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ÚVOD 

 

Když byl v roce 1969 vynalezen v Bellových laboratořích CCD čip, asi ani 

jeho tvůrci, kteří jej dle jejich slov zkonstruovali za několik okamžiků, nedoufali, 

že toto zařízení za pár desítek let nekompromisně dobude svět. [1] Dnes si bez 

této elektrické součástky život nedokážeme ani představit. Používáme ji 

ve fotoaparátech, skenerech, čtečkách čárových kódů, vědci pomocí ní hledají 

planety mimo Sluneční soustavu a zároveň zkoumají děje na úrovni atomů.  

CCD je bezpochyby mocný prostředek k vnímání a zkoumání světa kolem 

nás, který stojí za nespočtem vědeckých objevů. Nicméně s kráčejícím pokrokem 

máme tendenci tento snímač obrazové informace hnát do čím dál větších 

extrémů, snažíce se zaznamenat čím dál menší světelné signály, a mnohdy 

zapomínáme na jeho limity. Snímaný obraz je vždy zatížen různými typy šumů, 

které jsou způsobeny například tepelným uvolňováním elektronů v buňkách 

CCD čipu, nebo vyčítáním signálu. Tyto šumy jsou při běžném používání CCD 

prakticky nepostřehnutelné, jejich vliv se ale projeví při zkoumání velmi malých 

světelných toků. 

Velikost některých typů šumů jsme schopni snížit například chlazením 

CCD, úpravou dat pomocí takzvaných kalibračních snímků nebo vhodnou 

délkou expozice, což ale mnohdy vede i ke ztrátě části signálu způsobené 

změnami v citlivosti snímače nebo nepřesnostmi v kalibračních snímcích. Jiné 

šumy jsou ale v principu neodstranitelné a s jejich projevy musíme při měřeních 

slabých signálů počítat. 

Tato bakalářská práce se snaží o co nejkompletnější popis šumů 

zatěžujících CCD, zkoumá závislosti jejich velikostí na různých parametrech 

měření a snaží se najít nejoptimálnější nastavení pro studium malých 

světelných toků.  Měření v této bakalářské práci uvedená byla provedena 

pomocí CCD kamery DU420A-OE a spektrografu SR303i-A zakoupených v létě 

roku 2014 do laboratoře OptoSpintroniky Matematicko-fyzikální fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. 
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KAPITOLA 1 

Technologie CCD detektorů 

 

Tato kapitola poskytuje základní seznámení se všeobecnými principy 

CCD detektorů, zabývá se kvalifikací šumů, které ovlivňují použití CCD 

ve spektroskopii a snaží se popsat spojitost mezi jednotlivými typy šumů a 

fyzikálními principy, díky nimž vznikají. 

 

1.1 Princip CCD detekce 

 

Detekce záření pomocí CCD (Charge-Coupled Device)[1] je založena 

na fotoefektu. Samotný CCD čip je tvořen polovodičovou destičkou, na níž je 

pomocí záporných potenciálových valů a elektrod vytvořena síť potenciálových 

jam. Při dopadu záření na plochu detektoru dochází k excitaci elektronů z atomů 

polovodiče, některé z těchto elektronů jsou díky vnitřnímu fotoefektu uvolněny 

z atomů a stávají se vodivostními. Takto uvolněné elektrony jsou ale drženy 

v potenciálových jamách, jelikož záporné potenciálové valy jim neumožňují 

pohyb po povrchu polovodiče. Tento princip umožňuje akumulaci elektronů 

v jamách, přičemž velikost takto zachyceného náboje závisí především 

na intenzitě dopadajícího záření a expoziční době. 

Po ukončení expozice je náboj akumulovaný v jednotlivých jamách 

pomocí systému kladných elektrod postupně přesouván z jedné jámy do vedlejší 

v rámci jednotlivých sloupců potenciálových jam, tak dochází k posunu skupin 

elektronů k jednomu okraji detektoru. Zde se nachází výstupní zesilovač, 

převádějící náboj elektronů na napětí, jehož velikost pro každou jámu je 

následně změřena a pomocí A/D převodníku je jí přiřazena odpovídající číselná 

hodnota. Z takto získané číselné matice je v počítači vytvořen datový soubor 

reprezentující snímaný obraz, jehož nejmenší obrazovou jednotkou je pixel, 

který formálně odpovídá jedné potenciálové jámě na CCD. [2] 
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Křemíkové CCD čipy jsou schopny detekovat světlo v intervalu vlnových 

délek přibližně od 200 nm do 1100 nm. Dnes již v naprosté většině aplikací 

nahradili klasické fotografické filmy a to především díky jejich vysoké kvantové 

účinnosti, která dosahuje hodnot kolem 90 %, přičemž účinnost běžných 

analogových filmů se pohybuje pod hranicí 5 %.[1] Další výhodou je poměrně 

velká linearita CCD detektorů, tedy lineární závislost mezi velikostí dopadajícího 

světelného toku a měřeným výstupním signálem. Jednou z hlavních předností 

pro využití CCD ve vědeckých aplikacích je jejich komunikace s počítačem, což 

umožňuje velice rychlé zpracování dat, přesné určení velikostí světelných toků 

dopadajících na jednotlivé pixely, ale i možnost programovatelných měření.  

