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ismer d meg!

A digitális fényképezőgép 
XI. rész 

 
A képérzékelőket két alapvető típusba sorolják: CCD- (Charge Coupled Device – 

töltéscsatolt eszköz) és CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor – komp-
lementer MOS). A CCD és a CMOS érzékelők közötti fő különbség a gyártási eljá-
rásban rejlik. A gyártástechnológia a két érzékelőtípus működésében különbségeket 
eredményez. 

A digitális fényképezőgépeket többnyire CCD érzékelőkkel szerelik fel, a CMOS ér-
zékelőket ritkábban alkalmazzák. A CCD érzékelők legfontosabb előnye, hogy nagyobb 
alapérzékenységgel rendelkeznek. A digitális gépekben az exponáló zár mechanikus 
vagy elektronikus lehet. Az utóbbit előnyben részesítik. A CCD érzékelőknél az elekt-
ronikus zár megvalósítása egyszerűbb, és hatékonyabban működik mint a CMOS érzé-
kelők esetében. 

A CMOS érzékelők viszont más szempontból előnyösebbek. Míg a CCD érzékelők
gyártása eléggé bonyolult és költséges, addig a CMOS áramkörök előállítása egyszerűbb 
és olcsóbb. A CMOS gyártástechnológiával elérhető, hogy egyetlen chip nemcsak magát 
az érzékelőt tartalmazza, hanem az általa szolgáltatott képjel feldolgozó áramkörét is. A 
CMOS chipre ezenkívül integrálható a fényképezőgép vezérlő funkcióit ellátó elektro-
nikai egység is. A CMOS érzékelők dinamikai tartománya egy átlagos CCD érzékelő
dinamikai tartományához képest legalább két nagyságrenddel nagyobb. Ezért a CMOS 
érzékelőkkel felszerelt fényképezőgépekkel igen nagy fényességkülönbségek jeleníthetők
meg intenzitáshelyesen. A teljesítményfelvételt tekintve a CMOS érzékelők esetében ez 
majdnem egy nagyságrenddel kisebb. 

 

4.4. CCD képérzékelők

4.4.1.  A CCD cella felépítése 
A CCD cella nemcsak a megfelelő
képpontot érzékeli, hanem a fény 
által gerjesztett elektromos töltést 
tárolja és az így kapott töltéscso-
magot a kiolvasó áramkör felé is 
képes léptetni. Egy CCD cella 
vázlatos felépítését az 1. ábra 
mutatja be. Három alapvető részét 
különböztetjük meg: szennyezett 
szilícium félvezető alapréteg, 
szigetelő réteg (általában szilíci-
um-dioxid) és elektród együttes. 

 

1. ábra 
CCD cella keresztmetszet   

– a cellasor csatornájára merőlegesen 
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A szilícium a periódusos táblázat IV. csoportjához tartozik, így a szilícium atom 
négy vegyértékelektronnal rendelkezik. A vegyértékelektronok minden egyes szilícium 
atomot négy szomszédos atommal  kovalens kötéssel kapcsolnak össze. Így az atomok 
egy szabályos elrendezésű atomrácsot alakítanak ki, amelyet szabályossága miatt kristály-
rácsnak is neveznek [5]. A nagy tisztaságú félvezetőben, nagyon alacsony hőmérsékle-
ten, az abszolút nulla fok közelében, mind a négy vegyértékelektron kötött, vagyis úgy 
viselkedik, mint egy szigetelő. Nagyobb hőmérsékleten egyes elektronok a hőmozgás 
következtében akkora energiára tesznek szert, hogy kilépnek a kovalens kötésből, sza-
bad elektronokká válnak. A kilépő elektron helyén keletkezett elektronhiányt lyuknak 
nevezik. A töltéshordozók nemcsak a hőenergia hatására jönnek létre, hanem a fény-
energia hatására is. A beeső fotonok energiája révén a félvezető atomok külső elektron-
héjában keringő elektronok akkora energiára tesznek szert, hogy szabad elektronokká 
válnak – ez az ún. belső fényelektromos hatás. Tiszta félvezető áramvezetésében megegyező
számban vesznek részt elektronok és lyukak is. A félvezetők vezetőképességét, vagyis a 
szabad töltéshordozók sűrűségét a kristályt szennyező idegen anyagok pontosan megha-
tározott mennyiségének hozzáadásával lehet növelni. A szennyező anyag vegyértéke 
általában eggyel tér el a félvezető kristály atomjainak vegyértékétől. 

