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Capítulo 1 - Introdução 
Um sensor de imagens CMOS previamente fabricado apresenta alguns erros experimentais para 

os quais é interessante desenvolver modelos. Com esses modelos, procedimentos de calibração poderiam 

ser aplicados para a melhoria da qualidade das imagens obtidas. Neste capítulo, é apresentada uma 

introdução ao problema em questão. São também apresentados os objetivos do projeto, um resumo da 

metodologia a ser empregada e um resumo da estrutura do texto. 

 

1.1 - Tema 

  

O Tema do projeto consiste em executar simulações com uma parte do circuito que 

implementa a compressão de imagens de um sensor de imagem CMOS (complementary metal-

oxide semiconductor), que é chamada de DPCM (differential pulse-code modulation), e 

modelar as diferenças encontradas entre os resultados práticos e teóricos. 

 

1.2 - Delimitação 

  

Os circuitos presentes nesse projeto foram projetados anteriormente pelo Laboratório de 

Processamento Analógico e Digital de Sinais (PADS) da UFRJ. Para efeito de simulação, a 

função do elemento fotossensível do pixel, o fotodiodo, é modelada por uma fonte de corrente 

em paralelo com um capacitor. O circuito de leitura do fotodiodo possui saída em modo de 

corrente que serve de entrada para o circuito que implementa o DPCM. O trabalho a ser 

realizado envolve a implementação de circuitos que possam modelar os problemas que são 

encontrados quando o circuito é testado experimentalmente. 

  

1.3 - Justificativa 

  

 Ultimamente, a utilização da tecnologia CMOS para o uso em sensores de imagem se 

tornou um campo muito grande nos meios acadêmicos e comerciais, devido ao baixo custo de 

fabricação e à flexibilidade dos sensores CMOS em comparação aos demais sensores como o 

CCD (charge-couple device) [6]. Utilizando a tecnologia CMOS é possível integrar outros 



circuitos juntamente com a matriz de pixels, permitindo que o sinal seja processado dentro de 

cada pixel, imediatamente após a captura. 

 Após testes práticos com um chip projetado no PADS que captura a imagem e 

implementa o algoritmo do DPCM como um estágio para a compressão da imagem capturada, 

percebeu-se que as imagens comprimidas pelo chip apresentam uma mancha branca no lado 

esquerdo, sugerindo problemas na codificação da luminosidade pelo DPCM. 

Dito isso, torna-se importante entender essa divergência entre o comportamento 

experimental e a previsão de funcionamento baseada em simulações e modelá-la, para atenuar 

erros experimentais que reduzem a qualidade da imagem final. 

 

1.4 - Objetivo 

   

O objetivo deste projeto é analisar os resultados práticos e simulados de um chip já existente 

fabricado com a tecnologia CMOS, encontrar as diferenças entre os dois tipos de resultados e 

possivelmente modelá-las utilizando circuitos, para que o decodificador possa prever os erros 

experimentais e atenuá-los. 

 

1.5 - Metodologia 

  

  Este projeto pode ser dividido em duas partes principais que estão diretamente ligadas 

entre si. Uma parte funciona como um estudo aprofundado das técnicas de processamento e 

compressão de imagens utilizadas e de como elas são modeladas utilizando circuitos integrados. 

A outra parte é ligada diretamente à obtenção de resultados por meio de simulações no Cadence. 

 No processo de simulação foi escolhido promover algumas perturbações do bloco 

responsável por implementar o algoritmo do DPCM, de forma que fosse possível analisar se as 

respostas esperadas estavam sendo geradas. 

 O algoritmo DPCM é implementado com base em transistores CMOS, e com sinais 

representados em modo de corrente. Para copiar correntes de referência (constantes) e sinais 

capturados, são usados espelhos de corrente. Os espelhos de corrente também são usados para 

multiplicar correntes por valores constantes (e diferentes entre si). Para isso, são escolhidas 

diferentes razões entre os fatores W/L (largura dividida por altura) dos transistores dos espelhos 



de corrente. Serão utilizados vários métodos por testar os resultados obtidos na saída do DPCM, 

desde forçar valores anormais de corrente de referência até alterar os tamanhos dos transistores 

que seriam os responsáveis para copiar as correntes para todo o circuito. 

 Com os resultados simulados e experimentais obtidos após os diversos testes, espera-se 

que seja possível modelar os erros encontrados na prática para que algoritmos de decodificação 

ajustados (calibrados) possam atenuar os erros experimentais. 

 

1.6 - Estrutura do Texto 

 

 No Capítulo 2 são explicados todos os métodos de compressão de imagens utilizados pelo chip, 

que são divididos em três etapas principais (transformação linear, quantização vetorial e DPCM), porém 

o foco da análise desse projeto é principalmente o estágio de DPCM, onde se acredita que as principais 

divergências entre os experimentos e as previsões teóricas estejam sendo geradas.  

Já no Capítulo 3, são mostrados todos os circuitos analógicos utilizados, explicando o que cada 

um representa para o projeto e seu funcionamento individual. 

Dentro do Capítulo 4 estão incorporados os testes/simulações mais significativos e os resultados 

encontrados. Os quatro testes descritos no projeto estão descritos em ordem cronológica de execução. 

Desse modo é possível acompanhar a busca por divergências e a explicação do porquê de o próximo 

teste ser executado. 

O Capítulo 5 apresenta a conclusão do projeto e uma comparação com os resultados práticos 

encontrados em outro projeto [3].  

 

 

 

 

 

 

  



Capítulo 2 - Compressão de Imagens 
 

 A compressão de dados é utilizada principalmente com o objetivo de diminuir a redundância 

dos dados e facilitar a transmissão dos mesmos. Normalmente existem dois tipos de compressão de 

dados, a compressão sem perdas e a compressão com perdas. A mais comum utilizada para a compressão 

de imagens é a com perdas, pois é possível reduzir significativamente a quantidade de bits por pixel 

utilizando-se o fato que devido às imperfeições do olho humano não somos capazes de perceber todos 

os detalhes da imagem e estes podem ser descartados. 

