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JAKOŚCI OBRAZU W REJESTRACJI  

OBRAZÓW CYFROWYCH 
 

 
 

STRESZCZENIE  Wzmocnienie kamery CCD jest to przek-
ształcenie pomiędzy liczbą elektronów („e¯“) zarejestrowanych przez 
element CCD oraz liczbą jednostek numerycznych zawartych w obra-
zie z matrycy. Znajomość tego przekształcenia jest użyteczna dla oce-
ny jakości kamery CCD . Przedstawiono kilka aspektów optymalizacji 
jakości obrazów, rejestrowanych cyfrowo z uwzględnienie występowa-
nia np. efektów nierównomierności czułości powierzchniowej układu 
kamery z obiektywem i matrycą. Następnie opisano niektóre techniki 
minimalizacji błędów odwzorowania, powstających w czasie rejestracji 
obrazu, jak również zwiększania zakresu dynamicznego detektorów 
obrazu. 
 
Słowa kluczowe: wzmocnienie matrycy CCD, jakość obrazów cyfro-
wych, zakres dynamiczny CCD i CMOS, stabilizacja obrazu, zadania 
operacyjne przetworników obrazu 
 
 
 

1. WPROWADZENIE: CCD A CMOS 
 
Obecnie na rynku występują dwa rodzaje detektorów obrazowych wy- 

korzystywanych w kamerach cyfrowych: CCD (Charge-Coupled Device) oraz 
CMOS  [4]  (Complementary  Metal  Oxide   Semiconductor).  Obydwa   rodzaje 
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detektorów rejestrują obraz za pośrednictwem matrycy pikseli na powierzchni 
roboczej. Różnią się jednak sposobem przetwarzania obrazu oraz technologią 
produkcji.  

Matryce CCD − charakteryzują się swoistym sposobem odczytywania ła-
dunku, zgromadzonego w pikselach: na początku ładunek z pierwszego dol-
nego rzędu komórek detekcyjnych (pikseli) − jest transferowany do rejestru od-
czytowego. Ładunki z kolejnych rzędów są sekwencyjnie przesuwane coraz 
niżej i przekazywane do rejestru odczytowego. Matryce CCD wymagają spe-
cyficznych i specjalizowanych wytwórczych procesów fotolitograficznych.  

Detektory analizujące CMOS. Wiele dużych zakładów wytwórczych wy-
korzystuje do wytwarzania układów procesorów i pamięci − technologię CMOS, 
typową dla 90 % układów półprzewodnikowych, co radykalnie obniża koszty 
produkcji. Koszt wytwarzania układu CMOS jest co najmniej trzykrotnie niższy 
od analogicznych układów CCD.  

Od wielu lat trwa spór pomiędzy zwolennikami analizujących detektorów 
CCD a tymi użytkownikami, którzy preferują układy bazujące na technologii 
CMOS. Analizatory obrazu CMOS są bardziej wrażliwe na szumy, a czułość ich 
jest niższa. Z kolei układy CCD wymagają stosunkowo dużej mocy zasilającej, 
typowo 2÷5 W (orientacyjnie stukrotnie więcej w porównaniu do 20÷50 mW 
niezbędnych do zasilania układów CMOS). 

Obecnie widać już na horyzoncie układy CMOS o jakości porównywalnej 
z układami CCD. 

 
 
 
 

2. JAKOŚĆ OBRAZU W DETEKTORACH CCD I CMOS 
 
Różnice pomiędzy detektorami CCD i CMOS w jakości pozyskiwanych 

obrazów można porównać na podstawie przeglądu czterech zadań operacyj-
nych, realizowanych przy rejestracji obrazu [5]. Są to (pokazane odpowiednio 
na rys. 1 i 2): 

• wytwarzanie ładunku,  
• zbieranie ładunku,  
• transfer ładunku oraz  
• pomiar ładunku.  
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Rys. 1. Schemat blokowy, ilustrujący cztery główne zadania operacyjne, niezbędne  
do wytworzenia obrazu w układzie CCD   

 
 
 

 
 

Rys. 2. Schemat blokowy, ilustrujący cztery główne zadania operacyjne, 
niezbędne do wytworzenia obrazu w układzie CMOS 
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2.1. Wytwarzanie ładunku 

 
Proces wytwarzania elektronów sygnału elektrycznego poprzez efekt 

fotoelektryczny jest charakteryzowany jakościowo za pomocą wydajności kwan-
towej (QE - Quantum Efficiency). Dla idealnej matrycy z fotodiodą jako elemen-
tem akumulującym QE jest wyrażana [11] 
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gdzie:  

ε – przenikalność elektryczna;  
α(λ) – współczynnik absorpcji;  
Ln – głębokość kanału transferowego;  
Ld – długość drogi dyfuzji ładunku;  
Ein – liczba fotonów docierających do piksela;  
Esi  – liczba fotoładunków wygenerowanych w pikselu. 
 
Aby uzyskać wysoką skuteczność generowania ładunku należy minimali-

zować trzy rodzaje strat: absorpcję, odbicie i przepuszczanie. 
Matryce CMOS są bardziej wrażliwe na straty absorpcyjne od CCD. 

Detektory CMOS potrzebują też kilku warstw metalowych do połączenia tran-
zystorów. Magistrale transmisji sygnału są przeplecione ponad pikselem, two-
rząc „tunel optyczny”, poprzez który muszą przechodzić fotony docierające do 
matrycy. Tunele te mogą być źródłem niepożądanych efektów optycznych ta-
kich jak: winietowanie, przesłuchy pomiędzy pikselami, rozpraszanie światła  
i dyfrakcja. Piksele w matrycach CCD nie potrzebują aktywnych tranzystorów 
do odczytu i mogą być skonstruowane tak, aby cała powierzchnia piksela była 
światłoczuła.  

Zastosowanie matryc mikrosoczewek  
Jednym ze sposobów podwyższania współczynnika wypełnienia po-

wierzchni jest zastosowanie matryc mikrosoczewek umieszczanych bezpośred-
nio nad powierzchnią matrycy, skupiających światło na światłoczułym obszarze 
piksela. Matryce z mikrosoczewkami wykazują jednak silną zależność czułości 
od długości fali docierającego promieniowania oraz jego kąta padania. Kons-
truktorzy matryc CCD na ogół stosują inne rozwiązanie − wykorzystują cienkie, 
zachodzące na siebie, elektrody z polisilikonu do określenia obszaru fotodetek-
cji i akumulacji piksela, który leży blisko powierzchni płytki krzemowej.  
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Dla poprawy wydajności kwantowej QE obydwa rodzaje detektorów 
obrazowych mogą być pocieniane i oświetlane od tyłu (od strony podłoża),  
co eliminuje w znacznym stopniu straty absorpcyjne i umożliwia realizację ukła-
du o współczynniku wypełnienia bliskim 100 %. Technika ta umożliwia wykony-
wanie detektorów z wydajnością kwantową QE do 90 % w zakresie widzialnym.  