 

Slučování pixelů (Binning) 

 

Slučování pixelů, častěji označované anglickým výrazem binning, je 

jednou z velmi často využívaných vlastností CCD čipů při astronomických a 

spektroskopických měřeních. Jedná se o schopnost slučování signálů z několika 

sousedních pixelů při vyčítání, v důsledku čehož se sice snižuje rozlišení 

samotné CCD kamery, ale zato se výrazně zvyšuje citlivost čipu. Například při 

biningu 2x2, tedy když představuje každý bod výsledného obrazu součet signálu 

ze čtyř pixelů, je zjevně získaný signál 4x větší. Slučování je tedy účinné použít, 

když pixely samotného CCD čipu jsou mnohem menší než úhlový rozměr 

pozorovaného objektu. V takovém případě nejen zvětšíme citlivost, ale dojde 

i k zrychlení digitalizace a zmenšení objemu dat, aniž by bylo omezeno úhlové 

rozlišení. [3] 

V případě zapojení CCD kamery za spektrometr, kdy jsou výstupem 

vertikální pruhy odpovídající jednotlivým spektrálním čarám, je velice vhodné 

použití sjednocení pixelů do vertikálních řad (tzv. full vertical binning). 

Výsledkem měření je pak závislost velikosti signálu z jednotlivých sloupců 

pixelů na jejich horizontální poloze, která je snadno ztotožnitelná s vlnovou 

délkou spektrometrem rozkládaného světla. V případě CCD kamery použité 

v této bakalářské práci, jež má rozlišení 1024x256 pixelů, dojde zjevně 

při použití úplného vertikálního binningu k dvě stě padesáti šesti násobnému 

zesílení signálu.  
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1.2 Šumy ovlivňující detekci pomocí CCD 

 

Tato kapitola se věnuje základnímu popisu třech hlavních typů šumů, jež 

ovlivňují přesnost detekce světla pomocí CCD. Zabývá se také jejich 

rozlišitelností a možností odstranění, nebo alespoň zeslabení, jejich vlivu 

na přesnost výsledných dat. 

 

Temný šum (Dark noise)  

 

Elektrony nemusejí být v pixelech CCD detektoru generovány jen 

dopadem fotonu, ale mohou se generovat i náhodně v závislosti na teplotě, 

velikosti pixelu, či technologii výroby CCD. Tepelný šum je tvořen právě 

takovými elektrony uvolněnými v jednotlivých pixelech v důsledku tepelných 

kmitů mřížky polovodiče. Teplotní závislost počtu takto uvolněných elektronů 

popisuje, stejně jako tepelnou závislost rychlosti chemických reakcí, Arrheniova 

rovnice, která je dána vztahem 

 

𝑘 =  𝑍. 𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸𝑎

𝑅𝑇
)       (1) 

 

kde k je rychlostní konstanta, Z je frekvenční faktor, Ea je aktivační energie, R je 

molární plynová konstanta a T je termodynamická teplota.[4]  

 

Ze vztahu daného rovnicí (1) je patrné, že rychlostní konstanta, tedy 

i počet tepelných elektronů, se snižuje s klesající teplotou. Velikost temného 

šumu je tedy velice účinně snižována pomocí chlazení CCD čipu, které je 

v sériově vyráběných CCD kamerách realizováno různými způsoby, od použití 

obyčejného ventilátoru, až po chlazení tekutým dusíkem. V případě CCD kamery 

použité v této bakalářské práci byl detektor chlazen pomocí Peltierova článku, 

který využívá ke své činnosti termoelektrického jevu. Při laboratorní teplotě 

umožňuje tato konkrétní kamera chladit svůj CCD čip až na -98°C.[7] 
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Velikost temného proudu navíc roste s rostoucí délkou expozice a je 

pro každý pixel CCD čipu obecně různá, což je dáno strukturou krystalické 

mřížky polovodiče v jednotlivých buňkách snímače. Na každém CCD čipu 

existuje několik tzv. horkých pixelů tedy buněk, které jsou na tepelný šum 

náchylnější než většina pixelů snímače. Při vyšších teplotách a delších 

expozicích může tedy dojít k tepelnému nasycení těchto pixelů, a nejen jich, což 

znamená, že je pixel plně nasycen tepelnými elektrony a nedokáže již 

zpracovávat elektrony signálu.  

Výhodou tepelného šumu je ale právě jeho deterministická závislost 

na teplotě, expozici a konkrétním pixelu snímače. Tepelný šum lze tedy 

ze snímku signálu odstranit odečtením tzv. dark frame, tedy korekčního snímku 

pořízeného se zavřenou závěrkou za stejné teploty, expozice a dalších čtecích 

parametrů, jako byl pořízen snímek signálu. Tepelný šum je tedy možné 

ze signálu skoro úplně odstranit. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1. Vliv použití binningu 2x2 na poměr signál/šum, převzato z [5] 

 

 

Vliv tepelného šumu lze také velice účinně snížit pomocí binningu, kdy 

dle kapitoly 1.1, dochází například při použití binningu 2x2 k čtyř násobnému 

zvětšení signálu, ale velikost tepelného šumu zde s počtem sjednocených pixelů 

neroste lineárně, nýbrž se sčítají příspěvky šumu od jednotlivých buněk. 

