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MATRYCE ŚWIATŁOCZUŁE 
– WŁAŚCIWOŚCI, PARAMETRY, ZASTOSOWANIA 

 
 

 W niniejszym artykule omówiono zagadnienia związane z matrycami światłoczuły-
mi stosowanymi w cyfrowej akwizycji oraz analizie obrazów: CCD i CMOS. Przedsta-
wiono budowę, zasadę działania, rodzaje oraz parametry i właściwości obu typów ma-
tryc. Następnie przeanalizowano różnice oraz podobieństwa matryc CCD i CMOS wy-
nikające m.in. z ich struktury i rodzaju. Ponadto omówiono obszary aplikacyjne matryc 
światłoczułych, zwracając jednocześnie uwagę na wpływ danego zastosowania i wyma-
ganych parametrów na wybór: CMOS czy CCD. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: przetwornik CCD, przetwornik CMOS 
 

1. PRZETWORNIKI CCD 
 

1.1. Budowa i zasada działania przetworników CCD 
 
 Przetwornik CCD (Charge Coupled Device) to rodzaj wielokanałowego prze-
twornika wizyjnego o sprzężeniu ładunkowym. Ma postać matrycy składającej 
się z regularnego układu fotodetektorów (niezależnych światłoczułych komó-
rek), których rolę pełnią kondensatory MOS (Metal Oxide Silicon). Pojedynczy 
kondensator MOS (rys. 1) jest zbudowany z trzech warstw: przewodnika (me-
tal), izolatora (tlenek krzemu SiO2) i półprzewodnika (silnie domieszkowany 
monokryształ krzemu). Strukturę MOS uzyskuje się poprzez pasywację podłoża 
krzemowego, czyli wytworzenie warstwy izolatora SiO2 na warstwie półprze-
wodnika, następnie na warstwę dielektryka zostaje napylona cienka warstwa 
metalu, która pełni funkcję elektrody (bramki). W przypadku, gdy półprzewod-
nik będący bazą kondensatora jest domieszkowany dodatnio, to elektroda rów-
nież musi być spolaryzowana dodatnio [2, 6, 7, 11, 17, 18]. 

Przyłożenie dodatniego napięcia powoduje powstanie obszaru zubożonego na 
granicy dielektryk – półprzewodnik, a przy dalszym zwiększaniu potencjału 
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inwersję charakteru przewodnictwa i powstanie studni potencjału. Objętość 
studni określa ilość fotoładunku, jaką może zgromadzić kondensator, która jest 
proporcjonalna do natężenia promieniowania oświetlającego, jego czasu akumu-
lacji i wartości przyłożonego napięcia. Światło absorbowane przez matrycę CCD 
powoduje uwolnienie nośników na skutek przekazania przez fotony energii do 
elektronów, które gromadzą się w studni. Każdy taki obszar pełni rolę poje-
dynczego elementu przetwarzająco-akumulującego i może być traktowany jako 
kondensator. Podczas detekcji (zbierania ładunku), do elektrody przyłożone jest 
dodatnie napięcie, a więc elektrony uwolnione w efekcie fotoelektrycznym gro-
madzą się pod nią. Zamknięcie migawki (odcięcie dostępu promieniowania do 
matrycy) kończy proces detekcji i „zamraża” obraz w postaci ładunku objęto-
ściowego pod bramką [2, 5, 18]. 

VG

SiO2 SiO2

Ładunek

VS

Studnia potencjału

Elektroda (bramka)

p-Si

 
 

Rys. 1. Struktura kondensatora MOS na podłożu krzemowym [11] 
 
Po generacji i akumulacji nośników następuje transfer „zamrożonego” ładun-

ku przez kolejne elementy pojemnościowe aż do komórki pamięci znajdującej 
się w rejestrze przesuwającym (odczytu). Polega on na przyłożeniu potencjału  
o odpowiedniej wartości do elektrody sąsiadującej z bramką, pod którą znajduje 
się studnia potencjału, co powoduje przesunięcie pod nią ładunku. Sekwencyjne 
powtarzanie tego procesu pozwala na transfer ładunku na zewnątrz matrycy 
CCD, aż do elektrody zbierającej. Obraz uzyskuje się przez odczyt sygnałów ze 
wszystkich komórek pamięci w matrycy CCD, które następnie są wzmacniane  
i konwertowane do postaci cyfrowej przy użyciu przetworników analogowo-
cyfrowych [2, 6, 18]. 