 
 
 

2.2. Zbieranie ładunku 
 

To zadanie operacyjne, przy wytwarzaniu obrazu, określa zdolność de-
tektora do dokładnego odtworzenia obrazu po wygenerowaniu elektronów.  

Na to zadanie operacyjne w istotny sposób wpływają cztery czynniki:  
1. liczba pikseli w matrycy,  
2. liczba elektronów, którą piksel może zmagazynować (znana jako pojemność 

studni potencjału),  
3. wahania czułości pomiędzy pikselami,  
4. zdolność pikseli do efektywnego zbierania ładunku bez jego strat na rzecz 

sąsiadów.  

 
Wahania czułości pomiędzy pikselami, lub tzw. szum o stałym obrazie 

(FPN - Fixed Pattern Noise), są wywołane w pierwszym rzędzie przez różnice  
w geometrii pikseli powstające w procesie wytwórczym. Obydwie technologie 
wykazują nierównomierności rzędu 1 % średniej wartości sygnału i dlatego moż-
na uznać je za porównywalne.  

Skuteczność gromadzenia ładunku (CCE − Charge Collection Efficiency) 
jest parametrem krytycznym, ponieważ określa rozdzielczość przestrzenną de-
tektora. Elektrony, wygenerowane wskutek naświetlenia, powinny pozostać  
w pikselu obrazowym. Jeżeli pole elektryczne jest zbyt słabe, dyfuzja termiczna 
może przejawić się w formie dyfuzji elektronów do sąsiednich pikseli, powo-
dując przesłuchy sygnału. Efekt ten powoduje, że ostrość i kontrast obrazu 
obniża się.  

Pola elektryczne w CCD typowo rozciągają się w materiale podłoża do 
głębokości 7÷10 μm, umożliwiając prawidłową absorpcję promieniowania w za-
kresie widmowym bliskiej podczerwieni – IR (700÷1100 nm). W przeciwieństwie 
do tego, skuteczność gromadzenia ładunku CCE w matrycach CMOS jest stosun-
kowo niska, ponieważ wymagają sterowania niskim napięciem. Głębokości 
typowych pól elektrycznych w procesach CMOS rozciągają się w zakresie tylko 
1÷2 μm, ograniczając pokrycie zakresu spektralnego absorpcji w przedziale 
mniejszym niż 650 nm.  
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2.3. Transfer ładunku 

To zadanie operacyjne − ma krytyczne znaczenie dla pracy matrycy 
CCD. W dużych matrycach, ładunek musi przejść drogę kilkudziesięciu mili-
metrów w warstwie krzemu, aby dojść do wzmacniacza wyjściowego. Powoduje 
to skrajną wrażliwość matryc CCD na wpływ promieniowania wysokoenerge-
tycznego. Proces transferu ładunku musi mieć efektywność 99,9999 %. W prze-
ciwieństwie do CCD układy CMOS są adresowane bezpośrednio i dlatego 
unikają wielu wyżej sygnalizowanych zaburzeń procesu transferu. Zdolność 
detektora do pełnego transferu ładunku zależy jednak od siły pola elektrycz-
nego pomiędzy obszarami.  

 
 

2.4. Pomiar ładunku 

Ostatnią istotną operacją jest pomiar ładunku sygnałowego. Proces 
odczytu przebiega identycznie w układach CCD i CMOS. Kondensator pod-
łączony do wzmacniacza wyjściowego MOSFET przekształca ładunek w na-
pięcie. Geometria oraz elektryczne parametry ustawiania układu MOSFET są 
optymalizowane dla minimalizacji szumu fluktuacji statystycznych prądu prze-
pływającego poprzez tranzystor.  

 
 
 

3. SZUMY W DETEKTORACH CMOS I CCD 
 

Nieobrobiony szum wyjściowy, towarzyszący sygnałowi, osiąga wartości 
20÷100 e¯ RMS − zależnie od czułości wzmacniacza. Specjalne obwody filtracji 
cyfrowej mogą obniżyć poziom szumu do wartości bliskich granicom teoretycz-
nym. Obecne rozwiązania CCD umożliwiły zredukowanie poziomu tła szumu od-
czytu poniżej 1 e¯ RMS przy realizacji prędkości skanowania poniżej 50 kpikseli/s.  

Obniżanie poziomu szumu w detektorach CMOS jest trudniejsze, 
ponieważ układ analogowego przetwarzania sygnału znajduje się bezpośrednio 
na płytce krzemowej detektora (chipie). Obwody CMOS zazwyczaj pracują  
w warunkach nieograniczonego pasma, co powoduje, że są bardziej obciążone 
szumem.  

Detektory CMOS, w których prąd ciemny jest rzędu od 106 do 2⋅107 pA/m2, 
wymagają specyficznych rozwiązań, aby konkurować z CCD. Wyzwaniem stała 
się optymalizacja przetwornika analogowo-cyfrowego (A/C).  
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Systemy odczytu stosowane w detektorach CMOS wykazują pewne 
zalety w zastosowaniach wymagających szybkiej rejestracji obrazu. Detektory 
CMOS typowo odczytują linie pikseli równolegle, zazwyczaj z obwodem prze-
twarzania sygnału umieszczonym w każdej kolumnie matrycy.  

Ponieważ matryce CCD są urządzeniami szeregowymi, przetwarzanie  
w pojedynczym kanale powoduje wymaganie znacznie wyższych częstotliwości 
próbkowania pikseli. Szum odczytu przy wysokich częstotliwościach jest zna-
cząco niższy w matrycach CMOS. Jak widać detektory CCD i CMOS wyraźnie 
wykazują swoje zalety w różnych obszarach zastosowań [6]. 

 
 
 
 

4. PROBLEMY ROZSZERZANIA ZAKRESU  
    DYNAMICZNEGO URZĄDZEŃ CCD 
 

Matryce CCD są najlepszymi odbiornikami przyrządów, wykrywających 
niskie poziomy oświetlenia w zakresie długości fal 300° nm ≤ λ ≤ 1100° nm. 
Obecne urządzenia te mają szum odczytu na poziomie pojedynczych elektro-
nów oraz zdolność magazynowania ładunku ponad 100 000 elektronów na pik-
sel. Odpowiada to zakresowi dynamicznemu ponad 18 bitów.  

