een

beperkte signaal-ruis verhouding die wordt bepaald door de aard van

het preparaat, de elektronen straalstroom en de snelheid waarmee

wordt gescand. Bij normale TV scan.:snelheid is de signaal-iuis

verhouding per beeld vaak zo slecht dat gebruik moet worden gemaakt

van een beeldbuis met lange nalichttijd, waardoor wordt gemiddeld

over een aantal beelden.

om een beeld met een hoge signaal-ruis verhouding te verkrljgen,

wordt gebruik gamaakt van de zogenaamde slowscan mode waarbij het

preparaat in bijvoorbeeld 60 seconden wordt afgetast en op een foto

geschreven. Een nadeel van slowscan is het plaatselijk opladen van

een slecht geleidend preparaat doordat een plaats langdurig bestraald

wordt. Om opladen van isolerende preparaten te voorkomen worden deze

vaak aan de oppervlakte van,een dunne geleidende laag voorzien. Deze

methode is echter niet geschikt voor inspektiedoeleinden anders dan

steekproefsgewijs destruktief onderzoek.

Omdat juist voor inspektie de elektronenmicroscoop steeds meer

gebruikt wordt (bijvoorbeeld in het produktieproces van geintegreerde

schakelingen, waarbij de wafers perse niet behandeld mogen worden met

allerlei coatings), wordt de TV scan mode steeds belangrijker. Door

de hoge scansnelheid wordt de lading beter over het oppervalk

verdeeld, waardoo-r de lading beter kan afvloeien eR minder

vertekening van het beeld optreedt.

Met het verhogen van de scansnelheid daalt de hoeveelheid per beeld

gedetekteerde lading en daarmee de signaal-ruisverhouding. Bij de

inspektie van Ie's wordt bovendien een lage versnell1ngsspanning en

lage straalstroom gebruikt om ongewenste injektie van elektronen ~n

bijvoorbeeld oxydelagen zo klein mogelijk te maken. Het gevolg van'

deze maatregelen is een slechtere signaal-ruisverhouding van het

beeld. om toch een goede signaal-ruisverhouding te bereiken, kan.

worden gemiddeld over een groot aantal beelden met gelijke

beeldinhoud. Pas met het beschikbaar komen van geheugens met een

grote pakkingsdichtheid en hoge snelheid is het redelijkerwijs
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mogelijk geworden de theor1e van het m1ddelen over beelden real time

ten uitvoer te brengen.

Oit verslag beschrijft de opbouw van een ruisredukt1e systeem.

speciaal ontworpen voor een elektronenmicroscoop. hoewel het systeem

ook voor andere st1lstaande videobeelden met ruis bru1kbaar 103.

HoofdstUK 1 geeft een beknopte u1teenzett1ng van de

elektronenm1croscoop en de mechan1smen die bij de werking een rol

spelen. Hoofdstuk 2 handelt over ru1sreduktie 1n een stilstaand

beeld. met speciale aandacht voor het middelen en recurs1ef fllteren.

In hoofdstuk 3 wordt beschreven welke faktoren en overwegingen een

rol hebben gespeeld b1j het ontwerp van het systeem. terwijl 1n

hoofdstuk 4 uitgebreid wordt ingegaan op de realisatie van het

apparaat. Het 5e hoofdstuk bevat meetresultaten die de korrekte

werk1ng van het systeem aantonen. hoofdstuk 6 bevat enkele conclusies

en hoofdstuk 7 aanbevelingen voor degenen die verdergaan met het

ontwikkelen van het systeem. Na de appendices voIgt tenslotte een

11jst met geraadpleegde 11teratuur •

•
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1. DE SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM)

Hoewel niet strikt noodzakelijk voor het begrip van het

ruisreduktiesysteem, is enige kennis omtrent het onstaan van de ruis

gewenst. Daarom geeft dit hoofdstuk een beknopte uitleg van de

werking van de elekticnenmicroscocp en worden de m~chan1smen

beschreven die bij de beeldvonning een rol spelen.

1.1 Het principe van een SEM

In deze paragraaf volgt een korte beschrijving van een scanning

electron microscope, afgekort SEM.

Het blokschema van een SEM is geschetst in figuur 1.1.

magn.
lens -

(lrl!pa:....:ra::..::a~t~"

video 

versterker

Figuur 1.1: blokschema van een elektronenmicroscoop
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Geheel bovenaan zien we het elektronenkanon, met daaronder een

magnet1sche lens. De elektronenbundel wordt afgebogen door twee paar

afbu1gspoelen zodat een rastervorm1g patroon wordt geschreven op het

preparaat. De stroom door deze spoelen wordt verzorgd door een

generator waarvan ook de afbu1gstroom voor de spoelen van de mon1tor

wordt afgeleid.

Door- de stroom door de afbu1gspoelen in de microscoopkolom te

var1eren, terw1jl de afbuig1ng in de beeldbu1s gel1jk blijft, kan de

vergrot1ngsfaktor worden ingesteld. (Het gescande oppervlak van het

preparaat verandert, het beeld op de monitor blijft evengroot).

Na de afbuigspoelen passeert de bundel een tweede magnetische lens,

die zorgt voor het focusseren van de elektronenstraal op het

preparaat.

De op het preparaat vallende elektronen (PE = Primary Electrons)

veroorzaken dat er elektronen uit het oppervlak van het preparaat

worden losgemaakt. Deze worden onderscheiden naar hun energie: 1s die

kle1ner dan 50 elektron-Volt spreekt men van secunda1re elektronen

(SE = Secundairy Electrons), deze elektronen z1jn afkomstig uit een

zeer dunne laag d1rekt onder het oppervlak. Elektronen met een hogere

energ1e zijn zogenaamde gereflekteerde elektronen (RE = Reflected·

Electrons), deze elektronen komen van een grotere diepte onder het

oppervlak. (Zie f1guur 1.2).

PE

RE

F'1guur 1.2: prima1re, gereflekteerde en secundaire elektronen
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De gereflekteerde en secundaire elektronen worden door een of meer

detektors opgevangen en omgezet in een signaal dat na voldoende

versterking als helderheidssignaal voor de monitor wordt gebruikt.

De helderheid van een punt op het beeldscherm is du's afhankel1jk van

de hoeveelheid elektronen die de detektor opvangt als de

elekt~onen:traal het ov~~eenkomstige punt op het preparaat treft.

De maximaal bruikbare vergroting wordt beperkt door een aantal

faktoren. waarvan de spotdiameter de belangrijkste is. (De

spotdiameter is de diameter van de elektronenbundel die op het

preparaat val t) •

Een tweede beperkende faktor is de ruis in het helderheidssignaal. De

signaalstroom is bij kleine spotdiameters bijzonder klein, waardoor

we te maken krigen met kwantisatie-effekten: de grootte van de stroom

vertoont een sterke fluktuatie rond zijn gemiddelde waarde vanwege

het feit dat de kleinste ladingseenheid een elektron is.

In de rest van dit hoofdstuk beperken we ons tot het laatste

probleem.

1.2 De detektie van gereflekteerde en secundaire elektronen

In deze paragraaf wordt het emissieproces en een veel gebruikte

detektor besproken. Figuur 1.3 toont daartoe schematisch de

opstelling van h~t preparaat en de detektor •.

FOTOMULTIPLIER

IOIlkQ

1IIlII·10ll0V

I
I
,lichtgell!ider
I
I

Figuur 1.3: de opstelling van de detektor
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De bundel pr1maire elektronen (PE) valt onder een hoek ~ met de

normaal op het preparaat. De h1erdoor onstane gereflekteerde en

secundaire elektronen (RE en SE) versch1llen onder11ng sterk in

energ1e: voor secundaire elektronen maximaal 50 eV, voor

gereflekteerce elektrone~ tot a~n de energ1e van de pr1maire

elektronen toe. Figuur 1.4 schetst een mogelijke energieverdeling van

de van een preparaat afkomst1ge RE en SEe

t
N(e)

------ R£ -----....

•

• L.- ---I _

F1guur 1.4: de energieverde11ng van RE en SE

In deze f1guur onderscheiden we twee lokale maxima, een voor de

secundaire en een voor de gereflekteerde elektronen. Het maximum voor

de SE geeft de meest waarsch1jnlijke energ1e van een elektron dat

door het secundai.r emissieproces worc;1t vr1 jgemaakt!. De grootte van

deze energ1e 1s onder andere afhankelijk van ~et materiaal aan het

oppervlak van het preparaat en de hoek waaronder de prima1re

elektronen het oppervlak treffen. Verder b11jkt uit de f1guur dat het

moe1l1jk is een exacte sche1d1ngslijn te trekken tussen SE en RE,

zeker als de energ1e van de PE laag 1s.

Gaan we nu terug naar f1guur 1.3, dan zien we de detektor getekend.

Als detektor wordt veelvuld1g een kombinat1e bestaande uit een

l1chtgele1der en een fotomultip11cator gebru1kt vanwege de lage eigen

ruis en de hoge versterk1ng.

Om de lichtgeleider bevindt z1ch een grofmazige metalen korf d1e op

een regelbare spann1ng is aangesloten. Is de spanning positief, dan
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worden de SE aangetrokken, is hij negatief dan worden de SE juist

afgestoten. De RE kunnen vanwege hun hoge energie in beide gevallen

het net passeren. In de korf aangekomen worden de elektronen verder

versneld door de hoge spanning van 10 KV op de top van de

lichtgeleider, die is voorzien van een dunne metalen laag of bepaald

type fosfor. Door de op de top vallence alekt~cnen onstaan door

foto-emissie fotonen. waarvan een groat deel door Inwendige

lichtgeleiding de kathode van de fotomultiplicator bereikt.

Deze fotonen maken secundaire elektronen los uit de kathode van de

fotomultiplicator buIs, die worden aangetrokken door de eerste

dynode. Op elke dynode vindt nu een elektronen

vermenigvuldigingsproces plaats. Omdat de buis een aantal dynodes

bevat, kan de versterking van het geheel zeer groot zijn (+/

1.000.000 maal) , wat gunstig is voor de signaal-ruisverhouding van

het videosignaal: de videoversterker hoeft Minder te versterken en

heeft daarom een lagere rUisbijdrage tot het signaal.

Door hun hoge energie zullen alleen de RE dIe binnen een bepaalde

·ruimtehoek het preparaat verlaten de detektor bereiken. (Ze volgen

door hun hoge snelheid een nagenoeg rechte lijn). De SE worden bij

een voldoend hoge spann1ng op de korf voor het grootste deel

verzameld en gedetekteerd.

Het gemiddeld aantal SE per opvallend pr1mair elektron, £, is van een

aantal faktoren afhankelijk. Allereerst hangt & af van het soort

preparaat en de hoek ~waaronder de PE ophet preparaat terecht

komen. Maar ook de energie van de PE 1s van 1nvloed. Prakt1sche

waarden van 0 bev1nden zich tussen 0,1 en 10. [z1e 8]

De gemeten SE z1jn echter niet allemaal afkomstig van prima1re

elektronen, zoals uit f1guur 1.5 duidelijk wordt.
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PE

Figuur 1.5: de verschillende bronnen van secundaire elektronen

Behalve de SE (1) die door de PE worden losgemaakt, meten we nog SE

(2) die door HE uit het oppervlak van het preparaat worden losgemaakt

en SE (3), secundaire elektronen die door HE uit onderdelen van de

objectkamer worden losgemaakt.

De secundaire elektronen SE (2) en SE (3) die door HE worden

losgemaakt geven details van het preparaat die dieper liggen dan met

direkte SE zichtbaar worden. Als ~ de verhouding tussen het gemiddeld

aantal SE die per HE worden losgemaakt ( g~) en het aantal SE per

primair elektron ( .r~), dus:

( 1 • 1)

en ~ is het gemiddeld aantal HE dat per PE wordt veroorzaakt, kunnen

we voor de totale opbrengst aan secunda1re elektronen per prima1r

elektron schrijven:

( 1 .2)

De bijdrage ~.~is in praktijk zeker niet te verwaarlozen. Uit de

literatuur (1, pag 45J en (8J b11jkt dat voor bijvoorbeeld goud be1de

bijdragen evengroot kunnen zijn.
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Hoewel de bijdragen SE (2) en SE (3) de signaalstroom vergroten (en

dus de signaal-ruisverhouding) hebben ze een ongunstige invloed op de

scnerpte van het beeld: de informatie die geleverd wordt is niet

alleen afkomstig van het oppervlak dat door de spot belicht wordt.

Voor een optimaal scherp beeld is het van belang dat de SE (2) en SE

(3) klein z1jn ten opzichta van SE (1) wet be~~ikt kan worden door de

energie van de PE laag te houden.

1.3 De ruis in de secundaire emissiestroom van het preparaat

We beschouwen een preparaat waarop een elektronenbundel gericht

wordt. Ten gevolge van deze primaire bundel worden SE losgemaakt uit

het oppervlak die worden opgevangen met een detektor. We zijn nu

geinteresseerd naar de grootte van de signaal- en ruiskomponent in

deze deeltjesstroom.

De ruisstroom onstaat door twee fundamentele processen: de ruis in de

primaire elektronenbundel en de ruis veroorzaakt door het secundaire

emissieproces.

Als eerste bepalen we de ruis in de primaire bundel. Door het feit

dat de lading gekwantiseerd is. onstaat zogenaamde hagelruis ofwel

shotnoise. Bij een straalstroom I p en een meetbandbreedte Af kan voor

de effektieve waarde van de ruiskomponent worden geschreven:

( 1 .1)

Deze ruis heeft van nature een vlak frequentiespectrum [5]. (Zie voor

de afleiding appendix B).

Bij de afleiding van deze formule is uitgegaan van de

veronderstelling dat het emissieproces bij de-kathode kan worden

beschreven door een Poissonproce~. waarbij de elektronen

onfahankelijk van elkaar de kathode verlaten.

Als bij de kathode ruimtelading gevormd is. neemt de hoeveelheid ruis

in de kathodestroom echter af. Worden er namelijk in een

tijdsinterval meer dan gemiddeld elektronen geemitteerd. dan neemt de
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ruimtelad1ng toe wat remmende werkt op de emissie. Omgekeerd, als er

Minder elektronen dan gemiddeld worden geemitteerd, dan neemt de

ru1mtelad1ng af waardoor de emissiekans toeneemt. Door dit mechanisme

is de ruis in de primaire bundel kle1ner dan we zouden verwachten aan

de hand van formule 1.1. Deze verm1ndering wordt aangegeven met de

reduktiefaktor r [zle 7J. zod3t veer de ~~!s ka~ worden geschreven:

In het vervolg wordt geen ruimtelad1ng bij de kathode verondersteld

zodat r = 1. De uitkomst van de ruis in de secundaire emissiestroom

wordt hierdoor nauwelijks beinvloed, wat verderop in deze paragraaf

zal worden aangetoond.

De ruis in de secunda1re emissiestroom wordt bepaald door twee

ruisbronnen: de eerste 1s de ruis 1n de primaire elektronenstroom,

terw1jl het' tweede het secundair emissieproces zelf is. Niet elk

1nvallend pr1mair elektron maakt namelijk evenveel secundaire

elektronen vrij.

We willen het aantal SE en de varian tie hiervan berekenen met- de ons

ter beschikking staande gegevens. Hiertoe werken we in het tijddomein

met een meetinterval ter lengte AT. Bovendien spreken we over

aantallen elektronen in plaats van stromen: dit is nodig om van de

statistiek gebruik te kunnen maken. (De ruis in een stroom komt

overeen met een fluktuaties van het.aantal deeltjes).

De fluktuatie in de pr1maire bundel laat zich net eenvoud1gst

beschr1jven. We noemen het aantal deeltjes 1n een bepaald

tijdsinterval AT ge11jk aan n met een gemiddelde n en een variant1e n~

-'"- n • Omdat het emiss1eproces b1j de kathode een Po1ssonproces is'(er

1s geen ru1mtelading). 1s de var1ant1e gelijk aan:

( 1.2)

De s1gnaal-ru1s verhouding 1n de pr1maire bundel 1s dus

( 1.3)
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Stel dat er per prlmair elektron (PE) 0 secundaire elektronen (SE)- - \.worden gegenereerd met een gemiddeld aantal van &en een varlantie 6~-r.
• Het aantal SE in tijdslnterval AT noemen we N, met een gemiddelde N

- -&en een varlantle N~- N , dle we willen berekenen.

In het tijdsinterval ~! laten we echter nlet slechts 1, maar

gemiddeld ii elektronen op het preparaat vallen. Het gemlddeld aantal

SE per prlmalr elektron blijft natuurlljk gelljk aan 6, de varlantle

wordt echter n maal klelner omdat we middelen over n elektronen. Dus:

C.,. '=r. & ' en
_'1. .....J..0·1. - Oft - 8z. 0

n

De gemiddelde SE stroom is te schrljven als:

N = n. S· - n. 6* = n-."I

De variant1e van N 1s:

- z.
VoJ\ N = N"- N =

We willen var N uitdrukken 1n de variant1e v~n n eg ~ :

en omdat

2.

O. \Jo..Jt,. n

en

+ n. Vt:Vt. 0 ( 1 .4)

De var1ant1e van de secundaire emiss1e deeltjesstroom bestaat dus u1t

de som van de variantie van de invallende bundel vermenigvuld1gd met
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_1.

weegfaktor S en de variant1e van 0 vermen1gvuldigd met de faktor n.

(Als het secundair emiss1eproces een Poissonproces is, geeft de

tweede term de variantie behorende bij de secundaire emissiestroom:

n.5 ).
We kunnen voor de var1antie van Nook schr1jven (omdat var n = n ):

Va..n. N =
__'L

0"'_0
r~

)

De laatste term kan worden beschouwd als een relat1eve var1ant1e d1e

wordt aangegeven met de variabele b:

1-

Ve:vt. N - £. n.( l -t-~) .k=

De s1gnaal-ru1s verhouding 1n de deeltjesstroom is derhalve:

Vergeleken met de s1gnaal-ru1s verhoud1ng in de pr1ma1re bundel (1.3)

1s hij een faktor y:t:;b slechter.

Als we aannemen q~t het secunda1r em1ss1eproces eeo Poissonproces is,

geldt dat var 0 =S. Voor 1. ~ kunnen we dus scnrijven:

--

~

6.n 1- n.eS'

6".-;::;.("5 +1)
Zolang ~ kleiner is dan 1 (wat in de meeste gevallen zo is), heeft de

eerste term 1n 1.~ (afkomst1g van de ruis in de PE bundel) we1n1g .

1nvloed op de s1gnaal-ru1s verhoud1ng 1n de SE-stroom. In het geval

dat er rU1mtelad1ng b1j de kathode 1s gevormd, 1s de 1nvloed van de

eerste term zelfs nog kle1ner.

Als S aan een Po1ssonverde11ng voldoet mogen we bovendien stellen
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dat:

-6
---2.- -o

( 1.6)

In werkelijkheld blijkt b achte~ 6~ote~ te :ij~ dan uit 1.6 wordt

berekend .(tot 20 procent). zodat &kennelijk niet aan een

Poissonverdeling voldoet. Bovendien blijkt b nog afhankelijk van de

energie van de PEt evenals het soort preparaat. Voor metingen en

beschouwingen op dit vlak zij men verwezen naar de literatuur. Zie

[1. pag 46]. [3] en [5].

Een belangrijke conclusie uit het voorgaande: de ruis waarmee we te

maken hebben is hagelruis. wat betekent dat het ruisspectrum vlak is

tot ver voorbij het einde van het frequentiegebied waarin we werken.

1.4 De ruisbijdrage van de detektor en de videoversterker

In het uiteindelijke videosignaal komen naast de ruiscomponenten van

de signaalstroom (de SE afkomstig van het preparaat) ook nog een

ruisbijdrage van de detektor en de videoversterker. Uiteraard willen

we deze extra ruis zo klein mogelijk houden om de

signaal-ruisverhauding niet slechter temaken.

Als we eerst de detektor onder de loupe nemen'~ merken we op dat we

daar met hetzelfde ruisprincipe te maken hebben als bij-het

preparaat. zoals beschreven in paragraaf 1.3. Ook hier hebben we te

maken met primaire en secundaire elektronen. aIleen hebben we nu een

cascadeschakeling van een aantal van deze processen.

De eerste twee processen zien er iets anders uit dan de rest: de

scintillator levert met een bepaald omzettingsrendement fotonen voor

opvallende elektronen. Een deel van deze elektronen komt op de

kathode van de fotomultiplicator terecht. die dan weer met een

bepaald rendement secundaire elektronen emitteert. De uitgang van het

ene proces is de ingang van het volgende en we kunnen de ruis van het
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uitgangssignaal dus berekenen door de 1n paragraaf 1.3 afgeleide

uitdrukk1ng herhaald toe te passen. We vonden daar voor 1 proces:

Als we 1 van deze processen 1n cascade schakelen vinden we:

10

vo..n.N= ",.3".(1+13)

De term 8 geeft hier de relat1eve variant1e van de gemiddelde

versterking ~aan. In het 1deale geval 1s 8 = 0 en is de

uitgangsruis, op de versterkingsfaktor na, ge11jk aan de ru1s op de

. ingang van de detektor. De signaal-ruisverhoud1ng is 1n dat geval dus

gelijk gebleven.