Transport ładunku może zachodzić na kilka sposobów: w cyklu dwufazo-
wym, trójfazowym lub czterofazowym (rys. 2). Cykle te różni liczba przykłada-
nych jednocześnie potencjałów (liczba faz przykładania potencjałów) oraz liczba 
bramek składających się na pojedynczy piksel, czyli najmniejszy element obrazu 
dwuwymiarowego. W celu zmniejszenia wymiarów piksela konstruuje się rów-
nież kondensatory MOS, w których przenoszenie ładunku zachodzi w cyklu 
pseudofazowym lub jednofazowym [6, 18]. 
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Rys. 2. Schemat ilustrujący transport ładunku w cyklu: dwu–, trój– i czterofazowym [18] 
 
1.2. Rodzaje przetworników CCD 
 

Przetworniki CCD można podzielić ze względu na [2, 6, 9, 18]: 
1) położenie kanału, w którym zachodzi transport ładunku objętościowego: 

– przetworniki CCD powierzchniowe SCCD (Surface Channel CCD) – gro-
madzenie i transfer ładunku odbywa się w obszarze przypowierzchnio-
wym, w którym przepływ nośników może zostaćć zakłócony;  

– przetworniki CCD z kanałem zagrzebanym BCCD (Buried Chanel CCD) 
– zbieranie i przepływ nośników zachodzi w głębszych warstwach pół-
przewodnika, gdzie defekty materiałowe występują zdecydowanie rza-
dziej niż przy powierzchni; z tego względu przetworniki te mają większą 
sprawność i prędkość przesuwu ładunku niż SCCD (rys. 3); 

 

 
 

Rys. 3. Przekrój poprzeczny przetwornika BCCD [11] 
 

2) sekwencję zmian potencjału: 
– przetworniki CCD z cyklem czterofazowym, 
– przetworniki CCD z cyklem trójfazowym, 
– przetworniki CCD z cyklem dwufazowym, 



Joanna Parzych, Arkadiusz Hulewicz, Zbigniew Krawiecki 
 
 

192 

– przetworniki CCD z cyklem pseododwufazowym, 
– przetworniki CCD z cyklem jednofazowym; 

3) architekturę odczytu ładunku z rejestru: 
– przetworniki z przesuwem ramki FT (Frame Transfer Sensor) – matryca 

CCD jest podzielona na dwie sekcje tworzone przez pionowe rejestry: ob-
razową (naświetlaną) oraz odpowiedzialną za detekcję i kumulację pamię-
ciową (przechowującą ładunek), a na każdy rejestr z obszaru obrazowego 
przypada jeden rejestr pamięciowy, 

– przetworniki z przesuwem międzykolumnowym IL (Interline Transfer 
Sensor) – rejestry obrazowe i rejestry przesuwające są rozmieszczone na-
przemiennie w kolumnach, a każdy element CCD w kolumnie ma odpo-
wiadający sobie element w rejestrze przesuwającym, 

– przetworniki FIT (Frame Interline Transfer Sensor) – połączenie obu po-
wyższych rozwiązań. 

