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1. Увод 

CCDs (Charge Coupled Devices) са електронни силициеви (Si) сензори за 
цифрова фотография при документиране на научни данни. Те се 
прилагат навсякъде в науката и техниката. Създадени за астрономически 
наблюдения през средата на миналия век, днес те са технологията на 
повечето професионални и любителски фотоапарати и видео камери. 

 

Техните многобройни предимства ги правят инструмент на революцията 
в съвременната астрономия, професионална и любителска фотография, 
видео и мултимедийни приложения. Те заливат пазара на детектори 
поради тяхната компактност, енергийна ефективност, линейност, широка 
спектрална чувствителност, висока разделителна способност и ниски 
нива на шум. 
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1. Физически принцип на действие и архитектура на CCD 

матрица 

 

Най-широко разпространеният сензор за 

изображения в цифровите камери е CCD (Charge 

Coupled Device). CCD матриците са силициеви (Si) 

двумерни масиви, които съхраняват информация за 

изображение, като преобразуват падащите върху 

повърхността им фотони в индуцирани електрични 

заряди. 

Разработени са в лабораториите Бел през октомври 1969 от Уилям Бойл и Джордж 

Смит като полупроводникова памет. По-късно е установено, че при облъчването им със 

светлина се изменят стойностите на съхранените в тях електрични заряди и 

следователно могат да се използват като детектори. Това се осъществява за пръв път за 

получаване на астрономическо изображение през 1975г., когато с 61 инчовият телескоп 

на университета в Аризона и прототип на CCD камера от Тексас инстроментс е 

наблюдаван Уран в 8900 Å. През 80-те те се налагат със своите безспорни качества и 

заместват повечето лампови камери. 

1.1 Физически принцип на действие 

CCD детекторите се произвеждат от силициеви плочи (wafers), като задната им част е 

покрита с тънък слой метал свързан със земя, а предната с тънък диелектрик и 

определена последователност от електроди. Най-често всеки трети електрод е свързан 

заедно – трифазна CCD матрица. Силицият, който се използва се нарича p – тип, т.е има 

излишък от положителни заряди наречени дупки. На една от трите фази се прилага +10 

V потенциал, а на останалите два 0 V. Това кара дупките да се преместят настрани, 

поради това, че се отблъскват от положителният потенциал. Формира се област около 

всеки трети електрод наречена потенциална яма (potential well). 

Силиция може да абсорбира светлина от 3000 Å до 11000 Å (с енергия от 1.1 до 4 eV). 

Когато фотон навлезе в обема му се създава двойка електрон – дупка, като електронът 

преминава в проводящата област (conduction band). Генерираните дупки мигрират 

извън потенциалните ями където не могат да рекомбинират, понеже електроните се 

насочват и улавят точно в тези ями, поради елктричното поле на управляващата 

електроника. Времето за експозиция се нарича интеграционен период (integration 

period). През него, разпределението на светлината (фотоните) попадаща върху 

детектора се превръща в разпределение на заряди в потенциалните ями. 
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1.2 Архитектура на CCD матрица 

CCD матрицата е разделена на елементи изграждащи изображението, наречени 

пиксели (pixel). При трифазната архитектура, всеки пиксел е свързан с три изолирани с 

SiO2 електрода, наречени гейтове (gates). Един, от които имат положителен потенциал 

+10 V и съдържа една потенциална яма. 

Всеки 3 гейта определят един ред от пиксели, като всеки трети е свързан паралелно с 

едно и също напрежение. Канали от силно сгъстен Si от “p” тип, определят колоните от 

пиксели, като пречат на електроните да мигрират по дължина на гейтовете (фиг.1.1). 

 фиг.1.1 

CCDматриците се разделят според тяхната ориентация на два вида: 

a) Тънка CCD матрица – осветена отзад (Thinned Back-Side Illuminated CCD) е 

матрица ориентирана с задната си страна към светлинният поток от обектива 

(фиг.1.2). 
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               Фиг.1.2 

 

 

 

 

 

 

Предимства на този тип са: 

• Наличие на антирефлекционно покритие. То намаля отраженията, като 

повишава пропускливоста на светлина през горния слой на детектора. 

•  По-висока квантова ефективност (QE), Която може да надвиши 90%.  

Отношението на падащите към регистрираните фотони в един детектор се нарича 

квантова ефективност (Quantum Efficiency) QE [%]. 

b) Дебела CCD матрица – осветена отпред (Thick Front-Side Illuminated CCD)  

Това е вида който в общият случай разглеждаме (фиг.1.3). 

 

фиг.1.3 

 

 

 

 

Предимства и недостатъци на този тип са: 

• По-ниска цена  

• По-ниска квантова ефективност до 70%, поради поглъщането на фотони от 

гейтовете 

• Рязко намаляваща чувствителност под 4000Å  
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1.2.1 Метод на четене на матрицата 

За да превърнем двумерния масив от така съхранени електрони в изображение, заряда 

на всеки пиксел трябва да бъде определен и да му бъде присвоена цифрова стойност 

(DN) или аналогово – цифрова единица (ADU). Този процес се извършва от аналогово-

цифров (A/D) преобразовател (АЦП) и се нарича цифровизация (digitization). Процеса на 

прочитане на електронното изображение се състои в последователно преместват на 

електроните в изходния усилвател на чипа. Както е показано на фиг.1.4, положителният 

потенциал се превключва по трифазната структура от гейтове (φ), като така се 

преместват зарядите през обема на силиция. Сигнала напускащ CCD матрицата е 

последователност от нива на напрежението, пропорционални на количеството фотони 

попаднали във всеки една потенциална яма. 

 фиг.1.4 
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Матрицата се чете чрез преместване на зарядите на всеки пиксел по колоната в която 

се намира той (shifting), ред по ред в ортогоналния регистър и от там един по един в 

усилвателя и аналогово - цифровият преобразовател (фиг.1.5). Това е архитектурата на 

така нареченото Full Frame CCD (използва се цялата площ на матрицата - цял кадър). 

 фиг.1.5 

Ортогоналният регистър е специална засенчена от светлина област от CCD чипа, чиято 

структура на гейтовете е перпендикулярна на тази за получаване на изображението 

(фиг.1.6). 

фиг.1.6 

  

 

1.2.2 Frame-Transfer CCD (матрица с пренос на кадъра) 
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Само половината от цялата матрица се използва за 

събиране на фотони, т.е. получаване на кадър. След 

приключване на експозицията изображението се 

премества в неосветената част за няколко 

милисекунди (фиг.1.7), където започва по-бавният 

процес на четене. От скоростта на четене зависи и 

точността на цифровизацията, а от нея шума на четене 

(read noise) който тя внася. В това време може да 

започне втора експозиция. Важно е да се отбележи, че наблюдателното време е ценно. 

Фиг.1.7 

 

1.2.3 Interline CCD (междуредово CCD) 

Всеки втори ред се използва за получаване на изображение, а останалите са засенчени 

и служат за временно съхраняване на кадърът както при Frame-Transfer CCD (фиг1.8). 
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2. Формиране и визуализиране на изображение, идея на 

линейната обработка на изобрaжeния 

 

Изображение може да определим като описание на промяната на даден параметър по 

дадена повърхност. Различни параметри използвани за получаване на изображения в 

науката са светлина, радио вълни, йонизиращи лъчения, температура, движение и др. 

Ще разгледаме предимно изображения получени в следствие на промяната на 

интензитета на светлината по двумерна повърхност.  

2.1  Структура на цифрово изображение 

Изображението се състои от елементи наречени пиксели (pixel съкращение от picture 

element) подредени в двумерен масив с определен брой редове и кулони. Всеки 

пиксел представлява цифрова стойност (DN) или аналогово – цифрова единица (ADU), 

присвоена му по определени правила. 

