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Obraz rastrowy 2D 
Obraz rastrowy - dwuwymiarowa macierz pikseli (bitmapa) 
 
Piksel (ang. pixel) - punkt obrazu (próbka, nie ma wymiaru, nie zajmuje obszaru) 
•  położenie w rastrze 
•  kolor 
 
Kolor piksela 
•  wektor RGBA (Red, Green, Blue, Alpha), każda składowa kodowana niezależnie 
•  “true color” - 8 bitów na składową koloru (32 bity na piksel) 

Rozdzielczość obrazu (ang. spatial resolution) - liczba pikseli w poziomie i pionie 
Aspekt obrazu (ang. aspect ratio) - stosunek wymiarów poziomych do pionowych 
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System graficzny 

CPU pamięć 
RAM 

GPU 
bufor ramki  

(ang. frame buffer) 

monitor 

Wyświetlanie obrazów jest wspomagane przez specjalistyczny podsystem z własnym 
procesorem - kartę graficzną. 

•  Procesor GPU (ang. Graphics Procesor Unit) “rysuje” obraz poprzez wypełnianie 
odpowiednich komórek pamięci. 
•  Obraz przechowywany jest we frame buffer’ze znajdującym się w pamięci. Wielkość 
frame buffer’a zależy od rozdzielczości obrazu i sposobu kwantyzacji koloru. 
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Karta graficzna (1) pamięć VRAM 
(frame buffer) 

zegary 
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Karta graficzna (2) 

Cechy karty graficznej: 
•  procesor GPU (ang. Graphics Procesor Unit) - architektura SIMD, brak skoków i pętli, 
bardzo duża wydajność arytmetyczna, wielopotokowość, 
•  pamięć VRAM (ang. Video RAM) - bardzo szybki dostęp sekwencyjny do pamięci, 
•  magistrala - bardzo duży transfer danych, 
•  RAMDAC - generowanie analogowych sygnałów wideo (przetwornik DA), 
•  zegary - taktowanie procesora i monitora, 
•  układ sterujący - komunikacja procesora z pamięcią, komunikacja z CPU. 

  
•  RAMDAC “czyta” odpowiedni obraz z pamięci VRAM, przetwarza go na sygnał 
analogowy i przesyła do monitora. 
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Kwantyzacja koloru  

Liczba bitów na składową określa dokładność kwantyzacji pewnego zakresu luminancji. 
Dla standardowych monitorów LDR (ang. Low Dynamic Range) wystarczy 8 bitów na 
składową, nie widać wtedy przejść pomiędzy odcieniami danej składowej. 

5 bitów na składową 7 bitów na składową 

Courtesy of MIT (Lecture Notes 6.837) 
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Kodowanie koloru: framebuffer (1) 

Courtesy of MIT (Lecture Notes 6.837) 

•  Podanie wartości trzech składowych koloru RGB (“true color”). 
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Kodowanie koloru: framebuffer (2) 

Courtesy of MIT (Lecture Notes 6.837) 

 
•  Podanie indeksu do tabeli zawierającej trzy wartości składowych RGB (nie stosowane). 

LUT - Look-Up Table 
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Wyświetlacz (ang. display) 

•  Rozdzielczość  
•  wielkość piksela obrazu (ang. pitch) ~0.1-0.3 [mm] 
•  liczba pikseli na cal, np. 80 DPI (ang. Dots per Inch), zmienna dla CRT 

•  Wymiary ekranu (przekątna) 
•  Odwzorowanie koloru (składowe RGB) 
•  Częstotliwość odświeżania (pionowa i pozioma) 
•  Współczynnik gamma (nieliniowe mapowanie napięcia na luminancję) 
•  Minimalna i maksymalna luminancja (kontrast) - dynamika monitora (maksymalna 
luminancja podzielona przez minimalną luminancję) 
 
 

Rastrowe urządzenie wyświetlające obraz 2D. 
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Monitory LCD (ang. Liquid Crystal Display) (3) 

 
 
 

Monitory medyczne 
•  10-, 12-bitów na 
składową koloru, 
•  skalowanie DICOM 
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Monitory LCD (ang. Liquid Crystal Display) (1) 
Monitor ciekłokrystaliczny (typu TN, ang. Twisted Nematic) 
Ciekły kryszła powoduje zmianę polaryzacji światła w zależności od przyłożonego do 
niego napięcia. 
 
 

Courtesy of MIT (Lecture Notes 6.837) 

back-lights 

back-lights 
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Monitory LCD (ang. Liquid Crystal Display) (3) 

 
 
 

•  Sterowanie polaryzacją ciekłego kryształu odbywa się za pomocą tranzystorów 
zamocowanych w matrycy (technologia TFT - Thin Film Transistor). 
•  Prędkość odświeżania to prędkość zmiany stanu polaryzacji ciekłego kryształu. 
•  Odcienie szarości uzyskuje się poprzez regulację napięcia (niepełne uprzadkowanie 
molekuł LC). 
•  Barwy uzyskuje się poprzez stosowanie filtrów RGB. 
•  Stosuje się sztuczne podświetlenie matrycy w celu zwiększenia kontrastu (ang. back-
light). 
•  Zmiana kąta patrzenia powoduje zmianę własności transmisyjnych LC (obraz staje się 
ciemniejszy, możliwe jest odwrócenie kontrastów). 
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Korekcja gamma (1) 
Zależność pomiędzy wartościami pikseli (RGB) a luminancją punktów na 
monitorze NIE jest liniowa (jeżeli zwiększymy wartość piksela z 100 do 200 to 
nie uzyskamy dwukrotnego wzrostu wartości luminancji). 
 
 
 

Nieliniowa charakterystyka 
monitora wynika z faktu 
nieliniowej zależności 
pomiędzy wartością napięcia 
na katodzie i luminancją punktu 
na monitorze: 
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Korekcja gamma - zmiana 
wartości pikseli prowadząca do 
liniowej zależności pomiędzy 
wartościami pikseli i 
luminancją. 
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