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1 Camera noise

1.1 Task 1

Ett antal svarta bilder togs genom att fota i totalt mörker för att beräkna kamerans svartnivå.
Svartnivån är det som kamerasensorn uppfattar som svart vilket oftast inte är helt svart på grund
av möjliga spänningar i sensorn.

Figur 1: Svartnivåbild. Höga peakar kan tydas som defekta pixlar.

Svartnivån för varje pixel på sensorn beräknades genom att pixelvis beräkna medlevärdet av
alla svarta bilder. Svartnivån går att se i figure 1. I figur 1 framgår också vilka pixlar som avviker
väldigt ifrån medlevärdet av svartnivån, dessa är defekta på något sätt vilket resulterar i stora
utslag i figuren.

På gund av att bruset är i någon mening oförutsägbart kommer detta variera och i sin tur
variera bilden för svartnivån. Det vill säga för samma exponering kommer svartbilden variera
för olika bilder på grund av det totala stokastiska bruset som till exempel orsakas av olika
spänningar i sensorn vid A/D omvandlingen.

1



Histogrammen för två bilder med en låg- respektive hög exponeringstid kan ses i figur 2
och 3. Skillnaden är att den gausiska standardavvikelsen för bilden som hör till figur 3 är högre
än för fördelningen i figur 2. Det vill säga desto fler fotoner som registreras, på gund av längre
exponeringstid, kommer standardavvikelsen att öka då denna definieras som roten ur antalet
fotoner. Alltså bruset kommer inte påverka resultatet för långa exponeringstider lika mycket
som för låga exponeringstider. Eftersom vi är i totalt mörker kan det istället liknas med ”shot
noise”, där fotonerna istället är bruset som uppstår från A/D omvandlingen.

Figur 2: Histogrammet för en bild tagen i totalt mörker med kort exponeringstid.

Figur 3: Histogrammet för en bild tagen i totalt mörker med lång exponeringstid.

1.2 Task 2

I uppgift 2 beräknades den relativa pixelintensiteten genom att ta ett antal bilder som är helt
monotont vita utan att ha blivit saturerade. Svartnivån som beräknades i uppgift 1 subtraherades
från varje bild, vilket gjorde att rätt svartnivå uppnåddes i bilden. Medelvärdet per pixel beräkna-
des för dessa bilder för att få fram den vita medelvärdesbilden. Medlevärdesbilden dividerades
med medelvärdet av medelvärdesbilden för att få fram den relativa pixelintesitetsskalnings-
bilden. Eftersom det är en ”Color Filter Array” (CFA) så syns debayermönstret, se figur 4. De
mörkare pixlarna representerar blått i debayermönstret, där anledningen till att de är mörkare är
att fotonerna inte åker igenom det blåa filtret lika mycket som för de röda och gröna kanalerna.

Hur dåliga pixlar kan urskilljas kan ses i figur 1 som är en plot av bilden för svartnivån. På
vitbilderna kan det ses som pixlar som inte får någon intensitet

1.3 Task 3

För att fixa till rådatan, som är en ”Color Filter Array”, subtraheras svartnivån och sedan sätts
alla negativa värden till noll. Slutligen divideras ”Color Filter Arrayen” med medelvärdet av me-
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Figur 4: Debayer mönster där de svarta pixlarna representerar blå intensitet. På grund av att
fotonerna har svårt att forsera det blåa filtret på sensorn blir intensiteten för dessa pixlar i rådatan
låg, därav nästintill svarta pixlar.

delvärdesbilden av vitbilderna, multiplicerat med det nya värdet för det totala vitpunktsvärdet.
En formel för det hela beskrivs nedan där yi är vad som den korregerade pixeln, xi är rådatan, bi
är svartnivån och si är medelvärdet av medelvärdetsbilden av vitbilderna.

yi =
max(xi − bi, 0)

si(214 − bi)

Resultaten kan ses i figur 5(a) och 5(b).

(a) (b)

Figur 5: (a) Bild av Emil då formeln ovan ej har använts. (b) Bild av Emil då svartnivå dragits bort
samt dividerats med medelvärdet av medelvärdesbilden av vitbilderna, multiplicerat med det
nya värdet för det totala vitpunktsvärdet.
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1.4 Task 4

Det finns många olika möjliga orsakerna till brus i digitala bildsensorer. Dessa är:

1. Photon shot noise/fotonbrus

Photon shot noise påverkas av antalet fotoner. Eftersom standardavikelsen beror av hur
bred gaussklockan vilket resulterar i att standardavvilkesen är roten ur antalet fotoner.
Detta gör att för längre exponeringstid så kommer fler fotoner att ha fångats upp och
därmed ökar standardavvikelsen.