 Ponadto można rozróżnić przetworniki CCD ze względu na [2, 6, 9]: 
 metodę odczytu sygnału: układy z tzw. pływającą dyfuzją (floating diffu-

sion), układy z podwójnym skorelowanym próbkowaniem (correlated double 
sampling) i układy przedwzmacniacza z tzw. pływającą bramką (floating ga-
te) (rys. 4), 

 

 
 

Rys. 4. Oświetlenie matrycy CCD: a – z tyłu, b – z przodu (czołowe) [2] 
 

 technikę otrzymywania koloru: rejestracja przy użyciu trzech przetworników, 
wirujący zestaw filtrów, statyczny zestaw filtrów, 

 sposób oświetlenia matrycy CCD: Back-thinned CCD (promieniowanie pada 
bezpośrednio na półprzewodnik typu p – możliwe jest poprawienie sprawno-
ści fotoelementu w zakresie nadfioletu poprzez ograniczenie szerokości kon-
strukcji półprzewodnika, wskutek czego fotony o dużej mocy nie są pochła-
niane zanim dotrą do obszaru zubożonego) i Front-Side CCD (światło pada 
wpierw na przezroczystą elektrodę i warstwę tlenku, co redukuje czułość ma-
trycy w obszarze widmowym fioletu i nadfioletu. 
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2. PRZETWORNIKI CMOS 
 

2.1. Budowa i zasada działania przetworników CMOS 
 

Przetwornik CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) to rodzaj 
światłoczułego urządzenia wykonanego w technologii CMOS. Początkowo 
technologia ta była przeznaczona do wytwarzania elektronicznych układów zin-
tegrowanych bez ukierunkowania na produkcję matryc światłoczułych. Budowa 
przetwornika CMOS jest podobna do struktury przetwornika CCD: jest to ukła-
dów tranzystorów MOS o przeciwnym typie przewodnictwa, połączonych tak, 
aby w ustalonym stanie logicznym przewodził tylko jeden z nich (rys. 5). Składa 
się z: półprzewodnika (monokryształ krzemu), izolatora (tlenek krzemu SiO2)  
i przewodnika (metal). W podłożu z półprzewodnika typu p lub n tworzone są 
dwa lokalne obszary silnego domieszkowania o przeciwnym typie przewodnic-
twa, odpowiednio n+ lub p+, do których doprowadzone są kontakty drenu i źró-
dła. Powierzchnia półprzewodnika pomiędzy obszarami drenu i źródła pokryta 
jest cienką warstwą izolującą wykonaną z krzemionki, a na warstwie dielektryka 
nałożona jest warstwa materiału przewodzącego (elektroda) tworząca bramkę [4, 
13, 22]. 

Bramka (G)

SiO2

Dren(D)Źródło(S)

Półprzewodnik typu p.

Podłoże (B)

Półprzewodnik typu p.

n+ n+

Obszar, w którym
wytworzy się kanał n

 
 

Rys. 5. Struktura tranzystora MOSFET typu n [4] 
 
Gdy do elektrody nie jest doprowadzone napięcie sterujące, następuje kumu-

lacja nośników ładunku z półprzewodnika typu p wokół obszarów domieszko-
wanych. Powoduje to wytworzenie się obszaru zubożonego w strefie pomiędzy 
drenem a źródłem, uniemożliwiając tym samym przepływ prądu pomiędzy dre-
nem a źródłem. Po doprowadzeniu do elektrody dodatniego potencjału, pola 
elektryczne zaczyna oddziaływać w obrębie powierzchni podłoża. Procesy za-
chodzące pod bramką powodują powstanie tzw. kanału. Tym samym nośniki 
ładunku z obszarów domieszkowanych zyskują możliwość przepływu pomiędzy 
źródłem a drenem (rys. 6) [4, 13, 22]. 

W przetwornikach CMOS, tak samo jak przetwornikach CCD, piksele two-
rzące matryce światłoczułą generują ładunki elektryczne pod wpływem padają-
cego światła. Różnica tkwi w architekturze przetwornika CMOS i w sposobie 
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odczytu wielkości ładunku. W matrycach CMOS każdy piksel zintegrowany jest 
z układem elektronicznym przetwarzającym ładunek, czyli przetwarzanie zgro-
madzonych ładunków elektrycznych na napięcie następuje już w pojedynczych 
komórkach, a otrzymywane z nich informacje są sczytywane jednocześnie z 
całego sensora, a nie sekwencyjnie, jak to ma miejsce w matrycach CCD [4, 22]. 