V konečném důsledku jsou pixely více náchylné na tepelný šum kompenzovány 

méně náchylnými sousedními pixely a dochází ke zvýšení poměru signál/šum, 

viz obrázek 1. [5] 
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Čtecí šum (Readout noise)  

 

Čtecí šum je souhrnné označení pro všechny elektronické zdroje šumu 

CCD detektoru, které se také promítají do hodnot měřeného signálu. Jedná se 

o chyby v kvantifikaci elektronického signálu na CCD a v přenosu dat z kamery 

do počítače.  Hlavní složka čtecího šumu pochází z výstupního zesilovače, který 

převádí náboj elektronů zachycených v potenciálových jamách na napětí 

vstupující do A/D převodníku. Tento šum se tedy projeví jen při vyčítání CCD 

čipu, je tedy nezávislí na expozici a závisí pouze na velikosti čtecích 

parametrů.[5] 

 

Při nastavení snímání signálu můžeme zadat hodnoty následujících třech čtecích 

parametrů:  

 

Horizontální čtecí rychlost (Readout Rate); Rychlost vyčítání pixelů 

z horizontálního podélného registru, udává se v kHz. Vyšší rychlost 

umožňuje rychlejší snímací frekvenci, pomalejší vyčítání pak znamená 

menší šum. 

 

Vertikální rychlost posuvu pixelů (Shift Speed); Rychlost vertikálního 

posunu elektronů z jednotlivých potenciálových jam k dolnímu okraji 

CCD čipu, kde se nachází výstupní zesilovač. Udává se jako čas v μs, 

za který dojdou elektrony ze všech buněk ve sloupci do výstupního 

zesilovače, tedy nižší čas udává vyšší rychlost.  

 

Předzesílení (Pre-Amplifier); Udává se jako poměr zesílení signálu 

na předzesilovači. Zde použitá CCD kamera umožňuje pouze dvě hodnoty 

předzesílení a to 1x a 1,7x. [6] 

 

Velikosti čtecího šumu, vyjádřené počtem náhodně uvolněných 

elektronů, v závislosti na horizontální čtecí rychlosti a předzesílení jsou 

pro použitou kameru dány výrobcem, viz tabulka 1.  Z této tabulky je také 

patrné, že na daných čtecích parametrech je závislá i citlivost CCD kamery, tedy 
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množství fotoexcitovaných elektronů potřebných ke generaci jednoho impulzu 

zaznamenaného počítačem. Z čehož plyne, že při volbě vyčítacích parametrů 

musíme vždy uvážit charakter konkrétního měření a nemůžeme jen volit 

konfiguraci s nejnižším šumem. 

Čtecí šum je na rozdíl od temného zcela náhodný, a tedy je z naměřených 

dat prakticky neodstranitelný. Jak je ale patrné z tabulky 1, tak dosahuje 

poměrně malých hodnot, proto je ve většině měření zcela zanedbatelný. Jeho 

vliv ale musíme uvažovat při měření slabých signálů. 

 

Readout rate 
[kHz] 

(vše 16 bit) 

Pre-Amplifier Citlivost CCD 
[elektron/impulz] 

Jeden pixel 
[elektron šumu] 

Plný vertikální binning 
[elektron šumu] 

     

100 1,0x 16,6 14,3 15,8 

100 1,7x 9,9 9,4 12,8 

50 1,0x 4,2 4,8 9,8 

50 1,7x 2,6 4,0 9,0 

33 1,0x 2,4 3,9 9,4 
     

 

Tabulka 1. Velikosti citlivosti a čtecího šumu udané výrobcem, převzato z [7] 

 

 

Fotonový šum (Photon noise)  

 

Principem CCD čipu je převod fotonů dopadajících na vrstvu polovodiče 

na fotoelektrony, jak bylo podrobněji popsáno v kapitole 1.1. Fotonový šum je 

způsoben přirozeným kolísáním v dopadajícím světelném toku na povrch 

detektoru. Počet fotoelektronů zachycených jednotlivými buňkami CCD pak 

vykazuje Poissonovo rozdělení, z jehož vlastností plyne, že velikost fotonového 

šumu je závislá na druhé odmocnině počtu dopadajících fotonů. Tento šum je 

způsoben fyzikálními vlastnostmi záření a nemůže být eliminován konstrukci 

CCD čipu. [5] 
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KAPITOLA 2 

Charakteristiky CCD detektoru 

 

V této kapitole jsou shrnuty výsledky měření charakteristik CCD 

detektoru, jsou zde uvedeny změřené závislosti temného a čtecího šumu 

na různých parametrech, jako je teplota, délka expozice, nebo čtecí parametry. 

Grafy v této kapitole uvedené byly vykresleny pomocí programu Origin 7 a 

parametry závislostí jimi proloženými byly určeny pomocí metody nejmenších 

čtverců. Pokud není uvedeno jinak, byla všechna data měřena v režimu plného 

vertikálního binningu.  

 

2.1 Linearita CCD snímače 

 

CCD snímače se obecně oproti jiným světlo detekujícím prvkům 

vyznačují velkou linearitou, tedy lineární závislostí mezi intenzitou dopadajícího 

světla a počtem impulzů na výstupu kamery. [2] Maximální velikost intenzity 

dopadajícího světla, kterou je kamera schopna detekovat, aniž by docházelo 

saturaci, je dána  A/D převodníkem. Pro tuto konkrétní kameru je saturační 

signál dán výrobcem jako 437303 elektron/pixel. [7] Po překročení saturačního 

signálu je již analogový převodník přesycen a dává na výstupu stále konstantní 

počet impulzů bez ohledu na intenzitu na CCD čip dopadajícího záření. Obecně 

ale dochází k odklonu závislosti počtu impulzů na intenzitě dopadajícího světla 

od lineární závislosti už pro hodnoty signálu nižší.  