Omdat 1n 1eder geval g~....~ groter dan 1 z1jn (de fotomult1p11cator

moet 1mmers versterken) en de termen b3 ••• b, van ongeveer ge11jke

grootte z1jn, z1en we dat voor de grootte van 8 vooral de eerste

tenmen een rol spelen. D1t l1gt geheel 1n de l1jn der verwachting:

1mmers hoe groter het signaal is, hoe kleiner de hagelru1s ten

opz1chte van dat s1gnaal.

De s1gnaal-ru1sverhoud1ng aan de u1tgang van qe detektor 1s nu:

We zien een verslechter1ng van de signaal-ruisverhoud1ng met een

faktor V1 + 8 •

Als laatste ruisbron moet nog de v1deoversterker genoemd worden.

Helaas kunnen we over de ruis h1ervan wein1g concreets opmerken,

omdat de ru1sbijdrage afhanke11jk 1s van een groot aantal variabelen

zoals het type versterker, de grootte van de versterk1ng en de

•
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gebruikte componenten.

In het algemeen kan weI worden opgemerkt dat de bandbreedte niet

groter mag zijn dan noodzakelijk (het ruisvermogen is bij witte ruis

evenredig met de bandbreedte). Ook is het verstandig zoveel mogelijk

versterking door de fotomultiplicator te laten verzorgen, vanwege het

relatie~ru1sarme karakter ervan.

1.5 De berekening van de signaal-ruisverhouding van de SE-stroom

Om een indruk te krijgen hoe groot de signaal-ruisverhouding van de

SE-stroom is, maken we gebruik van het volgende rekenvoorbeeld.

We gaan uit van een beeld wat met televisiesnelheid wordt afgescand.

(Een lijn duurt 64 ps). Tevens definieren we een kleinste eenheid

(pixel of beeldpunt) op een lijn. De keuze van de grootte van de

pixel hangt af van de gewenste resolutie en daarmee dus de

videobandbreedte.

In dit voorbeeld kiezen we 683 punten op een lijn waarvan 51 ~s

zichtbaar is. De tijdsduur van een pixel is in dit geval dus 75 ns.

De stroomsterkte van de primaire bundel ter plaatse van het preparaat

stellen we op 10 pA en de secundaire emissiecoefficient 5= 0.1.

(Deze waarden zijn overigens nog niet de ongunstigste waarden: met

name ~ kan nog een orde grootte kleiner zijn).
- IDus: I = 10 pA __ 0= 0,1 b~ -r = 10 1:" =_75 ns __

Io. ~ _
e=n

Het gemlddeld aantal elektronen wat per scan een pixel tre-ft is dus:

}0-" -8
--~ "1J S'.IO ~-f
tit. "10-'

Deze PE maken gemlddeld n.s =5.0.1 = 0.5 SE los.

De signaal-ruisverhouding die bij deze waarden hoort berekenen we aan

de hand van 1.5:

...§..-
N

Vr:
V11'];'

ofwel -4 dB.

•
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De signaal-ruisverhouding aan de uitgang van de videoversterker is,

bij voldoende bandbreedte, nog slechter dan deze waarde door de extra

ruis afkomstig van de detektor en videoversterker.

Het zal duidelijk zijn dat een beeld met deze signaal-ruisverhouding

te slecht is voor wee~g3ve op een standaard monitor: het signaal is

weggezonken in de ruis. (Voor een beeld met redelijke kwaliteit is

tenminste een signaal-ruis verhouding van 30 dB verei3t).

am toch een beeld met een goede signaal-ruis verhouding te verkrijgen

kunnen we of de scansnelheid verlagen (slowscan), of middelen over

een aanta~ beelden bij standaard televisiesnelheid. Het beschikbaar

komen van geheugen Ie's met een grote opslagcapaciteit en hoge

snelheid voor een lage prijs, maakt het mogelijk over een groot

aantal beelden te middelen. Door de hoge scansnelheid treden minder

problemen op met het opladen van het preparaat als bij slowscan en er

kan gebruik worden gemaakt van 3tandaard apparatuur voor de weergave

en opname van beelden. Als nadeel van de hoge snelheid geldt dat de

benodigde bandbreedte van de detektor en de videoversterker groter is

dan bij lage scansnelheden.

1.6 Beperking van de bandbreedte van het videosignaal

Door een aantal 9~rzaken is de bandbreedte v~n het_videosignaal bij

een SEM beperkt, te weten:

1) de traagheid van de scintillator

2) de traagheid van de fotomultiplicator

3) de bandbreedte van de videoversterker

Deze drie punten zullen we aan een nadere beschouwing onderwerpen om

hun invloed af te kunnen schatten:

1) de traagheid van de fosfor in de scintillator

De geexiteerde elektronen uit de valentieband vallen na verloop van

enige tijd terug onder afgifte van een foton. Deze gemiddelde
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terugvaltijd is afhankelijk van het type fosfor en bepaalt de maximum

aanstoot-frequentie die we aan de uitgang kunnen waarnemen. Voor

frequenties die onverzwakt moeten worden doorgegeven zal moe ten

gelden: f« 1 I (21T to.. )

In het geval dat P37 fosfor gebruikt wordt is ~.50 ns, zodat de

maximum frequentie 3,2 MHz bedraagt, yeor video al ~~n (te) lage

waarde.

2) de traagheld van de fotomultiplicator

De looptijd van de elektronen in de fotomultiplicator is een tweede

bandbreedte beperkende faktor. Is deze looptijd ~ dan zal net als

bij 1) moeten gelden dat f « 1 I (21T!;,.) • Een praktische waarde van

is 10 ns en dus 1 I 121i ? ...) = 15,9 MHz.

3) de bandbreedte van de videoversterker

Deze bandbreedte worctt eenvoudig bepaald door het ontwerp en de

gebruikte componenten. Bij realisatie moet speciale aandacht worden

besteed aan de ingangstrap, die op de fotomultiplier is aangesloten.

Qmdat we deze buis als een stroombron kunnen opvatten, wordt de

ingangsimpedantie van de versterker bij voorkeur hoog gekozen (groot

spanningsnivo). Samen met de paracitaire capaciteiten parallel aan de

ingang vormt deze weerstand een laagdoorlaatfilter,

Op de bandbreedte van het gehele systeem zijn vooral de punten 1 en 3

van invloed. Voor een optimaal scherp beeld bij televisiesnelheid zal

daarom bij het ontwerp van een SEM speciale aandacht moeten worden

besteed aan de gebruikte fosfor en aan de ingang van de

voorversterker.
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2. RUISREDUKTIE IN EEN STILSTAAND BEELD

2.1 Inle1d1ng ru1sredukt1e

U1t het voorgaande hoofdstuk 1s gebleken dat de

slgna31-ruisverhoudlng van een beeld zo slecht is, Qat het niet

dlrekt geschlkt ls voor weergave op een standaard video-monltor.

In dlt hoofdstuk worden twee methoden beschreven om de

signaal-rulsverhouding te verbeteren, door een aantal identieke

beelden te bewerken tot een beeld van hogere kwaliteit. We maken

daarblj gebrulk van een aantal na elkaar gescande beelden dle wat

slgnaalinhoud betreft aan elkaar gelijk zijn. Door de

onafhankelljkheid van de ruls In deze beelden ls door bljvoorbeeld

middelen de ruis te reduceren met behoud van het beeldsignaal.

Het 11gt voor de hand de volgende eisen aan het rulsreduktie systeem

te stellen:

er moet kontinu een beeld zichtbaar zijn

- de beeldscherpte mag nlet slechter zijn dan van het ingangsbeeld

- de snelheid waarmee het beeld verbetert moet maxlmaal zijn

De bovenstaande elsen leggen ons beperkingen op voor wat betreft de

realisatie van het ruisreduktie systeem en het benutte algoritme

daarblj.

Twee methodes worden In dit hoofdstuk nader u~tgewerkt: een algorltm~_

waarblj gemlddeld wordt en een recurslef algorltme. Tevens. worden

belde algorltmes met elkaar vergeleken, waarbij zal blijken dat het

recurslef systeem blj julste lmplementatle de voorkeur genlet.

2.2 Alternatlef 1: middelen

Het meest voor de hand 11ggende algorltme stelt een uitgangsbeeld

samen door een aantal, zeg n, lngangsbeelden te sommeren met een

weegfaktor l/n.
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Oe signaalcomponent aan de uitgang is evengroot als aan de ingang, de

ruis is echter afgenomen mits er geen correlatie bestaat tussen ruis

in opeenvolgende beelden.

Willen we aan de eis voldoen dat er konstant beeld op de monitor

zichtbaar moet zijn, dan kunnen we kiezen uit de twee volgende

uitvoeringsvormen:

a) We hebben twee beeldgeheugens: een waarin de ingangsbeelden

gesommeerd worden en een met een kompleet beeld wat uitgelezen

wordt. Het nadeel van deze opbouw is dat we n beelden moeten

wachten voor het beeld ververst wordt. Oit is natuurlijk vooral een

probleem bij grote waarden van n.

b) We nemen een beeldgeheugen en we schalen de uitgang telkens zo in,

dat op het beeld het resultaat van de middeling tot op dat moment

te zien is. Ook dit systeem heeft een aantal nadelen. Allereerst

moeten we de uitgang schalen, wat wil zeggen dat we de faktoren

1/2, 1/3, 1/5, ••• moeten maken met een voldoend grote

nauwkeurigheid om geen helderheidsvariaties in het beeld te zien.

Een tweede probleem treedt op als het middelproces klaar is: het

beeld is nu kompleet en voor een nieuw beeld moet de gehele cyclus

worden herhaald. Het gevolg hiervan is dat de

signaal-ruisverhouding van het beeld bij het begin van de cyclus

weer slecht is.

Hoewel het echte.middelen enkele nadelen. heeft, is_er ook een groot

voordeel te noemen: de verbetering van de signaal-ruisverhouding is_.

optimaal. Oat is in te zien door te bedenken dat in elk- beeldpunt een

evengrote onzekerheid zit, zodat elk beeld een gelijke weegfaktor

moet hebben om de ruis zo optimaal mogelijk weg te middelen. (Voor

het bewijs zie appendix C).

Ook bij andere realisatievormen zullen we hiernaar moeten streven,

vandaar dat deze methode hier toch verder uitgewerkt wordt. We

beschouwen eerst hoe de signaal-ru1sverhouding zich gedraagt als we

middelen over n beelden.

(In plaats van beelden, hebben we het in het vervolg regelmatig over

beeldpunten of pixels. Alle bewerkingen vinden namelijk plaats op
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overeenkomstigs pixels in opeenvolgende beelden en een beeld is niets

anders dan een verzameling geordende beeldpunten).

Stel we middelen over n pixels (dus over n beelden), waarbij de

pixels de waarden x(l). x(2) •••••• x(n) hebben. De waarde van de

pixels is Gaussisch verdeeld m~t een gemiddelde waarde x en een

variantie var x.

We willen de variantie van de variabele y berekenen, waarbij y het

gemiddelde is over de pixels x( 1) •••• x(n). Dus:

en

De termen x(k) zijn onderling onafhankelijk. dus x(i).x(k) = x(i).iTi<)

_'f.

Nu is bovendien y : X en dus

I _1.

n· X

--
~ ~

Omdat xCi) - x = var x, vinden we

..Ln2. • n. Uevt, X = .L. \J t:Vl. X.
.....

De signaal-ruisverhouding aan de uitgang is dus:

(2\ = c; _ J( = '{;;'. X I = 1[;;'. /2.'
N/o V\JOoA';j , \(f;. UQ.,\:;: VUAA.Xo l "IIi

We zien een verbetering met een faktor vn . waarbij n het aantal'

beelden is waarover we middelen. Of anders uitgedrukt:
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6 SNR = 20 log V"'rr = 10 log n (dB)

In f1guur 2.1 is deze funkt1e graf1sch weergegeven.

''t..

oL- ~ ~""--,,,- ,I. 1.. n.. '''r'' Uo n

Figuur 2.1: ~SNR als funkt1e van n bij middelen

Voor elke verdubbel1ng van het aantal beelden waarover we m1ddelen

neemt de signaal-ruisverhouding met 3 dB toe. Het is duidel1jk dat de'

, eerste 3 dB-stappen snel gewonnen z1jn, terwijl de latere stappen

steeds meer wachtt1jd vergen.

Een voorbeeld: we gaan uit van een s1gnaal-ruisverboud1ng uit de

bereken1ng in hoofdstuk 1, waar een SIN = -4 dB gevonden is.

Stel we wensen een signaal-ru1sverhouding van 32 dB (voldoende voor

een redelijk beeld), dan zullen we over 10
1."= 2512 beelden moeten

m1ddelen. B1j 25 beelden per seconde betekent dat een wachtt1jd van

ongeveer 100 seconden. Willen we in plaats van 32 dB een

s1gnaal-ruisverhouding van 42 dB zullen we, in plaats van lOa, 1000

seconden moeten wachten!
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2.3 Alternatief 2: het recursief filter

In tegenstelling tot het middelen, hebben we bij een recursief

algoritme te maken met een proces wat niet in het aantal stappen

begrensd is.

Een nieuw baeld wordt hierbij opbebouwd uit het bewerkte beeld tot op

dat moment en het 1ngangsbeeld, elk met een bepaalde gewichtsfaktor.

Op ieder moment is dus een beeld ter beschikking, waarmee automatisch

aan de gestelde eis omtrent dat punt 1s voldaan.

Een eerste orde recursief f1lter heeft een opbouw als in f1guur 2.2

geschetst.

)XCr\) ... ~(..ex. J,

-to

~T

1-0(. I
~(n-I)

F1guur 2.2: een eerste orde recursief filter

H1erbij 1s:

x(n) het ingangss1gnaal op t1jdstip n

yen) het uitgangssignaal op tijdstip n.

y(n-1) het uitgangssignaal op t1jdst1p n-1

AT een vertraging van een sampletijd

oc een faktor waarvoor geld t: aS C(~ 1

(1ngangspixel)

(bewerkte·pixel)

(vQrige bewerkte pixel)

(tijd tussen· twee beelden)

(fll terfaktor)

U1t bovenstaande f1guur kunnen we de recursieve betrekking afleiden:

yen) = o(,.x(n) + (1- oc.) .y(n-1) n = 1,2,3, ••••

Door deze u1tdrukking iets anders te schrijven den we een tweede

mogel1jke uitvoeringsvorm:
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yen) :: ~. ( x(n) - y(n-1» + y(n-1)

Een nieuwe waarde wordt dus opgebouwd u1t de oude waarde plus een

gedeelte van het verschil van de oude waarde met de huidige

ingangswaarde. De realisatie van de laatste formule is getekend in

f'igUUi" 2.3.

Figuur 2.3: een praktische uitvoer1ng van het recursief filter

Het voordeel van deze schakeling is, dat er maar een vermenigvuldiger

in voorkomt. 8ij een praktische realisatie geniet deze schakeling

daarom de voorkeur.

2.3.1 Een beschouwing als laagdoorlaatfilter

We kunnen een eerste orde recursief filter in principe opvatten als

een laagdoorlatend filter. Via Z-transformatie en ge substitutie K ::

1 I~ in de recursieve betrekk1ng vinden we d~ overdrachtsfunktie in

het Z-vlak.

=
K-(K-/). ~

De responsie op een gesampelde sinusvorm1ge ingangsspanning vinden we
~

door z :: eQ te stellen. De modulus van de overdrachtsfunktie wordt

dan [9, p 6J

1\-I (e) I V I \

=. 1+ 21.<· ( K -I). ( I - (OS e)
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0(--=-TMet als 3-dB punt

In figuur 2.4 is

uitgezet.

0

t
0

IHe)1
-10

(~I))

-to

-30

de amplitudekarakteristiek IHI als funktie van

Figuur 2.4: de ampli~udekarakteristiek van een recursief filter

De fasekarakteristiek van H(e) is te berekenen [ 9. p6 ] en geeft de

volgende uitdruk~ing:

(g = _ ARCSIIV ( SIt' 9 )
1 1+ - -eos~

K-I

In figuur 2.5 is de fasekarakter1stiek als funkt1e van 9 u1tgezet.
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%11"
--. e.",,:r

I------------~"c;.------------+_:_~-.... a.w:r
,..~ ~

Figuur 2.5: de fasekarakteristiek van het recursief filter

Nu de overdrachtsfunktie van het filter bekend is, ligt het voor de

hand te berekenen wat de invloed van het filter is op de

signaal-ruisverhouding van het beeld. Daartoe voeren we aan de ingang

van het filter witte ruis met een spectrale dichtheid van ~/2 Watt

per Herz toe. Door de ruis ,aan in- en uitgang van het filter te

vergelijken, kan de winst in signaal-ruisverhouding berekend worden.

In figuur 2.6 is nogmaals de modulus van H(6) uitgezet, maar nu op

een linea ire schaal met andere waarden voor~.

t 1,0

IH{e)I
0,'

o ~ . ._. _. . .
o ~z 1T ~'%

Figuur 2.6: amplitudekarakteristiek voor ~= 1/2 en ~1/8
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Omdat het gewenste signaal bij W: a l1gt (stilstaand beeld) is de

versterk1ng daarvoor 1 maal.

Het ru1svermogen aan de uitgang van het filter in de frequentieband ~r

tot c.Jz.' wa t overeenkomt met 9. tot Sa: is:

9z

No := z J %·I~(e)ltcle
t?j

Het ingaandvermogen in datzelfde bandje is:

N;,
~

z . j 'lIz cl e := 'l. {az. -ey
a.

De vermogensverzwakk1ng van de ruis is dus

A Nu
= - =

Ni.

De funktie IH(8)1J. is periodiek met periode 21T" en symmetrisch rond '"Fr,

zodat het integratieinterval beperkt kan worden tot O~ e ~1r , zonder

daarmee iets te veranderen aan de uitkomst.

,...
JJ.. J I H(~)lz de

2-

A - 1f
MET 1~(9)1 ==-- Li- '2.1.( (I.(. - I) ( I - c.ase)

0

Voor de eenvoud voeren we twee nieuwe parameters a en b in-:

~

a: 2K - 2K +

b: 2K - 2K~

Dan is A te schr1jven als

iT'

A I J 1:: - . de met als oplossing (zie [6])
1T' c.. +-tCD~&'

a
.. --- -.--- - _.. _-~._ .._-

GZ .~" (a.-.t).b", '%
'1l

.L ]A ~ 1&. Vo.r._&r. l Vc..~-~1.
0
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En na enig rekenen volgt voor A

Na substi tutie van K= 1/",- volgt tenslotte

Omdat het s1gnaalvermogen aan de 1n- en u1tgang van het filter gelijk

1s, volgt voor de verbetering van de signaal-ru1sverhouding ASNR:

Ii S N ~ ~ I 0 . i.o~ (2-:.t.) cl B

Tabel 2.1 geeft de te verwachten verbeter1ng van de

s1gnaalru1sverhouding als funktie van de gekozen filterfaktor ~,

alsook b1j middelen over 1/~ beelden •

•
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1/alpha

2

4

8

16

32

64

128

256

512

1024

2048

4096

8192

~SNR (recur-sief) A3.SNR (middelen)

dB dB

. ... - ------ .
0 0

4.8 3

8.5 6

11.8 9

14.9 12

18.0 15.1

21.0 18.1

24.1 21.1

27.1 24.1

30.1 27.1

33.1 30.1

36.1 33.1

39.1 36.1

42.1 39.1

Tabel 2.1: signaal-ruisverhoudingsverbetering als funktie van ~

Uit deze tabel blijkt dat het recursief filter bij een gelijke

weegfaktor een 3 dB grotere signaal-ruis verhoudingsverbetering geeft

dan bij middelen. Dit verschil is aannemelijk te maken door te

bedenken dat bijmiddelen met een beperkt aa~tal.b~elden wordt

gewerkt, terwljl het recursief algoritme geen _begrenzing van het

aantal beelden kent.

Door- deze aanpak in het frequentiedomein hebben we een oplossing

gevonden waar geen tijdsafhankelijkheid in voorkomt. In feite is deze

oplossing aIleen geldig voor het stationaire geval, dus voor t ~ QQ,

Omdat we speciaal geinteresseerd zijn in het gedrag als funktie van

de tijd (eis is namelijk dat de signaal-ruisverhouding zo snel

mogelijk moet verbeteren), beschouwen we in de volgende paragraaf

dezelfde schakeling in het tijddomein.
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2.3.2 Een beschouwing in het tijddome1n

Uitgaande van de recursieve betrekking leiden we vervolgens af hoe de

sigaal-ruisverhcud1ng ~ich gedraagt als funkt1e van de t1jd. (In de

bereken1ng wordt gewerkt met n, het nummer van het 1ngangssample,

maar het verband met de ti.jd wordt gegeven door t = n It t. T) •

We vonden eerder:

y(n) =Qt..x(n) + (1-oc:)y(n-1) , dus ook

y(n-1) = «.x(n-1) + (1-~)y(n-2)

y(1) = ot.x(1) + (1-ll')y(0) , invullen geeft

y(n) = <l(.x(n)+( 1-oc:) [ x(n-1)+( 1-ec.)[ ••••• +( 1-(l(.)[ x( 1)+( 1-«.)y(0)]. •• ]]

~ n.£ ~
y (n ) = oc. •t:;"( 1- OL) .x ( k) + (1-1X) . Y( 0)

We willen onderzoeken hoe de ruis op y(n) verloopt als aan de 1ngang
. t

een rUlsbron wordt aangesloten met x(k) = 0 en var x(k) = ~M • Verder

wordt y(O) = 0 verondersteld.