Нека разгледаме примерно изображение, чийто пиксели са стойности от 0 до 255, т.е 

то е 8 битово (bit). Всяка стойност съответства на енергията в обхвата на наблюдение 

отразена от съответната област от повърхността на тялото или група тела попаднали в 

кадъра. За да визуализираме това изображение във вид удобен за възприемане от 

нашите очи, стойността на всеки пиксел се превръща в скала на сивото (grayscale), 

където 0 е черно, 255 е бяло, а междините стойности са нюанси на сиво. Промяната на 

яркостта със стъпка 1/256 (0.39%) е по-малка от тази която човешкото око може да 

възприеме. Така изображение с повече битове за пиксел няма да подобри неговото 

качество за наблюдателя.  

Броят на пикселите определят разделителна способност. В Астрономията това е най-

малкото ъглово разстояние между две звезди, които се виждат разделени една от 

друга. Тази характеристика зависи още и от апертура (диаметъра) на инструмента, с 

който наблюдаваме и атмосферните условия (за наземни наблюдения поради 

атмосферата, разделителната способност е ограничена до 1”). Цифровите изображения 

с по-висока разделителна способност съдържат повече пиксели и следователно са с по-

голям размер битове (bit) на файла, който ги съхранява. Това налага използването на 

повече компютърен ресурс за тяхната обработка и архивиране. В горният пример ако 

имаме изображение от n пиксела по 8 бита, размера на изображението е n*8 [bit].  

Цветните цифрови изображения използват три стойности за всеки пиксел, представящи 

интензитета на трите основни цвята: червено, зелено и синьо (RGB представяне). Чрез 

смесване на тези цветове се получават всички възможни цветове, които човешкото око 
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може да възприеме. Примерно едно 24 битово изображение се състои от по един октет 

за всеки от трите основни цвята: 256×256×256 = 16.8 милиона цвята. 

Фиг.2.1 

 

 

Фиг.2.2 

 

 

Структура на цифрово изображение. 

Венера в микровълновия обхват. 

Стойността на всеки 8 битов пиксел 

съответства на интензитета на 

отразената микровълнова енергия от 

повърхността на планетата и 

попаднала в детектора. 

 

2.2  Яркост и контраст 

Важна характеристика на визуализирането на едно изображение е настройката на 

яркостта и контраста на екрана или друго средство за визуализиране. Контраст е 

различната яркост на различните нюанси. Лошата настройка на тези параметри може 

да затрудни окото на наблюдателя и дори да скрие важни детайли от него. За 

калибриране на екрани се използват калибровъчни изображения (фиг.2.3). 
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фиг.2.3 

Изображение за калибриране 

яркост и контраст на екран 

представено като цифровата 

стойност (DN) на пикселите във 

всеки регион. 

 

Калибрирането на екрана може да се извърши и с цел подобряване на видимостта на 

определен нюанс с определена цифрова стойност (DN). 

Други два параметъра на изображението са цветът (hue) и насищането на цветовете 

(saturation). 

Почти цялата информация получена от CCD е с динамичен обхват много над 8 бита. За 

да може тя да се визуализира на екрана се използва техника на линейно скалиране 

(linear scaling). Тя разделя реалният обхват на равни части, според това колко битов е 

екранът и визуализира изображението с цветовете и нюанси на средството за 

визуализиране. 

Фиг.2.4 ни представя различни настройки на яркост и контраст и резултата от тях: 

Фиг. 2.4 (а) показва как се визуализира изображението, когато цифровият вход е 

идентичен на изходния. Трите квадрата се виждат ясно, но триъгълниците в тях са 

трудно различими т.е. контрастът е твърде нисък. 

Фиг.2.4 (b), (c) показват различни настройки на яркостта. При повишаването и всеки 

пиксел става по-ярък и обратното. Високата яркост с цел забелязване на по-тъмни 

детайли, може да преекспонира (saturate) по-ярките пиксели и да доведе до загуба на 

информация. Промяната на яркостта е неефективна за различаване на детайли, които 

са в слаб контраст със заобикалящите ги области от изображението. 

Фиг.2.4 (c) показва оптимизирани стойности за около DN = 75. Това е постигнато чрез 

повишаване на контраста. Цената на тази настройка е прeнасищането на черно на 

пиксели със стойности от 0 до 45 и бяло от 110 до 255.  

Фиг.2.4 (е) когато повишим многократно контраста се наблюдават само 16 от 

възможните 256 нюанси. 
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Фиг.2.4 
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2.3  Идея на линейната обработка на изобрaжeния 

Линейните системи се характеризират със свойството изходният сигнал на системата 

при сложен входен такъв да е еквивалентен на сумата от изходите на неговите 

съставни за тази система. Например CCD е такава линейна система. Повечето цифрови 

сигнални процесори (DSP) разделят сложните и трудни за обработка сигнали на прости 

компоненти, като всеки се обработва поотделно и накрая резултата се обединява. 

Линейната обработка на изображения се базира на метода на конволюцията 

(convolution). Това е математически метод на съчетаване на два сигнала за получаване 

на трети-изходен сигнал. Един сигнал може да бъде декомпозиран на компоненти 

наречени импулси, като импулс е сигнал от нулеви точки с изключение на една 

ненулева такава. Той може да бъде представен като скалирана и транслирана делта 

функция δ*n+, която представлява нормираният импулс. Системите се описват чрез 

сигнал наречен импулсна реакция h[n] (impulse response). Това е изхода на системата, 

когато входа е делта функция δ*n+ (фиг.2.5). Знаейки импулсна реакция на една система 

ние знаем как тя, ще реагира на произволен сигнал подаден на входа и, т.е. знаем 

всичко за системата. В обработката на изображения импулсна реакция се нарича point 

spread function (PSF). 

 Фиг.2.5 

Конволюцията използвана в цифровия сигнален процесор (DSP) е равенството 

 

 

 

където с „*” е означена конволюция.  

Линейното филтриране има за цел да подобри едно изображение чрез повишаване на 

рязкостта на ръбовете на обектите в него (sharpen) и намаляване на статистическия 

(топлинен) шум (noise reduction). Тези процедури се извършват чрез прилагане върху 
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оригиналното изображение на подходящ филтър. Основен проблем на този метод е 

огромният брой изчисления, които трябва да бъдат направени от DSP.  

Пример за действието на PSF можем да дадем разглеждайки ретината на човешкото 

око, въпреки че човек на възприема линейно светлината поради спецификата на 

неговият мозък. Именно поради тази причина яркостта на звездите се класифицира в 

относителни звездни величини (m), при които яркостта се променя логаритмично. 

m1 - m2 = -2,5 . log(F1/F2), където F e енергийният поток от звездата 

Човешкото око разпознава образи, чрез различаване на една област от друга, базирано 

на различната яркост, цвят и идентифициране на краища на обекти. 

Фиг.2.6 показва PSF на човешкото око. В Фиг.2.6 (а) имаме светлинен импулс от точков 

източник (звезда), а в Фиг.2.6 (b) неговият вид в оптичният нерв. Забелязва се, че 

импулса в (b) е заобиколен от тъмна област, която повишава рязкостта на 

изображението. 

   

 

              

 

 

 

                                                                                   Фиг.2.6 

Превръщането в ретината на изображение в импулси 

на нервната система предизвиква промяна на 

краищата му. В дясно е представена 

трансформацията на изображението (a). Това прави 

по-лесно различаването на обекти но поражда 

оптична илюзия – забелязва се тъмна лента на 

границата на тъмната страна и светла съответно на 

светлата. Тази илюзия е открита от Ернест Мах 

(1838-1916) и е наречена Ленти на Мах. 
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2.3.1 Примери за PSF функции – Гаусова PSF 

Изображенията на звезди от наземни телескопи са замъглени от разсейването и 

турбуленцията на земната атмосфера. Те са Гаусови PSF функции.  

Прилагат се за обработка с цел намаляване на статистическия шум в изображението, 

като го изглаждат и за това се използва като изглаждащ филтър (smoothing filter). В 

честотният вид това е така нареченият Low-Pass Filter (филтър пропускащ  ниски 

честоти). 

  

 

 

 

 

                                                                                             

 

                                                                                                    Фиг.2.7 

 

Обратното на изглаждащият филтър е такъв за усилване на краища (edge enhancement 
filter) или High-Pass Filter (филтър пропускащ високи честоти). 
 