 

 
 

Rys. 6. Uproszczony przekrój tranzystora nMOS w stanie: a – odcięcia, b – przewodzenia [22] 
 
2.2. Rodzaje przetworników CMOS 
 

Przetworniki CMOS można podzielić ze względu na [4, 9, 13, 21, 22]:  
1) budowę pojedynczego piksela: 

– piksel pasywny PPS (passive pixel sensor) – układ złożony z detektora  
i tranzystora przełączającego (rys. 7a), charakteryzuje się dużym, sięgają-
cym 80 % współczynnikiem wypełnienia, 

– piksel aktywny (active pixel sensor) – układ składający się z detektora, 
wzmacniacza napięcia i tranzystora przełączającego (rys. 7b) – umiesz-
czenie przedwzmacniacza w pikselu aktywnym powoduje zwiększenie 
wymiarów matrycy i zmniejszenie współczynnika wypełnienia do warto-
ści z przedziału od 30 do 50%; 

 

 
 

Rys. 7. Schemat ideowy: a – piksela pasywnego, b – piksela aktywnego [11] 
 

2) położenie elementów światłoczułych w strukturze przetwornika CMOS: 
– CMOS FSI (Front–Illuminated Structure) – tradycyjny rodzaj architektu-

ry przetwornika CMOS z fotodiodami ułożonymi pod warstwą przewo-
dów i tranzystorów (rys. 8a) – taka struktura powoduje duże ubytki foto-
nów, które muszą wpierw przebić się przez labirynt układów scalonych, 
zanim dotrą do matrycy światłoczułej, 
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– CMOS BSI (Back–Illuminated Structure) – nowy rodzaj architektury, w 
którym warstwy metalu i dielektryków zostały umieszczone pod warstwą 
światłoczułą, tworząc w ten sposób bardziej bezpośrednią drogę dla świa-
tła w kierunku piksela (rys. 8b); 

 

 
 

Rys. 8. Architektura matrycy CMOS: a – typu FSI, b – typu BSI [23] 
 

3) rodzaje układów odczytu ROIC (Readout Integrated Circuit): 
– układy odczytu wykorzystujące pojemności rozproszone (autointegrator), 
– układy SI, 
– układy odczytu z wtórnikiem źródłowym, 
– wzmacniacze transimpedancyjne, 
– układy z wstrzykiwaniem ładunku, 
– układy z modulacją bramki tranzystora MOSFET; 

4) architekturę układów odczytu przetworników CMOS: 
– przetwornik obrazu MOS–XY, 
– przetwornik MOS z odczytem w kierunku poziomym (row–readout), 
– przetwornik RALSA (Random Access Line Scanned Array. 

 
3. PARAMETRY MATRYC ŚWIATŁOCZUŁYCH 

 
Matryce CCD i CMOS charakteryzuje szereg tych samych parametrów me-

trologicznych [2, 6, 7, 9, 13, 18]: 
Czułość bezwzględna R (Responsivity), od której zależy zdolność przetwor-