In plaats van y(n) zelf, berekenen we de. variantie_van y(n) wat

1mmers een maat is voor de ru1s in y.
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Qmdat de ruis in de verschlllende samples onderl1ng onafhankelijk is

leveren de kruistermen nul op:

x(k) .x(i) :: x(k) .x(1) :: a
Er kan dus vereenvoud1gd worden tot

- 1.Eerder stelden we dat var x :: x£ :: ~ • dus

-- ]. ~( ~-~) 1)
c(.. L.. (I ......) . <JX -

J,.:.'

1. toL.<r;,.
u,

I -6-ot.)

1-6 _()()4

Voor de verhoud1ng van de 1ngangsruis tot de uitgangsruis !1 blijkt
IT"

dus:

0( .V 1_(1_0(.)1.1\ \ =V~
1 -(\ _o()1 l.-eX

De maximaal haalbare signaal-ruisverhoudingsverbeter1ng wordt dus

voor n~-:

( Z-o<.)b SNR.. = 10· ..eo~ ~

Uiteraard is d1t dezelfde waarde die al is ge~onden bij de

beschouwing van het filter in het frequentiedome1n.

2.3.3 De beeldopbouw als funkt1e van het beeldnummer

In de vor1ge paragraaf is berekend hoe de ruisspanning aan de u1tgang

van het filter z1ch ontw1kkelt met het toenemen van n. Voor het beeld

is het verder van belang te weten hoe het beelds1gnaal en de

signaal-ru1sverhoud1ng van het beeld wordt opgebouwd als funktie van

n.
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We gaan h1ervoor uit van een beeldpunt met een gemiddelde waarde x en

een RMS ruiswaarde ~•• Omdat het systeem linea1r is, mogen het

s1gnaal en de ruis apart worden aangeboden en de twee u1tkomsten

later bij elkaar worden opgeteld. B1j de start (n:1) wordt het

geheugen leeg verondersteld. Dus x(O)=O; x(n):x ; y(O):O

Dan geldt:

~(n) =
..;. ~.~ ~("'-~ ( "\

0(. L-( 1-0<) . X (t.) = 0(. X. L,.I I-~) =- X. I - ('-0<) )
.4=. '&':4

De grootte van de ruis op de uitgang is:

Voor de s1gnaal-ruisverhoud1ng volgt hieru1t

I -b-c<. )'"
I +(\ -al)"

Als n.o(. «2 is dit te vereenvoudigen tot

Voor kleine waarden van n ontwikkel~.de s1gnaal-ru;sverhouding zich

hetzelfde als b1j het middelen. Om een en and~r visueel te

verduide11jken toont figuur 2.7 de ASNR b1j een recursief filter met ~

:1/32 en de verbetering van de s1gnaal-ruisverhouding bij het

m1ddelen over n samples.
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__-----------llo~(n)
(l'l"Ii.ldCee..)

F1guur 2.7: ASNR als funktie van het beeldnummer

Helaas is het zo dat het beeldsignaal ook langzaam wordt gevormd.

zodat we n1et zoveel hebben aan een goede s1gnaal-ruisverhouding

zolang het beeld nog niet compleet is (schaling aan de uitgang is

niet gewenst).

Een moge11jke oploss1ng voor d1t probleem 1s dat het eerste beeld met ~

= 1 wordt 1ngenomen. waarna ocde defin1tieve waarde krijgt. De

ru1sreduktie start dan met een zinn1ge (maar verruiste) beeldinhoud.

Het is de moeite waard om de verbetering van de

s1gnaal-ruisverhouding als funktie y~n het beeldnummer bij deze

aanpak te berekenen. Uitgangspunt daarbij is ~eer de recursieve

betrekk1ng:

y(n) = eX.. x(n) + (1-0'). y(n-1 )

Als we stellen dat y(1)=x(1). dan

(l_oi)r-o.-,,, XQ) + xft,J

Als we x(k) opgebouwd denken uit een (gewenste) signaalcomponent S en
- ---.z.

een ru1scomponent n(k). waarvoor geldt dat n(k)=O en n(k)~= v.



- 39 -

Bovendien zijn de ruiscomponenten onderling onafhankelijk zodat

n{k).n{j) = 0 (i ~ j), dus

y{n) = S , en

VCv\. fJ,(rn
0' ,

zodat voor de verbetering van de signaalruisverhouding ~SNR

geschreven kan worden:

Figuur 2.8 vergelijkt de drie tot nu toe behandelde methoden , voor

wat betreft de snelheid van het opbouwen van de

signaal-ruisverhouding bij ~= 1/64.
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(1(.*
------------,..-c(=~~ ;~O) .. o

r'~:::::::::::::::::....---_=:::::::::::::::::=:=....--~-~l ~ :,
~ - CIt .~'f ,

to 40 ,. ttl 1_ 11.0 lIfO ". tl. &.... It. ~ ,,-

--f>"

Figuur 2.8: de ontw1kke11ng van ASNR als funktie van n

U1t deze f1guur zien we dat de snelheid waarmee de

s1gnaal-ruisverhoud1ng verbetert aanz1enlijk lager is dan b1j

middelen.

In de volgende paragraaf wordt aangetoond dat het moge11jk 1s de

voordelen van het middelen en recursief filteren te komb1neren. door

de waarde van ~ met het beeldnummer te varieren.

2.4 Een recursief filter met varierende filterfaktor

Nu we beide algor1tmes verder hebben u1tgewerkt. wordt het t1jd ze

met elkaar te verge11jken. Het bleek dat m1ddelen een opt1maal

ruisonderdrukkende e1genschap heeft. maar dat daarb1j niet konstant

beeld ter besch1kking 1s zonder dat we de uitgang inschalen.

Het recursief f1lter geeft wel konstant beeld. maar daarb1j is de

ontw1kkeling van de s1gnaal-ru1sverhoud1ng niet optimaal.

We gaan nu onderzoeken of he~ moge11jk 1s b1j het recursief filter de

f1lterfaktor zo te var1eren. dat voor elke waarde van n het

gem1ddelde ges1muleerd wordt wat betekent dat elke term x(k) met

ge11jke weegfaktor l/n 1n het resultaat 1n het geheugen voorkomt.
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Dus voor n=l y( 1) = x( 1)

n=2 y(2)=1/2.x( 1) • 1I2.x(2)

n=3 y(3)=1/3.x( 1) • 1I3.x(2) • 113.x(3)

of algemeen y(n)=l/n.x( 1) • lIn.x(2) • ......... • l/n.x(n)

Als dit mogelijk blijkt, is voor elke n (en dus op elk moment) een

volled1g beeld ter beschikk1ng, wat bovendien een optimale

s1gnaal-ru1sverhoud1ng heeft.

om te onderzoeken of dat mogel1jk 1s, gaan we weer u1t van de

recursieve betrekking waarb1j rJ.. een funktie is van n:

y(n) = a:(n) .x(n).( l-ot(n» .y(n-l)

y(n-l) = c(n-l) .x(n-l ).( l-OC(n-l» .y(n-2)

en

~(~) ~ o((n). X(,,) -+(l-~("»)' r~(n-I). )((".1)+ (I -OC(n.,)) .[~(r\ ..l).X{r\'1.)+(I-ol.(,,~t)[ ....

• •• . • ( . ). [o((t). )«1.) + (1_«(1.»). [0(1) . x(,) +(l-o({I)). i.Q(o)1) .. " ]JJ

ofwel:

1"\ 1"\ t"1

~(") = L o«i). xO) . Tf (f -ot.(L)) + ~(O).IT(l - od..£..J) .
;2' . )..:.1+1 .. 4~1

Voor deze afle1ding stellen we y(O) = O. zodat de laatste term

vervalt. We w1llen dat elke weegfaktor gelijk 1s aarr lin:
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Voo~

We vinden de aangenaam eenvoud1ge oplossing dat~(1) = 1/1 moet z1jn.

Door manipulat1e van c'als funkt1e van het beeldnummer kunnen we er

dus voor zorgen dat voor elke waarde van n hetzelfde resultaat hebben

als bij m1ddelen over n beelden.

Bij de realisat1e kr1jgen we echter met twee beperkende faktoren te

maken:

- we kunnen eX = .1.In niet w111ekeurig. klein maken

- in de prakt1jk is de faktor 1/n last1g te real1seren

Ten aanzien van de eerste beperk1ng kunnen we stellen dat in de

prakt1jk ~een minimum waarde kan kr1jgen die afhangt van het aantal

bits in het systeem en de t1jd die de gebru1ker bere1d is te wachten.

De tweede faktor heeft direkt met de real1sat1e te maken. Als we elke

faktor ~zouden toestaan, heeft dat als gevolg dat in de schakel1ng

een vermenigvuld1ger moet komen met een groot aantal bits en een hoge

snelheid. Afgezien van de verkrijgbaarhe1d van %o'n vermen1gvuldiger

is h1j n1et aan te bevelen vanwege de hoge prijs en de te verwachten

warmteontw1kkeling.

Het is daarom veel praktischer om ~met faktoren van 2 te verlagen
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wat neerkomt op het verschu1ven over 1 bit.

Figuur 2.9 toont het verloop van de filterfaktor 1n het ideale geval

~n)=l/n, en het benaderde geval waarbij de f1lterfaktor met machten

van 2 verandert.
lIt ~ ~ ~ ~ · · · A ~
~I

lei
'1' 1,
( ~.

y"" ;I
t~

t~

1.1

U.

1.1

20

"(I
IT
I~

I~

Iii
11
,t

1I

10

Ideaal

• • • lJenaderd

x
It

I 1 ~ I.t S , t e.j 10 II ,I." ''I ,. ," .; ,r " to &I &1. U &'1 ~ ~ t':7 tI t1 J. II II

_ 1\ (Weo.o"""'''lilO'

Figuur 2.9: de f~lterfaktor als funkt1e van het be~ldnummer

In appendix A wordt door middel van een computers1mulatie de 1nvloed

van deze benader1ng 1s op de bere1kte signaal-ru1s

verhoud1ngsverbeter1ng.

Uit de simulat1e bl1jkt dat het resultaat nooit meer dan 0,3 db

achter blijft op het ideale geval, een zeer bruikbaar resultaat.

Tot slot van deze beschouwing volgen nog drie figuren waaruit het

voordeel van het recursief filter met een var1abele filterfaktor moet

bltjken.

F1guur .2.10 toont de naar de 1ngangsspanning genormeerde

u1tgangsspanning als funkt1e van n 1n twee gevallen. In de bovenste
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kromme is Q(. = 1/n, terwijl de onderste kromme een vaste fil terfaktor

van c(= 1/128 heeft. (We gaan er steeds vanuit dat het geheugen leeg

is bij de start, dus yeO) = 0).

10 40 ~ 80 100 110 l'f. .60 .10 Z'"O Do &"0 ~o

.-. n

r--------------------------- 0(:: 1;
I

_________ Of..~
i

1.1)

VtN
~~

-Vi 1)·8

o. f

0;
o,~

0",

0,1

~%

0,1

0
(J

Figuur 2.10: de genormeerde uitgangsspanning als funktie van n

Direkt val t hier op dat bij oL = 1/n de uitgangsspanning direkt op

waarde is, terwijl dat bij 0(= 1/128 geruime tijd duurt.
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In figuur 2.11 staat een mogelijk verruist ingangssignaal getekend.

(Het afkappen aan de bovenzijde gebeurt aIleen in de figuur; bij de

berekening is de ruis symmetrisch).

II

o
Q .to 'to ,_ a. ,_ ... 11(0) ... l~ Uo ~- --&4-;--~-

~11

Figuur 2.11: een ingangssignaal met ruis

Het uitgangssignaal als funktie van n behorend bij dat ingangssignaal

staat in figuur 2.12.

Vu
l'

o
(1 3.0 ~ '" &0 1_ I£e '.... .". I'. ".. U. tlf. z.'- ~ n

Figuur 2.12: responsie van het filter op het ingangssignaal uit 2.1t

•
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Hie~ is duidelijk te zien hoe bij ol= lIn de ruis in het

uitgangssignaal afneemt bij toename van het beeldnumrner. Voor een

vaste ~heeft het beeld bij lage waarden van n een kleine ruis, maar

het signaal komt ook langzaam Ope

2.5 Een recursief filter in digitale vorm

Tot nu toe is er bij de berekeningen aan het recursief filter

uitgegaan van het analoge, dat wil zeggen spannings-kontinue geval.

In het ruisreduktiesysteem is het filter echter in digitale vorm

uitgevoerd. Hierdoor wordt het aantal spanningsnivo's beperkt en

krijgen we te maken met kwantisatie-effekten.

Door berekeningen met beperkte nauwkeurigheid uit te voeren en door

afronden of afbreken ontstaan bovendien nog rekenfouten. Om

rekenfouten of zelfs instabiliteit van het filter te voorkomen, moet

een geheugen worden gebruikt met een groter aantal bits dan de

gebruikte A/D- en D/A-converters. In het BBC-rapport [9] wordt

uitgebreid ingegaan op de effekten van afronden, afbreken en beperkte

rekennauwkeurigheid. De geinteresseerde lezer zij daarnaar verwezen.

In deze paragraaf wordt bepaald met hoeveel bits nauwkeurigheid in

het filter moet worden gerekend en met welke nauwkeurigheid de

resultaten in het geheugen moeten worden opgeslagen.

We herhalen daartoe het vereenvoudigde blokschema ~an het recursief

filter uit paragraaf 2.3.

+

•

Figuur 2.13: blokschema van het recursief filter

Of in formulevorm:
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y(n)= ~.( x(n) - y(n-1) ) + y(n-1)

We nemen aan dat de A/D- en D/A-converters beide 8 bits breed zijn en

dat de filterfaktor beperkt is tot machten van 2. Voor de

filterfaktor kan dus geschreven worden:

-r
o{= 2 met p =0.1.2 ••••

Vermenigvuldigen met ~ komt dan overeen met schuiven over p bits.

Schematisch kunnen we dat illustreren aan de hand van figuur 2.14.

VAN
AOC

VAN
GEHEUGEN

VAN NAAR NAAR
GEHEUGEN GEHEUGEN OAC

!'IS'-
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I

I
I
I
I I
I I

L5.-'-

-

I
I
I
I
I
I
I

~M!.-I

-

+

"".

X[N) - Y(N-1)

Figuu,.. 2.14

)(
-p2 + Y(N-t) - Y(N)

Hierin is dUidelijk de vermenigvuldiging met 2-r zichtbaar als het

omlaagschuiven in de figuur over p bits. De p meest signifikante bits

(aan de bovenzijde) worden voorzien van het geinverteerde tekenbit.

Deze zogenaamde sign extention is nodig omdat het resultaat in

two's-complement staat. Alle bits met een lagere signif1kantie dan

MSB-p-1 worden nul gemaakt.

Uit deze figuur kunnen we aflezen dat als we geen bits van de
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A/D-converter willen verliezen, de geheugenbreedte tenminste 8+p bits

dient te bedragen. Bevat het geheugen Minder bits, dan verliezen we

of meer bits nauwkeurigheid, in welk geval evengoed een goedkopere

AID-converter met Minder bits gebruikt kan worden.

Als geeist wordt dat de fil terfaktor tot 2-
10 moet kunnen lopen, is

een geheugenbreedte van tenminste 0.10=18 b1ts noodzakelijk.

In het ruisredukt1esysteem 1s gekozen voor- een 7-b1ts AID-converter

en een 20-bits breed geheugen, zodat de min1male filterfaktor volgens
-IS

bovenstaande redener1ng 2 kan bedragen zonder dat er bits verloren

gaan.

B1j de aftrekking x(n)-y(n-1) wordt de term y(n-1) afgebroken op 8

bits. Een grotere nauwkeur1gheid heeft geen zin, omdat de waarde

afkomstig van de AID-converter n1et nauwkeuriger 1s dan 7 b1ts.

U1t het voorgaande bleek dat hoe kle1ner de f1lterfaktor wordt, hoe

breder het geheugen moet z1jn, als er geen b1ts verloren mogen gaan.

In de prakt1jk is het echter zo, dat de kle1ne filterfaktoren slechts

bij signalen met'veel ru1s worden gebruikt. Het aantal s1gn1f1kante

b1ts aan de uitgang van de AID-converter 1s dan kleiner dan in.het

ruisvr1je geval, zodat eventueel enkele bits gemist kunnen worden.

(De kwant1sat1eru1s zou.b1jvoorbeeld iets kle1ner dan de ingangsruis

genomen kunnen worde~).

Het geheugen zou dus Minder breed mogen z1jn dan h1erboven berekend,

wat enkele simula.t1es hebben bevestigd. Nadere s1mylaties en metingen

z1jn echter gewenst.
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3. DE OPBOUW VAN HET RECURSIEF RUISREDUKTIESYSTEEM

In hoofdstuk 2 werd aangetoond dat voor ons doel een recursief filter

te prefereren is. D1t hoofdstuk beschrijft de opbouw van het

ru1sreduktiesysteem op blokschemanivo, uitgaande van een aantal eisen

die aan h~t t~ bouwen apparaat worden gesteld. In hooidstuk 4 worden

de blokken nader 1ngevuld en uitgewerkt tot schema's.

3.1 Gestelde eisen

3.1.1 Technische eisen

Omdat het apparaat gebru1kt wordt met een elektronenm1croscoop, zijn

de videos1gnalen 1ets anders gespecif1ceerd dan gebruikelijk. Zo is

het v1deosignaal in het gehele systeem gelijkspan1ngsgekoppeld,

waardoor de gebruikelijke klemschakel1ngen om het zwartn1vo te

herstellen achterwege kunnen blijven. Het videosignaal. bevat

bovend1en geen synchronisat1e- of blankingsignalen, deze worden in de

elektronenm1croscoop apart verwerkt.

De voor het systeem belangrijke specif1kat1es z1jn:

- rasterfrequent1e: 50 Hz. ge1nterlin1eerd

- lijnfrequentie: 15625 Hz +/- 600 Hz

- minimale videob~ndbreedte (-6dB):.5 MHz

- v1deon1vo's - 0.7 V zwart.

in 75~ + 0.7 V wit.

3.1.2 Funkt10nele e1sen

In overleg met S&I z1jn enkele e1sen opgesteld waaraan het proto~ype

moet voldoen:
-..- ru1sreduktie tot een m1n1male elL van 2

- mogelijkhe1d het ruisreduktieproces te herstarten. bijvoorbeeld bij

verandering van het beeld
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- stilstaand beeld

Bovendien werden de volgende optles wenselijk geacht:

- de mogelljkheld tot het kop~eeren an het gefilterde beeld (A) ln

een koplegeheugen (B). dat op een tweede videoultgang konstant

zlchtbaar is

een verschilmode (A-B). waarbij het verschil tU3ssn het gefilterde

beeld en het kopiebeeld wordt weergegeven

een optelmode. waarblj het fllter zo wordt ingesteld dat de

ingangsbeelden worden gesommeerd teneinde beelden met lage

helderheid en kontrast te kunnen versterken

3.1.3 Elsen aan de ultvoerlng

Omdat de eisen en wensen bij de aanvang van het ontwerpen nog niet

exact bekend zijn (uit de praktljk wordt na verloop van tljd

duldelljk hoe het systeem erult dlent te zlen) moet bij het ontwerp

van het prototype rekenlng gehouden worden met eventuele

ultbreidingen en veranderlngen.

Daarom is gekozen voor een modulaire opbouw. zodat bepaalde

onderdelen eenvoudig vervangen kunnen worden. Bovendien ls gebruik

gemaakt van een bus-systeem 1n een Schroff-kast. zodat eenvoudig

modeles kunnen worden toegevoegd.

3.2 Het blokschema

Flguur 3.1 toont het blokschema van het ruisreduktiesysteem. De

volgende subparagrafen geven een korte beschrljving van de

verschlllende blokken.
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3.2.1 Het beeldgeheugen

M1ddelpunt van het systeem vormt een beeldgeheugen opgebouwd met 300

KBit CCD-geheugen ch1ps (VIA.) en een woordbreedte van 20 bits. (In

feite bestaat het beeldgeheugen u1t twee rastergeheugens, een voer

het even en een voor het oneven raster, elk 20 bits d1ep).