 Um algoritmo que possui mais de 20 anos e é usado até hoje utilizando esse método com perdas 

é o JPEG. Com essa técnica, é possível diminuir o tamanho da imagem em até 20 vezes sem que se perca 

qualidade perceptiva ao olho humano 

 O método de compressão utilizado neste imageador consiste em dividir a imagem em blocos de 

4x4 pixels e realizar a compressão por bloco de pixels. Após dividir a imagem em blocos, é possível 

separar o funcionamento do processo de compressão em três etapas básicas: transformação linear, 

quantização vetorial e DPCM. 

 
Figura 2.1  Diagrama de blocos da compressão 

  

Como pode ser visto na Figura 2.1, a compressão da imagem é dividida em três etapas que 

resultam em 18 bits de saída por bloco de 4x4 pixels. Os bits são organizados de forma que o 

decodificador entenda quais bits pertencem a cada etapa da compressão. Uma etapa consiste na média 

dos blocos seguida pelo DPCM (foco deste projeto), que resulta em quatro bits de informação, já as 

outras duas são compostas por uma transformação linear (cinco bits) seguida de uma quantização 

vetorial (nove bits). Circuitos que funcionam em modo de corrente implementam a compressão mostrada 

na Figura 2.1 dentro da matriz de pixels do imageador estudado. A compressão de imagens é realizada 



imediatamente após a captura da imagem, utilizando correntes elétricas que representam a quantidade 

de luz incidente em cada pixel. 

 

2.1 - Transformação linear e Quantização Vetorial 

 

  Essa primeira etapa da compressão resulta em um total de 14 bits de informação, cinco que 

codificam o sinal de cinco componentes resultantes da transformação linear e nove que codificam o 

módulo dessas componentes após uma quantização vetorial.  

A transformação linear é aplicada em cada bloco de 4x4 pixels. Essa transformação consiste em 

representar cada bloco da imagem utilizando uma base conhecida que possui componentes com 

diferentes frequências espaciais. Quanto menor a frequência, mais importante e essencial é a respectiva 

componente para a imagem. No algoritmo de compressão com perdas utilizado neste trabalho, são 

calculadas apenas as cinco componentes de menor frequência e as outras são descartadas. Na saída dessa 

parte, os sinais das componentes são representados utilizando cinco bits e o módulo das mesmas é 

passado adiante para a próxima etapa que é a quantização vetorial. 

 A implementação da quantização vetorial foi feita utilizando mais uma transformação linear 

seguida de uma quantização escalar. Os módulos das cinco componentes resultantes da etapa anterior 

são, dessa forma, codificados em bloco, ou seja, como um vetor. A saída desse bloco possui nove bits. 

Esse número de bits foi escolhido de forma a minimizar o erro médio quadrático (MSE) entre o vetor de 

bits reconstruído e o vetor original que possui os módulos das componentes. [2] 

   

2.2 - Média dos Blocos e o DPCM 

 

 O foco desse projeto é o DPCM, pois se acredita que as diferenças entre a prática e a simulação 

são provenientes principalmente dessa etapa. O DPCM é uma técnica muito utilizada em processamento 

de sinais quando sabemos que existe uma grande correlação entre o sinal atual e o de uma amostra 

adjacente. Esta técnica é ideal para o problema apresentado devido ao fato de que pixels adjacentes 

possuem, entre si, uma diferença pequena de luminosidade. Isso pode ser observado pelos histogramas 

mostrados na Figura 2.2. O primeiro histograma é em relação à luminosidade de todos os pixels de uma 

imagem, já o segundo é a diferença de luminosidade entre dois pixels vizinhos. Nota-se que a diferença 

está para a maioria dos casos próxima de zero. 

 Devido a essa concentração de valores próximos de zero, é mais interessante codificar a 

diferença entre os pixels que cada valor de pixel separadamente. O mesmo raciocínio pode ser aplicado 



para a média dos blocos de pixels. Existe uma alta probabilidade de que a diferença entre as médias de 

blocos vizinhos seja próxima de zero. Dessa forma, no imageador estudado, primeiramente foram 

calculadas as médias dos blocos de 4x4 pixels, e em vez de fazer a quantização das médias desses blocos, 

foi feita a quantização das diferenças entre as médias desses blocos, onde a média do bloco seguinte é 

estimada através da média do bloco atual. 

 
Figura 2.2 - Histograma de Luminosidade dos pixels (à esquerda) e histograma das diferenças entre as luminosidades de 

dois pixels vizinhos (à direita)  

O algoritmo utilizado pelo DPCM é bem simples e pode ser resumido nos três passos a seguir: 

 

  

 

onde  é o valor da enésima média,   é o valor previsto para esta mesma média, que foi 

encontrado a partir da média do pixel anterior, e  é a diferença entre os valores real e estimado das 

médias. Já o  é o valor quantizado dessa diferença, e é notável que existem erros devido a essa 

quantização. 

Já que são quantizadas as diferenças entre os valores, é possível realizar a codificação, sem 

aumento significativo do MSE, utilizando menos limiares que seriam necessários caso fossem 

codificados todos os possíveis valores de média. No imageador estudado foram usados sete limiares de 

corrente para decidir qual é o nível de quantização referente à corrente resultante da diferença entre as 

médias dos blocos. São necessários três bits para codificar os oito intervalos, definidos pelos sete 

limiares e mais um bit para codificar o sinal da diferença, totalizando os quatro bits que compõem a 

saída dessa etapa.  

Para se chegar nesses limiares, foi utilizado o algoritmo de Lloyd fazendo o uso de um conjunto 

de 21 imagens de treino. Esse algoritmo retorna um número de centroides, que são essencialmente a 



melhor forma de repartir as células para que o MSE seja menor possível, considerando o número de bits 

desejado. Os limiares escolhidos são valores médios arredondados entre esses centroides. Com as 

imagens de treino, a menor quantidade de centroides aceita foi oito, o que corresponde a sete limiares.  