 Фиг.2.8 
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2.4  Отношение сигнал – шум (Signal-to-Noise Ratio) 
 
За да различим един сигнал, той трябва да е отличим от фона или от статистическия 
шум, който присъства във всяка една електронна система. Т.е отношението сигнал шум 
(SNR) трябва да е достатъчно високо. В зависимост от наблюдателните условия, 
човешкото око може да различи нисък контраст от 5% до 0.5% (фиг.2.9).  
 

 Фиг 2.9 
 

От друга страна, слабият сигнал води до безвъзвратна загуба на информация за обекта 
(Приложение 1, фиг.1). 
 
Способността за отличим обект е пропорционална на квадратния корен от неговата 
площ. Статистическият шум нараства за по-светлите области с усилване на сигнала 
(Фиг.2.10).  
 

Най-общият вносител на постоянен амплитуден шум е на ниво пред усилвател на чипа 
(preamplifier). Този шум е топлинен и се дължи на топлинното движение на 
електроните в силиция. Типичното CCD има SNR от порядъка на 300 до 1000 (40 до 60 
[dB]).  
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фиг.2.11 
 
 
Отношението сигнал – шум ще разгледаме по-подробно в глава 3 – Характеристики на 
CCD матрици. 
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3. Характеристики на CCD матрици 

3.01 Предимства и недостатъци на CCD детекторите 

• Висока квантова ефективност (QE) достигаща 70%, а при подходящо 

антирефлекционно покритие (MgF2) надвишава 90% при тънките матрици 

осветени отзад. Почти не зависи от дължината на вълната в границите на 

обхвата (3000Å – 11000Å).  

•  Реакцията на фотони е силно линейна в почти целият им обхват. 

•  Максималният брой фото електрони, който могат да се съхраняват в един 

пиксел – (Full-Well Capacity) е от порядъка на 105 e-. Когато тази стойност се 

превиши се наблюдава преекспониране (препълване – full-well saturation). 

•  Нуждаят се от охлаждане до температури от порядъка на  – 102   0C. Използва се 

течен N2 или термо - електрично охлаждане (Пелтие елемент). Така се намалява 

тока на тъмно от термоелектрони в силиция и топлинният шум в електрониката 

за четене. 

• Малки физически размери, технологично ограничени от размера на 

силициевите плочи (silicon wafer) от които се произвеждат (до 12 cm). За по-

широки полета при по-големите телескопи се използват масиви от множество 

матрици (mosaic). Пикселите са от порядъка на 10 – 24 μm. 

3.02 Фактори влияещи върху крайното изображение 

• Генериране на заряди 

                                квантова ефективност - Quantum Efficiency (QE),  

                                ток на тъмно - Dark Current  

• Съхраняване на заряди 

                                капацитет на пиксел – Full-Well Capacity,  

                                размер на пиксела, дефекти, дифузия на заряди  

• Пренос на зарядите 

                                ефективност на пренос на зарядите - Charge Transfer Efficiency (CTE),                                                                                                             

дефекти 

• Преброяване (определяне) на заряди  

                  шум при четене (цифровизавия) - Readout Noise (RON), линейност  
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3.03 Дължина на поглъщане и квантова ефективност (QE) 

Квантовата ефективност зависи от дебелината на силиция на детектора (фиг.3.1).  

 

Фиг.3.1 Зависимост на квантовата ефективност от дължината на вълната λ [nm] за 

двата вида дебела и тънка матрица. 

Дължината на поглъщане се дефинира, като разстоянието, на което 63% от падащите 

фотони са абсорбирани в обема. На фиг.3.2 схематично е представена дълбочината на 

поглъщане на фотони в силиция в µm като функция на дължината на вълната λ [nm]. 

 

Фиг.3.2 Ни показва динамичният обхват на силиция като активен фото-чувствителен 

материал на CCD чипа. Забележете на графиката в дясно как при дебелите CCD матрици 

осветени отпред фотони с дължина на вълната по малка от 3000Å (UV) се поглъщат или 

отразяват от гейтовете, а тези над 11000Å (IR) преминават безпрепятствено през 

целия обем. Тънките CCD матрици осветени отзад са прозрачни за фотони с λ>8000Å. 



18 

 

Фотоните в близката инфрачервена област (IR) на спектъра се абсорбират дълбоко в 

обема, където потенциалите на гайтовете са сравнително слаби и те могат да мигрират 

в съседен пиксел – дифузия на заряди (charge diffusion). Това поражда ефект на 

замъгляване на изображението (blurring). Дифузията на заряди е по-забележима, 

когато PSF е лошо дискретизирана (sampled). Например на борда на космическият 

телескоп Хабял (Hubble Space Telescope), две от трите камери на ACS (Advanced Camera 

for Surveys) могат да наблюдават в оптичният обхват. И двете представляват тънки 

осветени отзад CCD матрици. Фотоелектроните от сините фотони абсорбирани в 

близост до осветената повърхност изпитват по-слабо електрично поле, поради 

отдалечеността си от гейтовете. Като резултата ефекта на дифузия на заряди е по-

забележим при наблюдения през син филтър. 

Чистият силиций има блясък и е добър отразител на светлина и по-специално тази със 

син цвят. За да се компенсират тези загуби се използва антирефлекционно покритие от 

MgF2 (фиг.3.3).  За подобряване на чувствителността в UV обхвата се използва 

луминесцентно покритие, което свети в зелено при облъчване с UV фотони. При 

попадане на високо енергетични фотони от гама и рентгеновата част на спектъра се  

генерират много двойки електрон-дупка и така могат да увредят детектора. Подобни 

увреждания са капани за заряди, намаляващи способността за преноса им (фиг.3.4). 

 

Фиг.3.3 Отражение на светлина от повърхността на два чипа от силиций, горният е без 

антирефлекционно покритие и отразява забележимо повече светлина, докато долният е 

покрит с MgF2. 

3.04 Ефективност на преноса на зарядите (Charge Transfer Efficiency) 

Ефективност на преноса на зарядите (CTE) на съвременно CCD е по-добра от 0,99, но 

никога точно 1,00. При матрици с голям брой пиксели е необходимо тази величина да е 

близка до идеалната и стойност. В една матрица n x m, за да бъде прочетен заряда на 

последният пиксел, той трябва да се трансферира по неговата колона n пъти и още m 

пъти в серийният, ортогонален изходен регистър. Неефективността на пренос на 
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зарядите (Charge Transfer Inefficiency) определя загубите на заряди. Дефинира се като 

CTI = 1 – CTE. Трябва да отбележим и факта, че паралелната CTE (Cp) може да не е 

идентична със серийната CTE (Cs). Ако означим с Ne- общият брой електрони 

съхранявани в последният пиксел с N’e- тези достигнали до усилвателя, а с Le- броят 

загубени заряди, то 

 и  

Зарядите изгубени при единичен трансфер не са изгубени завинаги, а се 

присъединяват към тези на следващите пиксели в колоната. Такива заряди се наричат 

закъснели заряди (deferred charge). Така зад ярките обекти в изображението се 

образуват следи по продължение на колоните (фиг.3.4).  

 

фиг.3.4 

 

Пример за лоша CTE. Снимка на NGC 14 

от HST/WFPC2 в UV при 

продължителна експозиция след 7 

годишен престой на CCD матрицата в 

космоса. На това изображение ярките 

обекти са попадения на високо 

енергетични частици. 

 

 

 

3.05 Tок на тъмно - Dark Current  

Всеки материал при Т > 0К е обект на топлинен шум – електрони генерирани от 

топлинното движение на атомите на веществото. Колкото е по-висока температурата, 

толкова по-силно е трептенето на частиците и следователно толкова е по-голяма 

вероятността да се откъснат валентни електрони от атомите. В CCD астрономията това 

явление се нарича ток на тъмно, понеже се изследва чрез експозиция без попадане на 

светлина върху матрицата т.е. наблюдаваме индуцирани електрони, които не са в 

следствие на попаднали фотони върху детектора. Дефинира се като броят на 

електроните генерирани на пиксел за секунда [e-/pix/sec]. При стайна температура тази 
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стойност е от порядъка на 2.5 x 104 e-/pix/sec. Неговата стойност зависи също от 

чистотата на силиция, който е използван. 