 
     

Shift speed 16,25 μs  Režim snímání akumulace 30 snímků 

Readout rate 33 kHz  Expozice snímku 0,1 s 

Pre-Amplifier 1 x  Odečtené pozadí ano 

Teplota CCD -90°C  Odečtený temný proud ano 
     

 

Tabulka 2. Nastavení CCD kamery pro měření linearity 
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Pro měření linearity byla sestavena aparatura dle schématu zobrazeného 

obrázkem 2, kde byla měněna intenzita nelineárním krystalem generované 

druhé harmonické vlny. Byl měřen počet generovaných impulzů pro záření 

o vlnové délce λ = 410 nm dopadajícího do optického vlákna připojeného 

ke spektrografu v závislosti na výkonu detekovaném křemíkovým detektorem 

při nastavení shrnutém tabulkou 2. Výsledky měření linearity CCD detektoru 

shrnuje tabulka 3 a obrázky 3 a 4, přičemž výsledné velikosti signálu byly 

děleny faktorem 30, aby výsledné hodnoty odpovídaly režimu snímání 

jednotlivých snímků bez použití akumulace.  

Z obrázků 3 a 4 je jasně patrné, že po dosažení signálu přibližně 

64000 impulzů dojde k saturaci A/D převodníku. Pod touto hodnotou je měřený 

signále velice dobře lineární. 

 

 

 

 
Obrázek 2. Schéma aparatury použité pro měření charakteristik CCD 

detektoru; 1 - spojná čočka 10 dioptrií; 2 - BBO, nelineární krystal;                         
3 - SP 700 nm, filtr propouštějící kratší vlnové délky než 700 nm; 4 - BP 410 nm, 

interferenční filtr propouštějící záření o vlnové délce 410 nm s pološířkou         
10 nm; 5 - dělič svazku, odrazí se  ̴10%; 6 - ND, soustava šedých filtrů;                  

7 - BP 400 nm, interferenční filtr propouštějící záření o vlnové délce 400 nm 
s pološířkou 70 nm 
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Výkon záření 
[mW] 

Signál 
[10

3
 impulz]  

Výkon záření 
[mW] 

Signál 
[10

3
 impulz] 

 Výkon záření 
[mW] 

Signál 
[10

3
 impulz] 

      

0,017 0,005  1,80 3,659  9,60 24,839 

0,05 0,047  1,60 3,111  11,20 29,298 

0,10 0,106  1,76 3,527  12,80 35,076 

0,20 0,227  1,92 3,853  14,40 38,496 

0,40 0,520  2,08 4,128  16,00 44,252 

0,60 0,848  2,24 4,316  17,60 50,299 

0,80 1,137  2,40 4,613  19,20 56,327 

1,00 1,516  3,20 6,814  20,80 62,650 

1,20 1,882  4,80 10,774  22,40 64,736 

1,40 2,418  6,40 15,486  24,00 64,787 

1,60 2,969  8,00 20,086  ─ ─ 
        

 

Tabulka 3. Výsledky měření linearity CCD detektoru 

 

 

 

 

Obrázek 3. Závislost velikosti signálu na výkonu dopadajícího záření na 
křemíkový detektor 
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Obrázek 4. Závislost velikosti signálu na výkonu dopadajícího záření na 
křemíkový detektor v logaritmické škále 
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2.2 Temný šum 

 

Expoziční závislost temného šumu 

  

Byl měřen signál při zavřené mechanické závěrce CCD kamery, který byl 

akumulován po dobu sedmi různých expozic z intervalu 0,1-10 s při nastavení 

shrnutém tabulkou 4. Pro každou expozici bylo provedeno deset měření. 

Od naměřených křivek průběhů signálů bylo vždy odečteno pozadí, dané jako 

průměr všech hodnot, pak byla určena velikost šumu jako odmocnina 

z průměru kvadrátů křivek s odečteným pozadím.  Výsledky měření shrnuje 

tabulka 5 a obrázek 5. 

 

 
  

Shift speed 16,25 μs 

Readout rate 33 kHz 

Pre-Amplifier 1 x 

Teplota CCD -10°C 
  

 

Tabulka 4. Nastavení CCD kamery pro měření expoziční závislosti temného 
šumu 

 

 

Délka expozice 
[s] 

Temný šum 
[impulz] 

  

0,1 38 

1 197 

2 356 

4 677 

6 1014 

8 1336 

10 1665 
  

 

Tabulka 5. Výsledky měření závislosti velikosti temného šumu na délce 
expozice 
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Obrázek 5. Závislost velikosti temného šumu na délce expozice 

 

 

Z obrázku 5 je patrné, že závislost velikosti temného proudu na délce 

expozice je lineární. Proložená lineární závislost v nule prochází bodem            

(27 ± 3) impulz a ne nulou, jak by se dalo očekávat. Což je způsobeno tím, že při 

zpracování dat nebyl oddělen čtecí šum od temného, jelikož čtecí šum je 

na expozici nezávislý a tedy nemá vliv na charakter expoziční závislosti 

temného šumu. 

 

Teplotní závislost temného šumu 

  

Byl měřen signál při zavřené mechanické závěrce CCD kamery, přičemž 

byl použit režim vyčítání jednotlivých pixelů při nastavení shrnutém tabulkou 6, 

tedy nebyl zapnut režim binningu. Na snímku bylo vybráno šest tzv. horkých 

pixelů, tedy buněk více náchylných na temný šum, a byla měřena velikost 

signálu těchto konkrétních pixelů pro sedm různých teplot. Expozice byla 

s klesající teplotou zvyšována tak, aby byla velikost temného šumu natolik 

velká, že nebude ovlivněna velikostí čtecího šumu, který je na expozici nezávislý. 