Abban az esetben, ha a szennyező atom vegyértéke 5, például az V. csoportban levő
foszfor (P), arzén (As) vagy antimon (Sb), akkor a szennyező atomnak négy vegyérték-
elektronja részt vesz a szomszédos félvezető atomokkal alkotott kovalens kötésben, de az 
ötödik nem (2a. ábra). Ez az elektron nagyon kevés energiaközléssel leszakítható a szeny-
nyező atomról. Ezért az öt vegyértékű szennyező atomot donor atomnak nevezik. Ha a 
donor atomról leszakad az ötödik elektron, akkor az pozitív ionná válik. Szobahőmérsék-
leten gyakorlatilag az összes donor atom leadja az ötödik elektronját, így a donorszennye-
zésű félvezetőben a szabad töltéshordozók többségét negatív töltésű elektronok alkotják. 
A donorszennyezésű félvezetőt n-típusú félvezetőnek nevezik, amelyben az elektronok képe-
zik a többségi töltéshordozókat. Az n-típusú félvezetőben is találunk lyukakat, de ezekből az 
elektronokhoz képest sokkal kevesebb van, ezért a lyukak kisebbségi töltéshordozók.

Ha a szennyező atom vegyértéke 3, például az III. csoportban levő bór (B), alumínium 
(Al), gallium (Ga) vagy indium (In), akkor a szennyező atom a három vegyértékelektronjá-
val csak három szomszédos félvezető atommal tud kovalens kötést kötni (2b. ábra).  

 

2. ábra 
a) n-típusú félvezető b) p-típusú félvezető

Még egy elektron hiányzik ahhoz, hogy a szomszédos negyedik atommal is kialakuljon 
a kovalens kötés. Az elektronhiányt, amint az előbbiekben is láthattuk, lyuknak nevezik. A 
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környező atomok bármelyik vegyértékelektronja egy kevés energiaközléssel átugorhat és 
betöltheti ezt a lyukat. Az elmozdult elektron helyén egy másik lyuk keletkezik. Áramveze-
tés szempontjából ezt a folyamatot úgy lehet tekinteni, mintha a lyuk mozdult volna az 
elektronnal ellentétes irányba. A három vegyértékű szennyező atomot akceptor atomnak 
nevezik. Az akceptor szennyezésű félvezetőt p-típusú félvezetőnek nevezik, amelyben a sza-
bad töltéshordozók többségét a pozitív töltésű lyukak alkotják. A p-típusú félvezetőben a 
lyukak többségi töltéshordozók, az elektronok pedig kisebbségi töltéshordozók. Szobahőmér-
sékleten gyakorlatilag az összes lyuk részt vesz az áramvezetésben. 

Az érzékelőcellák alaprétege p-típusú félvezető, amelyben n-típusú csatornákat alakí-
tanak ki. A két különböző félvezetőréteg közötti átmenetet p-n átmenetnek nevezik (3. 
ábra). A p-n átmenet tulajdonképpen egy dióda-struktúra. A cella diódájának az alapvető
szerepe nem az  egyenirányítás, hanem a fényérzékelés, ezért fotódiódának nevezik. A 
dióda működését a p-n átmenet körül lejátszódó fizikai folyamatok tanulmányozásával 
lehet megérteni  

 