nika do rejestracji padającego promieniowania, będąca ilorazem wejściowego 
napięcia U lub natężenia prądu I i iloczynu mocy PS promieniowania przypada-
jącego na 1 cm2 i powierzchni A, na którą pada: 
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Moc równoważna szumów NEP (Noise Equivalent Power), określająca mi-
nimalną wartość PS, powyżej której rejestrowany sygnał wyróżnia się spośród 
szumów (S/N = 1) – im większa wartość NEP, tym mniejszą wartość natężenia 
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może mieć rejestrowany sygnał – będąca ilorazem dwóch iloczynów: mocy PS 
promieniowania przypadającego na 1cm2 i powierzchni A, na którą pada oraz 
stosunku sygnału do szumu S/N i pierwiastka kwadratowego z szerokości wid-
mowej szumu przypadającej na 1 cm2 powierzchni: 
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Zdolność detekcji D (Detectivity), określająca minimalną mierzalną moc 
promieniowania padającego, będąca odwrotnością mocy równoważnej szumom i 
znormalizowana zdolność detekcji D* (Normalized Detectivity), uwzględniają-
ca wielkość powierzchni A, na którą pada promieniowanie 
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Wydajność kwantowa QE (Quantum Efficienty), będąca ilorazem liczby fo-
tonów wygenerowanych w detektorze i liczby padających na niego fotonów, 
zależna od: pojemności studni potencjału (Full Well Capacity), która określa 
ile nośników ładunku może jednocześnie znaleźć się w pojedynczym pikselu; 
liczby pikseli w detektorze (Total Electron Capacity), których rozmiar w od-
niesieniu do wielkości matrycy wpływa na rozdzielczość i czasu odczytu; zdol-
ności utrzymania ładunku do momentu pomiaru jego wartości; 

Zakres dynamiczny (Dynamic Range), będący ilorazem sygnałów: maksy-
malnego i minimalnego, jakie mogą zostać zmierzone przy użyciu przetwornika 
i decydujący o wielkości S odróżnialnej przez detektor; 

Sprawność przesuwu ładunku  (Charge Transfer Efficiency) definiowana 
jako różnica jedności i współczynnika strat przenoszenia  określającego nie-
sprawność transferu: 

 1 .          (5) 
Stosunek sygnału do szumu SNR (Signal to Noise Ratio) zależny od: liczby 

fotonów Ns padających na detektor, szumu ciemnego Id
1/2 i szumu odczytu Nr, 

pochodzącego z elektronicznych układów odczytu, wzrastający wykładniczo 
wraz ze zwiększaniem pojemności studni potencjału; 

 2
1

2
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 .        (6) 
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Czułość świetlna SL, określająca czułość detektora na światło o danej długo-
ści fali, będąca ilorazem współczynnika SNR oraz wydajności kwantowej: 

QE
SNRS L  .           (7) 

Prąd ciemny Id generowany w wyniku zbierania przez piksele sygnału nawet 
przy braku oświetlenia, zależny od czasu ekspozycji td, współczynnika Rd oraz 
od temperatury detektora (charakterystyka prądu ciemnego w funkcji czasu eks-
pozycji jest liniowa w zakresie temperatury pracy danego detektora)a: 

 Addd tRI  ,          (8) 
Współczynnik wypełnienia piksela, określający wielkość obszaru aktywne-

go piksela, biorącego udział w konwersji padającego promieniowania; 
Liniowość odpowiedzi, świadcząca o tym, że odpowiedź detektora na sygnał 

wejściowy jest wprost proporcjonalna do tego sygnału; 
Czas odpowiedzi , określający czas reakcji (dynamikę) przetwornika na 

skokową zmianę sygnału optycznego na wyjściu; 
Gorące piksele, czyli piksele o bardzo dużym prądzie ciemnym, dające na 

zdjęciu punkty o jasności wyższej od sąsiadujących punktów. Jasność tych 
punktów zależy od temperatury;  

O jakości matrycy światłoczułej decyduje również wielkość szumów gene-
rowanych w fotodetektorze [4, 13, 18]. Szumy te mogą wynikać z kwantowej 
natury promieniowania: szum fotonowy (Photon Noise) i śrutowy (Shot Noise), 
być wywoływane zmianami temperatury: szum prądu ciemnego (Dark Noise), 
szum termiczny (Thermal Noise), zależeć od częstotliwości: szum różowy (Pink 
Noise), wynikać ze statystycznego charakteru dyfuzji ładunków: szum genera-
cyjno–rekombinacyjny (White Noise), mieć źródło w układach elektronicznych: 
szum odczytu (Read–out Noise), być wprowadzane w trakcie konwersji w prze-
tworniku A/C: kwantyzacja szumu (Quantum Noise), być spowodowane niesta-
bilnością konstrukcji mechanicznej przetworników: szum mikrofonowy 
(Microphone Nosie), czy też być rezultatem nagłego (wybuchowego) wzrostu 
napięcia na wyjściu detektora: szum wybuchowy (Popcorn Noise). 
Wszystkie wymienione szumy powodują pogorszenie jakości sygnału, zmniej-
szają jego czytelność oraz wprowadzają przekłamania do końcowej informacji. 

