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Enquanto o CCD é a escolha atual para 
sensores nas câmeras de broadcast de alto 
nível, os sensores CMOS oferecem um grande 
número de vantagens, incluindo resolução e 
frame rate maiores, especialmente porque a 
tecnologia CCD atinge os seus limites práticos.
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Introdução

Por que CMOS agora? 

Os profissionais de broadcast estão muito familiarizados 
com a tecnologia CCD. Há muitos anos ela tem sido usada 
com sucesso em câmeras de broadcast, mas hoje a tecno-
logia CMOS está se consolidando no broadcast.

A tecnologia broadcast CMOS está baseada em sensores 
CMOS utilizados com sucesso em milhões de telefones 
móveis e câmeras digitais para profissionais e consumi-
dores há anos. Na verdade, hoje, todas as DSLR e as mais 
recentes câmeras cinematográficas digitais de alta quali-
dade de 35 mm com chip único utilizam sensores CMOS 
com um separador de cores integrado. 

Em 2007, Grass Valley™ introduziu o sensor Xensium™ 

CMOS, que hoje pode ser encontrado na câmera HD multi-
formato de alta performance LDK 3000+. Os três sensores 
CMOS de 2/3 polegadas da LDK 3000+ foram especifica-
mente desenvolvidos para a aplicação em broadcast, com 
2,4 milhões de pixels (para alternar nativamente entre 720p 
e 1080i) e Double Digital Sampling (DDS), em conjunto 
com dois conversores integrados A/D para imagens de alta 
qualidade e super nítidas.

Os resultados obtidos com essa primeira geração de 
sensores CMOS de broadcast especializado, indicam 
claramente que esta é a tecnologia que irá substituir os 
sensores CCD no futuro.

Simplesmente porque agora é melhor.

Uma das principais razões pelas quais os CCD serão subs-
tituídos pelos CMOS em aplicações de broadcast é que os 
sensores CMOS oferecem uma série de vantagens sobre 
os CCD, incluindo resolução e frame rates maiores.

Para entender esse ponto, devemos olhar como os 
sensores CCD e os CMOS lêem as imagens.

No caso dos sensores CCD, todos os sinais serão lidos 
através de um nó de saída. Isto significa que a largura de 

banda necessária para o nó de saída está diretamente rela-
cionada com o número de pixels e o número de leituras.

A mudança de SD para HD aumentou o número de pixels 
de ~ 300.000 (entrelaçado) para ~ 1.100.000 (1080i). A 
mudança da indústria atual, de 1080i para 1080p vai dobrar 
o número de pixels para ~ 2200000.

Além disso, a crescente demanda por câmeras 3X super 
slow-motion exigirá câmeras com frame rates de 150 * (ou 
180) quadros por segundo. 

O nó de saída do CCD é um amplificador analógico que 
recebe sinais muito pequenos (na gama de um par de 
centenas de electrões para imagens com pouca luz). Se os 
requisitos de largura de banda sobem, as exigências para 
este nó de saída em termos de capacidade de entrada, o 
desempenho de ruído, etc., serão cada vez mais difíceis de 
alcançar.

No caso dos sensores CMOS, cada pixel tem o seu próprio 
amplificador de saída. Isto significa que os requisitos de 
largura de banda para esse amplificador de saída estão rela-
cionados apenas com o número de leituras por segundo.

Em operação normal, o amplificador é lido 50 vezes por 
segundo e, em 3X super slow-motion, o amplificador é lido 
150 vezes por segundo. Isto significa que os requisitos de 
largura de banda do amplificador de saída não estão relacio-
nados com o número de pixels. 

Se é possível produzir um pixel CMOS em uma 

determinada qualidade, um número quase ilimitado deles 
podem ser colocados sobre um sensor para obter a reso-
lução necessária.

O número de leituras é quase ilimitado e, se necessário, 
podem ser conseguidas leituras de alta velocidade muito 
acima da velocidade de 3X (todas as câmeras ultra-motion 
usam sensores CMOS).