3. ábra 
 p-n átmenet 

 
Az átmenet mindkét oldalán, aránylag keskeny rétegből a többségi töltéshordozók 

teljesen kiürülnek. Ebben a rétegben csak az akceptor- és a donor ionok negatív ill. 
pozitív töltése van jelen. Ezért ezt a réteget kiürített rétegnek, vagy tértöltési tartománynak is 
nevezik. A tértöltési tartományban levő ionok villamos erőteret hoznak létre, amely a 
töltéshordozók diffúziós áramlásával addig növekszik, amíg egy egyensúlyi állapot alakul 
ki. Ugyanis ez az erőtér olyan irányú, hogy akadályozza a többségi töltéshordozók diffú-
ziós áramlását, míg a kisebbségi töltéshordozók mozgását segíti. A fény hatására kelet-
kező szabad elektronok (belső fényelektromos hatás) a kiürített réteg erőtere által az n-
típusú csatornában gyűlnek össze. A csatornában egy töltéscsomag keletkezik. Ez job-
ban látható a 4. ábrán, ahol a cellákat a közös csatorna hosszanti irányában végzett 
metszet szerint láthatjuk (megjegyezzük, hogy az 1. ábra a cellát a csatorna keresztirá-
nyában végzett metszete szerint ábrázolja). Minden egyes cella három elektródával 
rendelkezik. Exponálás alatt a középső elektród pozitív potenciált kap, míg a két szélső
negatívat. Ezáltal egy olyan térerő keletkezik, amely a töltéseket nem engedi, hogy a 
csatornában szétterüljenek, hanem egy csomagba gyűjti össze. 

 



94 2004-2005/3 

4. ábra 
CCD cellasor – a csatorna hosszanti irányában végzett metszet 

 

4.4.2.  Töltésléptetés és kiolvasás  
A CCD (Charge Coupled Device) eszközöknél, amint az angol nyelvű elnevezésük 

is mutatja, a cellák töltéscsomagjait léptetéssel juttatják el a kiolvasó áramkörhöz. A 
cellák elektródái nemcsak a töltéscsomagok megtartását biztosítják, hanem azoknak a 
csatornán belüli léptetését is, az egyik cellától a másikig. Az érzékelőcellák minden 
harmadik elektródája össze van kötve egymás között (5. ábra). A töltések balról jobb-
ra való léptetését az elektródákra kapcsolt CLK1, CLK2 és CLK3 órajelek biztosítják. 
A léptetés első szakaszában, vagyis t1 időben, a töltések a CLK3 jelre kapcsolt elekt-
ródák alatt találhatók. Ugyanis ez az elektród pozitív feszültséget kap, míg a mellette 
levő CLK1 és a CLK2 jelre kapcsolt elektródák negatívat.  

 

5. ábra 
Töltésléptetés 



2004-2005/3 95 

A feszültség-együttes egy olyan potenciálgödröt hoz létre, amely az elektronokat 
egy töltéscsomagban tartja össze. A léptetés második szakaszában, vagyis t2 időben, 
CLK2 órajel pozitívra vált át. Ezáltal a potenciálgödör kiszélesedik, és a töltéscsoma-
gok szétterülnek a CLK2 órajelre kapcsolt elektródák alatti részre is. A léptetés har-
madik szakaszában, t3 időben, CLK3 órajel negatívvá válik. Ekkor a töltéscsomagok a 
CLK2 órajelre kapcsolt elektródák alá húzódnak össze, mivel pozitív feszültséget csak 
ezek az elektródák kapnak. A folyamatot ismételve a töltések elléptethetőek egészen a 
kiolvasó áramkörig. A lépésenkénti töltésveszteség elhanyagolhatóan kicsi, általában 
minden léptetésre 99,999%-os hatásfokot lehet számítani.  

A töltéscsomagok kiolvasása úgy történik, hogy egy pontos referenciafeszültséggel 
kalibrált kondenzátorra léptetnek egy töltéscsomagot, majd annak kisütése során mért 
feszültségből levonják a referenciafeszültséget. Így megkapják a töltéscsomagnak meg-
felelő analóg jelet, amely arányos a cellát érő fotonok számával. Az analóg képjelet egy 
analóg-digitál átalakító alakítja digitálissá. Így kapjuk meg azt a digitális képinformációt, 
amelyet a  gép a memóriájában tárol.   