 
4. PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI MATRYC CCD I CMOS 

 
Przetworniki CCD i CMOS pozwalają uzyskać jedynie te dane o jakości reje-

strowanego obiektu, które są związane z natężeniem promieniowania, lecz nie 
daje to informacji na temat barw. Aby otrzymać obraz kolorowy, należy użyć 
barwnych filtrów zawierających trzy podstawowe kolory: czerwony, zielony  
i niebieski (tzw. dyskretny filtr optyczny DFO, typu addytywnego). Stosuje się 
trzy techniki uzyskiwania kolorowego obrazu [6]: 
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 rejestrację obrazu przez trzy przetworniki, z których każdy zawiera filtr w 
jednej z trzech barw – rozwiązanie to zapewnia dużą rozdzielczość, ale jest 
najbardziej skomplikowane technicznie i kosztowne, 

 wirujący zestaw filtrów przesuwany nad kolejnymi pikselami jednego prze-
twornika – metoda ta stosowana jest głównie do rejestracji obrazów statycz-
nych lub wolnozmiennych ze względu na niską efektywną częstotliwość 
przetwarzania, 

 filtry napylone w trakcie procesu produkcji na elementy światłoczułe lub 
umieszczone nad nimi; każdy piksel ma przypisany jeden filtr o danym kolo-
rze (rys. 9, 10). 

  

 
 

Rys. 9. Uproszczone przekroje matryc CCD (po lewej) i CMOS (po prawej)  
z nałożonym filtrem Bayera [20, 22] 

 
W przypadku dwóch pierwszych metod, każdy piksel matrycy dostarcza in-

formacji o trzech kolorach, natomiast w trzeciej informacja pochodząca z piksela 
dotyczy tylko jednej barwy, ale dzięki interpolacji danych o składowych z są-
siednich pikseli (np. interpolacja Bayera) można wystarczająco dokładnie okre-
ślić barwę danego elementu światłoczułego. 

Jako filtry napylane najczęściej wykorzystywane są filtry Bayera (rys. 10), 
mające postać szachownicy z elementów przepuszczających czerwoną, zieloną  
i niebieską barwę światła, w której zielona występuje dwa razy częściej niż po-
zostałe. Taki układ jest stosowany ze względu na dużą czułość oka ludzkiego na 
barwę zieloną. Dzięki temu sygnał luminancji (rekonstruowany na bazie koloru 
zielonego) ma dużą rozdzielczość, a sygnał chrominancji, mimo zmniejszenia 
rozdzielczości, nie wpływa na obniżenie ostrości obrazu [6]. 

Oba typy sensorów bazują na technologii MOS i działają na tej samej zasa-
dzie, gdyż piksele tworzące matrycę CCD lub CMOS generują ładunki elek-
tryczne pod wpływem padającego na nie światła. Różnica między tymi prze-
twornikami dotyczy miejsca konwersji zebranego ładunku na napięcie [7, 9]. 

W przypadku sensorów CCD, ładunek zakumulowany w poszczególnych 
pikselach jest transportowany po zakończeniu ekspozycji do odpowiednich reje-
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strów, gdzie zachodzi jego konwersja na napięcie, a następnie jest przekazywany 
na wyjście. Natomiast w matrycach CMOS, każdy piksel ma swój własny zinte-
growany z nim układ elektroniczny, w którym dochodzi do szeregu konwersji,  
w tym zamiany ładunku na napięcie (rys. 11). Tak więc, oba przetworniki różnią 
się od siebie nie tylko liczbą funkcji realizowanych bezpośrednio w matrycy czy 
liczbą procesów w niej zachodzących, ale również wartościami szeregu charak-
terystycznych parametrów [7,9]. 