Fakt, że szum Poissona dominuje w rachunku błędów w większości 
współczesnych układach CCD można wykorzystać [9] do uzyskania efektyw-
nego zakresu dynamicznego powyżej 20 bitów przy zastosowaniu podwójnych 
16-bitowych konwerterów A/C o zróżnicowanej czułości. Większość torów trans-
misji sygnałów wykorzystuje pojedyncze 16-bitowe konwertery analogowo-cy-
frowe (A/C) i dlatego musi poświęcać albo czułość na niskich poziomach syg-
nału albo górny obszar zakresu dynamicznego.  

Przy wysokich poziomach sygnału nie ma potrzeby utrzymywania wyso-
kich rozdzielczości. Zastosowanie dwóch (lub więcej) równoległych kanałów 
sygnałowych o różnym wzmocnieniu umożliwia wykorzystanie w pełni zakresu 
dynamicznego detektora CCD przy zachowaniu liniowości odpowiedzi.  

 
 

4.1. Zakres dynamiczny przyrządów CCD 
 

Nawet w najlepiej zaprojektowanych i zrealizowanych matrycach CCD 
analogowy tor przesyłowy, wykorzystywany do odczytywania ładunku w pikselu, 
jest obciążony szumem termicznym − określanym jako „szum odczytu”. Ten 
“szum odczytu” RMS, powstający w matrycy CCD, jest zazwyczaj wyrażany 
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jako ekwiwalentny szum ładunku RN w jednostkach ekwiwalentnych elektronów. 
We współczesnych detektorach CCD o niskim poziomie szumu, mieści się on 
(co warto zaznaczyć!) w zakresie od 1 do kilku elektronów na piksel przy szyb-
kości odczytu setek tysięcy pikseli/s. Czułość G (w e¯/ADU) powinna spełniać 
warunek G < RN/4, aby uniknąć znaczącego dodawania szumu kwantyzacji 
konwertera A/C do szumu odczytu. Sugeruje to, że w przyrządach CCD za-
wierających detektory o RN ~ 1 e¯ kanały sygnałowe powinny mieć całkowitą 
czułość około 0,25 e¯/ADU.  

Inną składową budżetu błędów pomiaru ładunku w pikselach jest szum 
Poissona PN ładunku w węźle wyjściowym 

 
DSPN +=           (4.1) 

 
gdzie: S oraz D są to odpowiednio sygnał i zakumulowany ładunek ciemny  
w jednostkach ładunku elektronu. Ogólna niepewność N, która towarzyszy 
pomiarowi sygnału o poziomie S w pikselu, jest więc kwadratem sumy szumu 
odczytu i szumu Poissona  
 

22 )()( RNPNN += .         (4.2) 
 
 

Przy wysokim poziomie sygnału ta niepewność jest zdominowana przez 
szum Poissona w ładunku zakumulowanym.  

 
 
 
 

4.2. Górna granica: głębokość studni potencjału 
 

Maksymalna ilość ładunku, która może być przechowana w danym pik-
selu, jest wyznaczona przez głębokość elektrostatycznej studni potencjału FW 
(Full Well), ograniczającej ładunek w matrycy. Może ona wynosić nawet 
200 000 ÷ 300 000 elektronów w matrycach o dużych pikselach (24 × 24 μm2), 
a w matrycach o pikselach o wymiarach rzędu 15 × 15 μm2 wynosi około 
100 000 elektronów. Jeżeli ładunek, zakumulowany w wielu pikselach, jest łączo-
ny przed digitalizacją (Binned On-Chip), zwiększa się ona często o współczyn-
nik 3× lub 4× w stosunku do pojemności pojedynczego piksela, zaś FWbinned 
może przekraczać 106 elektronów. To może odpowiadać kilku milionom jednos-
tek ADU w przyrządach o czułości G wynikającej z szumu odczytu, czyli za-
kresowi dynamicznemu powyżej 20 bitów.  
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5. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE  
    UKŁADÓW CMOS 
 

Zwolennicy rozwiązań CMOS podkreślają następujące podstawowe za-
lety tej grupy detektorów:  

• Dostęp bezpośredni do poszczególnych pikseli zwiększa elastyczność 
układu. W układzie CMOS zarówno detektor jak i wzmacniacz odczyto-
wy są składnikami każdego piksela. Ładunek jest więc przekształcany 
w prąd wyjściowy wewnątrz piksela i może być odczytywany matryco-
wo. Umożliwia to odczyt selektywny, powiększanie i zmniejszanie oraz 
pochylanie obrazu. Brak artefaktów, zaplamienia oraz zaświetlenia umożli-
wia uzyskanie obrazów lepszej jakości – w układach CMOS szum 
średni (RMS) jest porównywalny z własnościami najdroższych układów 
CCD. 

 
 
 

 
 

Rys. 3. Matryca z aktywnymi pikselami: z lewej rozwiązanie z modyfikacją 
układu kondensatora MOS zaś z prawej – modyfikacją układu fotodiody 

 
 
 

• Wzmocnienie wewnątrz obszaru piksela oraz konfiguracja “on-chip” umożli-
wia szybsze przetwarzanie sygnałów – rozwiązania CMOS z aktywnymi 
pikselami są z natury szybkie. Jest to istotne w układach widzenia ma-
szynowego oraz analizy ruchu.  
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5.1. Podstawowe odmiany struktury  
pikseli w matrycach CMOS 

 
Występują trzy podstawowe odmiany struktury pikseli w tego typu matry-

cach. Są to: struktura z pasywnymi pikselami (PPS), struktura z aktywnymi 
pikselami (APS) oraz struktura z pikselami cyfrowymi (DPS). 

Struktury z pasywnymi pikselami PPS [10, 2], zawierają tylko jeden tran-
zystor w każdym pikselu. Struktury pasywne mają mały wymiar piksela i duży 
współczynnik wypełnienia powierzchniowego, lecz ich wadą jest mała prędkość 
odczytu oraz niski stosunek sygnału do szumu SNR. 

Struktury z aktywnymi pikselami APS [12], normalnie zawierają trzy lub 
cztery tranzystory dla każdego piksela, z czego jeden z nich funkcjonuje jako 
pamięć buforowa i wzmacniacz. W porównaniu do struktury pasywnej PPS, 
APS mają piksele o większych wymiarach i niższy współczynnik wypełnienia, 
lecz jego odczyt jest szybszy zaś SNR osiąga wyższe wartości. 