Освен, че токът на тъмно зависи силно от температурата, той нараства линейно с 

експозицията (фиг.3.5). При съвременни матрици работещи на -120 0C стойността му е 

типично по-малка от 10 е- /pix/hr (електрона за пиксел за час). Той се подчинява на 

Поaсоново разпределение и шума, който действителност се внася в крайното 

изображение е пропорционален на квадратния корен от тока на тъмно. Основен 

недостатък на охлаждането е, че намалява квантовата ефективност (QE) и е нужен 

компромис между тези 

две важни характеристики. 

 

 

 

 

 

фиг.3.5 

Зависимост на тока на тъмно 

[е- /pix/hr] от темпeратурата  

t  [0C] 

 

3.06 Насищане (Saturation) и цъфтеж (Blooming)  

Насищане се наблюдава при преекспониране на определени области от ярки обекти 

например ярки звезди. Тогава потенциалната яма (potential well) изчерпва своят 

капацитет (Full-Well Capacity) и не може да придържа нови фотоелектрони. 

Новоиндуцираните мигрират в съседни пиксели, като пораждат нелинейна реакция на 

детекторът. Зарядите първо преливат по дължина на колоната, а при по големи 

стойности мигрират дори в съседни колони (фиг.3.6). 

Аналогово – цифрово препълване (A/D saturation) се получава, когато определеният 

заряд за конвертиране надвиши стойността представена за един пиксел в bit/pix. За 

типичен 16 bit A/D преобразовател тя е 216 или 65535. 

фиг.3.6 При преекспониране на ярките звезди в това изображение на мъглявината M42 в 

Орион, електроните индуцирани от ярките звезди са прелели по продължение на колоните 

– ефект на цъфтене (blooming). 
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3.07 Гейн g (Gain) и шум на цифровизация (Digitalization - Noise) 

Начинът, по който на количеството заряди им се присвоената цифрова стойност (DN) се 

нарича Gain. Той се изразява в единици e-/ADU (електрона за аналогово цифрова 

единица). Поради това, че g > 1 присвоената стойност е по-малка от броя фото 

електрони. Често използвани стойности са в интервала 1 до 150 [e-/ADU]. Те са 

предварително зададени и рядко могат да се променят. 

Прост метод за определяне на стойност, която да използваме за гейн е да съпоставим 

капацитета (Full-Well Capacity) на пикселите в матрицата към най-голямото число, което 

може да бъде представено от аналогово-цифровият преобразовател. 

Нека за пример разгледаме 512 x 1024 CCD на Кралската обсерватория в Гринуич. То е 

задно осветено с размер на пиксела 15 µm. Всеки пиксел има капацитет от 90000 e-. 

Използвайки 16 bit A/D преобразовател (АЦП) (т.е. с изходни стойности от 0 до 65535), 

то 

g = 90000/65536 = 1.37 ≈ 1 .4 e-/ADU 

На фиг.3.7 е са показани два случая на стойности на гейна като в единия (от ляво) се 

наблюдава препълване  на пикселите (Full-Well Saturation) преди препълването на A/D 

преобразователя при g = 2.2 e-/ADU, а в дясно обратната ситуация при g = 1.8 e-/ADU. 

На двете графики забелязваме, че детекторът е линеен с наклон 1/g, като губи тази 

линейност близо до стойностите на препълване. 
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С нарастване на гайна нараства и неговата неопределеност. Неопределеността в 

крайната изходна стойност на един пиксел причинена от дискретизацията на АЦП се 

нарича шум на цифровизация.  

 фиг.3.7 

3.08 Шум на четене (Readout Noise) 

Шумът на четене на CCD се дефинира като броя електрони на пиксел в крайния сигнал, 

внесени при прочитане на матрицата. Той се състои от шума на цифровизация и 

внасянето на фалшиви електрони от електроника през целия процес, предизвиквайки 

случайни периодични изменения в изходния сигнал. 

Факторите, които допринасят за шума на четене са физическият размер на усилвателя 

на чипа, температурата му, неговата чувствителност и скоростта на четене на данните. 

Колкото е по-бавна тя толкова по-малко шум на четене се прибавя (поради по-високата 

му точност). Ако обаче процеса е прекалено бавен е възможно промяна в 

температурата на усилвателя да се отрази на изображението като зарядите в края 

преминат през по-топъл такъв. Добрите стойности на този тип шум за съвременно CCD 

са 10 e-/pix за едно прочитане.  

3.09 Динамичен обхват (Dynamic Range) 

Динамичният обхват D на едно устройство е общият обхват, в който то е чувствително. 

Той се дефинира като: 

D [dB] = 20 x log10 (full-well capacity / read noise) 

 

3.10 Сигнал, шум и CCD уравнението (The CCD Equation) 
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Отношението сигнал шум S/N (signal-to-noise ratio) в CCD детекторите се нарича CCD 

уравнение. 

 

Ако броят на пикселите е голям приносът на шума на четене R може да стане 

съществен, понеже само той се внася линейно в изображението. 

При четене на зарядите в един пиксел ние не можем да различим фото-електроните от 

различните източници. Шумът се обобщаваме със следната зависимост 

  

Ярък обект наричаме такъв, за който е изпълнен частният случай на доминиране на 

шумът (неопределеността) на сигнала 

 

Ако знаем стойността на фоновия шум от небето и ефекта от шумът на цифровизация 

можем да получим пълното уравнение на CCD детекторите 

 

 Където npix е средната стойност на пикселите представящи небето, а σf грешката 

внесена от шумът на цифровизация.  
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4. Астрономическа CCD камера, приложение, калибриране, 
мозаечни масиви (Mosaic) 
 
 
CCD камера е устройство за получаване (заснемане) на наблюдателни данни посредством 
детектор CCD матрица. Тя ни дава предимството на електронния, цифров формат на 
изображението, компютърна обработка, архивирането и управление на данните чрез 
съвременните информационни системи. 
 

4.1 Устройство на CCD камера 
 

Астрономическата CCD камера се монтира към тубоса на телескопа, като детекторът 
трябва да е във фокалната равнина. 
 

На фиг.4.1 е представено схематично устройството на CCD камера 
 

фиг4.1 

 
4.2 Типове астрономически наблюдения с CCD камери 
 

 Фотография - документиране на астрономически събития, определяне на 
конфигурации и моменти. 

 Астрометрия - измерване на абсолютните (по небесни екваториални координати 
α,δ) и относителни положения на небесните тела. Използва се за определяне на 
тяхната скорост и траектория на движение. 
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 Фотометрия - документиране на видимата (относителна) яркост. Определяне на 
разстояния чрез изследване на променливи звезди от тип Цефеиди. 

 Спектроскопия - изследване на спектрите на светещите небесни тела. Чрез този 
метод получаваме информация за химичния състав, скоростта (чрез ефект на 
Доплер при галактики и двойни и кратни системи звезди) и температурата на 
звезди, както и наличието на двойни системи и извън слънчеви планети. 

 Интерферометрия - изследване на системи кратни звезди. 
 

4.3 Калибриране на CCD камера 
 

Целта на процеса на калибриране е да раздели инструменталния сигнал (добавен от CCD, 
телескоп, атмосфера) от астрономическия (сигнала от обекта, който наблюдаваме). 
 

За калибрирането се използват три основни калибровъчни кадъра 
 

• Bias:  изкуствено се добавя сигнал в матрицата.  Време за експозиция = 0 s, без 
светлина. Показва вариациите на реакция на електрониката. 

• Dark Frame: експозиция  0 s (от порядъка на тази която бихме използвали за 
конкретно наблюдение), без светлина. Показва колебанията в тока на тъмно, лоши 
или горещи пиксели и колони. 

• Flat Field: експозиция  0, снима се хомогенно поле. Показва колебанията в 
чувствителността на пикселите на матрицата поради различна чистота и качество на 
силициевия чип, дефекти и прашинки. 