2. Sensor read noise/sensor avlänsingsbrus

Det som påverkar sensor read noise är att vid A/D omvandligen i sensorn så uppstår
spänningar som registreras som fotoner. Detta medför att antalet fotoner inte är exakt
de antalet fotoner som träffar sensorpixeln som är idealfallet men som inte är fallet i
verkligheten. Detta brus varierar över tiden.

3. Fixed pattern noise/fast mönsterbrus

Även om sensor read noise varierar över tiden så försöker människan tolka mönster i
bruset, vilket ger att man kan se mönster i sensor read noise. Detta mönster varierar mindre
över tiden och kallas då för fixed pattern noise.

4. Thermal noise/termiskt brus

Orsaken till Thermal noise kan delas upp i två delar. Det pixlar som är över standardavi-
kelsen kan räknas till att vara "varma pixlar", eftersom de har på något sätt fått fler fotoner
eller är defekta på något sätt. Den andra orsaken är infrarött ljus som uppstår vid värme
av till exempel lång och flitig användning av kameran.

5. Pixel response non-uniformity/pixelsvar icke-enformig

Pixel response non-uniformity-brus uppkommer pågrund utan av att alla pixlar i sensor
inte har samma kapacitet att fånga och räkna fotoner vilket bidrar till brus, eftersom de ska
i idealfallet kunna ha samma kapacitet att fånga och räkna antal fotoner.

6. Quantization error/Kvantiseringsfel

På grund av avrundning vid digitalisering av rådatat så uppstår avrundningsfel eftersom
det måste avrundas till närmaste heltal och medför att signalen skiljer sig från rådatat.
Detta kallas kvantiseringsfel och orsakar mindre brus.

För att karakterisera kamerans olika brus kan man, som gjordes under laborationen, mäta
upp en svartnivåbild genom att ta ett antal bilder i totalt mörker, till exempel med linsskydd på.
En medelvärdesbild beräknades även utifrån ett antal bilder tagna under en lampa med en vit
skiva (som filter) för att få en vit homogent belyst bild på grund utav att sensorerna inte kan mäta
samma antal fotoner vid en exponering. Dessa två bilder används senare för att kompensera för
”shot noise” genom att subtrahera svartbilden och för ”pixel response non-uniformity”-problem
genom att dividera med medelvärdet av medelvärdesbilden för de vita bilderna.
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2 Dolly zoom

Kort togs på en keps som låg i fokus på ett bord (figur 6(a)-6(d)). För varje exponering närmade
sig kameran objektet samtidigt som man zoomade ut. (Det går även göra tvärtom.) När bil-
derna spelades upp i sekvens var kepsen kvar på samma postition och bakgrunden ändrade
storlek/perspektiv, vilket gav den önskvärda effekten som används i många filmer. Mest känd är
effekten i Alfred Hitchcocks filmer eftersom han var den första att använda sig av denna teknik.

(a) (b) (c) (d)

Figur 6: (a) Första bilden i sekvensen. (b) Andra bilden i sekvensen. (c) Tredje bilden i sekvensen.
(d) Fjärde bilden i sekvensen.

3 Auto focus

En sekvens av bilder med olika fokus togs. Ur denna sekvens av bilder valdes en bild ut för att
kunna med hjälp av musen markera en intressant pixel i bilden som man ville få i fokus. Ett litet
område runt den valda punkten togs ut och ett laplacfilter applicerades på området för varje
bild i sekvensen. De resulterande bilderna över det givna området trösklades till binära bilder
som enkelt kunde summeras ihop var för sig. Trösklingen görs för att de skärpa kanterna ska
representeras av talet ett och övrig information som noll. Det summerade värdena för de olika
bilderna för det givna området användes till att bestämma vilken bild som låg i fokus i den valda
punkten. Den bild som hade störst summa var den bild som låg i fokus, se figur 7. I detta fall var
det bild 18 i sekvensen som låg i fokus. Figur 8(a) och 8(b) visar det trösklade laplacfiltersvaret
för det valda området. Figur 8(a) ligger i fokus och har därmed skarpa kanter, vilket resulterar i
fler ettor för den binära bilden. Figur 8(b) visar filtersvaret över det givna området då det inte
ligger i fokus.
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Figur 7: Bild arton i sekvensen av bilder hade bäst fokus för den valda punkten.

(a) (b)

Figur 8: (a) Bild artons trösklade laplacefiltersvar. (b) Trösklat laplacefiltersvar av en bild som inte
har något vidare fokus för den valda punkten.
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