W strukturze CMOS z pikselami cyfrowymi (DPS) [3, 8], każdy piksel jest 
wyposażony we własny konwerter analogowo-cyfrowy A/C, wszystkie konwer-
tery A/C pracują równolegle, a dane w postaci cyfrowej są przechowywane  
w pamięci i odczytywane bezpośrednio z matrycy obrazowej tak jak w kon-
wencjonalnej pamięci cyfrowej. 

Struktura cyfrowa ma kilka zalet w porównaniu do układów matryc ana-
logowych. Należą do nich: lepsze skalowanie w technologii CMOS, ze względu 
na mniejsze wymagania jakościowe dla obwodów analogowych, oraz wyeli-
minowanie odczytu szumu o stałym obrazie związanego z transferem w kolum-
nach oraz szumu odczytu kolumn.  

Układy te wykazały zalety praktyczne, eliminując wąskie gardła procesu 
odczytu oraz problemy związane z konwersją sygnału analogowego. Zalety te  
w pełni ujawniły się w zastosowaniach wymagających szybkiej rejestracji obra-
zów [1]. Główną wadą układów DPS są duże wymiary pikseli spowodowane 
zwiększoną liczbą tranzystorów w każdym z nich.  

Jak długo rozpatruje się podstawową konfigurację scalonego detektora 
obrazu warto zwrócić uwagę na następujące elementy: 

• Matryce CMOS przekazują zawartą w nich informację do świata zew-
nętrznego poprzez wiele zróżnicowanych stopni wyjściowych, bardziej 
lub mniej szeregowo.  

• W przypadku zliczania dużych wartości sygnału w pikselu oraz wyso-
kich częstotliwości rejestracji ramek, stopnie wyjściowe obecne w każ-
dym pikselu pracują z niskimi częstotliwościami, 

• Całkowanie ładunku zaczyna się i kończy w różnych momentach czaso-
wych dla wszystkich pikseli.  
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5.2. Optymalizacja czułości 
 

Ograniczenia czułości aktywnego piksela CMOS (APS) wynikają z faktu,  
że złącza fotodiody CMOS, są stosunkowo płytkie, o głębokości około 0,25 μm. 
Są one czułe tylko w zakresie światła niebieskiego i zielonego, lecz prawie nie 
reagują na światło czerwone. Aby zapobiec temu efektowi, wprowadza się no-
we, dodatkowe implantacje. Piksele matrycy mogą zawierać co najwyżej trzy 
tranzystory w tym samym obszarze, który zawiera obszar światłoczuły. Tranzys-
tory te nie są światłoczułe i zmniejszają ogólny „współczynnik wypełnienia po-
wierzchni” do wartości zaledwie 25 % dla obecnie wytwarzanych wymiarów 
pikseli. Efektowi temu można przeciwdziałać poprzez wprowadzenie matryc 
mikrosoczewek. W ten sposób można zwiększyć światłoczułość pikseli o współ-
czynnik 2,5×.  

 
 

5.3. Usprawnianie charakterystyki szumów 
 
W szumach sygnału wizyjnego, dostarczanego przez detektory obrazu 

CMOS można wyróżnić następujące składniki: 
Fotonowy szum śrutowy − liczba fotonów docierających do detektora 

podlega statystyce Poissona, zaś niepewność liczby fotonów padających na 
piksel jest określona przez pierwiastek kwadratowy ze średniej liczby fotonów. 
Obecność fotonowego szumu śrutowego może poważnie obniżać jakość obra-
zu otrzymywanego z detektora.  

Szum śrutowy prądu ciemnego − Jedyną drogą zmniejszenia jego wpły-
wu jest minimalizacja całkowitej generacji prądu ciemnego tak, aby uzyskać 
akceptowalny poziom składowej fluktuacyjnej (lub szumu o stałym obrazie) jak 
również szumu śrutowego prądu ciemnego np. techniką zmniejszania prądu 
ciemnego przez zastosowanie fotodiody typu pin. Technika ta jest przeniesiona 
z technologii CCD do detektorów obrazu CMOS i udowodniła swoją skutecz-
ność w redukcji prądu ciemnego.  

Szum ustawiania piksela jest kolejnym istotnym źródłem szumu. Po każ-
dym zerowaniu zawartości piksela, pojemność pływającej dyfuzji jest ponownie 
ładowana poprzez „szumiący” tranzystor ustawiania. Ten szum może być tak 
duży, że ustala graniczną wartość stosunku sygnału do szumu SNR detektora. 
W zasadzie eliminacja szumu ustawiania jest stosunkowo łatwa poprzez zasto-
sowanie podwójnie skorelowanego próbkowania. Pierwszy pomiar pobiera war-
tość szumu ustawiania, zaś (przy odpowiednim taktowaniu) drugi pomiar za-
wiera sygnał wizji wraz z szumem ustawiania. Odejmowanie obydwu sygnałów 
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powoduje wyczyszczenie sygnału (usunięcie szumu ustawiania). Technika ta 
usuwa również główną część szumu 1/f. Przyczyną, dla której układy kondensa-
torów MOS nie są powszechnie stosowane we wszystkich matrycach CMOS − 
− pomimo ich zdolności do realizacji ww. funkcji podwójnie skorelowanego prób-
kowania, jest ich ograniczona czułość w porównaniu do układów z fotodiodą.  

Szum termiczny jest ostatnim źródłem szumu występującym w układzie 
elektronicznym w każdym pikselu. Z punktu widzenia minimalizacji tego rodzaju 
szumu poprzednio opisana sekwencja odczytowa pikseli CMOS jest bardzo 
korzystna. Prędkość odczytu każdego piksela jest stosunkowo niska (jeden cykl 
odczytu każdej ramki obrazowej), tak więc szerokość pasma wzmacniacza w każ-
dym pikselu jest bardzo mała. Skutkuje to bardzo niskim poziomem składowej 
szumu termicznego w pikselach CMOS.  

 
 

5.4. Stosunek sygnału do szumu (SNR)  
oraz podwyższanie zakresu dynamicznego 

 
Stosunek sygnału do szumu SNR oraz zakres dynamiczny są ważnymi 

elementami oceny jakości detektora obrazu. Detektory obrazowe CMOS gene-
ralnie są obciążone dużym szumem odczytu i niejednorodnością czułości, co  
w wyniku powoduje niższy SNR oraz mniejszy zakres dynamiczny w porów-
naniu z detektorami CCD. 