Como se pode ver acima, o antigo sensor CCD tem 
determinados limites de tecnologia. Com as crescentes 
demandas em resolução (SD para HD 1.5G para 3G HD para 
4K para 8K ...) a tecnologia CCD atingiu os limites da sua 
tecnologia.

A tecnologia CMOS, claramente tem mais espaço para o 
desenvolvimento futuro. Hoje, já temos sensores CMOS 
com mais de 20 milhões de pixels (20 megapixels), 10 
vezes o número de pixels necessários para as câmeras de 
broadcast de hoje. 

Formato Pixels x Fields/Frames Pixels Por Segundo Largura de banda

SD 300,000 x 50 fields 15,000,000 15 MHz

HD @ 1080i50 1,100,000 x 50 fields 55,000,000 55 MHz

HD @ 1080p50 2,200,000 x 50 frames 110,000,000 110 MHz

HD @ 1080p150 2,200,000 x 150 frames 330,000,000 330 MHz

Requisitos do Sensor CCD Baseado no Formato

*Este documento utiliza uma convenção de 50 field/frame.
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Se CMOS é melhor do que CCD, por que o broadcast é ainda 

baseado em CCD?

Mesmo se a tecnologia CCD de hoje não oferece muito 
espaço para novos desenvolvimentos, os sensores CCD 
disponíveis fornecem uma solução boa o suficiente para 
as necessidades atuais de broadcast. Como o desen-
volvimento de um novo sensor de câmara é extrema-
mente caro, apenas é realizado quando um novo nível 
de desempenho ou novas características podem ser 
claramente alcançados.

Em qualquer aplicação no mercado consumidor ou de 
massa, cada pequena vantagem dos novos desenvolvi-
mentos em sensores vai pagar rapidamente. Portanto, 
os ciclos de desenvolvimento de sensores para 
consumo são relativamente curtos.

Mas as câmeras de broadcast são uma aplicação de 
pequeno volume e o número de sensores necessá-
rios para esta aplicação são apenas alguns milhares 
de unidades por ano, para todos os produtores de 
câmeras combinados. Isto significa que uma vez que 

é desenvolvido um novo sensor para exigências muito 
específicas de broadcast, este sensor será produzido 
por vários anos. 

Os fornecedores de dispositivos de sensores CCD para 
broadcast querem vender seus sensores atuais pelo 
maior tempo possível e eles não gostam de investir 
em novas tecnologias de imagem enquanto não sejam 
obrigados a fazê-lo.

Para as exigências das aplicações de broadcast de hoje, 
os sensores CCD actuais ainda oferecem uma solução 
suficientemente boa. Mas, mesmo assim, as últimas 
melhoras em sensores CCD mostram claramente as 
vantagens dessa tecnologia, por exemplo: a tecnologia 
de imagem digital total, o baixo consumo de energia, 
a baixa temperatura, etc. Com base na evidência dada 
acima, pode-se esperar que todos os sensores de 
câmera futuros para aplicações de broadcast serão 
baseados em CMOS. 



3

CMOS: PREPARADOS PARA O BROADCAST DE HOJE

www.grassvalley.com

Comparações CMOS e CCD 
As tabelas a seguir comparam os sensores CMOS e CCD.

Figura 1 – Aplicações para Sensores

Aplicações CMOS TI CCD

Telefones Celulares/Câmeras Fotográficas Todas essas câmeras são baseadas totalmente 
em modelos com chip único completamente 
integrado, e agora são oferecidos com 4-8 mega-
pixels, pelo menos:

•	 Design de chip único

•	 Baixo consumo de energia

•	 Control de sensibilidade eletrônica flexível

•	 Ampla gama dinâmica

Sem produtos

DSLR/Cinematografia Digital 

Todas as DSLR e câmeras de 35mm de 
gama alta no mercado atual usam um 
design de sensor único e um separador de 
cores integrado

Sem produtos

Broadcast Xensium 2/3 polegadas com design óptico beam 
splitter de Grass Valley

Câmeras selecionadas de broadcast de Ikegami

A próxima geração de câmeras de broadcast de 
2/3 polegadas

A maioria das câmeras de broadcast de 
gama alta de 2/3 polegadas de fabricantes 

japoneses.