De 1nterne organisat1e van het VIA CCD-geheugen 1s spee1aal afgestemd

op het gebru1k 1n telev1s1etoepassingen: in een IC worden 294 lijnen

met 1eder 1024 beeldpunten opgeslagen (totaal 301056 bits). In een

CCD kan zodoende een raster van een 1-b1ts televis1ebeeld worden

bewaard. B1j een klokfrequentie van 20,25 MHz en 1024 punten per lijn

1s de akt1eve l1jnt1jd 50,6 ~s. Omdat de bandbreedte van het

v1deos1gnaal begrensd is op 5 MHz, kan de klokfrequentie lager zijn

dan 20,25 MHz. H1ervan wordt gebru1k gemaakt om het kopiebeeld (B) in

hetzelfde beeldgeheugen op te slaan als het hoofdbeeld (A): na elke

twee samples van het A-beeld volgt een sample van het B-beeld

(AABAABA •••••••• ).

De datarate van het A-beeld is h1erdoor gereduceerd tot 2/3 x 20,25 =
13,5 MHz, ru1m voldoende om aan de e1s van 5 MHz v1deobandbreedte te

kunnen voldoen. Voor het B-beeld hebben we 1/3 x 20,25 = 6,75

Megawoorden per seeonde ter beschikking. Door telkens twee

opeenvolgende 8-b1t samples in een 16-bits woord te stapelen en na

het geheugen de samples weer te demult1plexen, ont§taat ook voor het

B-beeld een datarate van 13,5 MHz. (De gebru1~te samplefrequent1es

komen overeen met de huid1ge d1g1tale TV-afspraken, waarbij het

helderhe1dssignaal met 13,5 MHz wordt gesampled en het kleursignaal

met 6,75 MHz).

3.2.2 De t1m1nggenerator

De t1minggenerator levert een aantal belangr1jke signalen die op een

aantal punten 1n het systeem gebru1kt worden, waaronder de beide

klokfrequenties van 13,5 en 20,25 MHz.

De 13,5 MHz samplef requentie en de 20,25 MHz schu1ffrequentie voor
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de CCDl s worden door middel van een faselus gelocked aan de

horizontale synchronisatiepuls, die door een sync-scheider IC uit het

composite syncsignaal wordt gewonnen. (Het locken van de

samplefrequentie is nodig om ervoor te zorgen dat de samples altijd

op hetzelfde moment in de lijn worden genomen: alleen dan kunnen we

middelen zonder scherpte te verliezan).

Verder levert de timinggenerator onder andere besturingsignalen voor

de CCDls en bustimlngsignalen die aangeven wanneer een bepaalde

printkaart van de bus gebruik mag maken.

3.2.3 Het filter

Het recursief filter berekent uit een 20 bits woord y(n-1) afkomstig

uit het geheugen en een 7 bits woord x(n) afkomstig van de A-D

converter, een 20 bits woord yen) aan de hand van de volgende

uitdrukking:

yen) = a.x(n) + b.y(n-1)

De grootte van de faktor a wordt bepaald door 4 bits afkomstig van de

bedieningslogica en kan varieren in stappen van 2 tusen 2-~ en 1.

Bovendien is een bitkombinatie gereserveerd voor a = 0, wat in een

stilstaand beeld resulteert.

In het geval dat de recursief flltermode wordt gekozen, is de waarde

van b gelijk aan j-a. De lijn SUM schakelt het ftlter in de

sommeerstand waarbij b:1. Nu worden de ingangssamples met

gewichtsfaktor a bij het beeld in het geheugen opgeteld~ Als deze

optelling resulteert in een overflow, wordt dit aan de

bedieningseenheid gemeld terwijl tegelijkertijd de bitcombinatie

overeenkomend met top-wit in het geheugen wordt geschreven.

3.2.4 A-D en D-A conversie

Het inkomende videosignaal wordt gesampled met een frequentie van

13,5 MHz. Een 7 bits nauwkeurigheid van de A-D converter is voor
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videosignalen voldoende, hoewel bij een geschikt testbeeld

(grijsschaal) en een goede monitor toch enige kwantisatie-effekten

zichtbaar zijn. Bij het gebruik bij de elektronenmicroscoop is het

signaal altijd behept met ruis die door het systeem wordt

uitgemiddeld, tesamen met de kwantisatieruis van de A-D converter.

Deze kwantisatieruis is (bij een random ingangssignaal) in amplitude

uniform verdeelde ruis ter grootte van de spanningsstap overeenkomend

met het minst signifikante bit. Elke 6 dB winst in signaal-ruis

verhouding levert een extra signifikant bit op aan de uitgang van het

filter. Zijn er bijvoorbeeld in een bepaald geval 5 bits aan de

uitgang van de A/D-converter signifikant (de andere bevatten slechts

ruis) en er is een filterfaktor van 1/128 ingesteld, dan is uit tabel

2.1 in winst 1n signaal-ruis verhouding van 24 dB af te lezen. Dit

betekent dat aan de uitgang van het filter 5+24/6=9 bits signifikant

zijn. am deze reden is het gerechtvaardigd om voor beide uitgangen

8-bits D-A converters toe te passen. Een grotere nauwkeurigheid is

niet nodig voor een beeld van goede kwaliteit en is financieel

onaantrekkelijk.

(Overigens wordt de kwantisatieruis alleen weggemiddeld als hij van

dezelfde grootte of kleiner is dan de ruis op het ingangssignaal).

3.2.5 De bediening

Het blok bediening zorgt voar de besturing van het systeem, zoals de

instelling van de fllterfaktor 0(. als funktie van het beeldnummer, de

mode van het filter en het kiezen tussen het A of A-B beeld.

Ook levert dit blok signalen die het A-beeld naar het B-beeld latert

kopieeren, het ruisreduktieproces herstarten en het beeld bevriezen.
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3.3 De imp1ementatie van het systeem op printkaarten

Bij de realisatie van het systeem is gebruik gemaakt van verlengde

eurokaarten in een Schroff-kast.

Vanwege het grote aantal IC's dat nodig ls voor het beeldgeheugen

(aIleen a1 40 CCD's), is het beeldgeheugen opgesplitst in twee -op

een doorverbinding na- identieke kaarten die ieder een 20 bits raster

opslaan. Welk rastergeheugen op een bepaald moment aktief is, wordt

bepaald door een schakelsignaal afkomstig van de timinggenerator.

De derde kaart wordt in beslag genomen door het filter, een vierde

door de timinggenerator. De A-D en D-A converters met bijbehorende

referenties zijn ondergebracht op de vijfde dubbele eurokaart. De

bediening tenslotte is relatief eenvoudig en heeft daarom voldoende

aan een enkele kaart.

Figuur 3.2 toont het blokschema nogmaals, met daarin aangegeven hoe

het systeem over de printkaarten is verdeeld.

3.4 Signalen op de backplane

Tussen de printen onderling worden de signalen getransporteerd via

twee printplaten (backplanes) achterin de kast, die de .

overeenkomstige pinnen van de connectors doorverbiRden.

De nadelen van zo'n bussysteem zijn dat de belasting van de

aansturende uitgang groter is dan nodig en de overspraak tussen

signalen op de diverse (aanliggende) pennen groot is (zeker signalen

met een grote logische slag en een kleine stijgtijd veroorzaken veel

overspraak). Een ontegenzeggelijk voordeel van een bussysteem is weI

dat de printkaarten niet plaatsafhankelijk zijn terwijl toevoegen van

kaarten eenvoudig is. Een dubbele eurokaart is uigerust met twee

connectors met elk 3 rijen van 32 pennen. Van de middelste rij pennen

wordt spaarzaam gebruik gemaakt omdat de voorhanden zijnde backplane

aIleen de buitenste rijen doorverbindt. De middelste pennen die weI

worden gebruikt, zijn met de hand doorverbonden.

De bovenste connector (A) bevat de controle- en kloksignalen, de
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B-connector wordt gebruikt voor de 20 bits brede datapaden van en

naar de CCD-kaarten en het 8 bits datapad naar het recursief filter.

Om overspraak op de backplane te voorkomen zijn een aantal signalen

op de A-bus met telkens een pin tussenruimte aangesloten; de

tussenliggende pennen zijn verbonden met aarde. Bovendien worden de

beide klcksigr.alen CL1 en CL2 via twisted pairs van de tim1ngkaart

naar de verschillende kaarten gevoerd. (Er wordt hierbij gebruik

gemaakt van de middelste pennen op de A-connecotr. die door het

backplane niet worden doorverbonden). Voor elke printkaart is op de

timingkaart voorzien in twee ECL-drivers. die de twisted pairs

aansturen.

Hierdoor is de busstruktuur enig geweld aangedaan omdat de

timingkaart op een bepaalde plaats in de kast dient te zitten. Het

voordeel van deze methode (elke kaart heeft gegarandeerd goede

kloksignalen) weegt echter ruimschoots op tegen dit nadeel. De

overige kaarten kunnen onderling van plaats worden verwisseld.

Aile signalen van de controlebus die niet worden ingeklokt

(bijvoorbeeld de enable en timingssignalen) zijn op de printkaarten

die er gebruik van maken. afgesloten met een weerstand naar de

positieve voedingsspanning. Hierdoor worden de lijnen minder gevoelig

voor overspraak en is de overshoot lager (de signalen zijn dus eerder

stabiel).

In paragraaf 3.5 wordt nader op de bustiming ingegaan.

3.5 De bustiming

De bustiming speelt in de goede werking van het systeem een .

belangrijke rol. Vanwege het feit dat met twee klokfrequenties wordt

gewerkt. die bovendien hoogfrequent zijn (het filter met 13.5 MHz en

het beeldgeheugen met 20.25 MHz). moet speciale aandacht worden

besteed aan de timing van de signalen tussen de printen onderling.
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Aan de hand van figuur 3.3 wordt daarom kort op de bustiming

ingegaan, vooral met betrekking tot de data van en naar het

beeldgeheugen.

Zoals reeds is genoemd worden de samples van het kopiebeeld tussen de

samp~es van ne~ noofdbeeld gevoegd volgens het schema AABAAB ••••••

Deze cyclus herhaalt zich elke 3 klokpulsen van CL2 of elke 2

klokslagen van CL1. Om exact te kunnen bepalen In welk deel van de

cyclus men.zich bevlndt, wordt deze verdeeld In 6 fasen TO tim T5,

binair gecodeerd door de tlmlngslgnalen TBO, TBl en TB2.

Deze timingslgnalen worden samen met CLl en CL2 opgewekt door de

timlngkaart. Elke kaart van het systeem kan aan de hand van deze drle

signalen en de belde klokken bepalen of er data op de bus gezet moet

worden of juist moet worden lngenomen. De aktleve geheugenkaart neemt

bijvoorbeeld in de fasen TO en T2 op de positieve flank van CL2 een

A-sample van de bUs, het B-sample in T4 wordt nlet ingenomen.

Uiteraard moet daarna de timlng van de samples weer in de pas worden

gebracht met CLl waarmee de rest van het filter werkt (de A-D

converter neemt samples in met CL1).

Figuur 3.3 toont verder het tljdsverschil tussen de slgnalen op de

bus dle naar het geheugen gaan en degenen die ervan afkomstlg zljn.

De A-samples zijn daartoe genummerd, waa.rblj het nummer de posltle

van het sample In een beeld aangeeft. De samples op de bus afkomstig

van het geheugen.lljken veer te lopen op.dle~afkomstig van het

filter, dle door het geheugen worden lngenomen. Ulteraard ls dat niat..

het geval, de samples aan de uitgang van het geheugen behoren tot het

vorlge beeld en zljn daarom 40 ms ouder dan dle aan de ingang! Het

schljnbare voorlopen van de samples is nodlg om het fllter de kans-~e

geven de noodzakelljke bewerkingen ophet signaal ult te voeren.

In hoofdstuk 4 worden de schema's van de afzonderlijke prlntkaarten

besproken, waarblj tevens de tlmlng ultgebreld aan bod komt.
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4'. DE REALISATIE VAN HET RUISREDUKTIESYSTEEM

Dit hoofdstuk beschrijft de praktische uitvoering van het

ruisreduktiesysteem. In elk van de 5 paragrafen komt een printkaart

aan bod die op blokschema- en (zo nodig) schemanivo wordt besproken.

In verband met de hoge snelheid waarmee het sys~eem werkt. wordt

tevens aandacht besteed aan de timing op de kaart zelf (in de vorm

van een worst case beschouwing).

4.1 Het recursief filter

Het recursief filter berekent uit een 20 bits woord afkomstig van het

geheugen en een 7 bits woord van de AID-converter. een 20 bits woord

volgens de volgende betrekking (zie paragraaf 2.3):

y(n) = ~.(x(n) - y(n-1» + y(n-1)

Hierin is ~de filterfaktor (0 ~ ~~ 1) en x(n) de waarde van het

sample afkomstig van de AID-converter. y(n-1) komt uit het

beeldgeheugen (en is in het algemeen het resultaat van de vorige

bewerking op dat pixel). y(n) is de uitkomst die op de plaats van

y(n-·1) wordt opgeslagen.

De bewerking bestaat uit een optellicg, aftrekking_en een

vermenigvuldiging. waarbij wel wordt aangetekend dat het filter 13.5-

miljoen berekeningen per seconde moet verrichten. Voor het filter

zouden we dus een vermenigvuldiger moeten vinden met 20 bits aan de

uitgang een een throughput van 13.5 miljoen berekening per seconde.

Vanwege de pr1js en de verkr1jgbaarheid van een vermenigvuld1ger d1e

aan deze eisen voldoet. 1s gezocht naar een alternat1eve oplossing.

Als er wordt afgestapt van de eis dat O'elke waarde tussen 0 en 1

moet kunnen bezitten en stappen van 2 voldoende nauwkeurig zijn. 1s

de vermenigvuldiger (of deler) goedkoop. snel en eenvoud1g te

realiseren. Een faktor 2 1n het binair systeem betekent namelijk het

schuiven over een bit, een faktor 4 over 2 bits enzovoort. Bij de
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beschrijving van het blokschema wordt duidelijk hoe deze

vermenigvuldiging met eenvoudige middelen is gerealiseerd.

4. 1•1 Het blokschema ,

Figuur 4.1 toont het blokschema van de filterkaart. Het register

rechtsonder in de figuur neemt het sample y(n-l) in van de bus met

klokslgnaal CLIN. Qmdat op de kaart met de klok van 13,5 MHz CLl

wordt gewerkt, wordt de data vervolgens overgenomen door een tweede

register. Vanaf dat punt voIgt het signaal twee paden: een pad loopt

via een pipeline register naar de 20 bits opteller in het midden van

de figuur, dit is de term + y(n-1) in de formule.

Het tweede pad bevat aIleen de 8 meest signifikante bits (MSB's) en

loopt via een inverterende buffer naar de 8 bits opteller (indien SUM

= 0). In de opteller wordt dit signaal opgeteld bij het signaal op de

P-ingang, dat via een register van de AID-converter afkomstig is.

Qmdat het 8 bits datapad ~an y(n-l) geinverteerd is en bovendien de

carry input van de opteller t, is aan de uitgang van de opteller de

term x(n) - y(n-l) ter beschikking in two's-complement notatie.

·De uitgang van de opteller is verbonden met de ingangen van 14

tristate buffers waarvan op een willekeurig moment ten hoogste een

geselekteerd kan zijn via het enablesignaal 0, 1, ••.••••• 13. Welke

van de buffers geselekteerd is, hangt af ~an .de ingestelde

filterfaktor.
_0

De uitgangen van buffer 0 (overeenkomend met ~= 2 = 1) zijn

verbonden met de 8 MSB's van het 20 bits register, buffer is een

,bLt omlaag geschoven, buffer 2 twee bits, tot en met buffer 13 die
-I'dertien bits omlaag geschaald is ( 0(. = 2 ) •

De uitgang van het register levert de term cL.(x(n) - y(n-l» aan de

eerder genoemde 20 bits opteller die de term y(n-l) erblj optelt,

waarmee de gewenste berekening kompleet is. Na de opteller volgen nog

2 registers die het resultaat op 'de bus naar het CCD-geheugen zetten,

zolang het enablesignaal ENA laag is.
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Is het signaal SUM hoog, dan wordt het filter in de optelmode

geschakeld. Oaartoe wordt de uitgang van de 8 bits inverterende

buffer in het y(n-1) pad gedisabled en een andere buffer geenabled.

Hierdoor komt op de Q-ingang van de 8 bits opteller een woord van 8

enen te staan. Cmdat bover.cier. de carry ingang hoog is, staat aan de

uitgang van de opteller de term x(n), die ook aan de ingang staat. Oe

totale funktie van het filter wordt:

y(n) = ~.x(n) + y(n-1)

Nu wordt elk ingangssample met een gewichtsfaktor ~ bij de waarde in

het geheugen opgeteld.

4.1.2 Het schema

Appendices 0-1 en 0-2 bevatten het schema van het recursief filter.

In 0-1 herkennen we eenvoudig het blokschema, zodat de bespreking

hiervan achterwege kan blijven. Het tweede deeI van het schema, in

appendix 0-2, bevat een aantal komponenten die niet zijn terug te

vinden in het blokschema, daarom hier een korte toelichting.

Geheel rechts in het schema bevinden zich de IC's 40 tIm 46 die

zorgen dat aIle 20 bits aan de ingang vanhet register in het centrum

van het blokschema (IC19, 20 en 21a) zinvolle -informatie bevatten.

Slechts een va'n de 14 tristate buffers is namel1jk aktief, zodat ook

maar 8 datal1jnen zijn aangesloten.

Niet aangestuurde lijnen met een hogere signifikantie worden

verbonden met het teken bit (sign extention), de lijnen met een

lagere signifikantie worden nul gemaakt. Welke bits moeten worden

aangestuurd en met welke informatie, wordt bepaald door de PROM's IC

36 tIm 38, afhankelijk van de ingestelde OC (voor de listings van de

PROM's: zie appendix J). In de kodering van Q(. heeft de waarde 15 een

speciale betekenis. Bij deze waarde worden aIle ingangen van het

register nul gemaakt, waardoor het ingangsbeeld geen invloed meer

heeft. Aan de uitgang van het filter versch1jnt daarom y(n) = y(n-1)
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: het beeld verandert niet meer.

Een tweede deelschakeling die toelichting behoeft, is de schakeling

bestaande uit IC52, 57, 56 en 31, die voor een korrekte afhandeling

van een eventuele overflowsituatie zorgt. In de SUM-mode is het

mogelijk dat bij de optell1ng een overflow ontstaat, waardoor het

signaal OVF hoog wordt. Via IC31 wordt dlt signaal op de control-bus

gezet, waarna de besturing het sommeerproces aan het einde van het

beeld stopt. Tevens wordt via IC56 de 8 MSB-bits die in het geheugen

worden geschreven hoog gemaakt, overeenkomend met topwit.

Voor de kloksignalen op deze kaart zorgen IC51. 39 en 52. IC51

ontvangt de klokken CLl en CL2 van de timingkaart. waarbij de beide

120 weerstanden van 120 Ohm ter afsluiting van de twisted pairs

dienen. CL2 is op deze kaart nodig om op het juiste moment data van

de bus in te nemen tijdens de fase 0 en 2. Vanuit het timingsignaal

TB2 en CL2 wordt daarom CLIN afgeleid, waarmee de data van de bus

wordt ingenomen door IC34, 35 en 47. (Zie voor de bustiming appendix

F).

4.1.3 De timing

De opbouw van het recursief filter is zodanig, dat de rekensnelheid

ook in het ongunstigste geval hoog genoeg is. Dit is bereikt door

enerzijds gebruik te maken van FAST-TTL IC's, een oieuwe TTL-familie

met zeer hoge snelheid, en anderzijds door het toevoegen van twee

pipeline registers. Figuur 4.2 toont nogmaals het blokschema van het

filter, met daarin aangegeven de maximale vertragingstijden over het

gehele temperatuurs- en voedingsspanningsgebied. Bij de registers

moeten we bovendien rekening houden met een setuptijd Ts, de tijd dat

de data stabiel moet zijn voor de aktieve flank van de klokpuls.
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WH de schakel1ng zeker werken met een klokfrequentie CL1 van 13,5

MHz, moet het totaal van alle vertrag1ngstijden en de set-up t1jd van

register tot register kle1ner zijn dan 74 ns.

Het pad van register A, via inverter B, optelschakeling C, buffer 0

tot pipeline resiste~ E i~ ~axirnaal 47 ns lang. De s1gnextention bits

hebben echter een langere tijd nod1g om stab1el te worden: van

register A, v1a B, C, H en I naar register E moet op een max1male

tijd van 61 ns worden gerekend. Andere kritische paden lopen van K

v1a G naar F en van E v1a F naar G; beiden met een maximale

vertrag1ngstijd van 55 ns.

4.2 Het beeldgeheugen

Het'beeldgeheugen beslaat twee pr1ntkaarten die ieder een

rastergeheugen vormen met een woordbreedte van 20 bits. Op elk moment

1s slechts een geheugenkaart aktief op de bus. Welke van de twee dat

is hangt ervan af of het v1deosignaal met het even of oneven raster

bezig 1s.