Szum może być wyrażony jako suma trzech niezależnych składników: 
• Szum śrutowy U(T), który powstaje, gdy prąd przepływa przez złącze 

diody, i może być przybliżony zależnością Gaussowską  
 

)(TU ~ ∫ +
T

dcph dtitiqN
0

))(()(         (5.1) 

 
gdy fotoprąd jest wystarczająco duży. Tutaj q jest ładunkiem elektronu. 

 
• Szum ustawiania (zerowania) łącznie z kompensacją szumu o stałym 

obrazie (FPN - Fixed Pattern Noise), powstającym podczas ustawiania 
− również o rozkładzie Gaussowskim,  

 

C~ ),0( 2
CN σ .          (5.2) 

 
 

• Szum odczytu V(T) (łącznie z szumem kwantyzacji) o zerowej wartości 
średniej i wariancji 2

Vσ  
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Zatem ładunek wyjściowy może być wyrażony jako 
 

∫ ++++=
T

dcph CTVTUdtitiTQ
0

)()())(()( ,      (5.3) 

 
przy zapewnieniu Q(T) < Qsat, (gdzie Qsat − ładunek nasycenia odpowiadający 
pełnemu wykorzystaniu pojemności studni potencjału FW). 
 

Jeżeli fotoprąd jest stały w czasie ekspozycji, wtedy stosunek sygnału do 
szumu (SNR) wyraża się zależnością  
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Ponieważ SNR wzrasta wraz ze wzrostem T, należy zawsze preferować 
stosowanie możliwie długiego czasu naświetlania. Górną granicę tego czasu 
określa oczywiście poziom nasycenia oraz zmiany fotoprądu wskutek ruchu 
obiektu rejestrowanego.  

 
Zakres dynamiczny detektora obrazu określa ilościowo zdolność de-

tektora obrazu do odwzorowania zarówno jasnych jak i ciemnych partii rejestro-
wanej sceny. Jest on definiowany poprzez stosunek największego (nienasyco-
nego) fotoprądu imax do najmniejszego wykrywalnego przez detektor fotoprądu 
imin, zdefiniowanego jako wartość odchylenia standardowego szumu w całko-
witej ciemności.  

Dla detektora obrazu o określonej stałej pojemności studni potencjału 
FW, nasycenie ogranicza wartość maksymalną sygnału Qsat, zaś szum odczytu 
detektora ogranicza najniższy wykrywalny sygnał. Przy zastosowaniu ww. mo-
delu detektora, zakres dynamiczny można wyrazić jako 
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Rysunek 4 przedstawia wykres SNR oraz zakres dynamiczny w funkcji 
fotoprądu typowego detektora obrazu. W tym konkretnym przypadku, zakres 
dynamiczny detektora obrazu wynosi 47 dB oraz szczytowa wartość SNR jest 
mniejsza niż 40 dB. Taki zakres dynamiczny nie jest wystarczający do rejestra-
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cji typowej sceny na wolnym powietrzu, gdzie występuje zarówno jasne światło 
słoneczne jak i ciemne obszary cienia. 

 
 

 
 

Rys. 4. SNR oraz zakres dynamiczny DR typowego detektora o pojemności studni 
potencjału Qwell = 18750 e¯, z szumem odczytu σV = 60 e¯, szumem ustawiania 
σC = 62 e¯ oraz całkowitym czasem całkowania sygnału T = 32 ms 

 
 
 
 

6. ROZSZERZANIE EFEKTYWNEGO ZAKRESU 
DYNAMICZNEGO POPRZEZ ZWIELOKROTNIENIE 
KONWERTERÓW ANALOGOWO-CYFROWYCH 
 

Głównym tematem rozważań niniejszego rozdziału jest teza, że nawet 
przy tańszych realizacjach układów detektorów CCD można uzyskać 20 bitowy 
zakres dynamiczny [7], ponieważ nie wymagają one stałej rozdzielczości w ca-
łym zakresie dynamicznym (ze względu na wzrost szumu Poissona przy wzroś-
cie poziomu otrzymywanego sygnału). Pozwala to rozważyć zastosowanie dwóch 
konwerterów A/C, jednego z wysoką czułością − zoptymalizowanego do niskich 
poziomów sygnału, oraz drugiego o niskiej czułości − zoptymalizowanego do 
sygnałów o poziomie typowym dla układów matryc ze sprzężonymi pikselami, 
bez pogorszenia SNR. Ogólny schemat pokazano na rys. 5. Obydwa kon-
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wertery analogowo-cyfrowe przekształcają sygnał z każdego piksela jednocześ-
nie. Obydwa wyniki 16-bitowe są następnie zapamiętywane poprzez system 
akwizycji danych. Ponieważ przy słabych sygnałach obydwa konwertery pracują 
w zakresie roboczym, znaczące nakładanie danych dla wielu pikseli może być 
wykorzystane do kalibracji relacji pomiędzy wzmocnieniami, obraz za obrazem, 
dla obydwu konwerterów.  

Rozważmy np. detektor o pojemności studni potencjału 106 e¯ (w ukła-
dzie sprzężonych pikseli) oraz o wartości szumu odczytu 1 e¯. Ograniczenie 
szumu odczytu względem szumu kwantyzacji wymaga, aby wysokoczuły kon-
werter A/C pracował ze wzmocnieniem około 0,25e¯/ADU. Pełny zakres skali 
takiego konwertera 16-bitowego powinien wynosić bezwartościowe 16 380 e¯, 
zaledwie 1/60 pożądanej pojemności studni potencjału. Drugi – niskoczuły kon-
werter A/C o pełnej skali odpowiadającej pełnej pojemności studni potencjału, 
umożliwia odzyskanie tych informacji, których pierwszy konwerter nie mógł prze-
kazać. Niskoczuły, przetwornik A/C będzie pracował przy 106/216 ≅ 15 e¯/ADU. 
Niższe 1092 stany przetwornika niskoczułego A/C będą się pokrywały ze skalą 
przetwornika o wysokiej czułości, co pozwoli (w całym obrazie) na określenie 
liniowej zależności pomiędzy obydwoma przetwornikami A/C, korzystając z fak-
tu, że obydwa mierzą identyczne napięcie. 

