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Несъмнено всеки един от нас е бил фотографиран през живота си и
малко или много е наясно с обхвата на занимание на фотографията. През
последните сто години, методите за заснемане на статични и движещи
се изображения се измениха драстично, преминавайки през големи тех-
нологични трансформации. Предлагаме ви кратък исторически преглед
и техническо просвещение върху някои от съвременните методи за ула-
вяне на фотографски изображения.

Тридесетте години на двадесети век бележат ключов момент в раз-
витието на техниките за разпространение на информацията. На 25-ти
август 1934-та година за пръв път в историята на човечеството, амери-
канският физик Фило Фарнсуърт представя изцяло електронна система
за предаване и приемане на телевизия пред широката публика във Фи-
ладелфия [1]. Представите на голяма част от обществото за изобретя-
ването на телевизията са свързани с конструирането на телевизионния
приемник. Важно е да се отбележи, че не по-маловажна роля в осъщес-
твяването на телевизионните предавания има видеокамерната вакуумна
тръба. Въпреки че тази ранна технология за улавяне на светлината пра-
ви телевизията и масовото разпространение на информация реалност,
тя далеч не дава възможност за лесно заснемане на фотографии пора-
ди естеството на електровакуумните технологии. Липсата на надеждна
електронна памет, както и редица допълнителни модули, дават предим-
ство за развитие на традиционната фото-химична фотография, която се
развива от края на деветнадесети век. Независимо от всичко, телевизия-
та се явавя основоположник на електронното предаване на изображения
и до голяма степен води до косвени идеи за по-нататъчното развитие
на фотографията. Изобретяването на транзисторът през 1947 година от
групата на Шокли и Бардиин води до революция в растежа на елект-
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ронните запаметяващи устройства [2]. Открива се, че полупроводниците
притежават много добри светлочувствителни свойства и разработката
на полупроводников заместител на видеокамерната тръба е въпрос на
време.

През 1969 Уилард Бойл и Джордж Смит, също работят в лабора-
ториите Бел. По пътя да създадат запаметяваща матрица забелязват
нещо много интересно, а именно, че информацията запаметена върху
матрицата се променя след включване на осветлението в лаборатория-
та [3]. През следващите години групата в Бел изоставя първоначалната
си идея за разработка на електронна памет базирана на този метод, и
вместо това се залавя с усъвършенстването и прилагането на този ефект
и технология, известна с названието CCD (Charge Coupled Device) бълг:
зарядно-свързан прибор, за извличане на светлинни изображения. CCD
матриците работят благодарение на свойството на полупроводниковите
материали да провеждат електрони при облъчване със светлина, както и
на принципа на преместване на заряд в полупроводник чрез привличане
от силно електрично поле.

Нека да погледнем отвисоко върху физичните ефекти, които се случ-
ват в CCD матриците. На Фигура 1 е показано принципното устройство
на един CCD сензор, който има четири основни съставни части:

1. фотодиодна матрица, съдържаща ’кладенци с електрони’

2. редици от метални електроди поставени над всеки кладенец

3. хоризонтален преместващ регистър (също състоящ се от електрон-
ни кладенци)

4. изходен усилвател и външна цифровизираща електроника

Всеки един кладенец (или пиксел) представлява обратно поляризи-
ран полупроводников диод, който има свойството да разрежда първона-
чално натрупания в него заряд при облъчване със светлина. Пикселите
са формирани в двумерна матрица с определен брой редове и колони,
като над тях има изградена мрежа от свързани метални електроди по
хоризонтала. При първоначално установяване на матрицата в режим
готовност, всички електронни кладенци биват заредени (напълнени с
електрони) до нивото на захранващото напрежение на матрицата. На-
чалото на интегрирането (експозицията на изображението) започва при
изключване на захранваното напрежение към пикселите. По време на
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Фигура 1: Принцип на действие на CCD сензорите

тази фаза светлинните фотони попадат върху пикселите и постепенно
разреждат първоначално натрупания заряд от електрони върху всеки
един елемент от матрицата. Когато те се удрят в натрупаните елект-
рони, образуващи заряда, те се изместват от по-високо към по-ниско
енегрийно ниво. След изминаване на първоначално зададеното време за
експониране, външната управляваща електроника подава незастъпващи
се правоъгълни сигнали върху четните и нечетните електроди. Това да-
ва възможност на електроните имащи отрицателен заряд и заклещени
в кладенците, да се привлекат от правоъгълния сигнал с положителен
потенциал и да се отблъснат от сигнала с отрицателен, както е и скици-
рано на Фигура 2.