  
 

Rys. 10. Układ barw w filtrze Bayera [19] 
 

 
 

Rys. 11. Porównanie struktury przetworników CCD i CMOS [7] 
 

 Bezpośrednie zintegrowanie pojedynczego piksela z układem elektronicznym 
powoduje, że [7, 9, 12]: 
 w matrycach CCD sygnał odczytywany jest z poszczególnych wierszy ma-

trycy detektora, podczas gdy w matrycach CMOS następuje odczyt sygnału 
jednocześnie z całej matrycy detektora, 

 przetworniki CCD mają dłuższy czas odczytu, gdyż ładunki z pikseli dopro-
wadzane są kolejno do jednego układu przetwarzającego, natomiast w prze-
twornikach CMOS przetwarzanie ładunku na napięcie zachodzi równocze-
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śnie dla wszystkich pikseli – większa szybkość odczytu w przetwornikach 
CMOS umożliwia nagrywanie w spowolnionym tempie, 

 w matrycach CCD występują szumy związane z transportem ładunku, któ-
rych nie ma w matrycach CMOS, 

 dostęp do pamięci pojedynczego piksela w przetwornikach CCD jest dopiero 
po odczycie zawartości całej matrycy, a w przetwornikach CMOS jest bezpo-
średni dostęp do dowolnego piksela – możliwość selektywnego odczytu i 
przetwarzania wybranego fragmentu obrazu (funkcja okienkowania), 

 współczynnik wypełnienia czyli stosunek powierzchni zajmowanej przez 
wszystkie piksele do powierzchni całej matrycy jest większy w przetworni-
kach CCD niż w przetwornikach CMOS, 

 przetworniki CCD mają większą czułość – wysoka czułość bezwzględna w 
oznacza duże wzmocnienie sygnału kosztem niewielkiej mocy, 

 przetworniki CMOS mają lepsze właściwości dynamiczne, 
 matryce CMOS charakteryzują się pewną niejednorodnością pikseli, która 

wynika z niejednakowych układów elektronicznych związanych z poszcze-
gólnymi pikselami, skutkuje to stosunkowo dużym szumem w porównaniu 
do matryc CCD i powoduje większy szum odczytu, 

 migawkowanie w przyrządach z przetwornikiem CCD nie wpływa na pogor-
szenie współczynnika wypełnienia, natomiast w zastosowanie przetwornika 
CMOS wymaga dodatkowych tranzystorów, które pogarszają współczynnik 
wypełnienia, 

 w matrycach CCD może dojść do przepełnienia piksela (tzw. przesłuchy), z 
kolei matryce CMOS są niewrażliwe na to zjawisko, gdyż mają zdolność do 
odprowadzenia nadmiaru sygnału z prześwietlonych pikseli bez zakłócania 
pracy sąsiednich komórek, 

 matryce CCD wymagają zasilania określonych układów napięciem o różnych 
wartościach (od 10 V do 15 V), a matryce CMOS napięciem o jednej warto-
ści (5V lub mniej), co wiąże się z większym poborem mocy przez przetwor-
niki CCD, 

 większe wartości prądu ciemnego oraz szumu z nim związanego występują w 
przetwornikach CMOS, 

 sam sensor ma mniejsze wymiary w matrycach CCD niż CMOS, 
 w matrycach CCD istnieje możliwość wymiany układu elektronicznego na 

inny zgodnie z danym zastosowaniem bez konieczności zmiany samego sen-
sora, w matrycach CMOS jest to niemożliwe, 

 przetworniki CMOS są tańsze i łatwiejsze w produkcji niż CCD. 
Oczywiście, ciągły postęp i prowadzone badania naukowe powodują polep-

szanie parametrów obu rodzajów matryc światłoczułych. Pojawiają się również 
różne rozwiązania łączące struktury CCD i CMOS w celu wykorzystania ich 
zalet, a unikając wad [8]. 
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5. PODSUMOWANIE 
 