 
 
 

 
 

Rys. 5. Schemat blokowy zastosowania układu dwóch przetworników analogowo-
cyfrowych, jednego o niskim wzmocnieniu dopasowanym do pojemności studni 
potencjału, oraz drugiego o wysokim wzmocnieniu, zoptymalizowanego do słabych 
sygnałów. Obydwa przetworniki są używane w każdym pikselu 
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7. ROZMYCIE CYFROWO REJESTROWANEGO  
    OBRAZU WSKUTEK DRGAŃ UKŁADU 

 
Istotnym czynnikiem, wpływającym na jakość obrazu, rejestrowanego  

w kamerach oraz cyfrowych aparatach fotograficznych jest rozmycie obrazu wsku-
tek ruchu obiektu, drgań urządzenia rejestrującego wynikłych drgania ręki, po-
jazdu i innych zaburzeń zewnętrznych. Eliminacja lub kompensacja tych zabu-
rzeń jest ważnym aspektem poprawy jakości rejestrowanych obrazów.  

Istnieje kilka koncepcji realizacji takich zabiegów, umożliwiających eli-
minację lub znaczną minimalizację rozmycia obrazu poprzez ustalenie niez-
miennego położenia obrazu w stosunku do matrycy rejestrującej np. za pomocą 
szybkiego żyroskopu obrotowego.  

Typowo w zastosowaniach fotograficznych uznaje się, że zastosowanie 
takich układów umożliwia wykonywanie zdjęć “z ręki” tzn. bez zastosowania 
statywu o dwa stopnie wyżej niż bez niego, np. przy wymaganiu czasu migawki 
rzędu 1/500 s dla rejestracji danej sceny można wykonać zdjęcie w czasie 
czterokrotnie dłuższym tzn. 1/125 s przy zastosowaniu stabilizacji obrazu. Jest 
to bardzo użyteczne przy zdjęciach w gorszych warunkach oświetleniowych, 
podczas panoramowania lub przy obiektywach długoogniskowych.  

Ta wyżej wymieniona stabilizacja optyczna jest czymś odmiennym od 
“cyfrowej” stabilizacji obrazu, stosowanej w niektórych kamerach cyfrowych 
(camcorderach) możliwej i celowej do zastosowania tylko przy zapisie filmów 
techniką cyfrową, a polegającej na przesuwaniu odpowiednio pikseli obrazo-
wych dla uzyskania bardziej stabilnego obrazu.  

 
 

7.1. Optyczna a elektroniczna  
stabilizacja obrazu 

 
Oczywiście najprostszą metodą jest ustawienie kamery na statywie, lecz 

nie zawsze jest to możliwe i wygodne. W zależności od modelu urządzenia 
rejestrującego można napotkać układ stabilizacji optycznej albo elektronicznej.  

Optyczna stabilizacja obrazu daje najlepsze efekty. Umożliwia ona rejes-
trację ostrzejszego obrazu poprzez tłumienie efektów drgań dla uniknięcia roz-
mycia obrazu. Małe żyroskopy wykrywają niewielkie przemieszczenia obiektywu 
(wraz z kamerą) i poprzez serwomotor przesuwają odpowiednio (w przeciwnym 
kierunku) soczewki, korektory pryzmatyczne (np. ciekły lub żelowy pryzmat) lub 
matrycę obrazową. Oczywiście duże urządzenia mogą stabilizować również 
cały układ kamery tak, że obraz pada stale na to samo miejsce na matrycy. 
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Kompensacja elektroniczna jest tańsza w realizacji, lecz mniej skutecz-
na. W metodzie tej cały obraz jest analizowany i skanowany dla wykrycia  
ew. przemieszczeń np. krawędzi kadru i skompensowania ew. rozmycia. 

 
Na czym polega stabilizacja optyczna? 

Stabilizacja optyczna, taka jak np. "SteadyShot" została zaproponowana 
w 1962 r. Zawiera ona pryzmat cieczowy, sterowany układem serwo-silnika 
przemieszczającego obraz zanim osiągnie on płaszczyznę matrycy CCD  
(w latach 60-tych oczywiście filmu lub lampy TV). W późnych latach '80'tych  
i wczesnych '90tych, Canon oraz Sony udoskonaliły tą technologię do zastoso-
wania na rynku popularnego konsumenta. 

 
 

 
 

Rys. 6. Pryzmat cieczowy stabilizujący obraz 
 
 
 Pryzmat cieczowy składa się z dwóch płytek szklanych, połączonych 
szczelnym mieszkiem sprężystym i napełnionych płynem tak, że cały zespół ma 
współczynnik załamania porównywalny ze szkłem. Kąt łamiący pryzmatu jest 
zmieniany poprzez pochylanie płytek, jedne w kierunku pionowym – przesuwa-
jącym obraz w górę i w dół oraz drugiej, pochylanej w płaszczyźnie poziomej – 
– przesuwającej obraz w lewo i w prawo. Typowy układ pryzmatyczny zużywa 
max. 250 mW mocy.  
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Sensory wielkość pochylania wykrywają częstotliwość drgań zaburza-
jących i odpowiednio pochylają płytki. Stosowane są również detektory po-
łożenia, tak więc pod nieobecność drgań pryzmat samoistnie centruje się w środ-
kowym położeniu. Wykrywają one również skrajne położenia zakresu ruchu 
pryzmatu, i redukują odpowiednie przemieszczenia tak, że drgania stopniowo 
przenoszą się do obrazu w takim przypadku, zamiast wprowadzać uderzenia  
w położeniach granicznych.  
 Stabilizacja optyczna tego rodzaju jest kosztowna, uciążliwa w produkcji  
i kalibracji i musi być zestrojona z układem optycznym. Zmiana ogniskowej 
(Zoom) nie zawsze jest rozpoznana przez procesor i może niedostatecznie – 
lub nadmiernie kompensować drgania.  

Lecz na ogół pracuje on znakomicie, ponieważ obraz jest stabilizowany 
przed powierzchnią detektora, nie ma rozmycia obrazu dzięki zastosowaniu 
czujników szybkości ruchu, system nie jest zmylony ruchem elementów sceny 
lub brakiem szczegółów, a ponieważ obraz jest przemieszczany przez fizycznie 
istniejący układ wykonawczy, nie ma skoków obrazu ani nagłego przemiesz-
czania obrazu, co może mieć miejsce w układach kompensacji elektronicznej 
(patrz niżej).  

 
Obiektywy ze stabilizacją obrazu 

Wprowadzone najpierw przez firmę Canon w 1993 r, obiektywy ze stabi-
lizacją obrazu występują obecnie w konstrukcjach popularnych. Wkrótce potem 
w ślady Canona poszedł Nikon ze swoimi obiektywami "VR", oraz Panasonic  
i inni oferują obecnie kamery cyfrowe ze stabilizacją obrazu i obiektywami o wy-
sokiej jakości (Lumix, etc.). Minolta poszła inną drogą poruszając detektorem 
obrazu dla przeciwdziałania poruszeniom kamery.  