Това разпределение на импулсите във времето поражда верижно пре-
местване на зарядите в пикселите по посока на изходния преместващ
регистър. Сам по себе си, той не се отличава по нищо друго от един
нормален ред от пиксели от активната част на матрицата, с изключе-
ние на това, че е светлозащитен с плътен метален слой и непрозрачен
филм от полимер над него. Електродите на изходния преместващ ре-
гистър се управляват с идентичен вид незастъпващи се правоъгълни
сигнали. Разликата е в това, че са с по-висока честота. В случая тя е
кратна на честотата на вертикалните сигнали и дължината на един ред
по хоризонтала, Фигура 2. Преместеният заряд, излизащ от хоризон-
талния преместващ регистър, се преобразува в напрежение посредством
усилвател интегриран върху самата CCD матрица, като напрежението
от неговия изход бива изведен извън чипа. За да е възможен записът на
изведения аналогов и продължителен във времето сигнал върху циф-
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Фигура 2: Илюстративна диаграма на преместване на заряди в CCD
сензор

рова памет е необходимо той да се преобразува в цифров. За това се
грижат така наречените Аналогово-Цифрови Преобразуватели (АЦП),
които са поставени като отделни чипове в цялата система формираща
камерата. CCD матриците, за разлика от CMOS сензорите, сами по се-
бе си не могат да изградят цялостна система (камера) без използването
на допълнителна цифровизираща електроника под формата на външни
интегрални схеми. Това е и основната разлика между CCD и CMOS сен-
зорите — технологията за производство на CCD матрици не позволява
интегриране на транзистори върху същия чип, което налага използва-
нето на допълнителни външни интегрални схеми за изграждането на
камерата.

Така наречената CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)
технология се развива и влиза активно в употреба в началото на 80-
те години. Първите CMOS-базирани светлинни сензори се появяват ед-
ва през края на 90-те и продължават да се усъвършенстват и до днес.
Началото на CMOS сензорите се поставя от групата на Ерик Фосъм в
Лабораториите JPL в Калифорния през 1995 г. [4]. Групата, водена от
Ерик, се съсредоточава върху изграждането на светлинен сензор с усил-
ватели на заряд, същите като гореупоменато използваните усилватели
при CCD матриците, но поставени върху всеки пискел. Първоначалното
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приложение на тази разработка е да се създаде минитюаризирана каме-
ра, която да бъде поставена върху проект на евентуална междупланетна
совалка. Първите реакции на учените от JPL върху идеята на Ерик са
негативни, и като цяло работата се смята за недоразумение. През 1995г.,
разочарован от бавния темп на прогрес в JPL, Ерик основава компа-
нията Photobit, която има цел да комерсиализира създадената до този
момент технология [5]. След първоначалния успех на фирмата, реди-
ца други групи по света, предимно производители на полупроводникова
памет, решават да последват и доразвиват технологията. Полупровод-
никовите електронни памети са интегрални схеми най-сходни по вид с
CMOS сензорите. Това развитие продължава с пълни темпове и до днес.

Нека разгледаме набързо и принципа на работа на CMOS сензорите.
Фигура 3 изобразява принципна схема на един съвременен CMOS свет-
линен сензор, а на Фигура 4 е показано реално изображение на CMOS
сензор.
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Фигура 3: Принципна схема на CMOS сензор

Всеки пиксел, освен по фоточувствителния диод е подобен на този
при CCD, но съдържа и транзистор, който практически служи за преоб-
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Фигура 4: Изглед на CMOS сензор CMV12000 на фирмата CMOSIS

