
ری بررسی روش های کاهش نویز در سنسورهای تصویربردا
CMOS

ارائه سمینار درس الکترونیک نوری

استاد
دکتر شهرام محمدنژاد



مقدمه

CMOSمزایای حسگرهای تصویر برداری 

قابلیت پیاده سازی در تراشه ها به صورت مدار مجتمع

ابعاد کوچک سامانه تصویربرداری

توان مصرفی پائین

 هزینه پائین تمام شده سامانه تصویربرداری

2/20
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CMOSحسگرهای تصویربرداری 

CMOSشماتیک مدار حسگر تصویربرداری 

مراحل انجام تصویر برداری و اعمال پالس ها



نمودار احتمال صحت قرائت الکترون ها نسبت به نویز سیستم4/20

صحت تصویربرداری نسبت به نویز سیستم
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CISانواع نویزهای 

 1نویز/f

نویز حرارتی

نویز جریان نشتی

CMOSشماتیک خازن های پارازیتی مدار حسگر تصویربرداری 
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n=Gms/Gm

CMOSشماتیک سیگنال کوچک حسگر تصویربرداری 

محاسبه ی بهره مدار
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f/1نویز 
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CMOSدر حسگر تصویربرداری Mبا a1/fنمودار نسبت تغییر 

a1/fکاهش 
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نویز حرارتی

CMOSشماتیک سیگنال کوچک حسگر تصویربرداری 
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نویز جریان نشتی

CMOSشماتیک سیگنال کوچک حسگر تصویربرداری 
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تکنیک های کاهش نویز

تکنیک های سطح ستون

تکنیک های سطح پیکسل
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(column-level)تکنیک های سطح ستون 

 بهرهAcol

 خازنC

M

CMOSبر نویز حسگر تصویربرداری Cنمودار تاثیر گین و خازن CMOSبر نویز حسگر تصویربرداری Mنمودار تاثیر 
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CMOSبر نویز حسگر تصویربرداری Mنمودار تاثیر 

f/1کاهش نویز 
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تکنیک های سطح پیکسل

SF overlapو خازن Cpکاهش خازن -1

برای کاهش خازن های پارازیتیLDDاستفاده از تکنولوژی 

ایجاد پروفایل دوپینگ برای کاهش جریان نشتی



15/20Cp=0.25 fFCp=0.75 fF

بر نویز حسگرCpتاثیر خازن 

نمودار نسبت نویز به ابعاد ترانزیستور درنمودار نسبت نویز به ابعاد ترانزیستور در
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(Ntچگالی ترپ های اکسید )Kfپارامتر -2

NMOSو PMOSنمودار چگالی ترپ های اکسید در ترانزیستورهای 
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عرض گیت مینیمم و طول بهینه-3

نمودار نسبت نویز به ابعاد ترانزیستور
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5-Thin oxide source follower

NMOSو PMOSنمودار چگالی ترپ های اکسید در ترانزیستورهای  NMOSو PMOSنویز حسگر در ترانزیستورهاینمودار 

CMOSنمودار پیشنهادی برای کاهش نویز حسگر تصویر برداری 
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جمع بندی

 توضیح عملکرد حسگر تصویربرداریCMOS

 بررسی انواع نویزهای موثر در حسگر تصویر برداریCMOSو روابط آنها

بیان روش های کاهش نویز حسگرها در سطح پیکسل و ستون

:در سطح ستون•

 گینAcol

 خازنC

M

:در سطح پیکسل•

 کاهش خازنCp و خازنSF overlap  خازنC

 پارامترKf( چگالی ترپ های اکسیدNt)

عرض گیت مینیمم و طول بهینه

Thin oxide source follower



هرچه گفتیم جز حکایت دوست
...در همه عمر از آن پشیمانیم