B1j de bespreking van het blokschema zal slechts een rastergeheugen

genoemd worden, waarbij twee toestanden ondersche1den worden:

geselekteerd en niet geselekteerd.

4.2.1 Het blokschema

Figuur 4.3 toont het blokschema van een rastergeheugen. "In- het-m1dden

van de f1guur is het 20 b1ts CCD-geheugen getekend, in feite

bestaande u1t 20 schuifreg1sters van 300 K bit lang, georganiseerd

als 294 lijnen van 1024 punten.
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De bitclock (BC) bepaalt de schuiffrequentie, bij elke klokslag neemt

. het schu1fregister een bit in en schu1ft een bit naar de uitgang. De

lineclock (LC) verdeelt de in- en uitgangsbitsstroom in blokken van

1024 samples, die bij een klokfrequentie van 20,25 MHz een aktieve

l1jnt1jd van 50,5 us opleveren. Door de lengte van LC te varieren, is

de lengte van het schuifregister 1n stappen van 8 bits 1n te stellen.

Een verdere f1jninstelling kan worden verkregen door de 1ngangen AD,

A1 en A2 van het CCD-geheugen 1n te stellen. (Op het blokschema

schematisch aangedu1d als A). Afhankelijk van de logische nivo's op

deze 1ngangen kan een extra vertraging van ° tot 7 b1ts worden

gekozen. Voor de exacte werking en timing van de CCD-geheugens wordt

verwezen naar de datasheets ervan (appendix H).

Het 1s echter belangr1jk dat de vertrag1ngstijd instelbaar is omdat

het f1lter voorde bewerking van het signaal enige klokslagen nodig

heeft. (Van bus tot bus: 4 klokslagen van CL1, wat overeenkomt met 6

klokslagen van CL2).

Als de kaart geselekteerd is, dat wil zeggen 1n- en output op de bus

doet, neemt het reg1ster A data van de bus in, d1e met de volgende

klokslag door het CCD-geheugen wordt 1ngelezen. Tegelijkertijd

schuiven 20 b1ts uit het geheugen, die met de volgende klokpuls wordt

ingenomen door register B en vervolgens op de bus naar het f1lter

wordt gezet. De totale vertrag1ng tussen de u1tgang van het CCD, via

het filter, naar.de ingang van het CCD bedraagt 2 +. 6 = 8 klokslagen

van CL2. Het CCD-geheugen wordt daarom zo 1ngesteld dat de uitgang a.
samples voorloopt op de ingang (1n feite natuurlijk 294.1024 - 8

samples achter!).

Een extra kompl1kat1e treedt op door de B samples 1n het geheugen

(het kop1ebeeld). Deze worden 1mmers niet door het filter bewerkt en

d1enen daarom ongewijzigd te worden teruggeschreven 1n het geheugen.

Daartoe klokt register D de B samples van de bus 1n, die vervolgens

door E worden overgenomen en op het juiste moment op de ingangsbus

worden geplaatst (bepaald door het signaal ENY). Gedurende deze tijd

wordt de u1tgang van het recursief filter uiteraard uitgeschakeld.

Als het rastergeheugen niet geselekteerd 1s (de andere geheugenkaart

maakt gebruik van de bus), dient het beeld op de kaart zelf ververst
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te worden. Daartoe leiden we de data die aan de uitgang van het

CCD-geheugen verschijnt door middel van register C weer terug naar de

ingang. De totale vertragingstijd tussen in- en uitgang bedraagt nu

slechts klokperiode, wat wordt goedgemaakt door de A-lijnen van het

CCD zo in te stellen dat 7 klokcycli vertraging wordt bijgeschakeld.

Op ko~ando van de bedieningskaart wordt de inhoud van de A-samples

gekopieerd in de B-samples. Dit kopieeren gebeurt in de tijd dat de

geheugenkaart niet geselekteerd is. Register C circuleert dan aIleen

de A-samples, die tevens door de registers F en G worden ingeklokt

(register F het eerste A sample, register G het tweede). Op het

moment dat het B sample door het geheugen wordt ingeklokt, is de

uitgang van register C uitgeschakeld en wordt de data door registers

F en G geleverd. Na afloop van het raster is het hele A-beeld (8

bits) gekopieerd in de B samples (16 bits).

4.2.2 Het schema

Het schema van beide rastergeheugens staat getekend in de appendices

D-4 en D-5. Het eerste deel van het schema heeft een sterke

gelijkenis met het blokschema in figuur 4.3 en behoeft geen nadere

uitleg. Het tweede deel (D-5) , bevat de besturingslogica waardoor de

diverse enable- en kloksignalen worden opgewekt.

Geheel bovenaan ;~en we IC35 en IC45.die VOor de kloksignalen voor de

CCD's en registers zorgen (afgeleiden van CL2L

BC1 en BC2 zijn een geinverteerde versie van CL2 en worden gebruikt

ala kloksignalen voor de CCD-chips, die met een neg~tief gaande flank

klokken. BCL2 heeft gel1jke fase als CL2 maar is iets vertraagd door

het toevoegen van de twee inverters. Deze tijdsvertraging is nodig in

verband met de holdtijd van de CCD-geheugens; hierover meer in

paragraaf 4.2.3. de timing.

De l1neclock (LC) voor de CCD's wordt verzorgd door de IC's 36, 38 en

39. De van de timingkaart afkomstige signalen CCDSe en CCDS1 bepalen

of een geheugenkaart aktief is. In de huidige konfiguratie geeft

CCDSe aan of er een even of oneven raster wordt geschreven en kan
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door de jumper FSO/FS1 te plaatsen of te verwijderen worden gekozen

tijdens welk raster de geheugenkaart aktief is. (Normaal gesproken is

bij een van belde kaarten de jumper aangebracht). CCOS1 1s eveneens

afkomstig van de timingkaart, maar is altljd hoog. Als deze 11jn laag

is, zljn beide geheugenkaarten gedeselekteerd en circuleren hun

1nfurmatie intern. Hierdccr is het ~og~lljk m~er dan 1 beeldgeheugen

in het systeem op te nemen. IC 38a maakt twee belangrijke. slgnalen:

BSEL en zljn inverse. D1t signaal bepaalt of de kaart aktief op de

bus 1s, of de geheugenlnhoud clrculeert. Als dlt laatste het geval

is, worden 7 klokpulsen extra vertrag1ng in het CCO-geheugen

1ngeschakeld om de in- en ultgaande data van het CCO in de pas te

houden.

Het kommando tot kopieeren van het A-beeld naar het B-beeld

(kopiebeeld) wordt gegeven door de besturingsprlnt, dle daartoe een

puIs geeft op de lijn COPP. IC 37a onthoudt dat dit kommando Is

gegeven, maar het feitelljke kopleerproces start pas blj het

eerstvolgende nieuwe raster waarin de geheugenkaart nlet is

geselekteerd. Hiermee wordt voorkomen dat abus1evelijk een half

raster wordt gekopieerd.

Onderaan in het schema treffen we de eenvoudige stabilisator ten

behoeve van de back-bias spannlngen voor de CCO-IC's en wat loglca

die enable- en klokslgnalen van de registers verzorgd. De ietwat

overbodlg 11jkende konstruktie van IC 43a en IC 43d is aangebracht om

splkes In de enablesignalen ENC en ENYR te vQorkomen tijdens de

overgangen van de tlmlngblts TBO tim TB2.

4.2.3 De timing

De tlming van de kaart met betrekklng tot slgnalen op de bus wordt

gegeven door appendix F. Het lngangsregister bestaande uit de IC's

33, 34 en 30b nemen tljdens fase a en 2 een A-sample en tljdens fase

4 een B-sample In van de bus afkomstlg van het recursief fllter. (We

nemen hlerblj aan dat de kaart geselekteerd is). De beide' A-samples

zljn ultgangswaarden van het recursief filter, het B-sample komt van

•
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d~ uitgang van de geheugenkaart zelf v1a de IC's 31 en 32. (Het

8-sample moet gecirculeerd worden ). In principe kan het 8-sample ook

van een andre bron op de bus afkomst1g z1jn in welk geval het

enablesignaal van IC 31 en 32 moet worden weggenomen.

De IC's 21 tIm 25, 33. 34 en 30 z1jn geen Fast TTL-typen. maar Low

Power Shottky ICis uit de 74LS serie. De CCD-chips hebben namelijk

een relat1ef lange holdtijd nod1g van 6 ns (de data op de 1ngang moet

gedurende 6 ns na de aktieve klokflank nog stabie! blijven). De

m1n1male vertrag1ngstijd van Fast TTL IC's tussen de klok en de

uitgangsdata 1s echter korter dan deze t1jd. zodat er een grote kans

is dat verkeerde data wordt ingeklokt. Door het toepassen van

L5-typen en het en1gz1ns laten voor1jlen van de CCD-klok op de klok

van de ingangsregisters, 1s ten aIle tijde de inname van ju~ste data

gegarandeerd.

4.3 De AID - DIA conversiekaart

Deze kaart bevat een 1 b1ts video AID converter en twee 8 bits DIA

converters voor aanslu1ting van 2 monitoren: een voor het bek1jken

van het gef1lterde (A-)beeld en een voor het kop1ebeeld. Tevens bevat

de kaart de benodigde versterkerschakelingen, f1lters en

referentiespanningen om de videos1gnaaln1vo's aan te passen aan de

spann1ngen die in de SEM gebru1kel1jk zijn.

4.3.1 Het blokschema

In het blokschema 1n f1guur 4.4 1s 11nks bovenaan de

A/D-converterketen getekend, bestaande uit een laagdoorlaatf1lter aan

de 1ngang (om terugvouwproduken te voorkomen). een versterkertrap en

een 1 b1ts A/D-converter met een samplefrequentie van 13.5 MHz •.

Reg1ster A neemt 1n de fasen 0 en 2 met CL2 de A-samples 1n van de

bus die door reg1ster 8 worden overgenomen met CL1.
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Door middel van een schakelaar op het bedieningspaneel kan worden

gekozen tussen we.ergave van het A-beeld (via re'gister B). danwel het

verschilbeeld A-B (via register K). In het geval dat voor het A-beeld

wordt gekozen. worden de 8 bits van register B aangeboden aan de

D/A-converter. waarna een eenvoudig laagdoorlaa~f1l~er en een

versterkertrapje volgen.

De B-samples worden in fase 4 ingenomen door de registers C en D (een

B-sample beslaat 16 bits!). Register E neemt met CL1 de data van C en

Dover. zodat de samples van het B-beeld weer worden gedemultiplexed.

De uitgang van register E is verbonden met de tweede D/A-converter.

uitgang B gee£t dus permanent het kopiebeeld weer.

Om het verschil tussen de twee beelden A en B te kunnen weergeven,

moeten eerst de beide bitstromen in de goede tijdsrelatie tot elkaar

worden gebracht. Door het multiplexen van 2 A-samples in het B-sample

dat er direkt op volgt en het demultiplexen van het B-sample in 2

A-samples. loopt het B-beeld enkele klokslagen achter op het A-beeld.

Door toevoeging van de registers F. G en H wordt het A-beeld

vertraagd en in de pas gebracht met het B-beeld. Opteller J trekt het

B-beeld van het A-beeld af en levert het resultaat via register K aan

de eerste D/A-converter. vooropgesteld dat de uitgang van K is

geenabled.

4.3.2 De A/D-eonverter

Appendix D-7 toont het schema van de A/D-converterschakeling.
- ..

Het videosignaal passeert eerst een 7e orde elliptisch

laagdoorlaatfilter met een rimpel in de doorlaatband van 0.18 dB en

een sperdemp1ng van ruim 60 dB. De afsnijfrequentie bedraagt 5.5 MHz

en de in- en uitgangsimpedantie 75 Ohm {zie (10. p 152 - p 153]).

Na het filter volgt een versterkertrap bestaande uit een sterk

tegengekoppeld verschilpaar. Door de toepassing van transistors met

een hose afsnijfrequentie is ook bij hoge frequent ies voldoende

tegenkoppeling om de uitgangsimpedantie laag te houden. Deze lage

impedantie is nodig om de AID-converter voldoende breedbandig aan te
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sturen. (Voor een afval van 0,2 dB b1j 5 MHz mag de

uitgangsimpedantie max1maal 100 Ohm zijn, b1j een 1ngangscapaciteit

van 10 pf). Met; 1nstel.~otent;!()l1'!e_ter P1 kan de u1 tgangsspanning van de

versterker op 0 Volt worden afgeregeld als de v1deoingang wordt

afgesloten met 75 Ohm.

De toegepaste A/D-conv~rt@r v~~ Motorola heeft ECL in- en uitgangen,

zodat 2 ECL/TTL converters 1n de vorm van IC10 en ICll zijn

toegevoegd. ICll neemt de data over met CLl en zet deze op de bus.

Om stoorsignalen in het videosignaal te voorkomen, is het belangr1jk

het dig1tale en analoge deel van de schakeling zoveel mogelijk van

elkaar te scheiden. Alle analoge schakelingen hebben derhalve hun

eigen voed1ngsspanning, d1e door een stab1lisator op de kaart wordt

gemaakt uit de plus en m1n 15 Volt voed1ng. Door gebruik te maken van

een zogenaamde max1mumaarde print en aardstrippen is een goede

hoogfrequent-aarde gegarandeerd, wat uiteraard even belangrijk is als

schone voedingsspann1ngen. Verder 1s de opbouw op de printkaart zo,

dat het analoge deel zover mogelijk van de d1gitale signalen

verw1jderd 1s om overspraak te verm1jden •

. 4.3.3 De D/A-converters

Het schema van de beide D/A-eonverters met de bijbehorende

aftrekschake11ngen wordt gegeven in.de appendices 0-8 en 0-9. IC15

klokt de 8 MSB's van de A-samples in van de bus, die door IC16 worden.

overgenomen met CL1. V1a twee TTL-ECL-converters wordt de

D/A-converter aangestuurd. De D/A-converter is 1n pr1ncipe een

programmeerbare stroombron: de u1tgangsstroom is l1nea1r afhankelijk

van de aangeboden binaire waarde en de grootte van de

referent1estroom die door pin 12 vloeit. Door middel van enkele 75

Ohm weerstanden v1ndt de stroom-spann1ngskonversie plaats en wordt de

uitgang van de D/A aangepast op de 1ngang van het laagdoorlaatf1lter.

Dit filter heeft een Gauss1sche karakter1st1ek, d1e er voor zorgt dat

de groepslooptijd 1n de doorlaatband vrijwel vlakis en de

stapresponsie weinig overshoot vertoont. Nadeel van het Gaussisch
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filter is de flauwe afval in het spergebied (zie [10, p66-69 en

pl18]). Na het f11ter volgt een versterkertrap, d1e zorgt voor

Yjll"~king van het 'lideos.ignaal utotn het_ywenste niV~ l-Q~75VzwaI't~n

.0 ,75 V w1 t) •

De B-samples worden 1ngeklokt door de registers IC20 en IC21.

Vervolgens neemt IC22 de data over met CL1 en stuurt deze via de

TTL-ECL converters IC23 en IC24 de tweede D/A-converter. De opbouw

hiervan is 1dent1ek aan de h1erboven beschreven schakeling.

De bussen aangedu1d met de letter A, B en C verwijzen naar de

gelijknam1ge bussen op het schema van de aftrekschakeling in Appendix

D-9. Door de grote gelijken1s met het blokschema·1s verder kommentaar

overbod1g.

4.3.4 De referent1ebronnen

Alle referentiespann1ngen en -stromen worden afgele1d van een

zenerd!ode: de BZV14 1n het schema van Appendix D-7. De spann1ng over

deze zenerdiode bedraagt 6,5 Volt met een zeer goede

temperatuursstab111teit. Direkt van deze spanning worden via twee

20-s1ags 1nstelpotent10meters en twee weerstanden van lK8 de

referent1estromen van ongeveer 3,2 mA voor de D/A-converters

afgeleid. Door een operat10nele versterker 1n de D/A-converter wordt

p1n 12 op 0 Volt ..gehouden, zodat met. een weerstand-naar de

referent1espanning een stabiele referentiestroom kan worden afgelei~~

P2 en P3 worden zo afgeregeld dat b1j een 1ngangsspann1ng van 0 Volt

op de A/D-eonverter en een f11terfaktor at: 1, de uitgangsspanning

ook nul is.
,

Van de 6,5 V zener worden nog 3 spanningen afgeleid met

weerstanddelers: 1,91 Volt d1e nodig is bij de stroomspanning

omzetting aan de uitgang van de D/A-converter en .1 Volt en -1 Volt

als referentiespann1ngen voor de weerstandsladder van de 'flash'

AID-converter.

Om b1j var1aties van de belast1ngsstroom de referentiespann1ngen

stab1el te houden, zijn de spann1ngen gebufferd met operationele
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versterkers die gevolgd worden door emittervolgers om de max1male

belastingsstroom te vergroten. De exacte waarde van de 1,91 Volt 1s

---rrtR 1relangrljK-; tte spanning is daarom niet worden afregelbaar.

De spanning over de referentieladder van de AID-converter 1s door

m1ddel van P4 1n te stellen op 2,00 Volt.

4.4 De tim1ngkaart

Deze kaart wekt een aantal signalen op die op de diverse pr1nten 1n

het systeem worden gebruikt. Voorbeelden van deze signalen zijn de

klokken CLl en CL2, de timingb1ts TBO tim TB2, de

CCD-besturingssignalen en de bus- enablers1gnalen ENA en ENY.

4.4.1 Het blokschema

Figuur 4.5 tekent een sterk vereenvoudigd blokschema van de

t1mingkaart.
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Hart van de kaart is een 40,5 MHz oscillator, die door middel van een

faselus wordt gelocked aan de horlzontale synchronisatiepuls van het

videosignaal. Door de 40,5 MHz te delen door 2 respektievelijk 3,

worden CL2 van 20,25 MHz en CL1 van 13,5 MHz afgeleid.

Tevens wordt de 40,5 MHz aan een 6-delar toegevcerc, waaruit de

timingbits TBO tim TB2 volgen. Om zeker te zijn dat de klokken in de

juiste fase met de timingbits en met elkaar bl1jven, worden de

klokdelers in elke busfase 3 geset, dan wel gereset.

Als lockflank wordt niet gebruik gemaakt van de 40,5 MHz, maar van

TB2 om er voor te zorgen dat een lijn altijd in dezelfde busfase

begint.

Het signaal TB2 (6,75 MHz) wordt gedeeld door 432 tot een frequentie

van 15625 Hz. De fasedetektor lockt dit signaal aan de burstkey, een

signaal afkomstig van de synchronisatlescheider,eneneens met een

herhalingsfrequentie van 15625 HZ~

Het blok rasteridentifikatie bepaalt ult de synchronisatlesignalen H

en V of een even of oneven raster wordt geschreven. Het

uitgangssignaal CCDSO staat op de controlebus en wordt gebrulkt om

het juiste rastergeheugen te selekteren.

De pixel- en lijnentellers genereren de LC (line clock) en FC (frame

clock). Deze signalen worden voor de timing van de CCD-geheugens

gebruikt en geven aan van welk deel van de lijn samples worden

genomen (LC) en w.elke 294 van de 312. 1/2.l1jnen in_het geheugen

worden opgeslagen (FC). Het oQderste blok op de tekening bevat wat

combinatorische logica die de bus-enablesignalen ENA en ENY afleidt

uit de bustimingsignalen TBO, TB1 en TB2. Hoewel het mogelijk is om

deze twee signalen op elke kaart apart op te wekken, wordt dit om

twee redenen niet gedaan. Ten eerste spaart het centraal opwekken

komponenten, maar minstens zo belangrijk is, dat de kans op

bus-konflikten groter is wanneer op elke kaart uitgedecodeerd wordt.

(Kleine tijdsverschuivingen zijn onvermijdbaar).
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4.4.2 De syncscheider en 40,5 MHz faselus

Het schema van de syncscheider is getekend in appendix 0-13. Er is.
gebruik gemaakt van een IC van het type TDA 3571B, die uit het

composite-video of -syncsignaal, de horizontale- (H), vertikale- (V)

synchronistiepuls en de burstkey afleidt. (De timing van de

verschillende signalen onderling staat getekend in het schema). Met

P1 wordt de vrijloop frequentie van de horizontale oscillator

ingesteld. Daartoe wordt de jumper f.adj aangebracht en met P1 de

frequentie op pin 8 CH) afgeregeld op 15625 Hz, daarna dient de

jumper te worden verwijderd. Jumper VCR kan worden aangebracht als

het videosignaal van een videorecorder afkomstig is.

IC21 en 22 vormen de rasteridentifikatie schakeling. IC22 klokt het

H-signaal in met een 13~s vertraagde V-puls; afhankelijk van het

raster wordt er zodoende een 0 of een 1 ingeklokt. (De weerstand van

2K2 in serie met H is nodig omdat de H-puls een amplitude van 10 Volt

heeft). De plaatjes rechts onderaan op de tekening tonen de timing in

twee mogelijke toestanden: een even en een oneven raster. Het

burstkeysignaal geeft in een kleurensignaal aan waar het

kleurreferentiesignaal zit. In deze schakeling wordt de puls gebruikt

voor het schakelen van de f.asedetektor zoals getekend in appendix

0-12.