 
 

 
 

Rys. 7. Stabilizacja obrazu poprzez przemieszczanie optyczne 
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Rys. 8. Stabilizacja obrazu poprzez przemieszczanie optyczne obrazu – realizacja 
praktyczna 

 
 
Obiektyw Canon z wbudowanym optycznym stabilizatorem obrazu wyko-

rzystuje czujniki do detekcji ruchu i dla minimalizacji rozmycia wytwarza kom-
pensacyjny sygnał korekcyjny, a soczewka lub grupa soczewek stabilizacji obrazu 
jest przesuwana w odpowiednim kierunku. Ilustrują to rys. 7 i 8. Różnicę w re-
jestracji obrazu bez orazze stabilizacją obrazu pokazuje rys. 9.  

 
 

 
 

Rys. 9. Zdjęcia wykonane przy 12x powiększeniu optycznym (zoom). 
Obiektyw ze stabilizatorem jest napędzany silnikiem liniowym i kom-
pensuje ruchy ręki, wykryte przez czujnik żyroskopowy  

 
 
Przesuwanie matrycy CCD 
 Innym rozwiązaniem problemu stabilizacji obrazu jest przesuwanie 
matrycy CCD w ślad za ruchem obrazu (rys. 10 oraz 11). Detektor jest zamo-
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cowany na platformie, która przemieszcza się w kierunku przeciwnym do ruchu 
całej kamery, wykrytego przez detektory ruchu. W przypadku tego aparatu daje 
to dodatkowo 3 rzędy zmiany naświetlenia. Np. przy wykorzystaniu stabilizacji 
matrycy można zastosować czas migawki 1/125 s zamiast wstępnie oczekiwa-
nej 1/1000 s ( 8 krotnie wolniej). Jest to bardzo dogodne przy rejestracjach w słab-
szym oświetleniu. 
 
 

 
Rys. 10. Ruchoma matryca do kompensacji przemieszczenia obrazu 

 
 

 
 

Rys. 11. System antywstrząsowy w aparacie Konica Minolta DiMAGE A2 
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Stabilizacja obrazu metodą EIS/DIS? 
Elektroniczna czy też cyfrowa stabilizacja obrazu (Electronic Image Sta-

bilization/Digital Image Stabilization − EIS/DIS) realizuje kompensację prze-
mieszczenia obrazu całkowicie na drodze elektronicznej. Gdy drgający obraz 
dociera do matrycy CCD, system przesuwa aktywny obszar rejestracji obrazu 
tak aby skompensować efekt ruchu obrazu poprzez przeadresowanie adresów 
komórek matrycy. Kontroler układu EIS/DIS sprawdza wektory przemieszczenia 
ruchu na obrazie (typowo przemieszczenia z całego obszaru obrazu i decyduje, 
czy i jak przemieścić obszar detekcji aby uchwycić ten sam obszar. Aktualne 
przemieszczenie może być dokonywane na dwa sposoby: 

• albo przez powiększanie obrazu (ZOOM) cyfrowo, tak, że cały obszar 
matrycy nie jest wykorzystywany – wtedy kontroler może „chwytać i ska-
nować” obraz tak, aby skompensować ew. przemieszczenie;  

• drugi sposób to zastosowanie matrycy o nadmiarowym obszarze detek-
cji obrazu tak, że obszar odczytu może być przesuwany na nie wyko-
rzystane obszary na brzegu matrycy, bez potrzeby powiększania obrazu.  

 
Wszystkie systemy EIS/DIS są obciążone pewnymi problemami. Pierw-

szy z nich polega na generowaniu rozmycia ruchu w obrazie wskutek przesu-
wania aktualnego obrazu po powierzchni detektora. Nawet przy perfekcyjnej 
stabilizacji położenia obrazu, można zauważyć przejściowe rozmycie obrazu  
w kierunku drgań. Aby zmniejszyć ten efekt niektóre rozwiązania zamykają na 
chwilę migawkę przy kompensacji – obniża to jednak jasność obrazu.  
 Innym problemem jest to, że wektor ruchu przy stabilizacji może być 
łatwo zafałszowany. Jeżeli obraz skanowany nie ma dostatecznie kontrasto-
wych fragmentów, które może zidentyfikować procesor, system może się rozpę-
dzić, wzbudzić wahnięcia lub podskoki obrazu. Wygląda to jak małe trzęsienie 
ziemi na taśmie i może pojawić się w nieoczekiwanych i drażniących momentach.  

Dużą zaletą układu EIS/DIS jest to, że jest stosunkowo tani w realizacji.  
 

Optyczna Stabilizacja Obrazu a Elektroniczna Stabilizacja Obrazu 
• Optyczna Stabilizacja Obrazu (Optical Image Stabilization − OIS) iner-

cyjnie manipuluje pryzmatem dla ustabilizowania obrazu wideo.  
• Elektroniczna Stabilizacja Obrazu (Electronic Image Stabilization − EIS) 

dokonuje przetworzenia obrazu. Nieznana jest metoda dokonania takiej 
transformacji bez pewnego pogorszenia jakości obrazu.  

 
Kiedy degradacja obrazu wideo jest zauważalna?  

Przy ruchach o wysokiej częstotliwości lub gdy zakres ruchu pokrywa 
większość zakresu kompensacji drgań − kompensacja optyczna obrazu daje 
najlepszy efekt. Na przykład w czasie biegu lub przy szybkim spacerze – liczba 



M. Rafałowski 

 

36

błędów do skorygowania przez układ EIS zmusza go do wytworzenia w obrazie 
większej liczby błędów własnych. W takiej sytuacji metoda OIS jest wyraźnie 
skuteczniejsza. 
 Wadą czystej metody optycznej jest fakt, że nie może ona skorygować 
ruchu poza zakresem możliwych przemieszczeń pryzmatu (lub innego elementu 
korekcyjnego). Na przykład w czasie biegu – OIS da efekt płynnego ruchu, zaś 
metoda EIS lepiej skoryguje ruch, lecz wytworzy więcej sztucznych zaburzeń 
cyfrowych obrazu. Metoda ta wprowadza inne artefakty przy długotrwałych po-
wolnych przemieszczeniach, jak np. naprowadzanie na motyw kadru. Wtedy 
pryzmat kontynuuje ruch nawet wtedy, gdy operator się zatrzyma, wywołując 
ruch obrazu, który staramy się wyeliminować. Metoda elektroniczna EIS jest 
wygodniejsza przy szybszym reagowaniu na zaburzenia, i choć jest wrażliwsza 
– minimalizuje czas zaburzeń. 