Pro většinu teplot bylo měření opakováno pětkrát, jen pro teploty -55°C a -75°C 



14 
 

bylo měření opakováno jen dvakrát z důvodů velice dlouhých expozic. Temný 

šum byl pak brán jako průměr signálů všech měřených pixelů ze všech měření 

při stejné expozici. Výsledky měření jsou shrnuty tabulkou 7 a obrázky 6 a 7. 

Z obrázků 6 a 7 je patrné, že teplotní závislost temného šumu odpovídá 

formálně Arrheniovu vztahu danému rovnicí (1). Z obrázku 7 je navíc dobře 

patrné, že velikost šumu při teplotě -75°C již neodpovídá závislosti 

předpovězené rovnicí (1), což je pravděpodobně způsobeno tím, že při této 

teplotě je již temný šum i při velice dlouhých expozicích menší než šum čtecí. 

 
 

  

Shift speed 16,25 μs 

Readout rate 50 kHz 

Pre-Amplifier 1,7 x 
  

 

Tabulka 6. Nastavení CCD kamery pro měření teplotní závislosti temného šumu 

 

 

Teplota 
[°C] 

Délka expozice 
[s] 

Temný šum 
[impulz] 

Temný šum 
[impulz/s] 

    

15 10 10308,2 1030,8 

5 20 9314,6 465,7 

-5 60 8869,6 147,8 

-15 120 6683,8 55,7 

-35 360 2448,2 6,8 

-55 580 903,7 1,6 

-75 900 743,5 0,8 
    

 

Tabulka 7. Výsledky měření závislosti velikosti temného šumu na teplotě CCD 
čipu 
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Obrázek 6. Závislost velikosti temného šumu na teplotě CCD čipu 

 

 

 

Obrázek 7. Závislost velikosti temného šumu na teplotě CCD čipu 
v logaritmické škále 

 

 



16 
 

Dále bylo provedeno měření teplotní závislosti temného šumu pro dvě 

konstantní expoziční doby, konkrétně 0,1 s a 60 s. Měření bylo realizováno 

při experimentálním uspořádání daném obrázkem 2 a nastavení shrnutém 

tabulkou 8, při konstantní intenzitě detekovaného záření.  Přičemž jako velikost 

signálu byla brána výška píku druhé harmonické frekvence na λ = 410 nm. 

Pro každou teplotu a expozici 0,1 s bylo provedeno deset měření, pro expozici 

60 s byly provedeny měření dvě. Z naměřených křivek průběhů signálů bylo 

odečteno pozadí, dané jako průměr všech hodnot v intervalu λ = (460-800) nm, 

pak byla určena velikost šumu jako odmocnina z průměru kvadrátů křivek 

v daném intervalu s odečteným pozadím. Výsledky měření jsou shrnuty 

tabulkou 9 a obrázky 8-10, kde v obrázku 8 byla velikost čtecího šumu určena 

jako průměr prvních 4 hodnot velikosti šumu pro expozici 0,1 s. 

 
 

  

Shift speed 16,25 μs 

Readout rate 33 kHz 

Pre-Amplifier 1 x 
  

 

Tabulka 8. Nastavení CCD kamery pro měření teplotní závislosti velikosti 
temného šumu a signálu pro expoziční doby 0,1 s a 60 s 

 

 

Teplota 
[°C] 

Temný šum 
[impulz] 

Signál 
[impulz] 

Signál/šum 
[impulz] 

texp = 0,1 s texp = 60 s texp = 0,1 s texp = 60 s texp = 0,1 s texp = 60 s 
       

-90 11,0 8,9 79,9 34328,8 7,3 3870,4 

-75 10,8 9,3 73,0 34002,9 6,8 3657,4 

-60 10,8 11,5 74,4 33398,1 6,9 2905,5 

-45 11,2 54,2 71,8 32521,8 6,4 600,0 

-30 11,9 156,7 71,4 32079,5 6,0 204,7 

-20 17,6 ─ 76,9 ─ 4,4 ─ 

-10 35,2 ─ 84,0 ─ 2,4 ─ 

0 79,4 ─ 112,1 ─ 1,4 ─ 

10 173,5 ─ 231,2 ─ 1,3 ─ 
       

 

Tabulka 9. Výsledky měření závislosti velikosti temného šumu a signálu na 
teplotě CCD čipu pro expoziční doby 0,1 s a 60 s 



17 
 

Obrázek 8. Závislost velikosti temného šumu na teplotě CCD čipu pro expoziční 
doby 0,1 s a 60 s 

 
 
 

Obrázek 9. Závislost velikosti signálu na teplotě CCD čipu pro expoziční doby 
0,1 s a 60 s 
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Obrázek 10. Závislost velikosti poměru signálu k šumu na teplotě CCD čipu pro 
expoziční doby 0,1 s a 60 s 

 
 

Z obrázku 8 je patrné, že celkový šum se pro vyšší teploty řídí vztahem 

daným rovnicí (1), v této oblasti převažuje temný šum. Pro nízké teploty pak 

velikost temného šumu klesá pod úroveň šumu čtecího a závislost celkového 

šumu na teplotě je konstantní. Teplota, při níž dochází ke změně charakteru 

závislosti celkového šumu na teplotě z exponenciální na konstantní, je zjevně 

lineárně závislá na délce použití expozice, což plyne z lineární závislosti 

temného šumu na délce expozice znázorněné obrázkem 4. 

