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STRESZCZENIE 
 W artykule przedstawiono wyniki pomiarów podstawowych bloków funkcjonalnych układu scalonego 
CMOS VLSI sieci synchronizowanych oscylatorów do segmentacji obrazów binarnych oraz porównano je z 
wynikami symulacji. Uzyskano dobr� zgodno�� wyników pomiarów z wynikami symulacji programem Spectre. 
Układ scalony sieci synchronicznych oscylatorów został wykonany w technologii AMIS 0.35µm C035M-D 
5M/1P.  

1. WPROWADZENIE 
Celem artykułu jest przedstawienie najwa�niejszych wyników pomiarów analogowych 

bloków funkcjonalnych układu scalonego CMOS VLSI sieci synchronizowanych oscylatorów 
(SSO) do segmentacji obrazów binarnych oraz porównanie ich z wynikami symulacji 
wykonanymi za pomoc� programu Spectre. Program ten jest standardowym wyposa�eniem 
pakietu do projektowania układów scalonych CADENCE v. 4.4.6 04/03/2002. Do symulacji 
wykorzystano nominalne warto�ci parametrów tranzystora MOS modelu BSIM3v3.3 Level 
53. Układ scalony został wykonany w technologii AMIS 0.35µm C035M-D 5M/1P. W 
strukturze układu scalonego, oprócz SSO, zaimplementowano 3 struktury testowe. 
Umo�liwiaj� one wykonanie pomiarów charakterystyk przej�ciowych DC odpowiednich 
wzmacniaczy transkonduktancyjnych tworz�cych struktur� oscylatora CMOS i układu 
wej�ciowego z pami�ci� oraz pozwalaj� na obserwacj� oscyloskopow� drga� relaksacyjnych 
w odseparowanym oscylatorze.  

Segmentacja, polegaj�ca na podziale obrazu na rozł�czne obszary (maj�ca na celu 
wydzielenie np. obiektów obrazu od tła), jest jednym z wa�niejszych etapów przetwarzania 
obrazów. Metody segmentacji obrazów z wykorzystaniem sieci synchronizowanych 
oscylatorów okazały si� skuteczne m.in. w przypadku segmentacji binarnych obrazów 
biomedycznych [9] oraz obrazów dokumentów [10]. Opis działania takiej sieci dla celów 
segmentacji zaproponowano m.in. w [2]. Ka�dy oscylator sieci odpowiada jednemu punktowi 
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obrazu, jak pokazano na rys. 1 oraz jest poł�czony z czterema s�siadami za pomoc� wag Wij  
(poza oscylatorami brzegowymi) oraz z globalnym układem hamuj�cym GI. Oscylatory 
reprezentuj�ce dany obiekt obrazu synchronizuj� si�. Zadaniem globalnego układu 
hamuj�cego (ang. Global Inhibitor, GI) jest zapewnienie desynchronizacji pomi�dzy grupami 
oscylatorów reprezentuj�cych ró�ne obiekty. 

 
Rys. 1. Architektura sieci oscylatorów 

Realizacja sprz�towa SSO [1, 3, 4] pozwala na szybsze wykonanie segmentacji obrazu w 
porównaniu do metod opartych na symulacji komputerowej. Równoległa struktura sieci 
bardzo dobrze nadaje si� do takiego zadania.  

2. UKŁAD CMOS OSCYLATORA 
Aby umo�liwi� realizacj� fizyczn� oscylatora CMOS z zastosowaniem wzmacniaczy 

transkonduktancyjnych OTA [5] w pracach [6-8] zaproponowano model matematyczny 
oscylatora wykorzystuj�cy funkcje tangens hiperboliczny. Model ten jest opisany za pomoc� 
nast�puj�cego układu nieliniowych równa� ró�niczkowych: 
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gdzie V1 jest zmienn� pobudzaj�c�, V2 – zmienn� hamuj�c�, za� IA,  IB, IC, ID, IE, C1, C2, a, b, 
c, d s� stałymi parametrami. Iosc jest całkowitym zewn�trznym pobudzeniem oscylatora, w 
najprostszym przypadku zale�nym od jasno�ci danego punktu obrazu. 
Schemat obwodowy tego modelu oscylatora przedstawia rys. 2. Przy zało�eniu amplitudy 
oscylacji zmiennej pobudzaj�cej AV1=0.5V oraz bior�c pod uwag� napi�ciowe i pr�dowe 
ograniczenia dla technologii AMIS 0.35µm wybrano nast�puj�ce warto�ci parametrów: 
IA=1.2µA, IB=2µA, IC=2µA, ID=2µA, IE=2.5µA, a=10, b=2.44, c=2.44, d=500, C1=15fF, 
C2=1.1pF. 