 

4.4.3.  A CCD képérzékelő chip felépítése 
A 6. ábra egy CCD képérzékelő chip felépítését mutatja be. A cellákat mátrixszerű

szabályos elrendezésben integrálják a szilícium chipre. Az egy oszlopon belüli cellák 
nincsenek egymástól elszigetelve, ugyanis közös n-típusú csatornára épülnek. A cella 
oszlopok viszont egymástól el vannak szigetelve egy SiO2 réteg által. Az oszlopon belüli 
cellákat a három elektród együttes által generált elektromos tér választja el. Egy léptetés 
után minden sor töltéscsomagja eggyel lennebb kerül, míg a legalsó cellasor töltései a 
kiolvasó regiszterbe. Ebben a regiszterben a töltéscsomagokat oldalirányban léptetik, a 
kiolvasó egység felé. Az oldalirányú léptetések sorozata azután történik, miután a legalsó 
sor töltéscsomagjai beléptek a kiolvasó regiszterbe. Egy újabb cellasor töltéscsomagjá-
nak a regiszterbe való léptetése azután következik, miután a regiszter legutolsó cellájá-
nak a kiolvasása is megtörtént. Egy CCD chip kiolvasása viszonylag elég hosszú időbe 
kerül, még akkor is, ha a léptetés nagyon rövid t időt vesz igénybe. Legyen a CCD chip 
n soros és m oszlopos. Egy cellasor töltéscsomagja a kiolvasó-regiszterbe t idő után 
kerül, és a regiszter kiolvasása m×t időbe. Tehát a képérzékelő teljes kiolvasása n×m×t
idő után fejeződik be. 

A CCD cellák csak a fény erejét képesek érzékelni, a színét nem. Ahhoz, hogy színes 
képet kapjunk, az érzékelő chip felületére színszűrő réteget (CFA – Colour Filter Array) 
visznek fel. A színszűrők csak egyféle hullámhosszúságú fényt engednek át, pl. a vörös 
színszűrőn keresztül csakis a vörös fény megy át, a többit a színszűrő elnyeli. A színszű-
rőket úgy helyezik az érzékelőre, hogy egy-egy cella a vörös (R – Red), a zöld (G – 
Green) és a kék (B – Blue) színösszetevők fényerejét érzékelje. A Bayer-minta a legnép-
szerűbb színszűrő-elhelyezés – az érzékelő cellák 2×2 négyzetében egy vörös egy kék és 
két zöld található (6. ábra).  

A zöld szín duplázására két indok hozható fel: az egyik, hogy az emberi szem sokkal 
érzékenyebb a zöld színre, a másik pedig, hogy a kontraszt növelése érdekében célszerű
az egyik színből két szűrőt elhelyezni. 
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6. ábra 
A CCD képérzékelő chip felépítése 

 

Irodalom 
1] Birdie: Érzékelők I. és II; Digicam, http://index.hu/tech/digicam/cikkek 
2] Birdie: Hibás pixelek.; Digicam, http://index.hu/tech/digicam/cikkek 
3] Brolly, R. –Carpenter, D. – Guy, T. – Putnam, G. – Hironobu, M.: New 640 x 480 Image Sensor 

Achieves 120 Full-Resolution Images-per-Second.; Eastman Kodak Company, Rochester, 
New York, USA; Yokohama, Japan 

4] Fűrész G.: CCD alapismeretek I., II., és III.; A Magyar Csillagászati Egyesület CCD-s 
szakcsoportjának honlapja, http://ccd.mcse.hu/ccdalap 

5] Kaucsár M.: A digitális fényképezőgép III. rész, Firka 2003-2004/1 
6] Putnam, G. – Kelly, S. – Wang, S. – Davis, W. – Nelson, E. – Carpenter, D.: Photography with an 

11-megapixel, 35-mm format CCD.; Eastman Kodak Company, 1999 Lake Avenue, Roches-
ter, NY, USA 

7] Tulloch, S.: Introduction to CCDs; Advanced CCD Techniques; Use of CCD Cameras; 
smt@ing.iac.es 

 
Kaucsár Márton 

 

t udod- e?

Áramlások, örvények  
és egyéb érdekes jelenségek 

III. rész 
 

Reális folyadékok (gázok), belső súrlódás 
 A mindennapi gyakorlatból arra következtethetünk, hogy az áramló folyadékok 

nem mindig viselkednek ideális fluidumként, mivel a mozgó folyadékrészecskék (mole-
kulák) között olyan súrlódási erők hatnak, amelyeknek a hatása nem hanyagolható el. A 
folyadék belsejében ható súrlódási erők jelenlétét a következő kísérlettel igazolhatjuk.  