Het schema van deze 'gesampelde' fasedetektor met chargepump is

afkomstig van het CAB Elcoma applicatie lab.Overigens zijn enkele

wijzigingen aangebracht die hebben geresulteerd in een kleinere

jitter in het uitgangssignaal.

Links in het schema is een stroombron getekend, opgebouwd uit twee

stroombronnen met stromen +I en -2I, waarvan de laatste wordt.

geschakeld. Afhankelijk van de stand van de analoge schakelaar 51 is

de uitgangsstroom +I of -I. (De schottkydiode aan de uitgang van de

stroombron voorkomt het in de verzadiging raken van de PNP-transistor

als schakelaar 52 niet geleidend is). 52 wordt gesloten tijdens de

duur van de burstkey, waarmee de stroombron op de serieschakeling van

de condensatoren C1 en C2 wordt geschakeld. Het schakelmoment van 51,

die de stroombron omschakelt, wordt bepaald door het 15625 Hz signaal
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wat door IC12 tIm IC14 uit het 6,75 MHz slgnaal wordt gedeeld.

De faselus is In lock als de spanning Vr voor en na het sluiten van

32 hetzelfde is, wat wil zeggen dat het netto ladlngstransport naar

C1 en C2 nul is. Oat is het geval als het moment van slulten van 31

exact middenin de per10de valt dat 32 gesloten ls.

Na het openen van 52 wordt 54 gesloten, waardoo~ de spannlng Vr wordt

overgenomen door de sample en holdschakeling bestaande ult 34, C3,

IC18. De uitgang van de 3&H levert de regelspann1ng voor het VCO op

40,5 MHz dat is opgebouwd rond IC19. Het uitgangsslgnaal van het VCO

heeft onvoldoende spanningszwaal om dlrekt een TTC-IC aan te sturen,

daarom is een eenvoudlge bufferversterker toegevoegd. Het

smoerspoeltje en de capaciteiten van de collector naar aarde vormen

een afgestemde kring op 40,5 MHz, waardoor de versterklng groot is en

de flanken van het slgnaal op de collector stell. (De steile flanken

voorkomen jitter op het uitgangssignaal van de inverter IC10).

4.4.3 De kloksignalen

Appendlx 0-11 bevat het schema van de 'klokkenfabriek': het deel van

de tlmlngkaart dat zorgt voor het opwekken en dlstrlbueren van de

klokslgnalen CL1 en CL2, en de timingbits TBO, TB1 en TB2.

De 40,5 MHz klok CL4 wordt via een lnverter toegevoerd aan de

synchrone teller IC2, die staat geschakeld als 6-deler. De uitgangen

van de teller vormen de timingsignalen TBO tIm TB2 dle door buffe~

IC7 op de bus worden gezet. Van deze lijnen worden met behulp van

IC1, 3b, 10 en 11 de enablesignalen ENY en ERA afgeleid. Klok CL2

wordt uit CL4 gedeeld door tweedeler IC3a. De exclusive-OR tussen CL4

en de klokingang van IC3 1s toegevoegd om de klokken CL1 en CL2 exact

met elkaar In faserelatie te brengen.

CL1 wordt door middel van een 3-deler uit de 40,5 MHz klok gewonnen.

De 3-deler bestaande uit IC4 en IC5 levert een uitgangssignaal met

een dutycycle van 50S op pin 9 van IC4.

In busfase 3 worden gedurende de periode dat CL4 hoog is, de

flipflops IC3a en IC4b gereset, en IC4a geset. Blj normaal bedrljf ls
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de ZO opgedrukte stand al aanwezig en heeft de set of reset geen

1nvloed. Zodra echter de faserelat1e verstoord raakt (vlak na het

aanschakelen of door een storing) wordt 1n fase 3 de juiste cyclus

hersteld. De klokken CLl en CL2 worden via twee TTL-ECL converters

als symmetrische s1gnalen op de controlebus gezet. Elke ECL-TTL

converter bevat 4 van deze buff~rs: veer alka printk33rt een. Op de

backplane worden de klokaanslu1t1ngen door middel van tw1sted pa1r

kabeltjes doorverbonden met de klokaansluitingen van de andere

pr1ntconnecotrs (87/88 voor CLl en 816/817 voor CL2).

Omdat de kloks1gnalen symmetrisch worden verstuurd over tw1sted pair

aderparen die aan het einde z1jn afgesloten met hun karakteristieke

1mpedant1e, zijn er geen problemen met reflekt1es en is de overspraak

naar en van andere d1gitale s1gnalen op de bus klein.

4.4.4 De LC- en FC-opwekking

Appendix D-14 bevat het schema van de schake11ng die de lineclock en

frameclock opwekt. De l1neclock (LC) wordt gemaakt door middel van

twee tellerketens, bestaande u1t de IC's 24 tim 28.

81j de start van een l1jn wordt door de flipflops in IC34 een pUls

gemaakt die alle tellers presetten op een waarde die door middel van

jumpers kan worden gekozen.

Vervolgens beg1nt. de teller bestaande u1t IC24 en IC25 het aantal

1ngestelde klokpulsen van CL2 te lopeno Gedurende deze tijd 1s ULC

laag, wat betekent dat geen data door het CCD-geqeugen worden

ingenomen (11jnblank1ng).

Na het bereiken van de term1nal count wordt IC35 geset en de eerste

teller gestopt. Tege11jkertijd wordt de tweede teller gestart en

wordt ULC hoog. Deze situatie blijft gehandhaafd totdat ook de tweede

teller z1jn eindstand heeft bere1kt, waarna ook deze stopt en ULC

weer laag wordt. Met de jumpers b1j de eerste teller kan dus de start

van de akt1eve lijnt1jd worden gekozen, met de tweede reeks jumpers

kan het aantal klokpulsen woden 1ngesteld dat ULC hoog moet b11jven.

(In deze toepass1ng 1048 klokpulsen). Het s1gnaal wordt door een
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buffer in IC7 op de bus gezet en heet daar LC.

Het s1gnaal FC wordt op analoge wijze opgewekt. De tellers worden nu

echter geklokt met een flank die de start van een n1euwe I1jn

aangeeft en gepreset b1j het begin van een nieuw raster (met PV).

De eerste teller· bepaalt welk lijnnummer als eerste in het

CCD-geheugen wordt geschreven. De tweede teller bepaalt hceveel

lijnen worden ingelezen: bij de toegepaste CCD's (VIA) is dit 294.

81j het ontwerp van deze schakeling was flexiblliteit de eerste

priorite1t en niet het minimaliseren van het aantal aantal

komponenten. Reden h1ervoor is, dat het lijnenaantal van de CCD's nog

kan veranderen, evenals het aantal punten op een l1jn.

In een meer def1n1tieve uitvoer1ng kan door gebruik te maken van

PROM's of FPLA's het aantal komponenten op de t1mingkaart drast1sch

worden gereduceerd.

4.5 De bedien1ngskaart

Dez~ kaart zorgt voor de signalen die nodig z1jn voor de besturing en

1nstell1ngen van het systeem. Op het front bev1ndt zich daartoe een

aantal schakelaars waarmee de gebruiker de filterfaktor kan k1ezen,

het rui~redukt1eproces kan herstarten, het beeld kan bevr1ezen of

kopieeren naar het 8-beeld. Met een.schakelaar kan_worden gekozen

tussen het A-beeld of het versch1lbeeld A-8 op de hoofdmonitor.

Om bijvoorbeeld het focusseren te vergemakkel1jken kan de I1nkerhelft

van het beeld met een andere f1lterfaktor worden bewerkt dan het

rechterdeel. Door m1ddel van een aparte 8-standenschakelaar is de

gewenste faktor voor de linkerhelft van het beeld instelbaar. Voor

beelden met een lage helderheid kan bovendien over een aantal beelden

worden gesommeerd, zodat de 1nstell1ng van de monitor of microscoop

n1et hoeft te worden veranderd.
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4.5.1 Het blokschema

In f1guur 4.6 1s het blokschema van de besturingskaart getekend. De

12-b1ts teller links in de f1guur fungeert als beeldenteller. Na een

herstart commando word~ de teller op nul g&5t~ld en wordt bij het

beg1n van elk n1euw beeld met een opgehoogd. De twaalf uitgangen

d1enen als adres11jnen van een EPROM, die bij elk beeldnummer een

passende ot genereerd. De zo verkregen f1lterfaktor wordt door een

4-bits vergelijker met de gewenste waarde vergeleken.

Zodra de gewenste waarde 1s bere1kt, wordt de teller niet verder

opgehoogd en gaat het f1lterproces recurs1ef verder.

De 4-bits u1t de PROM worden verder toegevoerd aan een mult1plexer,

waarmee gekozen kan worden tussen twee ~ -instellingen: d1e u1t de

PROM, of een waarde d1e door middel van een schakelaar wodt gekozen.

Welke waarde aan de u1tgang verschijnt, hangt af van bet signaal op

de selekt-ingang van de mUlt1plexer. Als voor een beeld met links en

rechts een verschillende ~is gekozen (splitscreen), schakelt de

multiplexer halverwege de beeldl1jn om tussen beide alpha's. Het

signaal LR wat hiervoor zorgt, 1s afkomst1g van de tim1ngkaart.

Als de sommeercyclus wordt gestart, wordt de lijn SUMMODE hoog,

schakelt de u1tgang van de multiplexer af en wordt het f1lter 1n de

sommeermode geschakeld. De alpha d1e nu op de bus komt te staan, 1s

de waarde d1e door de gebulker is iDgesteld en verder n1et

afhankel1jk van het beeldnummer. Deze toestand bl1jft bestaan tot

ergens 1n het beeld topw1t wordt gedetekteerd, waardoor de· l1jn OV

(overflow) hoog wordt. H1erna wordt b1j de start van een n1euw beeld

het sommeren gestopt en verandert het beeld n1et meer. Ind1en

gewenst, kan het sommeren toch worden doorgezet door de

drukschakelaar 1ngedrukt te houden tot de gewenste helderhe1d 1n het

beeld 1s bere1kt.
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4.5.2 Het schema

Het schema bestaat uit twee delen en is opgenomen in de appendices

D-16 en D-17.

In het eerste deel zien we linksboven een aantal drukschakelaars

getekend die z~jn aangesloten op rC9. dat ervoor zorgt Qat de

signalen ontdaan worden van kontaktdender van de schakelaars.

IC2 maakt bij de start van een nieuw beeld een puls van ongeveer

us. Deze puls wordt onder andere gebruikt voor het ophogen van de

beeldenteller. Met de schakelaars linksonder kan worden gekozen

tussen de spliscreen (links en rechts verschillende alpha's) of

fullscreenmode en tussen het A-beeld of het verschllbeeld A-B op de

monitor.

IC3 en IC4 zijn 3-bits priority-encoders die zorgen voor het binair

koderen van de alpha. die wordt ingesteld met een 14 standen

draaischakelaar.

IC5 doet hetzelfde voor de 8-standen schakelaar. waarmee de alpha

voor het linkerdeel van het beeld wordt gekozen als de

splitscreenmode is geselekteerd.

Appendix D-17 bevat het tweede deel van het schema. De twaalf bits

teller IC7 levert de adressen voor IC8. een 4 Kbyte EPROM. De waarde

voor alpha die uit de EPROM komt. wordt vergeleken met de ingestelde

waarde die gecodeerd is in AlO tIm Al3. (De inhoud van de PROM is

opgenomen in appendix J). Zolang de.gewenste.waarde nog niet is

bereikt. is de uitgang van lC12 hoog en wordt .de teller bij het begin

van elk beeld opgehoogd via een AND-poort van lC15. Tevens brandt een

LED op het front om aan te geven dat de alpha nog verandert met het

beeldnummer.

De tellerstand 0 heeft een speciale betekenis. Aan de uitgang van de

PROM staat dan als kode voor alpha 15. die is gereserveerd voor een

stilstaand beeld. Omdat deze waarde altijd groter is dan de kode voor

alpha die door de gebruiker wordt ingesteld (maximaal 13). zou de

teller na een reset niet meer ophogen en het beeld bevriezen. Dit

gebeurt alleen in het geval dat op de SUM of FREEZE knop wordt

gedrukt. Als echter een RESTART wordt gegeven. reset flipflop lC13
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d1e er voor zorgt dat tenminste een klokpuls de teller bereikt.

Het netwerk met de weerstand, d10de en condensator op de D-ingang van

IC13 zorgt ervoor dat bij het aanschakelen van het apparaat een

RESTART wordt gegenereerd.

Multiplexer IC9 schakelt bij spl1tscreen gebru1k tussen de alpha

afkomstig van de PROM (rechterdeel van het beeld) en de ingestelde

waarde van de l1nkerschermhelft. Via de buffer IC11 wordt de alpha

aan de controlebus aangeboden.

De puls ADD start de sommeermode door de bovenste helft van IC14 te

resetten en de onderste helft te setten. Daardoor klokt IC13 bij het

eerstvolgende n1euwe beeld een 1 1n en wordt de lijn SUMMODE hoog.

H1erdoor wordt de u1tgang van de mUltiplexer ged1sabled en levert

IC10 de alpha zoals d1e door de gebru1ker 1s gekozen. Aan deze

situat1e komt een e1nd als de overflowbit afkomst1g van de f1lterkaar

hoog wordt, of op de knop FREEZE wordt gedrukt.

81j een overflows1tuat1e wordt de bovenste helft van IC14 geset,

terw1jl door het drukken van FREEZE de onderste helft gereset wordt.

In beide gevallen wordt de D-ingang van IC13 laag zodat het sommeren

bij het beg1n van een n1euw beeld stopt. Omdat de beeldenteller op 0

staat (h1j is gereset bij het drukken op ADD), blijft bet beeld

verder ongewljzigd tot een RESTART wordt gegeven door de gebru1ker.

De poort van IC15 1n ser1e met het s1gnaal OV (overflow), 1s

aangebracht om eenvoud1g een voorwaarde toe te kunnen voegen, waarbij

de overflows1tuatie wordt herkend. H1erbij kan gedacht worden aan het

kiezen van een kader 1n het beeld waar1n de o~erflowdetektie akt1ef __

is, of ju1st het uitslu1ten van de onderste lijnen waarin

micrometerstrepen z1jn opgenomen.
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5. MEETRESULTATEN

Ter ver1fikatie van de werk1ng van het ruisreduktiesysteem zijn

diverse metingen gedaan, waarvan de resultaten in dit hoofdstuk en

appendix G worden gepresenteerd.

D1t hoofdstuk bevat metingen van het frequent1ebereik. de mate van

ru1sredukt1e en de snelhe1d waarmee de ru1sredukt1e tot stand komt.

Append1x G toont resultaten van metingen van de timing.tussen

belangrijke digitale en analoge signalen onderling en metingen aan de

AID - DIA converters.

5.1 Het frequent1ebereik

Het frequent1ebere1k wordt hoofdzakelijk beperkt door de

laagdoorlaatfilters voor de AID converter en na de DIA converter.

In f1guur 5.1 is de overdrachtskarakteristiek weergegeven van het

komplete systeem met een 1ngestelde otvan 1.

F1guur 5.1: de overdrachtskarakter1st1ek b1j 0(: 1
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Oaartoe 13 op de uitgang van de D/A converter van het hoofdbeeld een

spectr~analyser aangesloten en op de video-ingang de tracking

generator.

B1j 5 MHz meten we een afval van·4 dB, d1e hoofdzakelijk wordt

veroorzaakt door het geleide11jk afvallen van het Gaussisch f11ter

aan de u1tgang van de O/A converter. (In appendlx G zijn de

karakter1stieken van beide filters apart opgenomen).

Bij 5.5 MHz 1s de demp1ng opgelopen tot ongeveer 6 dB, boven deze

frequentie valt het systeem snel af ten gevolge van het steile 7e

orde ellipt1sch f11ter aan de ingang.

5.2 Het recursief filter in het frequentiedomein

In hoofdstuk 2 is een betrekking afgeleid hoe de demping van het

recursief f11ter als funktie van de frequent1e verloopt bij een vast

ingestelde ct. Ter 111ustrat1e is in figuur 5.2 de demping van het

filter voor zeer lage frequenties opgenomen.

Hor .- 10 Hz/d1v.
Ver 10 dB/div

Res BW 1 Hz

SWEEP 20 sec/div

_3
0( = 2

Figuur 5.2: de frequent1ekarakterist1ek van het recursief filter.



- 89

De meting is met een eenvoudige spectrumanalyser en tracking

generator niet erg nauwkeurig uit te voeren, omdat de lage

resolutiebandbreedte een zeer trage sweep nodig maakt waardoor drift

van de spectrumanalyser opvalt.

Toch is duidelijk zichtbaar dat op veelvouden van 25 Hz (de

beeldfrequentie) de overdrachtskarakte~istiek 1 is, te~wijl het

minimum ongeveer 20dB lager ligt, wat goed overeenkomt met de

berekende waane van 20,5 dB uit de formule voor I H(9)/ in paragraaf

2.3~1.

5.3 De ruisreduktie als funktie van ~

De meting van de ruisreduktie van het systeem is moeilijker dan op

het eerste gezicht wellicht lijkt. Het probleem waarmee we te maken

krijgen, is het feit dat gedurende een bepaalde tijd het filterproces

niet funktioneert omdat het CCD-geheugen maar 50,6~s per l1jn van 64

~s werkt.

Gedurende de horizontale en vertikale blankingperiode levert het

CCD-geheugen samples met de waarde a, zodat het videos1gnaal

gedurende die tijd zwart is. Hierdoor ontstaan 1n het spectrum sterke

laagfrequente (niet ruis-)komponenten, die een nauwkeurige meting

onmogelijk maken.

Daarom is een spe~iale meetschakeling ontworp.en en_gebouwd die dat

probleem oplost. Gedurende de aktieve lijntijq wordt door een

integrerend netwerk de gem1ddelde gelijkspanning in het signaal

gemeten. Tijdens de blankingper10des wordt de uitgang van de

meetschakeling vastgehouden op dit gelijkspanningsnivo.

Het resultaat hiervan is dat de gemeten ruiswaarde weliswaar kleiner

1s dan verwacht ( la-log 50,6/64 = 1 dB), maar ook dat de

laagfrequente komponenten ten gevolge van het ongewenst nul worden.
van de uitgangsspann1ng verdwenen zijn. Deze afwijking van 1 dB heeft

op de resultaten van vergelijkende metingen geen invloed.

Het schema van de meetschakeling is voor de volledigheid getekend in

appendix I.
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Met deze meetschakeling kunnen we op twee manieren de verbetering van

de signaal-ru1sverhoud1ng meten. De eerste methode is op de

video-ingang een gel1jkspanning met daarop gesuperponeerd ruis

toevoeren en op de uitgang van de meetschakel1ng de ru1sspann1ng

meten als funktie van de f1Iterfaktor~. H1ervoor moet gebruik worden

gemaakt van een RMS voltmeter met een bandbreedte van tenminste 5

MHz, al dan n1et 1n komb1natie met meetf1lter.

De tweede methode maakt gebruik van een spectrumanalyser. Ook nu

wor.dt op de v1deo-1ngang een gel1jkspann1ng met daarb1j opgeteld ru1s

aangesloten maar de uitgang van de meetschakel1ng wordt nu toegevoerd

aan de spectrumanalyser. Het voordeel van deze methode 1s dat nu n1et

aIleen de grootte van de verbetering van de s1gnaalruis-verhoud1ng

gemeten kan worden, maar ook dat we inz1cht kr1jgen in het

frequent1egedrag van de ru1s.

Vanwege het niet beschikbaar zijn van een RMS volmeter met een

gesch1kte bandbreedte enerz1jds en het voordeel van de tweede

meetmethode anderz1jds, 1s voor de laatste gekozen.

In de f1guren 5.3 tim 5.6 1s het ruisspectrum opgenomen bij 4

verschillende instellingen van het f1lter. De bovenste kurve toont

telkens het ru1sspectrum bij ~= 1, dat zoals verwacht boven 5,5 MHz

snel afvalt. Door het niet 1deaal z1jn van het reconstruktief1lter na

de D/A converter neemt de ru1s b1j hogere frequent1es weer toe (Het

spectrum is symmetr1sch om de halve sample-frequentie, met daar

overheen de f1lt~rkarakter1st1ek van.het Gaussisch_uitgangsf1Iter).
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Tabel 5.1 toont de meetresultaten zoals ze uit de foto's volgen,

naast de berekende waarden.

"

gemeten ASNR berekende A SNR

(dB) (dB)

2-' 21 21
Z-l 27 27,1

2-10
33 33,1

2-. 1 39 42,1

Tabel 5.1: vergelijking tussen de gemeten en berekende verbetering

van de signaalruis-verhouding bij verschillende d. 's.