Os limiares e centroides utilizados no imageador são: 

 

  

 

 

Esses limiares são importantes pois os módulos das correntes de entrada, após a diferença entre 

as médias, são comparados com todos os limiares, retornando um vetor de três bits que informa em qual 

célula a corrente se encaixa. Por exemplo, se o módulo da corrente tiver o valor de , os 

comparadores irão retornar uma sequência de bits que informa que a corrente utilizada está entre o 

terceiro e quarto limiares. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 - Circuitos  
 

 Todos os circuitos utilizados no projeto serão mostrados neste capítulo, explicando sua 

funcionalidade e seu funcionamento detalhadamente. A compressão da imagem capturada é feita com 

circuitos que trabalham em modo de corrente. 

 

3.1 - Espelhos de corrente 

 

Todos os circuitos utilizados usam um circuito básico muito importante na construção de 

circuitos integrados, os espelhos de corrente. O espelho de corrente recebe uma corrente de entrada e a 

sua saída é uma cópia desta corrente multiplicada por um valor constante que depende da razão entre os 

fatores W/L (largura dividida por altura) dos transistores dos espelhos de corrente. As correntes de 

referência necessárias para realizar a compressão são geradas a partir de uma corrente de entrada 

constante (sempre a mesma, para todo o circuito) e diversos espelhos de corrente, com diferentes razões 

entre fatores W/L. Esses diversos espelhos de corrente geram as diversas correntes que são necessárias 

para a implementação de limiares de quantização. 

 Foram utilizados dois tipos de espelhos de corrente neste projeto: o espelho de corrente simples 

(Figura 3.1) e o espelho de corrente cascode (Figura 3.2). Este último mais utilizado quando a precisão 

da corrente é de extrema importância. 

 

 
Figura 3.1  Espelho de corrente simples 

  

No espelho de corrente simples, a corrente de saída  é proporcional à corrente de entrada 

. Isso ocorre devido aos transistores  e , que estão operando na saturação e com valores de  

iguais. Já no cascode, para que a corrente de saída seja proporcional à corrente de entrada, os transistores 

 e  também devem estar operando na saturação. A grande diferença entre esses dois tipos de 



espelhos é que com o cascode é possível ter uma maior precisão no valor das correntes que serão 

copiadas. Isso porque é possível controlar os valores de  dos transistores  e  através do  dos 

transistores  e , fazendo com que o efeito Early, descrito por um fator ) que multiplica 

a corrente de dreno, onde o  é uma constante que representa a intensidade do efeito no processo de 

fabricação utilizado, possa ser reduzido. 

 

 
Figura 3.2  Espelho de corrente cascode 

 

As equações a seguir servem tanto para o espelho simples quanto o cascode, e ilustram 

matematicamente como é feita a cópia da corrente da entrada para a saída. 

 

 

onde o  e o  são as tensões de limiar dos transistores. Se  e , então podemos 

ver uma relação simples entre as duas correntes. Percebe-se que a corrente de saída é igual à corrente de 

entrada simplesmente multiplicada pela razão entre os fatores W/L dos transistores do espelho.  

 

3.2 - Comparador de Corrente 

 

 Como o nome mesmo já diz, ele serve para comparar as correntes que passam pelos transistores 

 e . Na Figura 3.3, cada transistor de entrada é a metade de um espelho de corrente, e esse 



comparador irá apenas informar qual das correntes copiadas (  e ) é a maior. A saída  estará em 

nível lógico alto se a corrente  for maior que a corrente   e em nível lógico baixo se o contrário 

ocorrer. Os comparadores são utilizados, tanto no DPCM quanto na quantização vetorial, para 

transformar correntes analógicas em sinais binários, que serão transmitidos para fora do chip. 

 

 
Figura 3.3  Comparador em modo de corrente 

 

3.3 - Pixel Fabricado 

 

 Como todo o projeto trabalha em modo de corrente, o circuito (pixel) mostrado na Figura 3.4 

transforma a tensão gerada pelo fotodiodo em corrente, o que é feito através do transistor . Para efeitos 

de simulação, o fotodiodo foi modelado utilizando uma fonte de corrente em paralelo com um capacitor. 

As chaves e  servem para que seja possível captar o sinal em dois momentos distintos, um no 

começo e outro no final do tempo de integração ( , ou seja, o tempo que a chave  permanece 

fechada (ligada) a mais que a chave  é o próprio .   

 O funcionamento do circuito começa quando as duas chaves estão fechadas e o  está em 

nível lógico alto, dessa forma o transistor  funciona como uma chave fechada e o objetivo é carregar 

a capacitância associada ao fotodiodo até uma tensão conhecida. Esta tensão deve ser tal que o transistor 

 esteja fora da região de corte. Para isso ocorrer, a tensão do gate deve ser sempre menor que a 

diferença entre a tensão do source e a tensão do limiar do transistor .  Como a tensão 

de alimentação do circuito vale  e a tensão do limiar do transistor utilizado vale ,  deve 

ser sempre menor que . Para não trabalhar próximo dessa faixa, foi escolhido utilizar o transistor 

sendo ativado com . 



 Como o transistor  está operando na região da saturação e trabalhando como um 

transcondutor, ele introduz uma não-linearidade durante a transformação da tensão em correte. Para 

minimizar esse problema, em um dos testes feitos foi usada uma fonte de corrente controlada por tensão 

com ganho ajustado, no lugar de ,  e . Desse modo , onde  e  

são as tensões de dreno e source do transistor  e  é uma função que depende da tensão  

de entrada.  

 

 
Figura 3.4 - Pixel fabricado 

 

No momento em que a tensão vai para zero, a chave  vai para nível lógico alto, 

mantendo assim a tensão do gate do transistor  constante. A corrente de dreno de  também 

permanece constante. O mesmo ocorre com o transistor  quando a chave  abre após o . Dessa 

forma, tendo amostras de corrente no início e no final do tempo de integração. Os transistores  e  

apenas invertem a corrente do transistor . Nos drenos dos transistores  e , é feita a diferença 

entre as duas correntes amostradas. Os transistores  e  são a metade de um espelho de corrente 

cascode e é possível reconstruir, em outra parte do circuito, a corrente que passa por esses transistores 

completando o espelho de corrente utilizando dois outros transistores de canal p, em cascode, com gates 

conectados a  e . As propriedades (largura, comprimento e multiplicidade) dos transistores 

utilizados podem ser encontradas na Tabela 3.1. 