 
Rys. 2. Model obwodowy oscylatora 

Na podstawie modelu obwodowego oscylatora z rys. 2 został zaprojektowany układ CMOS z 
wykorzystaniem wzmacniaczy transkonduktancyjnych OTA. Schemat układu przedstawia na 
rys. 3. Tranzystory M1-M5 realizuj� funkcj� ( )1tanh aVI A , tranzystory M9-M13 - funkcj� 

( )1tanh bVI B , M14-M21 – dwie funkcje ( )2tanh cVIC , tranzystory M6-M8 i M22-M26 – 
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funkcj� ( )1tanh dVID , za� tranzystor M27 jest zwierciadłem pr�dowym pr�du polaryzacji 
oscylatora IE. 

 
Rys. 3. Schemat układu CMOS oscylatora 

Wymiary geometryczne tranzystorów zostały tak dobrane, aby pracowały one stale w zakresie 
nasycenia przy przyj�tej warto�ci amplitudy oscylacji. W celu zaoszcz�dzenia powierzchni 
płytki krzemowej, kondensator C2 został zaimplementowany wykorzystuj�c pojemno�ci 
bramek dwóch tranzystorów MC2A i MC2B. Poniewa� kanały tych tranzystorów pracuj� w 
sposób ci�gły w obszarze silnej inwersji, zast�pcza pojemno�� takiej struktury jest liniowa w 
zakresie przyj�tych amplitud oscylacji obydwu zmiennych stanu V1 i V2. Kondensator C1 
został zaimplementowany jako suma pojemno�ci paso�ytniczych pomi�dzy metalizacj� i 
podło�em – pojemno�� C1parasitic na rys. 3. 

3. WYNIKI POMIARÓW UKŁADU OSCYLATORA 
 Rysunek 4a przedstawia przebiegi oscylacji zmiennych stanu V1, V2 oraz przebieg V3 
zaobserwowane dla przypadku, gdy IE=1.5µA. Przebieg napi�cia V3 jest zbinaryzowanym 
przebiegiem V1 z progiem równym zero. Wszystkie pomiary wykonano przy symetrycznym 
zasilaniu VDD=1.65V i VSS=-1.65V. 

 
                                                (a)                                                                                       (b) 
Rys. 4. Przebiegi oscylatora CMOS, (a)-pomiar, (b)-symulacja 

Rysunek 4b przedstawia wyniki symulacji działania oscylatora z wykorzystaniem programu 
Spectre. Do symulacji został wykorzystany model tranzystora MOS BSIM3v3.3 Level 53 
oraz zostały uwzgl�dnione wszystkie pojemno�ci paso�ytnicze layoutu oscylatora. 
 Wykorzystuj�c zaimplementowan� w układzie scalonym SSO struktur� testow�, której 
schemat ideowy jest przedstawiony na rys. 5, wykonano pomiary charakterystyk 
przej�ciowych DC odpowiednich grup wzmacniaczy OTA realizuj�cych oscylator CMOS. 
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Rys. 5. Schemat struktury testowej do pomiaru charakterystyk DC w oscylatorze CMOS 

Do wej�cia INP tej struktury podł�czono generator wolnozmiennego przebiegu 
sinusoidalnego i obserwuj�c pr�dy wyj�� OABE, OD oraz OC zmierzono charakterystyki 
przej�ciowe DC. Przedstawiona na rys. 6a charakterystyka przej�ciowa DC o kształcie litery S 
została zmierzona przy zało�eniu IE=0, wykorzystuj�c wyj�cie struktury testowej OABE (rys. 
5). Realizuje ona funkcj� ( ) ( )11 tanhtanh bVIaVIf BAAB −= . Druga charakterystyka 
przej�ciowa realizuje funkcj� ( )1tanh dVIf DD =  i została zmierzona wykorzystuj�c wyj�cie 
struktury testowej OD. 

  
                                                  (a)                                                                                       (b) 
Rys. 6. Charakterystyki przejsciowe DC realizuj�ce funkcje fAB i fD , (a)-pomiar, (b)-symulacja 

Analogiczne wyniki symulacji programem Spectre s� zaprezentowane na rys 6b. Rezultat 
pomiaru charakterystyki ( )2tanh cVIf CC =  wykorzystuj�c wyj�cie OC struktury testowej z 
rys. 5 jest przedstawiony na rys. 7a. 

   
                                               (a)                                                                                       (b) 
Rys. 7. Charakterystyka przejsciowa DC realizuj�ca funkcj� fC , (a)-pomiar, (b)-symulacja 

Analogiczny wynik symulacji programem Spectre jest pokazany na rys. 7b. 