Voor de o'-waarden tot en met 0( = 2-
10

waarden zeer goed overeen. 8i j <It = 2 -13

komen de gemeten en berekende

is de afwijking groter, maar

de reden daarvan is te zien in flguur 5.6. Bet blijkt dat de

achtergrondruis zo groot is, dat de meting hierdoor sterk beinvloed

wordt (vergelijk met de foto's in de figuren 5.3 tim 5.5).

De achtergrondruis is afkomstig van de D/A converter, de

referentiebron, de versterker na het filter en de meetschakeling,

maar is zo klein dat in het beeld op een monitor geen ruis zichtbaar

is. Zelfs al zou,de achtergrondruis kleiner zijn, was een nauwkeurige

meting niet meer mogelijk vanwege het beperkte aantal bits van de

D/A-converter, waardoor kwantisatie-effekten de overhand krijgen.

5.4 De snelheid van de ruisreduktie

In paragraaf 2.4 is de signaalruisverhoudingsverbetering als funktie

van het beeldnummer (of tijd) berekend. Om dit resultaat te kunnen

verifieren is een meting uitgevoerd met behulp van een

spectrumanalyser.

Bet frequentiegebied waarin wordt gemeten is daartoe ingekrompen tot
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een klein gebied (1 MHz - 2 MHz) waarin de uitgangsruis een vlak

spectrum heeft. Vervolgens is de schrijfsnelheid van de

spectrumanalyser verlaagd tot 5.1 seconde per schaaldeel. zodat over

een sweep 51 seconden wordt gemeten.

Nadat de sweep van de analyser is gestart. wordt het
-11ru1sredukt1eproces herstart met een eindwaarae voor ~ van 2 •

Op het display van de spectrumanalyser wordt nu de ru1s als funktie

van de tijd weergegeven. Figuur 5.7 toont het resultaat van deze

meting.

Figuur 5.7: de signaalruisverhoudingsverbetering als funktie van de

tijd.

De bovenste kurve geeft de ruis bij ~= 1 weer. als referentiewaarde

en tel' kontrole van de bewering dat het ruisspectrum in datgebied

vlak is. De tweede kurve geeft de ruis weer als funktie van de tijd

(5.1 sec/div). waarbij het ruisreduktieproces bij schaaldeel 2 is

gestart.

In tabel 5.2 worden de gemeten en berekende waarden met elkaar

vergeleken.
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t gemeten 4SNR berekende ASNR

(sec) (dB) (dB) *

0 0 0

5 20 21

15 26 .,c; 7
-..,., I

45 30 30,S

Tabel 5.2: vergelijking tussen de gemeten en de berekende

signaalruisverhoudingsverbetering als funktie van de tijd.

Opnieuw valt op dat de berekende en gemeten waarden goed

overeenkomen, wat betekent dat het gebruikte algoritme van filteren

met een van het beeldnummer afhankelijke filterfaktor die verandert

met machten van 2, inderdaad voldoet.

*: voor t>o geldt voor de berekende ~SNR: 4SNR = 10.1og 25.t
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6. CONCLUSIES

Op het moment van verslaglegging Cjuli 1984), werkt het systeem reeds

enkele maanden naar tevredenheid. Gedurende deze tijd zijn diverse

metingen uitgevoerd (zoals beschreven in hoofdstuk 5 en appendix G),

maar heeft het apparaat ook enkele fieldtests ondergaan.

In de ontwerpfase en tijdens de bouw is het gemak van de

CCD-geheugens gebleken die een aanzienlijk eenvoudiger

beeldgeheugen-ontwerp mogelljk .maken dan wanneer dynamische RAM's

worden gebruikt.

Door de mogelijke fllterfaktoren te beperken tot machten van 2 is een

dure vermenigvuldiger vermeden, terwijl het resultaat niet heeft

ingeboet.

Het varieren van de filterfaktor met het beeldnummer voldoet prima:

het ruisreduktie-algoritme is optimaal in zowel snelheid als mate van

ruisreduktie.

Tijdens de fieldtests is het systeem gebruikt met een SEM 501 op het

Natlab en een SEM 505 bij S&I. Het systeem heeft ook enkele dagen

gefunktioneerd met een SEM 505 op het Natlab die speciaal wordt

gebruikt voor de inspektie van wafers tijdens de IC-produktie. Juist

voor deze toepassing verdient tv-snelheid voordelen boven slow-scan.

Bovendien is het.ruisreduktiesysteem·gebruikt om een opname van een

langzaam verlopend proces opgenomen via een SEM op een videorecorder-,

achteraf ruisvrij te maken en versneld op een nieuwe band over te

spelen.

De demonstraties hebben er inmiddels toe geleid dat momenteel printen

worden ontworpen om enkele systemen te kunnen bouwen voor intern

gebruik op het Nat. Lab. te Waalre.

Hoewel de totale testtijd nog te klein is om definitieve conclusies

omtrent de bruikbaarheid van het systeem in de praktijk te kunnen

trekken, is toch al duidelijk geworden dat het apparaat vele

toepassingen heeft, ook op andere gebieden dan elektronenmicroscopie.
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7. AANBEVELINGEN

Hoewel het systeem In de huidige opzet prima funktioneert, kunnen

enkele onderdelen eenvoudiger en goedkoper worden gerealiseerd:

- door gebruik te maken van nieuwere types AID en DIA converters met

TTL-in en uitgangen, kan een aantal ECL/TTL converters worden

vermeden. Bovendien zijn deze nieuwe types goedkoper en beter dan

de nu toegepaste.

blj de momenteel In ontwikkellng zijnde CCD's van het type V2, is

extern clrculeren van de data nlet meer nodlg zodat het aantal IC's

op de printkaarten kan worden gereduceerd. Wat het effekt van deze

wijziging is op het kopleeren van het A naar het B-beeld is nog

niet te overzien.

- de tlmingkaart kan, blj toepassing van PROM's dUldelijk eenvoudiger.

Dit geldt speciaal voor het deel dat de tlmingsignalen voor de

CCD-geheugens opwekt.

- teneinde ook van het televisiebeeld een goede foto te kunnen maken,

ls het noodzakelijk dit beeld via een converter op de slow-scan

'foto-monitor van de SEM zichtbaar te maken.

de bedlening kan worden uitgebreid met bljvoorbeeld een

microprocessor voor grotere flexibiliteit, bedieningsgemak en meer

mogelljkheden.

waarschljnlljk kan er met Minder bits In he~ geheugen gewerkt

worden (12 tot 16), nadere simulatles en metlngen op dlt gebied

zijn gewenst.
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APPENDIX A

In deze appendix gaan we na hoe de signaal-ru1sverhouding zich

ontw1kkelt als we 1n plaats van 0'= 1/n, de filterfaktor met machten

van 2 verkle1nen. In figuur A.1 is daartoe 1/cL uitgezet als funktie

van n voor het ldeale en hat banaderde geval.

)1

'll
~

i 3
yg(, :L

t~

Llf

'U
u
1.,

to

I'II
'r
I~

I~

1'4
11
It

\I

10

Ideaal

• • • benaderd

I 1 ~ ~ ~ ~ t e .9 10 II II. I~ 'If .« I" 9 I' " ~ II &1. U &~ 1S ~ r~ t1 t, S. " U
_ n (......__ .11)

F1guur A.1: 1/cL als funkt1e van het beeldnummer

Met deze gegevens is door middel van ee~ computer een tabel gemaakt

waar1n de s1gnaal-ruiverhoud1ng is uitgezet zoals di~ is berekend in

drie gevallen:

~ verkleinen met machten van 2 (volgens f1guur A.1)

~ =1/n (1deaal geval)

ter controle: ~SNR = 10.log n (m1ddelen)
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B1j deze s1mulatie wordt oln1et kle1ner dan 1/64, om het gedrag 1n

het overgangsgebied van m1ddelen naar recursief te kunnen bestuderen.

li1t de tabel b11jkt dat de verbeter1ng van de signaal-ru1sverhoud1ng

in het benaderde geval ten hoogste 0,3 dB achterb11jft op het n1et

benaderde geval, een bedrag dat zo laag is dat een rnenselijk oog het

n1et kan waarnemen.
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Ni'J l/ALPi-!lq DELTA SIN l/ALPHA DELTA SIN DELTA SIN 1"1IDDELEI

1 1: 0 1 0 0
2 .... 2.6 .-, ..,..

3..::. ... ,j

3 4 4.4 3 4.8 4.6
4 4 5.7 4 6 6
5 4 6.7 5 7 7
6 a 7.5 6 7.6 7.8
7 8 8 .., 7 8.5 8.5.- I
8 8 8.8 8 '3 9
9 8 '3.3 '3 9.5 9.5
10 8 '3.8 10 10 10
11 8 10. 1 11 10.4 10.4
12 16 10.5 12 10.8 10.8
13 16 10.9 13 11. 1 11. 1
14 16 11.2 14 11. 5 11.5
15 16 11. 5 15 11.8 11. 8
16 16 11. 8 16 1·... 12..::.

17 16 12. 1 17 1'" '"'!' t .-, ..,..
",:".w "'.~

18 16 12.3 18 1·... ,. 1'-' ,."::'.0 "'::'.0

1'3 16 12.6 19 12.8 12.8
20 16 12.8 20 13 13
21 16 13 .-, .. 1......-, 1"'" ....

"'::'.L "':' • .L .. ...:. . ..::.
.-..-.. 16 1"'" .... ....... 13.4 13.4...::...a::. -.J." 4":-
."')~ 16 13.4 23 13.6 13.6~..;,

24 32 13.5 24 13.8 13.8
25 ~.-, 13.7 25 14 14~..a:;.

26 ~'-I 13.9 26 14. 1 14. 1~..:.

27 ~"") 14. 1 27 14.3 lLJ..3w':"

28 "':P.-. 14.2 28 14.5 14.5~..::.

2'3 "":P'-t 14.4 29 14.6 14.6~~

30 32 14.5 30 14.8 14.8
31 32 14.7 31 14.9 14.9
"":P'-' 32 14.8 32 15. • 15. 1.j,L 4

33 32 15 33 15.2 1;::" .-,
~ .. ..:.

34 32 15. 1 34- 15.3 15.3
35 32 1"5.2 35 .. 15.4 - 15.4
36 3·... 15.4 36 15.6 15.6..::. - - ..

37 32 15.5 37 15.7 15.7
38 32 15.6 38 15.8 15.8
39 32 15.7 39 15.9 15.9
40 32 15.8 40 16 16
41 32 15.9 41 16. 1 16. 1
42 32 16 4'" 16.2 16.2.:..

43 32 16. 1 43 16.3 15.3
44 32 16.2 44 16.4 15.4
45 32 16.3 45 16.5 16.5
46 32 16.4 46 16.6 16.6
47 32 16.5 47 16.7 16.7
48 64 16.6 48 16.8 16.8
49 64 16.7 49 16.9 16.'3
50 64 16.7 50 17 17
51 64 16:8 51 17. 1 17. 1
52 64 16.9 52 17.2 17.2
53 64 17 53 17.2 17.2
54 64 17. 1 54 17.3 17.3
55 64 17.2 55 17.4 17.4
56 64 17.2 56 17.5 17.5
57 64 17.3 57 17.6 17.6
58 64 17.4 58 17.6 17.6
5'3 64 17.5 59 17.7 17.7
60 64 17.6 60 17.8 17.8
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N l/ALPHA DELTA SIN l/ALPHA DELTA SIN DELTA SIN it! I DDELE

61 64 17.6 61 17.9 17.9
62 64 17.7 6'''' 17. '3 17.'3..::.

63 64 17.8 63 18 18
64 64 17.8 64 18. i 18. 1
65 64 17.9 64 18. 1 18. 1
66 64 18 64 18.2 18.2
67 64 I 18. 1 I 64 18.3 18.3
68 64 18. 1 64 18.3 18.3
69 64 18.2 64 18.4 18.4
70 64 18.3 64 18.4 18.5
71 64 18.3 64 18.5 18.5
72 64 18.4 64 18.6 18.6
73 64 18.4 64 18.6 18.6
74 64 18.5 64 18.7 18.7
75 64 18.6 64 18.7 18.8
76 64 18.6 64 18.8 18.8
77 64 18.7 64 18.9 18.9
78 64 18.7 64 18.9 18.'3
79 64 18.8 64 19 19
80 64 18.8 64 19 1'3
81 64 18. '3 64 19. 1 19. 1
8'''' 64 19 64 19. 1 19. 1..::.

83 64 19 64 19.2 19.2
84 64 19. 1 64 19.2 19.2
85 64 19. 1 64 19.3 19.3
86 64 19.2 64 19.3 19.3
87 64 19.2 64 19.3 19.4
88 64 19.2 64 1'3.4 19.4
89 64 19.3 64 19.4 19.5
90 64 19.3 64 19.5 19.5
91 64 19.4 64 19.5 19.6
92 64 19.4 64 19.6 1'3.6
93 64 19.5 64 19.6 1'3.7
94 64 19.5 64 19.6 19.7
95 64 --19.5 64 ' . 19.7 - 19.8
96 64 19.6 64 19.7 19.8 - .

97 64 19.6 64 19.7 19.9
98 64 19.7 64 19.8 :1,9.9
99 64 19.7 64 19.8 20
100 64 19.7 64 19.8 20
101 64 19.8 64 19.9 20
102 64 19.8 64 19.9 20.1
103 64 19.8 64 19.9 20. 1
104, 64 19.9 64 20 20.2
105 64 19.9 64 20 20.2
106 64 19.9 64 20 20.3
107 64 20 64 20. 1 20.3
108 64 20 64 20. 1 20.3
109 64 20 64 20. 1 20.4
110 64 20 64 20. 1 20.4,
111 64 20. 1 64 2t).2 20.5
1 • .-, 64 20. 1 64 20.2 20.5.I."::'

113 64 20. 1 64 2().2 20.5
114 64 20.2 64 20.2 20.6
115 64 20.2 64 20.3 20.6
116 64 20.2 64 20 .. 3 20.6
117 64 2t).2 64 20.3 20.7
118 64 20.2 64 20.3 20.7
119 64 20.3 64 2().3 20.8
120 64 20.3 64 20.4 20.8



N l/ALPHA DELTA SIN l/ALPHA DELTA SIN DELTA SIN MIDDELEN

121 64 20.3 64 20.t:J. 20.8
1'''-",) 64 2().3 64 20.4 20.9....
123 64 20.4 64 20.4 20.'3
124 64 20.4 64 20.4 20.9
1·-·1:" 64 20.4 64 20.5 21"::'..J

126 64 20.4 64 20.5 21
127 64 20.4 64 I 20.5 21
128 64 20.4 64 20.5 21. 1
129 64 20.5 64 20.5 21. 1
130 64 20.5 64 20.5 21. 1
131 64 20.5 64 20.5 21. 2
132 64 20.5 64 20.6 21.2
133 64 20.5 64 20.6 21. 2
134 64 20.5 64 20.6 21.3
135 64 20.6 64 20.6 21.3
136 64 20.6 64 20.6 21.3
137 54 20.6 64 20.6 21. 4
138 64 20.5 64 20.6 21. 4
139 64 20.6 64 20.7 :21. 4
140 64 20.6 64 20.7 21. 5
141 64 20.6 64 20.7 21. 5
142 54 20.6 64 20.7 21.5
143 64 20.7 64 20.7 21.6
144 64 20.7 64 20.7 21. 6
145 64 20.7 64 20.7 21. 6
146 64 20.7 64 20.7 21. 6
147 64 20.7 64 20.7 21. 7
148 64 20.7 64 20.7 21. 7
149 64 20.7 64 20.8 21. 7
150 64 20.7 64 20.8 21. 8
151 64 20.7 64 20.8 21. 8
152 64 20.7 64 20.8 21. 8
153 S4 20.8 64 20.8 21. 8
154 64 20.8 64 20.8 21. 9
155 64 20.8 64 -20.8- - 21. '3
156 64 20.8 64 20.8 - 21.9 - -

157 64 20.8 64 20.8 .... ...,
44

158 64 20.8 64 20.8 ·~·-r

~"""
159 64 20.8 64 20.8 ........,.:...:.:.
160 64 20.8 64 20.8 22
161 64 20.8 64 20.8 22. 1
162 64 20.8 64 20.8 22.1
163 64 20.8 64 20.9 22. 1
164 64 20.8 64 20.9 22. 1
165 64 20.8 64 20.9 .... J':) .-,. ...::.".~

166 64 20.08 64 20.9 "?.-.....
-~.""

167 64 20.8 64 20.9 22.2
168 64 20.9 54 20.9 ........, ~

"",..::..,.,j

169 64 20.9 64 20.9 22.3
170 64 20.9 64 20.9 22.3
171 64 20.9 64 20.9 ?? ~...__ w

172 64 20.9 64 20.9 22.4
173 54 20.9 64 20.9 22.4
174 64 20.9 64 20.9 22.4
175 64 20.9 64 20.9 22.4
176 64 20.9 64 20.9 22.5
177 64 20.9 64 20.9 .... .., C'

..::. ..... ;:J

178 64 20.9 64 20.9 22.5
179 64 20.9 64 20.9 22.5
180 64 20.9 64 20.9 22.6
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N l/ALPHA DELTA SIN 1/ALPHA DELTA SIN DELTA SIN MIDDELEN

181 64 20.9 64 20.9 22.6
182 64 20.9 64 20. '3 22.6
183 64 20.'3 64 20.'3 22.5
184 64 20.9 64 20.9 22.6
185 64 20.9 64 20.'3 22.7
186 64 20.S 64 20.'3 .-,-", ..,.

~~. (

187 64 20.9 64 21 22.7
188 64 20.9 64 21 22.7
189 64 20.9 64 21 22.8
190 64 20.9 64 21 22.8
191 64 20.9 64 21 22.8
192 64 20.9 64 21 22.8
193 64 21 64 21 22.'3
194 64 21 64 21 22. '3
1'35 64 21

. 64 21 22.9
196 64 21 64 21 22.9
197 64 21 64 21 22.9
198 64 21 64 21 '-f~

4~

199 64 21 64 21 23
200 64 21 64 21 23

10 GOTO 1000
100 YN = A * A * NN + YN * (1 - A) * (1 - A)
110 YS = A * SS + (1 - A) * YS
120 SN = INT (200 * LOG (YS I SQR (YN» I L + .5) I 10
130 RETURN
1000 S5 = 100:NN = 10000:L = LOG (10)
1010 DIM Sl(200),S2(200),Al(200),A2(200)
1020 SS = 100:NN = 10000:A = l:X = 1
1030 FOR N = 1 TO 200··
1040 IF A < = 1 I 64 THEN 1060
1050 IF N > = 1.5 * X OR N = 1 THEN X = 2 * X:A = A I 2
1060 Al(N) = 1 I A: GOSUB 100:Sl(N) = SN
1070 NEXT N
2000 YN = O:YS = 0
2010 FOR N = 1 TO 200
2020 IF N < 65 THEN A = 1 I N
2030 A2(N) = 1 I A: GOSUB 100:S2(N) = SN
2040 NEXT N
2500 PRINT "PR:l+1"
3000 FOR N = 1 TO 200: IF (N - 1) I 60 < } INT «N - 1) I 60) THEN 301

5
3010 PRINT: PRINT: PRINT: PRINT "N l/ALPHA DELTA SIN l/ALPHA DELT

A SIN DELTA SIN MIDDELEN": PRINT
3015 PRINT N; .TAB( 7) ;Al (N); TAB( 15) ;Sl (N);
3020 PRINT TAB( 27) ;A2(N); TAB( 35) ;S2(N);
3030 PRINT TAB( 51); INT (100 * LOG (N) I L + .5) I 10
3040 NEXT N
3050 PRINT "PR:l+O"
5000 REM VERGELIJKING IDEALE
5010 REM MET NIET IDEAAL GEVAL
5020 REM ·IN TABELVORM
5030 REM 14/11/1983
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APPENDIX B

In deze appendix wordt de bekende shotnoise uitdrukking afgeleid in

het tijd- en frequentiedomein. De reden hiervoor is dat er in de

literatuur veelvuldig onduidelijkheden in de afleiding voorkomen. of

de afleldlng zelfs geheel achterwege wordt gelaten. Als eerste leiden

we de uitdrukking in het tijddomein af.

We beschouwen elektronen afkomstig van een kathode in een vacuumdiode

zonder ruimtelading. Bovendien wordt verondersteld dat de elektronen

onafhankelijk van elkaar de kathode verlaten.

Het aantal alektronen dat in een bepaald tijdsinterval ~T aankomt bij

de anode fluktueert vanwege het random proces (Poissonproces) bij de

kathode. De veranderingen van de stroom met de tijd is op te vatten

als ruis en staat bekend als shotnoise of hagelruis. De bedoeling is

een uitdrukking af te leiden waaruit de wisselstroomcomponent op de

stroom i q te berekenen is.

Daartoe definieren we een tijdsperiode ~T, bovendien noemen we de

gemiddelde stroom over een zeer lange tijd i o en i AT de gemiddelde

strrom in het beschouwde interval AT. De afwijking van deze stroom

ten opzichte van het lange termijn gemiddelde is dan

Een goede maat voor de gemiddelde afwijking is de variantie: de

gemiddelde kwadratische afwijking.