Tabela 3.1  Propriedades dos transistores do circuito do pixel fabricado 

Transistor Largura (W) Comprimento (L) Multiplicidade 

    

    

 a     

 e     

 e     

 

3.4 - Differential Pulse-Code Modulation (DPCM) 

 

 Como já foi dito no Capítulo 2, o estágio de DPCM tem saída de quatro bits. Internamente, o 

DPCM associa o erro de predição (do valor médio do bloco de pixels) a um intervalo de quantização, 

dentre oito intervalos possíveis, usando para isso um código binário de sete bits, intermediário, do tipo 

termômetro, como é feito em conversores A/D do tipo flash. Seu circuito pode ser dividido praticamente 

em três partes. A primeira é responsável por representar o sentido (sinal) da corrente de entrada em um 

bit. Já a segunda é responsável por representar o módulo da corrente utilizando outros sete bits. Esses 

sete bits indicam qual é o intervalo de quantização ao qual  (mostrados nas Equações (1) e (2)) 

pertence. Ela é composta basicamente por comparadores de corrente que utilizam sete correntes de 

referência (limiares entre os intervalos de quantização, geradas por espelhos de corrente). A terceira 

parte é a reconstrução do DPCM, onde o bit de sinal gerado na primeira parte e os sete bits gerados na 

segunda parte são usados para reconstruir, localmente, a estimativa do nível médio do bloco atual de 

pixels. Essa estimativa é usada para prever o valor médio dos pixels do bloco seguinte. 

 

3.4.1 - Valor Absoluto 

 

O Circuito da Figura 3.5 é utilizado para extrair o módulo da corrente de entrada , não 

importando qual seja o seu sentido. As dimensões dos transistores são mostradas na Tabela 3.2. No 

estágio de entrada, que é composto pelos pares de transistores  e , a corrente  define 

a operação dos transistores de forma complementar: se a corrente  é injetada na entrada, então  e 

 estão ligados e  e  estão em corte; se a corrente  é drenada da entrada, então   e  estão 

em corte e  e  estão ligados, conforme mostrado na Tabela 3.3 

O par de transistores  funciona como espelho de corrente para copiar a corrente que 

passa pelo transistor . Quando a corrente de entrada é injetada no circuito, a corrente não passa pelo 



par  pois assim como o transistor , eles também estarão em corte. Apenas o transistor  

recebe a corrente. Já quando a corrente de entrada é drenada do circuito, o par não estará mais 

em corte. A corrente de  é copiada para  e esta corrente copiada passará por  . 

 
Figura 3.5  Circuito para cálculo de valor absoluto em modo de corrente. 

 

Tabela 3.2 - Propriedades dos transistores do circuito do valor absoluto 

Transistor Largura (W) Comprimento (L) Multiplicidade 

 a     

 a     

Tabela 3.3  Operação dos transistores na entrada do circuito da Figura 3.5, conforme o sentido da entrada  

Corrente  Operação  Operação  Operação  Operação  

Injetada Corte Ligado Corte Ligado 

Drenada Ligado Corte Ligado Corte 

 

O bit de sinal é lido do circuito a partir do nó , já que os transistores  e  formam um 

inversor: quando a tensão nos drenos dos transistores  e  for próxima de zero e a corrente de entrada 

estiver sendo injetada no circuito, o nó  terá nível lógico alto. Se a tensão nos drenos dos 

transistores  e  for próxima a  e a corrente de entrada estiver sendo drenada pelo circuito, o 

nó  terá nível lógico baixo.  



3.4.2 - Reconstrução do DPCM 

 

 O circuito e reconstrução do DPCM, mostrados nas Figuras 3.6 e 3.7, implementa a Equação 

(2), mostrada no Capítulo 2. Essa parte do DPCM pode ser separada em duas partes principais. A 

primeira apenas recebe a informação dos sete bits extraídos dos comparadores de corrente e os traduz 

em um valor de corrente que será utilizado pela segunda parte do circuito. Já a segunda parte de fato 

reconstrói o valor do bloco atual do DPCM, que será utilizado como entrada para o bloco seguinte. A 

conexão entre essas duas partes é feita através do nó .   

 
Figura 3.6 - Primeira parte da reconstrução do DPCM 

  

Como pode ser visto na Figura 3.6, a primeira parte do circuito apenas soma as correntes que 

passam pelos transistores  ao . Essas correntes são geradas pelos nós  a  e o somatório 

delas equivale a um centroide de intervalo de quantização (ver Capítulo 2). As tensões  a  

correspondem aos bits de saída dos comparadores de corrente. Essas tensões só podem possuir 2 valores: 

nível lógico alto, que pela tecnologia utilizada é de , e o nível lógico baixo, que é . Os 

transistores que recebem esses bits funcionam apenas como chaves para deixar ou não a corrente ser 

somada no nó .   

Por exemplo, caso o módulo da corrente que foi a saída do circuito do valor absoluto esteja 

próximo ao quarto centroide, a sequência de valores lógicos das tensões  será igual a 1110000, 

desse modo os transistores que recebem os bits  a  funcionarão como chaves fechadas e os demais 

como chaves abertas. A corrente que passará em  será a soma das correntes que passam pelos 

transistores  a , que irão somar o valor de . As dimensões dos transistores do circuito da 

Figura 3.6 são dadas na Tabela 3.4. 

Já a segunda parte, representada na Figura 3.7, é onde obtemos o módulo da corrente e aplicamos 

o bit de sinal que foi calculado durante a etapa do valor absoluto para gerar a corrente referente ao erro 



de predição reconstruido com o sentido correto. Pode-se ver que a corrente gerada pela etapa anterior é 

copiada com dois sentidos opostos para que o bit de sinal  selecione o correto. Um sentido é definido 

pelo espelho de corrente simples dos transistores  e . Esse é considerado o sentido positivo da 

corrente. A corrente no sentido oposto é gerada por dois espelhos de corrente: o primeiro,  e , faz 

a mesma cópia que foi feita para o transistor , e o segundo, composto pelos transistores  e , 

copia a corrente com sinal contrário. Dessa forma, no transistor  temos a corrente com sentido 

negativo e no transistor  a corrente com sentido positivo. Nesse momento é o bit de sinal que informa 

qual corrente deve ser utilizada para o restante do circuito para que essa possa ser a corrente de referência 

para o bloco seguinte. 