 
 

7.2. Podsumowanie przeglądu metod 
optymalizacji jakości obrazów cyfrowych 

scalonych analizatorów obrazu 

Można dokonać następującego przeglądu technik redukcji szumów i zakłó-
ceń matryc obrazowych:  

a. Układy przetwarzania danych w matrycy CCD 
1. Dominująca stała czasowa TD, zdefiniowana przez wzmacniacz końcowy, 

powinna być ustawiona powyżej wszystkich zakresów pasm transmisyjnych 
w układzie.  

2. Wszystkie linie o wysokiej impedancji oraz obwody wejścia do przetworników 
analogowo–cyfrowych powinny być możliwie krótkie.  

3. Należy eliminować sprzężenia w cyfrowych układach wyjściowych – prowa-
dzących do komputera – w celu uniknięcia szumów z układów przetworników 
analogowo-cyfrowych.  

b. Obwody sterujące (zegarowe) 
1. Wszystkie układy sterujące powinny być umieszczane możliwie blisko ma-

trycy.  
2. Szumy we wszystkich obwodach zegarowych prowadzących do układów 

CCD oraz CDS (podwójnie skorelowanego próbkowania) powinny być niższe 
niż szum zwartego układu CDS.  

c. Formowanie kształtu przebiegów sterujących  
1. Kształt przebiegów sterujących wszystkich obwodów sterowania CCD 

(włącznie z układem zerowania – resetu) powinien być ustawiany w kontrolo-
wany sposób. 
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2. Układy kształtowania przebiegów powinny być usytuowane możliwie blisko 
CCD. 

d. Układy zasilające 
1. Należy unikać układów zasilających o jednakowej impedancji.  
2. Nie należy mieszać układów zasilania obwodów analogowych i cyfrowych. 

Osobny zasilacz powinien być zastosowany do zasilania przetwornika ana-
logowo-cyfrowego. 

3. Niezależne układy zasilające obwody CCD oraz CDS (podwójnie skorelowa-
nego próbkowania) powinno być szczególnie filtrowane i odsprzęgane.  

4. Szumy w obwodach zasilających prowadzących do układów CCD oraz CDS 
(podwójnie skorelowanego próbkowania) powinny być niższe niż szum zwar-
tego układu CDS.  

e. Uziemianie 
1. Dokładny schemat uziemienia jest nakazem w projektowaniu układów kamer 

CCD. 
2. Należy unikać uziemień jednopunktowych oraz o wspólnych impedancjach.  
3. Należy dążyć, aby doprowadzenia uziemiające były możliwie krótkie. Gdy 

uziemienie jest niezbędne, do masy matrycy należy podłączać się możliwie 
najkrótszą drogą. 

4. Układy masy obwodów cyfrowych i analogowych powinny być odseparo-
wane. 

5. Obwody uziemiające kamery powinny być izolowane od otoczenia. Powinno 
istnieć tylko jedno połączenie uziemiające pomiędzy kamerą i światem zew-
nętrznym. Normalnie w tym celu stosuje się uziemienie bezpośrednio do ziemi.  

6. Zaleca się stosowanie sprzęgaczy optycznych pomiędzy kamerą a kompu-
terem w celu odizolowania mas. Sprzęgacze optyczne mogą służyć również 
do przesyłania sygnałów z kamery do komputera. Długie przewody (powyżej 
300 m) powinny być stosowane łącznie z prostymi optycznymi układami 
sterującymi.  

f. Układ kamery  
1. Układy matrycy CCD, przedwzmacniacza, sterowniki CCD oraz układy odsprzę-

gania zasilania powinny być obudowane i ekranowane (np. głowica kamery).  
2. Problemy z szumami elektromagnetycznymi można zmniejszać przez zasto-

sowanie osobnych i niezależnych wiązek połączeniowych do i od głowicy ka-
mery, tzw. połączeń „szumowych” i “bezszumnych”. Układy, generujące szu-
my powinny być dodatkowo ekranowane (np. układy głównego zegara taktu-
jącego i układy logiczne taktowania). 

3. Układy ekranujące powinny być połączone ze sobą w złączach. Wspólne złą-
cze dla sygnałów „szumowych” i “bezszumnych” należy osobno uziemić.  
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g. Stabilizacja obrazu 
1. Wadą czystej metody optycznej jest fakt, że nie może ona skorygować ruchu 

poza zakresem możliwych przemieszczeń pryzmatu (lub innego elementu 
korekcyjnego).  

2. Zmiana ogniskowej (Zoom) nie zawsze jest rozpoznana przez procesor  
i może niedostatecznie − lub nadmiernie kompensować drgania. 

3. Wszystkie systemy EIS/DIS są obciążone pewnymi problemami.  
a. Pierwszy z nich polega na generowaniu rozmycia ruchu w obrazie 

wskutek przesuwania aktualnego obrazu po powierzchni detektora. 
Nawet przy perfekcyjnej stabilizacji położenia obrazu, można zauważyć 
przejściowe rozmycie obrazu w kierunku drgań. Aby zmniejszyć ten 
efekt niektóre rozwiązania zamykają na chwilę migawkę przy kompen-
sacji – obniża to jednak jasność obrazu.  

b. Innym problemem jest to, że wektor ruchu przy stabilizacji może być 
łatwo zafałszowany. Jeżeli obraz skanowany nie ma dostatecznie kon-
trastowych fragmentów, które może zidentyfikować procesor, system 
może się rozpędzić, wzbudzić wahnięcia lub podskoki obrazu. Wygląda 
to jak małe trzęsienie ziemi na taśmie i może pojawić się w nieoczeki-
wanych i drażniących momentach.  
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IMAGE QUALITY OPTIMIZATION PROBLEMS  
IN DIGITAL IMAGES REGISTRATION 

 
 

Maciej RAFAŁOWSKI  
 

ABSTRACT  Amplification of the CCD camera is defined as 
transformation from the electron quantity („e¯“) registered by the 
digital image sensor and acquired digital units (ADU) as the sensor 
storage content. Knowledge of this conversion factor is very useful for 
the camera quality rating. Here some aspects of quality optimization 
of the digital image with non-uniformity of detector surface sensitivity, 
together with optical system of the camera Some techniques of 
minimization of image errors, arising by its registration time, as well 
as the problem of extending of dynamic range of the image sensor 
are discussed.  

 