Przyrządy z przetwornikami CCD i CMOS mają wspólne obszary zastoso-
wań, jednak w zależności od roli, jaką pełnią w danym zastosowaniu, różną 
uwagę przykłada się do wartości poszczególnych parametrów. Sensory CCD ze 
względu na: wysoką czułość i rozdzielczość, niewielkie wymiary i szumy wyko-
rzystywane są, np. w detekcji optycznych właściwości obiektów biologicznych, 
radiometrii czy sekwencjonowaniu DNA, w których konieczna jest dokładność i 
jakość rejestrowanego obrazu. Natomiast sensory CMOS, których zaletami są: 
wyższa szybkość działania, mały pobór mocy i niskie napięcie zasilania stoso-
wane są ruchomych analizatorach obrazu, np. w wideoendoskopii, w pomiarach 
położenia i orientacji robotów mobilnych, kamerkach internetowych czy też w 
samochodach, jako asystent parkowania 
 Obecne aplikacje matryc światłoczułych mają szeroki zakres. Obejmują takie 
dziedziny, jak [1, 3, 5–7, 9, 10, 12, 14–17]: 
 fotografia (amatorska i profesjonalna), 
 przemysł filmowy i telewizyjny, 
 systemy monitoringu i bezpieczeństwa, 
 astronomia (obserwacja i śledzenie ruchu obiektów), 
 biologia (badania genetyczne, detekcja optycznych właściwości obiektów 

biologicznych, fotodetekcja w systemach biologicznych), 
 medycyna (autoradiografia, systemy monitorowania śródoperacyjnego, wi-

deoendoskopia, cyfrowa angiografia subtrakcyjna), 
 automatyka i robotyka (pomiary położenia i orientacji robotów mobilnych), 
 spektrometria (spektroskopia fluorescencyjna, spektrometria ramanowska), 
 radiometria (detektory w radiospektrometrach), 
 optoelektronika (systemy do rozpoznawania geometrycznych parametrów  

i struktury wewnętrznej matryc LED, systemy wizyjne), 
 obrazowanie 2D i 3D (mikroskopia stereoskopowa, mikroskopia fluorescen-

cyjna, systemy obrazowania fluorescencji), 
 pomiary temperaturowe (detekcja zmian temperatury w systemach zasilania, 

termografia trójwymiarowa, bezkontaktowe pomiary temperatury), 
 inne: wykrywanie zmian promieniowania azotu i szybkości przepływu  

w strumieniu plazmy, określanie zawartości azotu w uprawach, rozpoznawa-
nie wzorów i kształtów, systemy monitorowania/i detekcji pożarów lasów, 
systemy biometryczne, militarne systemy namierzania powietrze-ziemia. 
Jedna i druga technologia ma swoje mocne i słabe strony. Trudno katego-

rycznie stwierdzić, która z nich jest lepsza. Podczas, gdy CCD oferuje większą 
czułość świetlną i lepszy współczynnik wypełnienia, użycie CMOS umożliwia 
odczyt danych z większą prędkością. Dlatego wybór rodzaju przetwornika zale-
ży przede wszystkim od jego planowanego zastosowania i wymaganych parame-
trów. 
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PHOTOSENSITIVE MATRICES – PROPERTIES, PARAMETERS, 
APPLICATIONS 

 
In the present article they discussed issues concerning photosensitive matrices 

applied in the digital aquisition and analysis of images: CCD and CMOS. a structure, a 
principle of operation, types, parameters and properties of both types of matrices were 
described. Next differences and resemblances of CCD and CMOS matrices resulting 
among others from their structure and the kind were analysed. Moreover appliqué areas 
of were discussed, simultaneously considering the influence of the given application and 
required parameters on choice: CMOS or CCD. 
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