 

Tabela 3.4  Propriedades dos transistores da primeira parte do circuito de reconstrução do DPCM 

Transistor Largura (W) Comprimento (L) Multiplicidade 

 a     

 a     

 

Figura 3.7  Segnda parte da reconstrução do DPCM 
  

Essa corrente é somada ou subtraída, dependendo do sentido definido pelo bit de sinal, com a 

corrente gerada pelo transistor , que possui a corrente referente à estimativa , gerada pelo bloco 

anterior. Isso ocorre porque em seu gate está o valor referente a . A corrente correta, com módulo 

e sinal passará pelo transistor . 

 Os transistores  ao  juntamente com o  só serão utilizados caso o  esteja em nível 

lógico alto. Se  for igual a  e o valor da corrente copiada por  for maior que o valor máximo 



estipulado por projeto que é de , que está sendo reconstruído pelo no gate do transistor , 

então a diferença entre a corrente que passa por , que é uma cópia da corrente que passa por , e 

a corrente máxima será copiada até o transistor . A corrente de referência para o próximo bloco será 

a diferença entre a corrente que passa por  (cópia da corrente que passa por ), e a corrente que 

passa por . A corrente de referência para o próximo bloco será no máximo igual à corrente de 

referência do bloco anterior. Caso  tenha nível lógico baixo, a corrente de referência para o bloco 

seguinte será exatamente a corrente que passa pelo transistor . As dimensões dos transistores da 

Figura 3.7 são dadas na Tabela 3.5. 

 
Tabela 3.5 - Propriedades dos transistores da segunda parte do circuito de reconstrução do DPCM 

Transistor Largura (W) Comprimento (L) Multiplicidade 

 a     

,  e  a     

,  e     

,  e     

 e     

 

  



Capítulo 4 - Simulações e Resultados 
 

 A Figura 4.1 mostra o diagrama de blocos de um sistema com quatro blocos de pixels e circuitos 

para DPCM, que foi utilizado em simulações elétricas (Cadence) com o objetivo de reproduzir erros 

experimentais apresentados pelo circuito de DPCM. Cada bloco de DPCM recebe uma entrada referente 

à média de 16 pixels diferentes, e uma entrada referente à previsão desta média, gerada pelo bloco 

anterior. É possível ver, na simulação, se existe algum erro de propagação da média prevista pelo bloco 

anterior. O bloco dos limiares de corrente contém fontes de correntes que definem limiares para os sete 

comparadores usados na quantização do erro da predição. O diagrama abaixo foi utilizado, com 

pequenas variações, em todas as simulações. 

 
Figura 4.1 - Diagrama de blocos para simulações com quatro blocos de pixels e circuitos para DPCM 

  

Nas Seções 4.1 a 4.4, são descritos quatro tipos de simulações que foram executadas. Para todas 

as simulações, são feitos dois ajustes iniciais, que são descritos a seguir. Primeiramente foi necessário 

ajustar o valor da corrente de referência utilizada para a entrada do circuito gerador das correntes que 

são utilizadas em todo o circuito do DPCM, tanto para os limiares como para os centroides já 

mencionados anteriormente. Esse ajuste foi feito utilizando um divisor resistivo com um resistor fixo e 

outro variável, onde a variação de tensão é tomada em cima do resistor variável. A alteração da corrente 

de referência para o circuito gerador de correntes é feita através da alteração da diferença de tensão entre 

os terminais do resistor variável. Os valores utilizados de tensão foram retirados de um outro projeto, no 

qual era realizada a avaliação de erros experimentais do imageador (Apêndice A). Os valores de tensão, 

e dos respectivos resistores que foram utilizados para conseguir tal tensão, estão mostrados na Tabela 

4.1.  



O segundo ajuste consistiu em preparar o circuito com valores de corrente para que fosse 

possível identificar o valor teórico do limiar mais alto utilizado ( ) e assim definir um valor de 

referência associado ao limiar mais alto para a comparação. Quando o limiar mais alto é ultrapassado, 

todos os bits da saída dos comparadores ficam iguais a 1. Esse valor foi encontrado mantendo o resistor 

variável e o tempo de integração fixos. Com tensão constante sobre o resistor variável, variamos a 

corrente sobre os fotodiodos (todas iguais) até que o sétimo bit da saída dos comparadores de corrente 

do segundo bloco do DPCM fosse igual a 1, ou seja, todos os bits estivessem em nível lógico alto. O 

módulo da corrente referente ao erro de predição reconstruido corresponderia, então, ao centroide após 

o mais alto limiar utilizado. Fazendo isso, foi encontrado um valor de  para a corrente dos 

fotodiodos. É utilizado o segundo bloco do DPCM para esse ajuste, assumindo que as divergências entre 

a prática e a simulação estão presentes já no bloco inicial.  

 

Tabela 4.1 - Valores de tensão e resistor variável usados para ajustar o circuito de geração das correntes de referência 

 

Após esses dois ajustes já é possível começar a testar as respostas dos blocos de DPCM. Em 

todos os quatro tipos de simulação, a variável utilizada para o estudo é o tempo de integração do circuito 

do pixel, isso é, a diferença de tempo entre os desligamentos das chaves  e , representada por . 

Para cada tensão da Tabela 4.1, foi encontrado o  necessário para que o sexto bit da saída dos 

comparadores de corrente se tornasse 1, e posteriormente o mesmo foi feito para o sétimo bit.   

Após encontrar todos os valores de  para cada valor de , é possível construir um gráfico 

de  em função de  e, fazendo um ajuste linear desses pontos, podemos encontrar um coeficiente 

angular da reta ajustada. O coeficiente angular da relação  versus  do bit 6 é chamado de  e o 

do bit 7 de . Nas previsões teóricas a razão entre esses dois valores ( ) é igual a . Nos testes 

de bancada é possível observar que, para determinados conjuntos de imagens, os blocos 1, 2 e 3 do 

DPCM têm razões  próximas desse valor, porém os valores dessa razão para o bloco inicial se 

distanciam de , chegando a aumentar em algumas vezes cerca de . Desse modo as simulações 

foram executadas para buscar reproduzir essas divergências no valor dessa razão, pois assim será 

possível identificar a origem da divergência entre a prática e a simulação.  