Obrázek 9 ukazuje, že i velikost signálu je teplotně závislá, což je patně 

dáno tím, že při vyšších teplotách je nutné pro překonání výstupní práce dodat 

elektronu v atomu polovodiče menší energii, protože část energii je dodána 

z tepelných kmitů krystalické mřížky polovodiče. Z obrázků 8-10 je tedy 

například patrné, že je zbytečné při použití expozice 0,1 s chladit CCD detektor 

na teplotu nižší než je -40°C. Protože už při této teplotě je teplotní závislost 

celkového šumu konstantní a nedochází ani ke změnám ve velikosti poměru 

signálu k šumu. 
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2.3 Čtecí šum 

 

Závislost čtecího šumu na čtecích parametrech 

 

Byl měřen vliv čtecích parametrů na velikost čtecího šumu a signálu. 

Měření probíhalo při expozici 0,1 s a teplotě CCD detektoru -90°C, při těchto 

parametrech je celkový šum dle obrázku 7 tvořen převážně složkou čtecího 

šumu. Měření bylo realizováno při experimentálním uspořádání daném 

obrázkem 2, při konstantní intenzitě dopadajícího záření. Přičemž jako velikost 

signálu byla brána výška píku druhé harmonické vlny na λ = 410 nm. 

Pro každou sadu vyčítacích parametrů bylo provedeno deset měření. 

Z naměřených křivek průběhů signálů bylo odečteno pozadí, dané jako průměr 

všech hodnot v intervalu λ = (460-800) nm, byl odečten temný šum a pak byla 

určena velikost šumu jako odmocnina z průměru kvadrátů křivek v daném 

intervalu s odečteným pozadím. Výsledky měření jsou shrnuty tabulkou 10 a 

obrázky 11-13. 

Šum 
Shiftspeed [μs] 16,25 16,25 32,25 32,25 64,25 64,25 

Pre-Amplifirer 1 1,7 1 1,7 1 1,7 

Readoutrate 
[kHz]  

       

33 27,24 ─ 23,65 ─ 22,26 ─ 

50 20,57 22,10 19,4 21,12 17,27 19,17 

100 11,25 12,97 10,16 12,23 9,82 10,66 
       

 

Signál 
Shiftspeed [μs] 16,25 16,25 32,25 32,25 64,25 64,25 

Pre-Amplifirer 1 1,7 1 1,7 1 1,7 

Readoutrate 
[kHz]  

       

33 81,48 ─ 82,55 ─ 91,01 ─ 

50 38,13 61,43 43,09 67,42 45,57 70,97 

100 9,73 14,18 9,94 15,02 11,45 15,00 
       

 

Poměr 
signál/šum 

Shiftspeed [μs] 16,25 16,25 32,25 32,25 64,25 64,25 

Pre-Amplifirer 1 1,7 1 1,7 1 1,7 

Readoutrate 
[kHz]  

       

33 2,78 ─ 3,53 ─ 3,88 ─ 

50 1,66 2,58 2,14 3,23 2,48 3,46 

100 0,89 1,12 0,91 1,14 0,99 1,26 
       

 
Tabulka 10. Výsledky měření závislosti čtecího šumu a signálu na čtecích 

parametrech 
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Obrázek 11. Závislost velikosti čtecího šumu na čtecích parametrech,  
kde SS je Shift Speed a P-A je Pre-Amplifier 

 
 
 

Obrázek 12. Závislost velikosti signálu na čtecích parametrech, 
kde SS je Shift Speed a P-A je Pre-Amplifier 
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Obrázek 13. Závislost velikosti poměru signálu k šumu na čtecích parametrech,  
kde SS je Shift Speed a P-A je Pre-Amplifier 

 
 

Z obrázku 13 je patné, že nejvyššího poměru signálu k čtecímu šumu je 

dosaženo při čtecích parametrech daných jako Readout rate 30 kHz, Shift Speed 

16,25 μs a Pre-Amplifier 1x. Což odpovídá teoretickému předpokladu 

uvedenému v přehledu čtecích parametrů v kapitole 1.2.  

 

Vliv skládání expozic na velikost šumu 

 

Ve vědecké praxi je běžné, že dlouhé expoziční doby jsou realizovány 

jako součet několika expozic kratších, což je mnohdy dáno neschopností zajistit 

ideální podmínky měření po dlouhý časový interval. Při spektroskopických 

měřeních mohu být jedním z důvodů použití skládání expozic kosmické částice, 

které při průletu CCD čipem uvolní velké množství elektronů. Při snímání jedné 

dlouhé expozice pak není možné určit, zda píky v naměřeném spektru 

odpovídají prolétající kosmické částici nebo užitečnému signálu. Pokud ale bude 

rozděleno měření na několik kratších expozic, tak lze porovnáním získaných 

spekter identifikovat píky kosmických částic a jejich sečtením dosáhnout efektu 

dlouhé expoziční doby.  
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Byl zkoumán vliv skládání dlouhých expozic ze součtu několika expozic 

kratších na velikost šumu a signálu. Měření bylo realizováno 

při experimentálním uspořádání daném obrázkem 2 a nastavení daném 

tabulkou 11, při konstantní intenzitě dopadajícího záření. Při měření byly 

použity expoziční doby od 0,1 s do 21,6 s, přičemž každá další expoziční doba 

byla šesti násobkem expoziční doby předcházející. Přičemž jako velikost signálu 

byla brána výška píku druhé harmonické vlny na  λ = 410 nm. Pro každou 

expozici bylo provedeno šest měření. Z naměřených křivek signálů bylo 

odečteno pozadí, dané jako průměr všech hodnot v intervalu λ = (460-800) nm 

a pak byla určena velikost šumu jako odmocnina z průměru kvadrátů křivek 

v daném intervalu s odečteným pozadím. Výsledky měření jsou shrnuty 

tabulkou 12 a obrázky 14-16.  