   
4.3.1 Мащабиране на изображението в фокалната равнина (Image Scale) 
 

Светлосилата f на един телескоп се изразява с отношението f = F/D [mm], където F [mm] е 
фокусното разстояние на обектива (огледалото), а D [mm] е неговият диаметър. Видимите 
размери на небесните тела и видимите разстояния между тях се измерват в дъгови 
секунди (”). Мащаба P [arcsec/pix] на изображението проектирано от телескопът върху CCD 
матрицата, където размера на пиксела е µ [µm], се изчислява по следната формула 

P = (206265 x µ)/(1000 x f) [arcsec/pix] 
Тук числото 1000 е коефициент за превръщане на милиметри в микрони. 
 

4.3.2 Офсет (Bias) 
 

Идеята на тази калибровка е да се определи цифровата стойност (DN) на всеки пиксел без 

той да бъде експониран, т.е нулевата стойност на шума, който той внася. За да се осигури 

невъзможността на АЦП да представи отрицателна стойност при определяне на заряда 

(което може лесно да настъпи, поради шумът на четене, при малък брой на 

абсорбираните фотони), значително начално напрежение (bias voltage) се добавя на ниво 

усилвател. Така се избягва използването на знаков бит и се увеличава максималната 

стойност, която може да представи A/D преобразователят. Изразено в ADU е типично от 



26 

 

порядъка на 400 ADU за пиксел при гейн от 10 e-/ADU. За всеки един пиксел се наблюдават 

малки вариации, които се отразяват на крайното изображение и налагат познаването им 

преди обработка на астрономически изображения. За тази цел се използват така 

наречените офсетни кадри (bias frames), които представляват просто прочитане на 

неекспонираната матрица. Те се изваждат от реалното изображение. Офсетните кадри са 

нужни за определяне на шума на четене и гейна както и дали офсетното ниво показва 

структури по изображението (фиг.4.2). 

 

 
фиг.4.2 Комбинации от 36 кадъра, 128 кадъра и 3500 кадъра, разкриващи добре bias 
структурата на тази CCD камера (VATT Nov.2001) 
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Тази калибровка се извършва периодично, поради зависимостта и от температурата и 

начина на използване на CCD камерата. Препоръчва се съчетаването на поне 40 кадъра.  

4.3.3 Кадър за определяне на тока на тъмно (Dark Frame) 

Кадърът на тъмно ни показва ярките дефекти на матрицата, като лоши или горещи 

пиксели и произтичащите от тях светли и тъмни колони (фиг.4.3). Получава се чрез 

прилагане на интеграционен период равен на експозицията, която бихме използвали за 

дадено наблюдение, като затворът остава затворен, за да не попада светлина върху 

детектора. За всяка една продължителност на експозицията е нужно да се направи кадър 

на тъмно. Типични стойности са 10x600 s, 7x900 s, 5x1200 s и 5x1800 s. Той служи за 

определяне на  

 Стойността на топлинния шум на CCD детектора (ток на тъмно) – [e-/pix/hr] 

 Наличието на пиксели със значително по-високи нива на шум, така наречените 

лоши или горещи пиксели (Приложение1, фиг.3) породени от фабрични дефекти 

или повреди от високо енергетични частици. Те от своя страна могат да 

възпрепятстват преноса на заряди в колоната и тогава се наблюдават лоши колони. 

 Дали се наблюдават структури в топленият шум по изображението поради 

топлинен градиент предизвикан по-топлият усилвател (Приложение 1, фиг.2). 

 фиг.4.3 

Камери, които се охлаждат с течен азот, често пъти не се нуждаят от кадър на тъмно, 

поради пренебрежимо ниските нива на топлинен шум.  

4.3.4 Плоско поле (Flat Field)  

Flat Field ни показва различията в чувствителността на пикселите (разлика в QE и gain) 

заложена в нехомогенност на матрицата при нейното производство, както и прашинки и 

други дефекти по оптиката. Този кадър се получава като се заснеме хомогенна повърхност 
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с спектър близък до този на небесен обект, като небето при полумрак или някакъв екран 

(Фиг.4.4). Вида на кадърът на плоското поле зависи от дължината на вълната и за това 

трябва да бъде направено за всеки един филтър, който се използва. 

 

Фиг.4.4 Flat Field кадър, на който се вижда 

разликата в чувствителността на 

пикселите (тъмните структури) и една прашинка в центъра на полето. От дясно 

екран за получаване на плоско поле, монтиран от вътрешната страна на купол, 

алтернативен метод на заснемане на небето при полумрак. 

Поне 5 такива кадъра трябва да бъдат направени и осреднени, за да се получи 

окончателният, който да се 

използва за обработка на 

изображения. 

Фиг.4.5 Пример защо е нужнo 

калибрирането на плоското поле 

(Flat Field). Това изображение от 

Vatican Advanced Technology 

Telescope (VATT) освен всички други 

недостатъци, които има (лоши 

колони, попадения на високо 

енергетични частици, топлинен 

шум) е обсипано с тъмни петна, 

които са полени от гората, в 

която се намира обсерваторията. 

Калибровката има за цел да 

повиши яркостта на 

изображението там, където то е 

по-тъмно поради фактори 
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нямащи отношение със сигнала от астрономическия обект. 

4.3.5 Кадри за определяне на фокуса 

Правят се различни кадри на звезди с различна яркост и с различни настройки на фокуса 

за различни филтри. Така определяме 

оптимална стойност на фокуса (фиг.4.6).  

 

Фиг.4.6  

Пример за фокусиращ кадър състоящ се от 

седем експозиции. 

 

Понеже ние виждаме само светлината от 

звездите, но не и тяхната повърхност, при 

фокусиране се стремим образите им да са 

максимално резки, тоест те да заемат 

възможно най-малко пиксели. Това което 

обикновено ни пречи е турболенцията на 

атмосферата, оптичните аберации, както и 

локалното преекспониране  на звездата предизвикващо замъгляване (blurring). Големите 

огледални телескопи са чувствителни на температурни промени по отношение на фокуса. 

Колкото по-високо е увеличението, толкова по прецизно трябва да е неговото 

настройване. Телескопите с по-малка светлосила ( F/D > 12 ) са по-лесни за фокусиране. 

Това са най-вече рефрактори, но при тях се наблюдава хроматична аберация – разлагане 

на светлината и фокусирането на 

различните цветове в различни равнини, 

въпреки, че обектива обикновено е 

ахроматичен дублет (фиг.4.7). 

фиг.4.7 Изображение на звездата Сириус (α 

Canis Major). Снимка от авторът.  

Многократно увеличено изображение 

(оригинално 1600x1200 pix) получено с 

телескоп – рефрактор с обектив 

ахроматичен дублет. Вижда се син ореол 

около звездата дължащ се на факта, че 
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синята светлина не е на фокус – т.н. ахроматична аберация.  

Фокусът силно се влияе и от положението на обектът в полето. В краищата му е възможни 

появата на други оптични аберации като комата. 

4.3.6 Прилагане на калибровъчните кадри 

За обработката на астрономически изображения се използва специализирани 

компютърни програми (software) като Iris или интерактивния език за обработка на данни 

IDL. Изображенията се изваждат и осредняват, пиксел по пиксел. На фиг.4.8 е показана 

принципна схема на този процес 

фиг.4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 Фиг.4.9 Пример за изваждане на Dark Frame от реално изображение 

 

4.4 Масиви от CCD матрици (Mosaic) 

Големите телескопи имат широки полета, а от друга страна както вече споменахме в първа 

глава, CCD матриците са с ограничени размери. За да може пълноценно да се използват 
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широки полета се използват камери с няколко матрици подредени една до друга. 