As quatro simulações que foram feitas podem ser resumidas da seguinte forma:  

 1) circuito utilizado exatamente igual ao que foi fabricado;  

 2) o circuito do pixel foi alterado para que sua resposta se tornasse mais linear; 



 3) junto com a alteração anterior, foi alterado o tamanho do transistor responsável por 

gerar a corrente de referência  e os blocos seguintes de DPCM deixaram de receber 

informação sobre predição de média a partir do bloco anterior; 

 4) mesma simulação anterior para outros tamanhos de transistor.  

 

4.1 - DPCM e Pixel Fabricados  

 

 Nessa simulação foi utilizado tudo exatamente igual ao que foi fabricado, ou seja: a previsão do 

bloco anterior era utilizada para auxiliar na predição do bloco seguinte, o pixel era exatamente como foi 

mostrado no Capítulo 3 (um transistor CMOS é o responsável por converter a tensão atuada sobre ele 

em uma corrente), e a largura nominal do transistor da primeira metade do espelho de corrente 

responsável por gerar a corrente de referência  é de . 

 As Figuras 4.2 (  e 4.3 ( mostram quatro gráficos cada, e cada gráfico representa um 

bloco do DPCM mostrado na Figura 4.1. Em cada gráfico é possível ver duas curvas. Uma delas mostra 

o valor exato do  encontrado durante as simulações para cada utilizada (em azul) e a outra 

mostra o ajuste linear da primeira (em vermelho). Nota-se que a relação  - é quase linear em 

boa parte dos pontos. 

 A Tabela 4.2 apresenta os valores correspondentes de  e  para cada bloco do 

DPCM, e também a razão entre eles, que é justamente o que desejamos que seja aproximadamente 0,69 

como mencionado acima. 

 

Tabela 4.2 - Coeficientes angulares e razão de cada bloco de DPCM da primeira simulação 

 

 

 

A Tabela 4.3 mostra os valores do erro relativo do valor   experimental com respeito ao 

valor teórico para cada bloco. Os erros relativos em comparação com o valor teórico são em torno de 

15% para os blocos 1, 2 e 3 e mais de 30% para o bloco 0. Devido aos resultados da razão dos coeficientes 

angulares obtidos estarem diferentes do valor teórico, foi decidido trocar o transistor responsável pela 

transformação de tensão em corrente ( na Figura 3.4), por uma fonte de corrente controlada por tensão 

para tentar retirar um pouco do efeito não-linear encontrado no transistor.  



Tabela 4.3 - Erro relativo para todos os blocos de DPCM da primeira simulação 

 

 
Figura 4.2 - Gráficos dos valores de  em função de  da primeira simulação. Os pontos (  obtidos por 

simulação estão conectados através da linha azul, e o modelo linear ajustado está desenhado em laranja. 

 
Figura 4.3 - Gráficos dos valores de  em função de  da primeira simulação. Os pontos (  obtidos por 

simulação estão conectados através da linha azul, e o modelo linear ajustado está desenhado em laranja. 



4.2 - DPCM Fabricado e Pixel Ideal 

 

 Como foi mencionado no final da Seção 4.1, a segunda simulação foi feita trocando o transistor 

da Figura 3.4 por uma fonte de corrente controlada por tensão. O transistor que gera a corrente de 

referência  não foi alterado e todos os blocos que recebem têm a sua previsão de média 

proveniente do bloco anterior. Isso foi feito justamente para ver se os resultados mudariam caso o pixel 

se tornasse mais linear. A corrente que passa pelo transistor do pixel (Figura 3.4) não é regida por 

uma função linear, e sim quadrática, . Já a corrente de uma fonte de corrente 

controlada por tensão é regida simplesmente por uma função de primeiro grau, ou seja, o valor da 

corrente é encontrado a partir da tensão aplicada na fonte multiplicada por uma constante qualquer. 

Acredita-se que se o pixel se comportar de maneira mais linear, o resultado das simulações irá se parecer 

mais com o teoricamente esperado, porque a não-linearidade de  não foi levada em consideração no 

projeto. 

 As figuras 4.4 (  e 4.5 ( possuem os mesmos tipos de gráficos que as Figuras 4.2 e 

4.3, continuando a mostrar a curva dos tempos de integração encontrados para cada valor de tensão e 

uma outra curva que é a linearização da primeira. 

A Tabela 4.4 apresenta os valores correspondentes de  e  para cada bloco do DPCM, e 

também a razão entre eles. Comparando estes valores com os da simulação mostradas na Seção 4.1, 

nota-se que os valores dos coeficientes angulares se tornaram mais próximos do valor teórico, porém 

ainda continuam com um erro grande como pode ser visto na Tabela 4.5. Novamente se percebe que os 

erros dos três últimos blocos são muito menores que o erro do bloco inicial.  

 
Tabela 4.4 - Coeficientes angulares e razão de cada bloco de DPCM da segunda simulação 

 

 

 
Tabela 4.5 - Erro relativo para todos os blocos de DPCM da segunda simulação 

 

Já que os erros relativos continuaram altos, foi proposto então transformar o DPCM em PCM 

(pulse code modulation) para ver se os erros dos três últimos blocos se tornavam menores. Para obter 



codificação PCM, são desfeitas as conexões laterais entre os blocos, através das quais cada bloco 

informa, ao seu bloco seguinte, o valor predito para a média dos pixels. 

 
Figura 4.4 - Gráficos dos valores de  em função de  da segunda simulação. Os pontos (  obtidos por 

simulação estão conectados através da linha azul, e o modelo linear ajustado está desenhado em laranja. 

 
Figura 4.5 - Gráficos dos valores de  em função de  da segunda simulação. Os pontos (  obtidos por 

simulação estão conectados através da linha azul, e o modelo linear ajustado está desenhado em laranja. 