 

  

Shift speed 16,25 μs 

Readout rate 33 kHz 

Pre-Amplifier 1 x 

Teplota CCD -90°C 
  

 

Tabulka 11. Nastavení CCD kamery pro měření vlivu skládání expozic na 
velikost šumu a signál 

 

 

 

Tabulka 12. Výsledky měření vlivu skládání expozic na velikost šumu 

Délka expozice [s] 0,1 0,6 3,6 21,6 

Maximum 75,52 376,84 2089,67 12473,72 

Pozadí 751,32 750,83 751,00 752,45 

Šum 2,85 2,84 2,90 3,05 

Signál/šum 26,50 132,66 720,05 4091,89 

     
Délka expozice [s] ─ 6*0,1 6*0,6 6*3,6 

Maximum ─ 453,10 2261,03 12538,02 

Pozadí ─ 751,32 750,83 751,00 

Šum ─ 6,98 6,96 7,11 

Signál/šum ─ 64,92 324,96 1763,76 

     
Šum (expozice x) - šum (expozice 6*x) ─ 4,14 4,06 4,06 
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Obrázek 14. Vliv skládání expozic na velikost šumu 

 
 
 
 

Obrázek 15. Vliv skládání expozic na velikost signálu 
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Obrázek 16. Vliv skládání expozic na velikost poměru signálu k šumu 
 

 

Jak je patrné z obrázku 15, tak součtem několika kratších expozic 

docílíme stejné velikosti signálu, jako při použití jedné expozice delší, která 

bude mít stejný expoziční čas, jako celkový čas všech sečtených expozic. 

Sčítáním expozic, ale dochází ke zvětšení velikosti šumu ve výsledném signálu, 

přičemž změna šumu je konstantní pro stejný počet sčítaných expozic, 

viz obrázek 14. Změna ve velikosti šumu je tedy zjevně způsobena sečítáním 

šumu čtecího, který obsahuje každá z dílčích expozic. Dle obrázku 16 je patrné, 

že pokud jsme po celou dobu expozice schopni zajistit stále podmínky měření, 

tak je vždy výhodnější použít jednu dlouhou expozici, než součet několika 

kratších. 
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2.3 Spektrální kalibrace 

 

Před spektrálním měřením pomocí CCD kamery je nutné provést 

kalibraci, tedy přiřadit jednotlivým sloupcům pixelů vlnové délky spektrálních 

čar, jež jsou na ně rozkládány spektrografem. 

Kalibrace je nejsnáze proveditelná pomocí změření spektra nějakého 

prvku a identifikací tabelovaných spektrálních čar v naměřeném spektru, čímž 

se nastaví škálování celé x-ové osy výsledného spektra pro vlnové délky. Měření 

bylo realizováno při nastavení daném tabulkou 13. Pro ověření správnosti 

kalibrace v celém intervalu vlnových délek byly naměřeny spektra zářivky, 

které obsahuje čáry rtuti a kryptonu, a kryptonové kalibrační výbojky, 

viz obrázky 17 a 18. Správnost kalibrace byla ověřena pomocí tabelovaných 

spektrálních čar. [8] Byla vypočtena odchylka vlnové délky σ, tedy rozdíl polohy 

daných spektrálních čar v naměřeném spektru a jejich poloh tabelovaných, 

viz tabulky 14 a 15. Následně byly vykresleny závislosti takto určené odchylky 

na vlnové délce, viz obrázky 19 a 20. 

Jak je patné z obrázků 19 a 20, tak kalibrace x-ové osy spektra na vlnové 

délky je velice přesná, jelikož odchylka vlnové délky dosahuje maximální 

velikost σ = 0,78 nm. Také zde není pozorován žádný trend v závislosti velikosti 

σ na vlnové délce. Uvážíme-li navíc že při měření bylo snímané spektrum 

v rozsahu vlnových délek 300-873 nm a daná CCD kamera má horizontální 

počet pixelů 1024, tak výsledné rozlišení spektra je přibližně 0,56 nm, proto lze 

kalibraci považovat za velice přesnou a není nutné kalibraci provádět 

před každým měřením. 

 
     

Shift speed 16,25 μs  Režim snímání akumulace 30 snímků 

Readout rate 33 kHz  Expozice snímku 0,1 s 

Pre-Amplifier 1 x  Odečtené pozadí ano 

Teplota CCD -90°C  Odečtený temný proud ano 
     

 

Tabulka 13. Nastavení CCD kamery pro měření správnosti kalibrace vlnových 
délek 
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Obrázek 17. Spektrum zářivky 

 

 

 

Obrázek 18. Spektrum kalibrační kryptonové výbojky 
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Tabelovaná 
vlnová délka 

[nm] [8] 

Naměřená 
vlnová délka 

[nm] 

σ 
vlnových délek 

[nm] 
   

365,02 365,25 0,24 

404,66 404,67 0,02 

407,78 408,05 0,27 

435,83 436,19 0,36 

546,07 546,35 0,28 

576,96 577,22 0,26 

579,07 579,46 0,39 

760,15 760,64 0,49 

769,45 769,55 0,10 

785,48 785,70 0,22 

805,95 806,29 0,34 

811,29 811,85 0,56 

819,01 819,08 0,07 

826,32 826,86 0,54 

829,81 830,19 0,38 
   

 

Tabulka 14. Výsledky kalibrace pro vybrané spektrální čáry zářivky 

  

 

Tabelovaná 
vlnová délka 

[nm] [8] 

Naměřená 
vlnová délka 

[nm] 

σ 
vlnových délek 

[nm] 
   