Основният проблем при тях е леките различия в отделните матрици и разстоянието което 

остава между тях. Корекция на тези недостатъци се извършва чрез комбиниране на 

няколко кадъра на един и същ обект. На фиг.4.10 в ляво е показан Magellan/IMACS, масив 

от 4x2 широко форматни CCD матрици и изображение от него. В дясно е CFHT/Megacam, 

масив от 40 CCD матрици, Canada-France-Hawaii Telescope/2003. Тази камера позволява 

фотографиране на поле от 0,94 x 0,94 дъгови градуса. 
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5. Характеристики и изпитване на астрономическа CCD - камера 

SBIG STL-11000M  

5.1 CCD сензор KAI-11000M 

Астрономическата CCD камера SBIG STL-11000M, фокус на настоящата глава използва 

CCD сензор произведен от KODAK с търговското наименование KAI-11000M. Тази CCD 

матрица е с резолюция 4008 (H) x 2672 (V) тип Interline Transfer. Както вече отбелязахме 

в глава първа при този тип архитектура до всяка една колона има по една засенчена, 

която служи за временно съхраняване на данните при четене. За да може повече 

светлина да бъде събрана и за да се повиши квантовата ефективност в този случаи се 

използва покритие на чипа от микро лещи, които фокусират светлината върху 

пикселите (фиг.5.1). 

 

 

 

 

 

Основните технически характеристики на KAI-11000M са дадени в приложение 2.  

Това което е интересно да се отбележи е, че матрицата може да се чете както през 

един, така и през два изхода (output) фиг.5.2. 
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Използването на два изхода (video L и video R) удвоява скоростта на четене, като 

изображението се разделя на две части.  

5.1.1 Характеристики 

Едно важно свойство на матрицата е нейната честота на превключване на 

потенциалите на гейтовете (clock frequency) [Hz]. Както при микропроцесорите (CPU), 

така и тук по-голяма честота е по-висока скорост на пренос на данните. Зависимостите 

на кадрите в секунда (fps) и консумираната мощност от честотата за тази матрица са 

представени в приложение 3. 

На фиг.5.3 е представена зависимостта на квантовата ефективност от дължината на 

вълната λ [nm] при отчитане на антирефлекционното покритие и микро лещите.  

 

5.2 Астрономическа CCD - камера SBIG STL-11000M 

SBIG STL-11000M е камера от клас 2 за широкоъгълни наблюдения на дълбокото небе 

(wide field deep space imaging). Класа на една CCD камера е броят на лошите (повреден) 

колони. Тя е оборудвана с автоматична управление на воденето на телескопа 

(реализирано с две допълнителни CCD матрици) и 5 вградени филтъра, 

електромеханичен затвор, както и различни интерфейси за пренос на данни и картина. 

(като USB 1.1 и Analog RGB) позволяващи пренос до 425000 pix/s. Това позволява 

извличане (download) на цялата матрица за около 26 s. Система за управление на 

воденето още се нарича гидиранране. При снимане с дълги експозиции е особено 

важно движението на телескопа плавно да следва небесното тяло, за да не се изкриви 
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неговият образ. Камерата е оборудвана както с вътрешно гидиране използващо обект 

от полето на телескопа, така и външно (извън осово), което се прикрепя за търсача на 

телескопа. Самото водене се извършва от специализиран програмен продукт 

предоставен с камерата. Филтрите се използват за филтриране на светлината като 

пропускат сигнал с определена дължина на вълната λ. Така отношението на сигнала 

спрямо фона става достатъчно голямо за изследване на даденият обект за този обхват. 

 

 

Фиг.5.4  Астрономическа CCD - камера SBIG STL-11000M 

Основни спецификации (приложение 2) 

 4008 x 2672 pix 

 Размер на пиксела 9 x 9 µm 

 Full-Well Capacity: 50,000e- 

 Dark Current: 0.5e-/pixel/sec при 0° C 
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 Експозиция от 0.001 до 3600 секунди с 10 ms стъпка 

 16bit A/D преобразовател 

 A/D gain: 0.8e-/ADU 

 Охлаждане от -32° C до -50° C при допълнително използване на системата 

за водно охлаждане 

5.3 Методика на изпитване на CCD камера и резултати от SBIG STL-11000M 

Има три типа данни, които могат да бъдат получени с една CCD камера: добри, лоши и 

грозни. 

 Добрите данни на практика не съществуват, а по-скоро са това, към което се 

стремим. Те трябва да са линейни, да са разпределени гаусово и да имат еднакъв 

гейн за всеки пиксел. 

 Лошите данни са това, което не трябва да получаваме. Те трябва просто да бъдат 

изхвърлени. 

 Грозните данни са това, което излиза от едно реално CCD.  Те са почти линейни 

(виж 3.07), шумът не е напълно гаусов и пикселите не са еднакви. Всичко това 

може да се коригира с подходяща обработка на данните (data reduction) описана в 

глава 4. 

5.4 Анализ от екипа на университетската обсерватория на битовете на 

калибровъчни изображения от SBIG STL-11000M. Установяване повреда на 

А/D преобразователя (АЦП). 

Чрез кадър на плоско поле (flat filed) се прави проверка на състоянието на битовете. Те 

са 16 от разрядността на A/D преобразователя. За тази цел обработваме кадъра заснет 

с нашата камера, чрез изготвяне на процедура “bitstst” реализирана на IDL 

(Приложение 4). Това правим с цел проверка за заседнали битове и от там нарушаване 

на линейността на детектора. 
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На фиг.5.5 е показана хистограма на битовете на плоско поле за SBIG STL-11000M. На 

нея можем да забележим, че първите 10 бита имат колкото единици, толкова и нули 

(представени от права линия). Това се дължи на случайния сигнал на калибровъчният 

кадър. За по-високите битове се изчерпват данните и равновесието се нарушава, 

нещо, което добре се забелязва на хистограмата. Това изчерпване на данните се 

дължи на не използване на пълният капацитет на 16 битовият A/D преобразовател за 

присвояване на цифрова стойност, т.е. при по-висока експозиция той би могъл да 

представи по-големи стойности на съдържаните електрони във всеки един пиксел и да 

запълни и по-високите битове до момента в който ще настъпи препълване (виж 3.06).  

 

Фиг.5.5 Bitstst на плоско поле получена с SBIG STL-11000M. По абсцисата е номерът на 

съответния бит, а по ордината честотата на срещана на 1 (представена с прекъсната 

линия) и 0 (представена с непрекъсната линия). 

Същата обработка може да се направи и на един кадър на тъмно (Dark Frame). По този 

начин се установи, че с цифрово аналоговият преобразовател на камерата има 

проблем. Т.е. с камерата е повредена и се нуждае от смяна на АЦП. На фиг.5.6 (б) се 

забелязва съществена разлика между броя на нулите и единиците между четвъртият и 

седмият бит. 
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5.5 Смяната на АЦП на SBIG STL-11000M 

АЦП AD9826 е произведен от Analog Devices (Приложение 5). Неговата смяна се 

извърши малко преди завършването на тази дипломна работа. Приложение 6 показва 

кадри от разглобяването на камерата.  
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След ремонта се правят два кадъра на тъмно от по 300 s, за да се изпита новият А/D 

преобразовател. Един при 15 градуса и друг при 20 градуса. От хистограмите им 

(фиг.5.8 а, б ,в) може да се забележи, че топлинният шум при 20 о C е по-висок 

(нормално се удвоява на около 7 о C).  Това е показва, че смененият АЦП работи добре. 

а. Хистограма на броя на стойности (ADU) в кадър на тъмно при 15 о C.   

 

Вторичният пик се дължи на двете лоши колони. 

б. Bitstst при 15 о C 
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в.  Хистограма при 20 о C 

 

г. Bitstst при 20 о C. Броят на „1” и „0” е равен в повече битове поради внесеният 

топлинен шум в сигнала 

 



Приложение 1 - Снимки от авторът 

фиг.1 
 
Кометата McNaught  C2006/P1. Далекоглед 
25x10, фотоапарат с CCD сензор 1600 x 1200. 
Автор Т.Йосифов. 
 
На снимката се вижда как образът на 
опашката на кометата се губи в топлинния 
шум внесен от детекторът. При 
любителските апарати той най-често се 
загрява от разположеният зад него TFT 
дисплей. 

 

 

 

 

фиг.2 

Сатурн, телескоп D60, f/12, афокална 
проекция 35x, фотоапарат с CCD сензор 
1600x1200. Автор Т.Йосифов. 
 