разуване на заряда, натрупан върху фотодиода в електрическо напреже-
ние. Всяка колона пиксели дели един общ проводник, наричан още бит-
линия, идващ от историческата аналогия с полупроводниковите памети,
които също са формирани под формата на матрици. Той е опроводен вер-
тикално и е обозначен на Фигура 3. Всяка бит-линия, по която се предава
аналоговото напрежение, съответстващо на интензитета на светлината
попаднала върху фотодиода, бива свързана с аналогово-цифрови преоб-
разуватели (АЦП) изградени на дъното на всяка колона. Поставянето
на АЦП на всяка колона ни позволява да преобразуваме аналоговата
информация в пъти по-бързо в сравнение с CCD камерите, които могат
да работят само с едно АЦП и преобразуват серийно информацията от
всеки един пиксел от матрицата. Този метод на отчитане бива наричан
още колонно-паралелен. Тъй като всяка колона споделя една бит-линия,
за да можем да прочетем стойността от всички редове на матрицата, е
необходимо да превключваме бит-линията към пикселите ред по ред. За
това се грижи така нареченият драйвер на редовете, който е поставен
хоризонтално и е обозначен на Фигура 3. Тук е мястото да отбележим,
че именно поради споделената бит-линия, по-голямата част от CMOS
сензорите сканират светлинната информация ред по ред. Този режим
на работа бива наричан още „падащ затвор“ (rolling shutter). При зас-
немането на движещи се обекти обаче, този метод на отчитане може да
създаде нежелани артефакти върху кадъра на движещия се обект. При-
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мер за често срещан дефект, породен от ниската скорост на сканиране
на редовете („падащ затвор“), е показан на Фигура 5.

Фигура 5: Нежелан артефакт изкривяващ кадъра (в този случай витла-
та) породен от ефекта “падащ затвор” [6]

Заснет е витлов самолет в подготовка за излитане — поради високата
ъглова скорост на витлата на самолета те попадат в различни участъци
от прогресивно сканираните редове (падащ затвор) на фотоматрицата.
При CCD камерите този ефект е слабо застъпен, тъй като при тях ниво-
то на зарядите в пикселите (кладенците) бива замразено едновременно
(глобално) за всички редове. Съществуват и CMOS матрици с глобален
затвор (global shutter), които използват по-сложна структура на пиксе-
лите, но на този етап на развитие на CMOS технологията те са скъпи
и страдат от редица проблеми, свързани с увеличения шум при отчитане.

В последните десет години се забелязва драстично подобрение на ка-
чеството на заснетите изображения в полза на CMOS матриците. То е по-
родено от усъвършенстването на полупроводниковите процеси и факта,
че CMOS технологията предлага вродена възможност за висока интег-
рация с аналогово-цифровите преобразуватели, както и допълнителни
цифрови системи за обработка на заснетото изображение върху същия
чип. Ключова за сензорната индустрия година бе 2015та, тъй като най-
големият производител в света на CCD и CMOS сензори — Sony, с дял на
пазара от над 70% за CCD сензорите, обяви, че повече няма да инвестира
в развойна дейност върху CCD сензорите, и производството им от тяхна
страна ще бъде спряно през 2017-та година. Това бе ключов знак за раз-
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витието на сензорната индустрия и в известна степен показва, че CMOS
технологията е узряла достатъчно за да измести CCD устройствата от
пазара. Тук е мястото да вметнем, че все пак CCD устройствата, поне в
близко бъдеще, ще продължат да бъдат използвани в обсерваториите и
телескопите за астрономически изследвания поради тяхната добра въз-
можност за работа в криогенни условия. Възможността за охлаждане
на фоточувствителните матрици е от голямо значение за астрономичес-
ките изследвания. При използването на дълги времена на експозиция
— каквито налагат условията за заснемане на далечни звезди, от които
достигат нищожен брой фотони до земята — дори и най-малкият шум
породен от топлинното движение на електроните може да се отбележи
като "бяла точка"върху картината и респективно да изобрази фалшива
звезда. Охлаждането на фоточувствителната матрица води до забавяне
на топлинното движение на токоносителите и води до резултантни изоб-
ражения с по-нисък шум.

В бъдещ план ни очаква многократно повишаване на светлинната
чувствителност и разделителната способност на CMOS сензорите. Днес,
макар и още в лабораторни условия, съществуват сензори с възможност
за улавяне на снопи светлина с точност до един фотон. Това означа-
ва, че човечеството е на път да изобрети “електронно око” с възмож-
ността да брои единични фотони, и съответно притежаващо качества
по-съвършени от биологичното. Внедряването на подобна технология в
масово производство е все още възпрепятствано от редица трудности
свързани с ниската повторяемост на опитите. Прогнозите за реализира-
нето ѝ в близко бъдеще обаче са оптимистични. В тандем с развитието на
този тип сензори, автономното реализиране и обработка на снетата ин-
формация става все по-популярно и е на път да стане от първостепенна
важност при изграждането на цялостни зрителни системи.

За довиждане ви предлагам заключителна диаграма ориентираща
местоположението ни във времето:
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Фигура 6: Геохронологична скала на фотоматриците
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