427,40 427,75 0,35 

431,96 432,25 0,29 

557,03 557,58 0,55 

587,09 587,87 0,78 

760,15 760,64 0,48 

769,45 769,55 0,10 

785,48 785,70 0,22 

805,95 806,29 0,34 

811,29 811,85 0,56 

819,01 819,64 0,63 

826,32 826,86 0,54 

829,81 830,19 0,38 

850,89 851,29 0,41 
   

 

Tabulka 15. Výsledky kalibrace pro vybrané spektrální čáry kryptonu 
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Obrázek 19. Závislost odchylky vlnové délky na vlnové délce pro vybrané 
spektrální čáry zářivky 

 
 
 

 
Obrázek 20. Závislost odchylky vlnové délky na vlnové délce pro vybrané 

spektrální čáry kryptonu 
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2.4 Spektrální závislost citlivosti 

 

CCD čipy obecně nemají konstantní citlivost, tedy počet dopadajících 

fotonů nutných ke generaci jednoho impulzu, v celém intervalu vlnových délek 

spektrografem rozkládaného světla. Proto je třeba při kvantitativních 

spektroskopických měření, kdy jsou odčítány přesné velikosti píků spektra, 

uvažovat závislost citlivosti daného systému spektrografu a CCD kamery na 

vlnové délce. 

Pro měření citlivosti dané CCD kamery byla použita absolutně 

okalibrovaná žárovka Oriel 63358, jejíž, výrobcem udaný, výkon Zλ v závislosti 

na vlnové délce je zobrazen na obrázku 21. Přičemž hodnoty Zλ jsou udány v nW 

vztažených na plochu S v milimetrech čtverečních a interval vlnové délky 

v nanometrech připadajících na jeden pixel. 

Bylo změřeno spektrum okalibrované žárovky, přičemž měření bylo 

realizováno při nastavení daném tabulkou 16, při použití štěrbiny 10 μm a 

mřížky 150 vrypy na mm. Okalibrovaná žárovka byla při měření vzdálena asi 

dva metry od spektrografu. Naměřené spektrum bylo vyhlazeno a graf citlivosti 

systému spektrografu a CCD kamery byl získán jako podíl spektra naměřeného a 

křivky závislosti výkonu žárovky Oriel 63358 na vlnové délce, viz obrázek 22.  

Obrázek 22 zobrazuje pouze charakter závislosti citlivosti na vlnové 

délce a můžeme z něj vyčíst pouze poměr citlivostí při různých vlnových 

délkách. Jednotky na ose y jsou tedy zcela obecné, jelikož měření nebylo 

provedeno tak, aby mohla být y-ová osa okalibrovaná. 

 
     

Shift speed 16,25 μs  Režim snímání akumulace 10 snímků 

Readout rate 33 kHz  Expozice snímku 0,1 s 

Pre-Amplifier 1 x  Odečtené pozadí ano 

Teplota CCD -90°C  Odečtený temný proud ano 
     

 

Tabulka 16. Nastavení CCD kamery pro měření citlivosti systému spektrografu 
a CCD kamery 
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Obrázek 21. Výrobcem udaná závislost výkonu Zλ na vlnové délce pro žárovku 

Oriel 63358 

 

  

Obrázek 22. Naměřený průběh citlivosti systému spektrografu a CCD kamery 
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ZÁVĚR 

V rámci této bakalářské práce byly proměřeny základní charakteristiky 

CCD kamery DU420A-OE a spektrografu SR303i-A zakoupených v létě roku 

2014 do laboratoře OptoSpintroniky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze.  

Bylo ukázáno, že pro tuto konkrétní CCD kameru dochází k odklonu 

závislosti počtu impulzů na intenzitě detekovaného světla od lineárního 

charakteru již při o něco nižších hodnotách signálu, než jsou saturační a to 

zhruba při 55.103 impulzů. 

Byla prokázána lineární závislost temného proudu na expozici a také to, 

že jeho teplotní závislost odpovídá charakteru Arrheniovy rovnice. Bylo 

ukázáno, že velikost temného šumu je možné chlazením eliminovat až 

na úroveň šumu čtecího a že pro ve spektroskopii běžně používané délky 

expozic, není nutné chladit CCD čip na minimální možnou teplotu. Protože 

například pro expozici 0,1 s je pro teploty nižší než -35°C velikost temného 

šumu menší než velikost šumu čtecího. Byla také prokázána teplotní závislost 

počtu detekovaných impulzů při konstantní intenzitě dopadajícího světla.  

Z výsledků měření velikosti čtecího šumu a signálu při všech možných 

kombinacích čtecích parametrů plyne, že největší velikost poměru signálu 

k šumu je dosaženo při nastavení Readout rate 30 kHz, Shift Speed 16,25 μm a 

Pre-Amplifier 1x. Byla také zkoumána problematika sčítání krátkých expozic, 

tak aby velikost signálu formálně odpovídala jedné expozici delší. Bylo ukázáno, 

že při takovémto postupu dochází k sčítání čtecího šumu, a tedy i ke zhoršení 

poměru signálu k šumu. 

Měřením bylo prokázáno, že spektrální kalibrace je v celém intervalu 

detekovaných vlnových délek velice přesná a odchylka vlnové délky dosahuje 

maximální velikost σ = 0,78 nm, přičemž tato hodnota je srovnatelná s přesností 

měření. Byla měřena citlivost systému spektrografu a CCD kamery v závislosti 

na vlnové délce rozkládaného spektra pomocí absolutně okalibrované žárovky 

Oriel 63358. 
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