На тази снимка, чрез повишаване на 

яркостта се вижда приносът на топленият 

шум за общия шум и неговото 

разпределение по кадъра. Причината е 

липсата на охлаждане, малките размери на 

чипа и наличието на топлинен градиент 

причинен от електрониката му. В горната 

част на изображението, той е видимо по-

висок. Това на практика е долната част на 

матрицата поради обръщането на 

образите от обективът. Светлия кръг е 

фона на небето. Забелязват се и офсетни 

(bias) структури. 

фиг.3 

Това не са звезди! Изображението на 

Луната показано тук е с многократно 

повишен контраст, за да може да се 

визуализира добре при отпечатване. 

Многобройните разноцветни точки са 

всъщност лоши пиксели (bad или hot pixels). 



Приложение 2 

Технически характеристики на CCD матрицата KAI-11000M 



Приложение 3 

Зависимост на честотата на пикселите от кадрите в секунда (fps) и консумираната 

мощност. 
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Приложение 4 

Програмен код на процедурата “bitstst” реализирана на IDL (написан от 

ръководителят на дипломната работа) 

; IDL Version 6.3, Microsoft Windows (Win32 x86 m32) 

; Restore procedure described in 

; 

; "CCD Data: The Good, The Bad, and The Ugly" 

; by 

; Massey Ph.and Jacoby, G. H. 

; in 

; "Astronomical CCD observing and reduction techniques", ed. by Steve B. Howell. 

; Published 1992 Astronomical Society of the Pacific, vol. 23, San Francisco, CA. 

; ISBN 0-937707-42-4, p. 240. (1992ASPC...23..240M) 

; 

; see their fig 4. 

 

cd,'G:\SkyWatcher\SBIG STL-11000M\2007-06-02\IDL' 

namef=[ 'f3','f4','f5','f6' ] ; normal flats are: f3,f4,f5 and f6 

namep=[ '05','10','20','30' ] ; defect flats are: 0.005,0.010,0.020 and 0.030 sec 

namef='flat-'+namef 

namep='p0'+namep 

name=namef(3) 

im=READFITS(name+'.fits') 

PRINT,name+'.fits' 

naxis1=4008 & naxis2=2672 

 

PRINT, MIN(im),MAX(im),MEAN(im) 

PRINT 

 

WINDOW,0,xsiz=800,ysiz=500 

PLOTHIST,im,x,y,bin=2,xrange=[1,2L^16-1],xstyle=1,xtitle='ADUs',$ 

  ytitle='Density',title=name+'.fits',/XLOG 

 

jp=TVRD() 

WRITE_JPEG,name+'.jpg',255-jp 

 

PRINT,'     bit    total       1s          0s' 

PRINT 

 

imb=BYTARR( 16,N_ELEMENTS(im) ) 

units=LONARR(16) & zeros=units 

for i=0,15 do begin $ 

  imb(15-i,*)=(im AND 2L^i)/2L^i               & $ ;  perform the conversion 

  units(i)=LONG( TOTAL( imb(15-i,*) ) )        & $ 

  zeros(i)=LONG( N_ELEMENTS(im) )-units(i)     & $ 

  PRINT, i, N_ELEMENTS(im), units(i), zeros(i) & $ 

end 

; HELP,im,imb 

; IM              UINT      = Array[4008, 2672] 

; IMB             BYTE      = Array[16, 10709376] 

 

WINDOW,1,xsiz=800,ysiz=500 

PLOT,INDGEN(16),units,THICK=2, $ 

  YRANGE=[0,N_ELEMENTS(im)], subtitle='0 - dotted, 1 - solid', $ 

  psym=10,xtitle='Bit number',ytitle='Frequency',title='Bit histogram: '+name+'.fits' 

OPLOT,INDGEN(16)+.1,zeros,psym=10,LINESTYLE=1,THICK=2 

jp=TVRD() 

WRITE_JPEG,name+'-bit.jpg',255-jp 

 

STOP 

============================================ 

RESULTS: 

NORMAL IMAGES: 
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     flat-f3.fits 

     min    max       mean  (ADUs) 

 

      53    5756      3033.39 

 

     bit    total        1's         0's 

 

       0    10709376     5354252     5355124 

       1    10709376     5354054     5355322 

       2    10709376     5355861     5353515 

       3    10709376     5355155     5354221 

       4    10709376     5354666     5354710 

       5    10709376     5357525     5351851 

       6    10709376     5357197     5352179 

       7    10709376     5363262     5346114 

       8    10709376     5281477     5427899 

       9    10709376     5352029     5357347 

      10    10709376     4979592     5729784 

      11    10709376    10706796        2580 

      12    10709376           9    10709367 

      13    10709376           0    10709376 

      14    10709376           0    10709376 

      15    10709376           0    10709376 

 

     flat-f4.fits 

     min    max       mean  (ADUs) 

 

      54    6934      3681.35 

 

     bit    total        1's         0's 

 

       0    10709376     5355061     5354315 

       1    10709376     5355855     5353521 

       2    10709376     5356843     5352533 

       3    10709376     5355258     5354118 

       4    10709376     5354894     5354482 

       5    10709376     5355560     5353816 

       6    10709376     5358161     5351215 

       7    10709376     5359121     5350255 

       8    10709376     5234256     5475120 

       9    10709376     5327445     5381931 

      10    10709376     8144172     2565204 

      11    10709376     8888756     1820620 

      12    10709376     1818189     8891187 

      13    10709376           0    10709376 

      14    10709376           0    10709376 

      15    10709376           0    10709376 

 

     flat-f5.fits 

 

     min    max       mean  (ADUs) 

 

     109    22651     17788.3 

 

     bit    total        1's         0's 

 

       0    10709376     5353724     5355652 

       1    10709376     5354000     5355376 

       2    10709376     5353964     5355412 

       3    10709376     5354640     5354736 

       4    10709376     5354332     5355044 

       5    10709376     5354079     5355297 

       6    10709376     5356115     5353261 

       7    10709376     5359881     5349495 

       8    10709376     5351925     5357451 

       9    10709376     5324270     5385106 
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      10    10709376     5376861     5332515 

      11    10709376     5508151     5201225 

      12    10709376     3780469     6928907 

      13    10709376     2765441     7943935 

      14    10709376     7941507     2767869 

      15    10709376           0    10709376 

 

     flat-f6.fits 

 

     min    max       mean  (ADUs) 

 

      68    19892     5632.56 

 

     bit    total        1's         0's 

 

       0    10709376     5355869     5353507 

       1    10709376     5354752     5354624 

       2    10709376     5356500     5352876 

       3    10709376     5354458     5354918 

       4    10709376     5354931     5354445 

       5    10709376     5352761     5356615 

       6    10709376     5361391     5347985 

       7    10709376     5355885     5353491 

       8    10709376     5273684     5435692 

       9    10709376     5545762     5163614 

      10    10709376     5905831     4803545 

      11    10709376     2421301     8288075 

      12    10709376    10683419       25957 

      13    10709376           1    10709375 

      14    10709376           2    10709374 

      15    10709376           0    10709376 

 

DEFECT IMAGES: 

 

     p005.fits (.005 s exposure) 

 

     min    max       mean  (ADUs) 

 

       0    36833     25666.2 

 

     bit    total        1's         0's 

 

       0    10709376     5054855     5654521 

       1    10709376     5058077     5651299 

       2    10709376     5055874     5653502 

       3    10709376     5053103     5656273 

       4    10709376     3000312     7709064 

       5    10709376     7505212     3204164 

       6    10709376    10111431      597945 

       7    10709376     5040977     5668399 

       8    10709376     5025658     5683718 

       9    10709376     5019171     5690205 

      10    10709376     4828226     5881150 

      11    10709376     4599277     6110099 

      12    10709376     2500222     8209154 

      13    10709376     2500222     8209154 

      14    10709376     2500222     8209154 

      15    10709376     5594061     5115315 

 

     p010.fits (.010 s exposure) 

 

     min    max       mean  (ADUs) 

 

       0    36839     32606.5 

 

     bit    total        1's         0's 
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       0    10709376     5281603     5427773 