Stel N het gemiddelde aantal elektronen per seconde, dan is het

gemiddeld aantal elektronen in het interval AT gelijk aan N.~T.

Omdat het aantal elektronen in het tijdsinterval ~T aan een

Poissonverdeling voldoet. is de variantie van dat aantal gelijk aan

het gemiddeld aantal elektronen in dat interval. dus

var n6 .,.=n:T= N.AT
Voor de stroom kunnen we dus schrijven

JAr = e. ,,~
AT

• zodat de variantie wordt
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e.?-. N-c.T
Omdat ook geldt 1.. = e.N

De w1sselstroomcomponent op 1. is dus ge11jk aan

(B.1)

We z1en uit deze formule dat de w1sselstroomcomponent kle1ner wordt

bij het toenemen van ~T, omdat we dan middelen over een groter aantal

elektronen en de fluktuat1e daarom Minder wordt.

Orngekeerd wordt de onzekerheid groter, naarmate de lengte van het

1nterval AT (en daarmee het aantal elektronen) afneemt, zodat de

waarde van 1R14s toeneemt.

Het versch1jnsel hagelru1s kunnen we ook beschouwen in het

frequentiedome1n. Evenals 1n de vor1ge afleiding wordt er uitgegaan

van een vacuumdiode zonder ruimtelad1ng.

Zodra een elektron de kathode verlaat worden de ladingen 1n de anode

door 1nfluent1e be1nvloed, wat een bepaald stroomverloop tot gevolg

heeft.

F1guur B.l: het verloop van de anodestroom door 1nfluentie
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Een mogelijk stroomverloop is voor twee elektronen geschetst in

f1guur B.l: een die op tijdstip t, vertrekt, de ander op tijdst1p t:

De vorm van deze puls wordt gegeven door de funkt1e get) die

hoogstens in een tijdsinterval ter lengte ~ ongelijk is aan nul. (~

is de looptijd van elektronen tussen de kathode en anode).

De impuls ziet er voor alle elektronen eender uit, zodat een elektron

dat op tijdstip tv vertrekt van de kathode een stroompuls

1 (t) - e.g(t-tv ) tot gevolg heeft, met

g(d) : 0 voor e~o of e ~1:

Per elektron wordt slechts een ladingseenheid e vervoerd zodat zeker

moet gelden:

= ]e.(j(9J. d9 = e
o

ofwel
'rJ~(EI) . cl. e::::. I

"
De totale stroom door een aantal el.ektronen wordt dus

Tot deze stroom dragen alleen elektronen bij waarbij get-tv) ongel1jk

nul is, wat wil zeggen dat ze zich tussen kathode en anode moeten

bevinden. We splitsen de stroom nu in een gelijkstroomcomponent. I. en

een wisselstroomcomponent I(t)

I w (t) : I o + I(t) met I ... : Iw (t)

en I(t): 0

Omdat I o en I(t) in de tijd onafhankelijk van elkaar zijn, mogen we

stellen dat:
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2 Z. ~
I~ (t) = I~ + I (t)

Al~ Z het gemiddeld aantal impulsen per seconde is en de impulsen

z1jn onder11ng onafhanke11jk, geldt:

'!:

Io == z. Je . ~(e) d llJ ~ 'Z·e
•

'to

J:1") - e. f e1.· d~&) dB.
•

Uit deze laatste u1tdrukk1ng kan I~(t) berekend worden als g(9)

bekend is. We zijn echter meer geinteresseerd in het

frequentiespectrum van de ru1s, waarvoor per defin1tie geldt

In deze uitdrukk1ng is W[(f) de spectrale d1chtheid van de ruisstroom

(enkelz1jdig).

Om Wi(f) te berekenen maken we gebruik van de fouriergetransformeerde

f(f) van de funkt1e g(S):

We vonden eerder:

Als nu 1n plaats van een g(S) de eerste integraal wordt ingevuld
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Omdat g(e) nlet afhankelijk is van f, mag die term buiten de

integraal over f gebracht worden, w~~rna dooi verwi~selen van de

lntegratievolgorde volgt:

Daar g(e) nul is buiten het gebied 0 < e<t:, mag het

integratie-lnterval worden ui tgebreid tot (- CO, GO). De binnenste

integraal herkennen we dan als de complex toegevoegde van F(f), zodat

ClO

I t.~ ) : "2. e~ J I F(1) [1. dJ
- c::lQ

Voor F(f) kan ook geschreven worden

In het geval dat 2'1rt'"9 zeer klein is (dus f« 1/2lT"~ 1 is de e-macht

ongeveer gelijk aan en ook F(f) = 1, zodat _..
I l~) = 2.. '2. e 1. JclJ

</I

Hleruit volgt dat W,(f) = 2.z.e~ =2.e.I.

Voor een frequentiegebied ter grootte 4f, waarvan de grenzen voldoen

aan f«1/2lf~ geldt dus

(B.2)

•
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De ru1s is dus aIleen afhankelijk van de grootte van het

frequentieinterval waar1n we meten en niet van de frequentie zelf. We

hebben dus te maken met WITTE RUIS.

De be1de u1tdrukkingen voor de effektieve waarde van de ruisstroom

B.l en B.2 zijn natuur11jk van elkaar afhanke11jk, hoewel de eerste

in het t1jddome1n en de tweede in net frequenti~domein is afgalaid.

Om d1t aan te tonen lelden we B.l uit B.2 af.

Bij de afleiding van B.l is de tljd gediscretlseerd 1n stappen ter

grootte ~T, waarln het aantal elektronen wordt geteld. Vervolgens

wordt deze waarde vastgehouden in de volgende periode terwijl

ondertussen opnieuw wordt geteld, enzovoort. Deze operatle komt

overeen met een nulde orde houdclrcult ofwel sample and hold. Een

sample and hold in het tijddomein komt overeen met een fl1ter met

karakterlstiek G(f) In het frequentledomein:

SIN -rrlbT

"JAT
In een frequentiegebiedje ter grootte 4f rond frequentle f meten we

na de sample and hold:

Om de afhankelljkheid van de frequentie te verwljderen dient

gesommeerd te worden over het komplete interval ~_f <- In stapjes

van 11 f, met Caf naderend tot O. De lastige wort.el raken we kwljt door_.

te kwadrateren en verder met l a te rekenen.

1T'. -
z.

. of 1r.Ar _ 2.. e . :r;,
1f.OT1T'.oT

z..e.~-'2-
t P-Ms

Nu kan worden gelntegreerd over het hele frequentle-interval:

clio.j SIN Z. '1floT'
(Ti! ~T)~

o

=
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Deze uitdrukking is inderdaad identiek aan B.1, die rechtstreeks uit

het t1jddomein is afgeleid. Overigens dient op een onzorgvuldigheid

in de afleiding te worden gewezen. Bij het integreren is als

bovengrens oneindig gekozen, hoewel voor zeer hoge frequenties de

term 2.e.I.,.4-f niet meer geldig is. De gevonden waarde voor de

integraal mag daarom strikt genomen slechts als bovengrens worden

beschouwd. (Overigens is ook bij de afleiding van B.1 een slordigheid

begaan: er is altijd beinvloeding van de elektronen onderling, zodat

er geen sprake is van een Poissonverdeling).

Het is wellicht interessant na te gaan tot welke frequentie de

uitdrukking B.2 geldig is. Daartoe moeten we een schatting maken van ~.

de tijd dat een elektron tussen anode en kathode verblijft en dus

invloed heeft op de anodestroom.

Als de af te leggen weg 0,5 meter is en de versnellingsspanning 10

kV, vinden we voor ~ ongeveer 10 ns.

Voor f moet dus gelden dat f«16 MHz. In het gebied waarin we normaal

gesproken werken (videofrequenties tot 5 MHz) is aan deze voorwaarde

voldaan.

In de praktijk zal de invloed op de anode van een elektron zich over

minder dan de bovengenoemde 0,5 meter uitstrekken, zodat de ruis over

een groter gebied wit verondersteld mag worden.

Voor verdere beschouwingen over hagelruis zij men verwezen naar de

literatuur, in het speciaal [7J.
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APPENDIX C

In deze appendix wordt aangetoond dat middelen het meest optimale

ruisonderdrukklngsalgoritme is.

B1j een w1l1ekeurlg discree~, linear filter 13 de u1tgang 1n te

beschr1jven als de gewogen som van de lngangswaarden xr' Xl' , x.;

y". =

De 1ngangswaarde x, bestaat uit een gewenste signaalcomponent S en
:a.een ru1skomponent n, met een gem1ddelde van 0 en een var1antle ~.

Bovend1en nemen we aan dat de waarden van ni onder11ng onafhankelijk

z1jn. Dan is dus:

...
y" : S.Z:a•

.=,

signaal ruis

Omdat we een versterking van 1 wensen, stellen we als extra

voorwaarde:

De varlantie van y~ 1s dan

var y"

- aOmdat de ru1scomponenten onderl1ng onafhankelijk zljn en n;": q-:
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Voor een optimale s1gnaal-ruisverhouding moeten we de ai's zo kiezen

dat de var1antie van y minimaal is. Stellen we de som van de termen

ala gel1jk aan T, moet T dus minimaal worden.

n
onder de voor\o!aarde Z a,- =

'':1

Bij een minimum voor T moet gelden

=0 i _ 1,2, ••• , n

..
De voorwaarde ~ai

i.,
te vervangen door 1

= 1 verwerken
"-I

- 2:ai , wat
I. I

we 1n de u1tdrukking voor T door a

geldt voor aHe 1 kle1ner dan n.

T= i = 1,2, ••• , n-1

oT = 2.-Cc.j of- '2. - (I -~ ,..) ( I'
;)Q.j - ~ -i . _ ')

i = 1,2, ••• , n-1

n
U1t de e1s dat de versterking 1 moet- zijn La. = 1--volgt- ,

1./

a t'l = 1In Q.E.D.
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I:onnector A (bovan) ecnnsct:!~ S (banede!'!)
------------------------- -------------------------

A a C A a C
------------------------- -------------------------

1 +5 +5 +5 1 +5 +5 +5
2 TaO ENA 2 ONO OIO OVO
~ Tal GNO 3 ONl OIl OVl'"
4 TB2 ENY 4 ON2 OI2 OV2
5 GNO GNO S ON3 DI3 DV3
Q GNO GNO GNO b ON4 OI4 DV4
7 GND CL1A GND 7 DN5 DI5 OVS
8 GNO CL1S GNO 8 ON6 OIb OVb
9 I GNO (CLl C) GNO 9 ON7 OI7 OV7

10 ALO (CL10l t LC 10 ON8 GNO ova.
1'1 All (CLlEl: GNO 11 ON9 OV9
12 AL2 I (CL1Fl : FC 12 ON10 OV10
13 AL3 (CL1G) t GNO 13 I ONll OVll
14 ((::;llHl t COpp 14 ON12 OV12
15 GNO GNO GNO 15 ON13 OV13
16 CL2A 16 ON14 OV14 I

17 CL2B 17 ON15 01J15
18 (CL2C) 18 ON16 OV16
19 (CL2Dl 19 ON17 OV17
20 LR I (CL2El GNO 20 ON18 OV18
21 GNO (CL2Fl A-V 21 ,ON19 OV19
22 OV (CL2G) GNO 22 GNO GNO
23 GNO (C1.2H) SUMMOOE I 23
24 CCDSO GNO 24
25 CCDSl INH 25 I

I

26 +15 +15 +15 26 +--15 +15 +15 . , - .
I

27 27
28 0 0 0 28 0 0 0
29 -5,2 -5,2 -5,2 29 -5,2 -5,2 -5,2
30 -15 -15 -15 30 -15 -15 -15
31 31
32 GND GNO GNO 32 GNO GNO GNO

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

( ...... ) alleen op timingkaart.
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APPENDIX G: METINGEN !AN HET SYSTEEM

Teneinde bij te dragen tot een beter begrip van de werking van het

systeem en foutzoeken te vereenvoudigen, bevat deze appendix een

aantal foto's· die de timing tussen belangrijke digitale en

analogesignalen weergeven. Ook worden enige resultaten van metingen

aan de AID - DIA conversieketen getoond.

Metingen aan de A/D-D/A kaart

Doorlaatkarakteristiek van het 7e orde elliptisch filter aan de

ingang van de AID converter.

f o = 5,5 MHz (-3dB)

As = 60,9 dB

nulpunten:

f 1 = 13,7 MHz

f 4 = 1,19 MHz

t, = 8,37 MHz

Het filter· is met behulp van een spectrumanalyser en

trackinggenerator eenvoudig af te regelen, door de nulpunten af te

regelen op de juiste waarden.
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Doorlaatkurve van het 5e orde Gaussisch laagdoorlaatfllter aan de

uitgang van de D/A converters.

fc: = 6 MHz (-3dB)

-----------,---,--- -----

De totale A-DfD-A keten bij een fllterfaktor ~= 1.

Links{ 1ngangsdriehoek

100 KHz, 1,5 Vt-t -

Rechts: ul tgang .

Blj deze foto vall en de glitches van de D/A converter op blj 1/4, 1/2

en 3/4 van de volle uitsturlng •

•



Inname A/D-O/A kaart.
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Inname A/D-D/A kaart.

A: OATABUS (MSB)

B: Klok IC15 P 11 (main)

C: Klok IC20 P 11 (sec)

A: OATABUS (MSB)

B: Klokmain IC15 - P 11

c: Overneemklok CLl



Met1ngen aan de timingkaart

Syncscheider
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.
Rasteridentifikatie (1 )------.

A: Camp.sync 1n

B: H-puls

C: 8urstkey

A: V-puIs (IC20 - p 1)

c: H-puls (IC20 - p 15)

8:·PV (IC21 - P 1)



Rasteridentifikatie (2)
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Faselus

A: V-puIs

B: PV

C: H-puls

A: Vr

B: ICt7 - p 12 (S2)

C: IC17 - P 13 (S3)



Klokfase
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De CCD-kaart

Inname CCD-kaart

A: Cl.l

B: CL2

C: IC12 - p 14

(fase 0 : 1:)

A: DATABUS (MSB)

B: BCL2 (oF)

C: ENY



. CCD-kaart copyproces

- 138 -

BC-LC timing

A: eLA 1

B: eLA2 .

C: ENYR

0: Be ( 1:. )

A: LC1 (=LC2)

8': BC1 -



De filterkaart

Data inname filterkaart
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•

A: DATABUS (MSB)

B: CLIN ($)

C: CL. (overname)
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APPENDIX H: documentatie CCD type V1A

from: Marcel Pelgrom, Nat.Lab. WY 309, tel. 42633,
to: Marcel Annegarn, Nat.Lab. WB 1,

Jan Raven, Video, SKJ.

The NL300K realisation. (VIA)
.-----.----~....~...--.

NL300K

In this paper a brief summary is given of the simulation results on the NL300K
hardware realisation. The NL300K project aims at a hardware realisation of a 1
bit TV field memory.
The hardware is organised as a i-bit first-in first-out (FIFO) shift register.
Its total contents are 294-* 1024 -301.056--bits. The hardware is equipped with
10 connection points, which are -(fig. 1):

*, 3 power supply lines: VDD, GND, VSB,
* 1 input line,
* 1 output line,
* 2 clock lines: bit-clock and block-clock,
* 3 lines for auxiliary delay control: AO, Al and A2.

NL 300K

Vsa IN OUT I GNO
BLOCK
CLOCK

Fig. 1. Scheme of the NL300K·connections.
The value and tolerances of the power· supply voltages and the currents-, they
require, are specified in the appendix. The input levels are TTL compatible. The
output is intended for driving two TTL loads.

BIT ClDO< ~
t L _/4 t H .\

~
I

BLOCK
I

CLOCK I
I I

, I

x~iVlH~ I
IN I

IVIL
I

VOH I X ~wr I

VOL I

Fig. 2. Input and ouput waveforms at bit level.
The two clock lines are named: bi t-clock and block-clock. The bi t-clock, which
typically operates in the range 20 MHz to 40 MHz, initiates action on its
negative edge. So the input, the output and the block-clock are all related to
the negative edge of the bit-clock. The set-up and delay times of these signals
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NL300K

with respect to the bit-clock are shown in fig. 2 and are listed in the
appendix.
During the active period of the block-clock one bit is shifted-in and one bit is
shifted out of the memory on each negative edge of the bit-clock.
The NL300K hardware is intended to handle data in blocks of 1024 bits. The total
memory capacity is therefore t~4-_ blocks of 1024 bits. A block of 1024 bits is
controlled by one cycle of the block-clock. For standard operation one cycle of
the block-clock consists of an uninterrupted high level of at least 1024
bit-clock periods followed by an uninterrupted low level of at least 40
bit-clock periods. The upper limits for the high and low periods of the
block-clock are determined by the overall delay time and the local delay time.

BLOgsCU I,
OUT ...I::n~O:lr;..2r4=~B=IIoI.TS..oIIIII.._-..CF:=lL..._'"'ID~A=t:A;::::'.L..- _

BIT CL ,,

Fig. 3. Output with respect to the block-clock.
If numbering of the negative edges of the bit-clock is started on the first
negative bit-clock edge after the positive edge of block-clock, the first memory
bit is available on the output after the 16th negative bit-clock edge (fig. 3).
The last output bit is available at the output after the 1039th negative.
bit-clock edge. This relation between the output and the block-clock is always
valid if the block-clock is at leas t 1024 bi t-clock cycles at a high level and
the auxiliary delay inputs are at low level. The output level is low if no
memory bits are present.

, 13 1518,.,

BIT Cl. JtIlJ111.r .rt.f1.I1Il
• I

I 1 i'_.._,
BLOCK CL~ : . '--···-.i -.--------

IN "":'irt-et:-~-"":"'""--~i-'::"::1Q:':24:-:-":"'b~its-gf-:-dgt":""":'-I"I-.....1t--I:-·CT-oI":"'~--:---

,.. bit 1024\w bit

Fig. 4. The input with respect to the block-clock.
Data input is controlled by the negative edge of the block-clock. The last 1024
bits on the input line before the negative edge are accepted as input data.
However, this relation only holds if the block-clock high period is a multiple
of 8 bit-clock cycles. If the high period is not a multiple of 8 bit-clock
cycles, the high period of the block-clock is rounded to the closest multiple.
E.g. all high periods from 1036 up to 1043 bi~-clock periods are treated as if
the block-clock high period was 1040 bi~-clock cycles. Data on the input line,
that is outside the input window, is irrelevant to the memory.
As the output data stream is related to the positive edge of the bloc~-clock and
as the input stream is determined by the negative edge of the bloC":-clock, it
will be clear that changes in the high period of the block-clock wL.: multiples
of 8 bit-clock cycles will result in a different time relation ,:tween the
actual input data stream and the actual output dat stream, fig. 5.
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BLOCK
CL09LJ -18~ 1048 bit~k cydes

IN ;.;.,-----":"::10;O::2:":'4-d"":"g-:'t-g-b:""'i~ts---------,

OUT 1024 datg bits

1032 bit- docic cycles

IN 1024 data bjts

OUT !-I ....10....2o:1:4_dllllg...tg.......b...it....s ~

-tel--

Fig. 5. Two examples of the possible relation between
the actual input data stream and the actual
output data stream.

The delay difference, additional to the 294 block-clock cycles in the memory, is
listed for some block-clock high periods in the following table:

block-clock input data output data delay
high period from to from to difference
1020-1027 1 1024 16 1039 -16
1028-1035 9 1032 16 1039 -8
1036-1043 17 1040 16 1039 0
1044-1Q51 25 1048 16 1039 8
1052-1059 33 1056 16 1039 16

to
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046

o
1
o
1
o
1
o
1

o
o
1
1
o
o
1
1

o
o
o
o
1
1
1
1

etc.
At a high period of 1036 to 1043 bit-clock cycles the output data stream can be
used as an input stream. In this mode the memory is self-refreshing (AO, A1 and
A2 must be low). From the table it is clear that delay differences that are
mul tiples of 8 bi t-clock cycles can be added to the to tal delay of 294
block-clock periods. In order to alter the total delay bit-by-bit an auxiliary
delay line is implemented that can be regarded as an externally controllable
7-bits delay line. The auxiliary delay line is set.by.means_of the lines: AO, Al
and A2. By means of this delay line the output data stream is shifted with
respect to the positive edge of the block-clock as follows:

A2 A1 AO output
from

16
17
18
19
20
21
22
23

The control lines AO, A1 and A2 are not intended for dynamic use.
----:..._:------
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Al3 All ALI AL~ f>1 lf lt 3 , 1 Dr4 116)( trJi,"4 3 2..IP,¢ NEX 01 , ; Lt 3 2- I Dp ~ox "

0 0 0 0 0 , , I , , I I , fF 00000000 ¢~ 6(;)60 ,
I I , (4F

I 0 0 0 , 0, , I 1 , , , =iF 10000000 Bid 00 0 0 , I I I ~'F
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