4. POMIARY UKŁADU WEJ�CIOWEGO CMOS 
 Schemat układu wej�ciowego do akwizycji jasno�ci piksela obrazu pokazano na rys. 8. 
Kiedy tranzystory M51 i M52 s� wł�czone, nast�puje ładowanie pojemno�ci bramek 
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tranzystorów M53 i M54 do warto�ci napi�cia wej�ciowego Vin odpowiadaj�cego jasno�ci 
piksela obrazu. 

 
Rys. 8. Schemat układu wej�ciowego CMOS 

Je�eli co najmniej jeden z tranzystorów M51 i M52 jest wył�czony, warto�� napi�cia 
wej�ciowego jest zapami�tywana na pojemno�ciach bramek tranzystorów M53 i M54, 
nast�pnie to napi�cie ulega konwersji na pr�d z wykorzystaniem wzmacniacza OTA 
(tranzystory M55 – M59). Wyj�cie o tego wzmacniacza jest poł�czone z w�złem V1 
odpowiadaj�cemu zmiennej V1 oscylatora w danej komórce. Tranzystor M57 pracuje jako 
�ródło pr�dowe o typowej wydajno�ci IG=1µA. Dla obrazów binarnych pr�d wyj�ciowy Iout 
przyjmuje warto�ci +IG (piksel reprezentuj�cy obiekt obrazu) lub –IG (piksel tła). W ka�dej 
komórce bramki tranzystorów M51 i M52 s� sterowane przez rejestry przesuwne horyzotalny 
i wertykalny podczas wprowadzania obrazu wej�ciowego. 
 Charakterystyk� przej�ciow� DC Iout(Vin) układu wej�ciowego zmierzon� przy 
wł�czonych tranzystorach M51, M52 przedstawia rys. 9a. W porównaniu do charakterystyki 
otrzymanej drog� symulacji komputerowej programem Spectre (rys. 9b) zmierzona 
charakterystyka posiada niewielki offset oraz nasyca si� przy pr�dzie nieco poni�ej 1µA. 

   
                                              (a)                                                                                       (b) 
Rys. 9. Charakterystyka DC IO(Vinp) konwersji napi�cia wej�ciowego Vinp w pr�d IO dla układu wej�ciowego 

(a)-zmierzona, (b)-wynik symulacji programem Spectre 

Rysunek 10 przedstawia przebiegi czasowe obserwowane podczas pomiaru czasu pami�tania 
układu wej�ciowego. Górny przebieg Vin przedstawia sygnał wej�ciowy. Sygnał ten jest 
opó�niony wzgl�dem sygnałów przeł�czaj�cych SH i SV (rys. 8) tak, aby w czasie 
wył�czania tranzystorów M51, M52 przebieg Vin miał jeszcze stan wysoki. Dolny przebieg 
przedstawia pr�d wyj�ciowy po konwersji. Mo�na zauwa�y�, �e stan wysoki jest pami�tany 
przez około 4 sekundy, po czym nast�puje utrata ładunku zgromadzonego w bramkach 
tranzystorów M53, M54 przez zł�cze podło�owe tranzystora M52 tak, �e po czasie około 10 
sekund stan ten zmienia si� na niski. 
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Rys. 10. Wynik obserwacji oscyloskopowej podczas pomiaru czasu pami�tania układu wej�ciowego 

5. WNIOSKI 
 Wykonano szereg pomiarów charakterystyk DC wzmacniaczy transkonduktancyjnych 
OTA tworz�cych struktur� oscylatora CMOS i układ wej�ciowy z pami�ci� oraz 
zaobserwowano drgania relaksacyjne w odseparowanym oscylatorze. Uzyskano dobr� 
zgodno�� wyników pomiarów z wynikami symulacji programem Spectre. Wyniki pomiarów 
nie tylko były przydatne do opracowania wymaganego raportu dla Europractice, lecz b�d� 
pomocne przy projektowaniu specjalnego modułu testowego SSO do segmentacji obrazów 
binarnych. Moduł ten b�dzie poł�czony z pomiarow� kart� PCI w komputerze PC. Program 
steruj�cy opracowany w �rodowisku LabVIEW pozwoli na wprowadzenie  obrazu 
wej�ciowego do układu SSO oraz na wizualizacj� wyników segmentacji obrazu. 
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 Niniejsza praca powstała w ramach grantu MNiI „Realizacja układowa CMOS VLSI 
sieci synchronicznych oscylatorów dla celów segmentacji obrazów binarnych” nr 
4T11B04125 
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