       1    10709376     5280983     5428393 

       2    10709376     5281512     5427864 

       3    10709376     5276787     5432589 

       4    10709376     2990714     7718662 

       5    10709376     8622937     2086439 

       6    10709376    10561200      148176 

       7    10709376     5217763     5491613 

       8    10709376     5709270     5000106 

       9    10709376     6730959     3978417 

      10    10709376     3413310     7296066 

      11    10709376     6752677     3956699 

      12    10709376     1388738     9320638 

      13    10709376     1388738     9320638 

      14    10709376     1388738     9320638 

      15    10709376     8709660     1999716 

 

     p020.fits (.020 s exposure) 

 

     min    max       mean  (ADUs) 

 

       0    36848     35342.2 

 

     bit    total        1's         0's 

 

       0    10709376     5351479     5357897 

       1    10709376     5351348     5358028 

       2    10709376     5348271     5361105 

       3    10709376     5349624     5359752 

       4    10709376     2717238     7992138 

       5    10709376    10480537      228839 

       6    10709376    10700730        8646 

       7    10709376     5580201     5129175 

       8    10709376     7875819     2833557 

       9    10709376     9001090     1708286 

      10    10709376     1603433     9105943 

      11    10709376    10284771      424605 

      12    10709376      153090    10556286 

      13    10709376      153090    10556286 

      14    10709376      153090    10556286 

      15    10709376    10464952      244424 

 

     p030.fits (.030 s exposure) 

     min    max       mean  (ADUs) 

 

        0   36846     35620.6 

 

     bit    total        1's         0's 

 

       0    10709376     5355782     5353594 

       1    10709376     5356521     5352855 

       2    10709376     5354274     5355102 

       3    10709376     5358183     5351193 

       4    10709376     2705329     8004047 

       5    10709376    10550237      159139 

       6    10709376    10709375           1 

       7    10709376     5395025     5314351 

       8    10709376     7519133     3190243 

       9    10709376     9639195     1070181 

      10    10709376      910292     9799084 

      11    10709376    10409400      299976 

      12    10709376       78204    10631172 

      13    10709376       78204    10631172 

      14    10709376       78204    10631172 

      15    10709376    10628773       80603 

 

SEE CORRESPONDING HISTOGRAMS ! 



Приложение 5 - AD9826 

 

 



Приложение 6 – Кадри от разглобяването на SBIC STL-11000M 

 

 

 



Приложение 7 - практическата обработка на астрономически CCD 

изображения 

 
 

Как се обработват изображенията от CCD камерите? Как се изчистват различните 
сигнали, внесени от детектора? Как от грозните данни се извличат добрите, които 
виждаме по кориците на списанията? Всичко това е магията на CCD астрономията. 
 
Все пак изображенията от CCD камерите не бива да бъдат смятани за перфектни. При 
големи експозиции дефектите на техните детектори и шума на електрониката стават 
забележими. Това ще покажем в един конкретен пример на изображение на галактиката 
NGC 6946 , което е получено с двуметровия „Ричи – Кретиен” телескоп на Националната 
Астрономическа Обсерватория – Рожен и CCD камера 1340 x 1300 пиксела. Камерата 
има поле (5’x 5’) и са използвани експозиции от порядъка на 10s. 
 

 
CCD камерата на 2 м телескоп на НАО Рожен 
 

За обработката на астрономически изображения се използват специализирани програми 
като „Iris” (http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm) и „CCDОps” 
(http://www.sbig.com/sbwhtmls/softpbod.htm), както и програмния език IDL (interactive data 
language: http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/home.html). 
 
Обработката ще извършим с Iris, следвайки следната схема: 



 
 
Астрономическите изображения се съхраняват във файлов формат *.FITS (Flexible Image 
Transport System). Това е стандартният формат, разработен през осемдесетте от NASA и 
IAU за астрономически данни (http://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/heasarc/fits.html).Той е 
черно и бяло изображение с нюанси на сивото от 8 до 64 бита (grayscale). Силата на този 
формат е неговият хедър, в който се съдържа разнообразна информация за обекта и 
инструмента.  
 
Снимат се кадри в няколко филтъра, като целта им е да пропуснат сигнал от обекта с 
определена дължина на вълната λ , за която имаме определено отношението на сигнала 
спрямо небесния фон. Този метод ни разкрива различни детайли, които няма как да 
бъдат видяни при наблюдение в целия спектър. Филтрите биват различни. На роженския 
телескоп те са U,B,V,R и I за различни обхвати.  
 

 
 
Започваме със заснемаме и подготвяме калибровъчните кадри: кадър на тъмно (dark 
frame), кадър на плоското поле (flat field) и офсет (bias). Заснемат се няколко кадъра, 
които се осредняват чрез вградена функция в Iris. Това се прави за намали внасянето на 



допълнителен статистически топлинен шум от калибровъчните кадри. За bias 
комбинираме 15 кадъра, всеки от които е наименуван bias_[номер].FIT. Той не зависи от 
инструмента, а само от детектора и неговата електроника. Прави се при затворен затвор. 
По подразбиране Iris работи в C:/.  
 

 
 

 
 



 
Bias кадър  

 
За flat използваме изображение на небето в полумрак. Недостатък на този метод са 
звездите, попаднали в полето, които в резултата на обработката дават тъмни петна по 
крайното изображение. Т.е методът ги припознава като по-светли области от полето на 
детектора, които трябва да се коригират в астрономическото изображение. 
 



 
Flat кадър 

 
На flat кадъра за инфрачервен „I” (infrared) филтър ясно се вижда разпределението на 
интензитета на светлината, регистриран от детектора. Целта на калибровката е 
централните части да бъдат затъмнени, а периферните осветени, така че това поле 
наистина да стане плоско. Структурите, които виждаме, се дължат на интерференция на 
инфрачервената светлина в силиция при осветените отзад CCD матрици и са характерни 
само за този филтър. 
 
За всяко едно полученото изображение (science frame) във всеки филтър трябва да се 
извади dark frame и полученото изображение да се раздели на flat field, от който 
предварително сме извадили bias frame. В нашия случай dark frame не ни трябва, тъй 
като камерата се охлажда с течен азот и електроните генерирани от топлинното 
движение на атомите са пренебрежимо малко. 
 
С flat_i1.fit сме означили flat field за „I”филтър, а с bias2RC.fit- съответната bias 
комбинирания от 15-те кадъра чрез функцията remove offset от меню processing. Така 
събираме почти целия сигнал внесен от инструмента в един калибровъчен кадър. 



 

 
 
Топленият шум  може да се премахне с голям брой кадри. Така поради неговото случайно 
разпределение, колебанията в стойностите (нюансите) на пикселите се компенсират чрез 
осредняването им. 
След това с функцията “divide by flat-field” от същото меню се разделя астрономическото 
изображение на модифицирания flat-bias.  
 

 
 

 
 
Заснели сме централната част на спиралната галактика NGC 6946 “The Fireworks Galaxy” 
от тип Sc в Цефей. Тя е открита е от William Herschel през 1798г. Нейните физически 
характеристики са: 
 
-ректасцензия 20 : 34.8 (h:m) 
-деклинация +60 : 09 (deg:m) 
-разстояние 10,000 (kly) 
-интегрална звездна величина 8.9 (mag) 
-видими размери 11 x 10 (arc min) 
 
И така от суровото изображение ngc6946_i1.fit, 



 
NGC 9646 сурово изображение в „I” филтър   

 
получаваме ngc9646_i_final11.fit 



 
NGC 9646 през 2 м телескоп на НАО Рожен, заснета от Стефан Стефанов, Владимир 
Божилов, Светла Цветкова и Тихомир Йосифов, студенти във Физически факултет на 
Софийски университет "Св. Климент Охридски". 

 
На така обработеното изображение в инфрачервената област се вижда останалият 
офсет, топлинен шум, тъмните петна от звездите на flat кадъра, както и струпвания от 
лоши (bad) пиксели, внесени от bias кадъра. В този случай те могат да бъдат премахнати 
чрез dark frame. 
 
Извършените до тук дейности се правят за всеки филтър, в който сме снимали и крайните 
изображения се обединяват. За тази цел воденето на телескопа трябва де е безупречно, 
за да не се налага да се наместват изображенията. 
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