4.3 - PCM e Pixel Ideal para os Três Últimos Blocos 

 

Nesta simulação, foi retirada a parte do circuito que utilizava a previsão de média gerada pelo 

bloco anterior como entrada para o bloco seguinte. Isso foi feito aterrando o nó do circuito responsável 

por receber a previsão anterior. Desse modo, o circuito DPCM se torna um simples PCM, ou seja, a 

diferença entre a corrente média do bloco atual e a corrente média prevista pelo bloco anterior é 

substituída pela corrente média do bloco atual. 

Essa mudança foi feita pois se acreditava que alguma não-linearidade do circuito poderia estar 

afetando a diferença entre as correntes (média local e previsão gerada pelo bloco anterior). Com essa 

mudança, os três últimos blocos se tornam iguais e é esperado que, para um mesmo conjunto de 

estímulos de entrada (valores de pixels), os seus valores  e  sejam todos iguais. O bloco inicial deve 

se manter idêntico ao da simulação anterior, porque que as mudanças feitas só afetam os blocos 

seguintes. 

Segundo o mesmo formato usado nas Seções 4.1 e 4.2, as Figuras 4.6 e 4.7 mostram a relação 

versus para cada bloco de DPCM (PCM, no caso desta seção). Pode-se ver que a reta (modelo 

linearizado) ajusta-se muito melhor aos pontos obtidos através de simulação. A Tabela 4.6 mostra os 

valores encontrados para  e de  assim como a razão entre eles. Já a Tabela 4.7 mostra o erro relativo 

da razão , levando em conta o valor teórico. Assim como esperado, os valores para o primeiro 

bloco se mantiveram inalterados e os valores para os três últimos blocos ficaram iguais entre si e muito 

mais próximos do valor teórico ( ), com menos de 1% de erro. 

 
Tabela 4.6 - Coeficientes angulares e razão de cada bloco de DPCM da terceira simulação 

 

 

Tabela 4.7 - Erro relativo para todos os blocos de DPCM da terceira simulação 

 

Como foi encontrado o circuito que retrata exatamente os valores esperados para os três últimos 

blocos, não foi necessário fazer mais simplificações no circuito, em busca destes valores, já que dessa 

forma a razão entre os coeficientes  está próxima do ideal. A próxima simulação tem o intuito de 

encontrar o valor correto (experimentalmente implementado) da previsão de média para o bloco inicial 



levando em consideração os resultados de bancada que foram executados em outro projeto (Apêndice 

A). 

 
Figura 4.6 - Gráficos dos valores de  em função de  da terceira simulação. Os pontos (  obtidos por 

simulação estão conectados através da linha azul, e o modelo linear ajustado está desenhado em laranja. 

 
Figura 4.7 - Gráficos dos valores de  em função de  da terceira simulação. Os pontos (  obtidos por 

simulação estão conectados através da linha azul, e o modelo linear ajustado está desenhado em laranja. 



4.4 - Variação da Corrente de Referência do Primeiro Bloco 

 

Esta última simulação é exatamente igual à anterior, apenas fazendo uma variação na largura 

(W) do transistor responsável por gerar a corrente de referência  para todo o circuito. O valor 

nominal desse transistor é de  e foram utilizados mais 5 valores diferentes ( , , 

, , ) para tentar encontrar alguma relação entre os valores simulados e os 

experimentais. As larguras de canal do transistor que gera a corrente de referência de  utilizadas 

variam de a  com intervalos de , totalizando seis valores distintos. Isto foi feito com 

o intuito de buscar alguma explicação para valores de  e  muito distintos na prática. Como os três 

últimos blocos não irão se alterar, independentemente do tamanho desse transistor, para essa simulação 

serão apresentadas apenas medidas feitas sobre o bloco 0 para as diferentes larguras utilizadas.  

As Figuras 4.8 e 4.9, referentes a  e  respectivamente, mostram somente em um gráfico 

todas as curvas linearizadas, sendo um para cada largura de transistor considerada. Percebe-se que 

quanto menor a largura do transistor, maiores são os valores encontrados para  e também maiores 

são seus coeficientes angulares  e . 

 
Figura 4.8 - Gráficos dos valores de  em função de  da quarta simulação. A variação da corrente de referência do 

bloco 0 é obtido através da variação da largura do canal do transistor na saída do espelho de corrente que gera a corrente 

nominal de . 

Os coeficientes angulares e a razão para cada tamanho de transistor podem ser encontrados na 

Tabela 4.8. Em concordância com as Figuras 4.8 e 4.9, os valores de  e  e a razão entre eles 



aumentam à medida que a largura do transistor diminui. Já a Tabela 4.9 mostra o erro relativo da razão 

, levando em conta o valor teórico. 

 

Tabela 4.8 - Coeficientes angulares e razão de cada bloco de DPCM da quarta simulação 

 

 

 

Tabela 4.9 - Coeficientes angulares e razão de cada bloco de DPCM da quarta simulação 

 

 
Figura 4.9 - Gráficos dos valores de  em função de  da quarta simulação. A variação da corrente de referência do 

bloco 0 é obtido através da variação da largura do canal do transistor na saída do espelho de corrente que gera a corrente 

nominal de . 

4.5 - Comparação com os Resultados Experimentais 

 

Ao mesmo tempo em que este projeto foi desenvolvido, um projeto semelhante, porém 

experimental, estava em andamento. Neste outro projeto, testes de bancada eram realizados de modo a 

caracterizar as diferenças que existem entre os resultados do DPCM experimental e os resultados do 



DPCM teórico. Acredita-se que a diferença entre as imagens finais experimentais (reconstruídas a partir 

da leitura do imageador) e as imagens finais previstas por simulação se deve principalmente ao estágio 

de DPCM. 

 O teste feito foi exatamente como descrito no começo do Capítulo 4 e na Seção 4.1. 

Primeiramente era aplicada uma fonte de luz (modelado como uma fonte de corrente nas simulações) de 

forma tal (considerando intensidade da fonte, abertura de lente e intervalo de integração) que o sétimo 

bit da saída dos comparadores de corrente fosse a 1, alcançando-se assim o limiar mais alto ( ). 

Mantendo essa configuração fixa, foi medido o tempo de integração, associado ao limiar máximo, para 

diversos valores de tensões . Com essas medidas, foi feita uma linearização levando aos valores de 

 e  de cada bloco do DPCM. A razão entre  e  experimentais foi então calculada, com 

preferência para blocos das primeiras quatro colunas do imageador.  

 

Tabela 4.10 - Valor máximo, médio e mínimo da razão entre os coeficientes angulares e o erro relativo dos testes de bancada 

 

No teste de bancada foi utilizada uma imagem com resolução de 64x64 pixels, então seria 

possível encontrar os coeficientes angulares para até 16 colunas diferentes, cada uma contendo 16 blocos 

com 4x4 pixels. Considerar um subconjunto de blocos (com quatro blocos diferentes, por exemplo) é 

importante: a análise experimental não busca caracterizar os dados de saída desses blocos em binário, 

mas sim caracterizar a proporção entre os dois mais altos limiares de quantização do estágio de DPCM, 



e saber o desvio entre esta proporção e o seu valor teórico ajuda a explicar manchas observadas nas 

primeiras colunas das imagens decodificadas [5]. Mesmo que os valores dos tempos de integração sejam 

diferentes para cada conjunto de pixels, a razão entre os coeficientes angulares ( ) de cada bloco 

deveria se manter constante. Os valores experimentais de , ,  são dados no Apêndice A. 

 A tabela 4.10 mostra os valores máximo, mínimo e médio das razões , calculados sobre 

conjuntos de 16 blocos de DPCM (correspondentes aos 16 blocos da coluna 0, 16 blocos da coluna 1, e 

assim por diante até a coluna 3). Os erros relativos com respeito à previsão teórica (0,69) também são 

dados. Como foi mencionado nas seções anteriores, o erro para os três últimos blocos é muito menor 

que o erro do bloco inicial. 

 Os erros relativos tanto nos testes práticos quanto nas simulações apresentam a mesma 

característica. O maior erro é encontrado no bloco inicial. Percebe-se que o circuito que gera a corrente 

referente à previsão inicial de DPCM para o bloco 0 no chip fabricado é percebido como uma fonte de 

corrente diferente em cada um dos 16 blocos 0 (ou seja, em 16 diferentes linhas de blocos 4x4).  

 

Tabela 4.11  Erro relativo entre as simulações da Seção 4.4 e os testes experimentais 

 



 Comparando os valores de  do bloco 0 da simulação feita na Seção 4.4 com os resultados 

experimentais, encontram-se erros relativos próximos de 1% para pelo menos um conjunto de 16 pixels 

que foi testado experimentalmente. Os erros experimentais podem ser vistos na Tabela 4.11. Nesta 

tabela,  se refere ao n-ésimo conjunto de 4x4 pixels (ou n-ésima linha) referente a cada bloco de 

DPCM (blocos 0, 1, 2 ou 3). Então, as variações encontradas nos testes práticos podem ser modeladas 

efetuando pequenas variações no tamanho do transistor que gera a corrente inicial de  para todo 

o circuito, como já foi mencionado na Seção 4.4. 

 

 

  



Capítulo 5 - Conclusão 

 Neste projeto foi apresentado um conjunto de simulações feitas para conseguir encontrar 

possíveis motivos para as divergências entre a prática e a simulação de um imageador já projetado pelo 

PADS e fabricado com tecnologia de . Os quatro tipos de simulações foram feitos no mesmo 

programa, chamado Cadence - Virtuoso Analog Design Environment. 

 Com a finalização deste projeto, os resultados encontrados por meio de simulações se 

assemelham aos resultados experimentais, indicando onde se encontra a maior fonte de erro do chip 

fabricado: as diferenças entre as fontes de corrente que definem o primeiro valor de predição para DPCM 

(entrada de predição do bloco 0) em cada linha de blocos com 4x4 pixels. Além disso foi possível 

comparar de maneira quantitativa os resultados simulados e os experimentais. 

 Este projeto conseguiu diminuir o campo de estudo para o encontro das divergências observadas 

entre a prática e a simulação. Foi possível reduzir, a nível de simulação, os erros mais altos que são 

encontrados nos blocos 0. Com a simulação mostrada na Seção 4.4, foi possível identificar a forma como 

os desvios no transistor de saída de cada espelho de corrente que gera  para um bloco 0 causam 

manchas na parte esquerda das imagens decodificadas. 

 Já que os blocos 1, 2 e 3 não apresentam erros tão grandes como os blocos 0, um próximo estudo 

consistiria em analisar exclusivamente a variação do comportamento experimental dos diferentes blocos 

0, talvez utilizando diferentes protótipos, para buscar uma regra que determine os padrões irregulares 

encontrados na primeira coluna de blocos 4x4 do imageador.   
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Apêndice A  Testes de Bancada  
Tabela A.1 - Coeficientes angulares de 4 blocos de DPCM dos testes práticos

Os testes de bancada foram executados por um outro aluno do laboratório. Eles consistiam em 
fazer exatamente o que foi descrito no Capítulo 4, porém executando testes práticos utilizando o chip 
fabricado. Os blocos de DPCM utilizavam uma predição do bloco anterior como entrada e o circuito de 
leitura dos pixels utilizava um transistor CMOS para converter a tensão de entrada em uma corrente que 
seria utilizada para todo o resto do circuito. Nas tabelas A.1 e A.2,   se refere ao n-ésimo conjunto 
de 4x4 pixels (ou n-ésima linha) referente a cada bloco de DPCM (blocos 0, 1, 2 ou 3). 



Esses valores foram usados como referência para comparações no presente projeto. As Tabelas 

A.1 e A.2, mostram o mesmo tipo de resultado que foi apresentado no Capítulo 4, onde  corresponde 

à n-ésima linha com blocos de 4x4 pixels. Na Tabela A.1 são mostrados os coeficientes angulares  e 

 para cada um dos quatro blocos de DPCM e para cada linha diferente de pixels. A Tabela A.2 mostra 

a razão dos coeficientes para cada composição (linha e bloco) apresentada. 

 

Tabela A.2 - Razão dos coeficientes angulares dos testes práticos (  

 

 