Não há novos desenvolvimentos esperados

Phone

Text Calender

9:41 AMcingular

Photos Camera

Calculator Stocks Maps

Notes Clock Settings

Weather

Mail Web iPod

Text Calender Photos Camera

Calculator Stocks Maps Weather

As câmeras CMOS já estão disponíveis há algum tempo para muitas aplicações diferentes, enquanto as TI CCD 
ainda são o padrão comum para câmeras de broadcast. Espera-se um aumento na utilização da tecnologia de 
imagem CMOS em câmeras de broadcast.

Figura 2 – Considerações para Sensores em  2012

Temas CMOS TI CCD

A mais recente tecnologia Sim
Não

Sem novidades

Sensor All-digital Sim
Não

Tecnologia antiga e analógica

Alta confiabilidade

Sim

Baixa velocidade de relógio, baixo 
consumo, baixa temperatura (alta 

confiabilidade)

Não

Alta velocidade de relógio; alto consumo

Alta temperatura (menos confiável)

Baixo custo de manutenção
Sim

Alta estabilidade pixels (defeitos de pixel 
mínimos e baixos custos de manutenção)

Não

Altos defeitos de pixels (altos custos de 
manutenção) 

Alto valor de mercado
Sim

Valor de mercado alto e baixa depreciação

Não

Baixo valor de mercado > 2011 e alta 
depreciação

Com um melhor desempenho dos sensores CMOS (especificamente Xensium de Grass Valley), a indústria está 
começando a reconhecer o valor de CMOS sobre CCD.
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Figura 3 – Estrutura de Sensores

Design CMOS TI CCD

CMOS – Grass Valley:
•	 Baixa velocidade de relógio interna

•	 Endereçamento direto de pixels

•	 Sem transbordamento

•	 Sem atrasos

•	 Conversor Dual A/D, circuitos de 
temporização, e de leitura integrados 
no chip

TI CCD:
•	 Alta velocidade de relógio interna

•	 Maior temperatura 

•	 Smear vertical devido à coluna de 
transporte na seção da imagem

•	 Conversor A/D externo

•	 Controlador externo e circuitos de 
relógio

CMOS: A carga de cada pixel é amostrada 
individualmente em cada pixel e convertida 
para uma voltagem. As voltagens de cada 
pixel são dirigidas através de uma matriz e 
enviadas para a saída. Este processo não 
necessita de muita energia. Baixo consumo 
de energia. Baixa temperatura.

CCD: A carga de cada pixel individual é 
movida através do CCD para uma única 
amostra e é mantida onde é convertida, a 
partir de uma carga para uma voltagem. 
Este processo precisa de muita energia e 
produz muito calor. 

Há uma diferença fundamental entre a estrutura dos sensores CMOS e CCD. O mais importante é que o processo 
de produção de CMOS é um pouco semelhante ao processo de fazer chips de memória. Isso significa que os 
sensores CMOS podem ser produzidos em muitas plantas em todo o mundo e de uma maneira muito econômica, 
em comparação com o processo dedicado necessário para produzir os CCD.
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Figura 4 – Métodos de digitalização 

Design CMOS TI CCD

Existem dois tipos diferentes de exposição:

CMOS: Digitalização linha por linha

TI CCD: Exposição de Frame

Cada tipo tem suas próprias vantagens e 
desvantagens.

Rolling shutter: Este sensor de digitalização linha 
por linha irá mostrar o efeito de distorção sobre 
objetos em movimento. Isto é visível com frame 
rates baixas.

Global shutter: Cada frame exposto do sensor 
irá mostrar uma saída borrada e sem nitidez dos 
objetos em movimento. A redução do tempo de 
exposição irá mostrar frames mais nítidos, com a 
compensação dos efeitos de obturação de frame 
em troca.

Figura 5 – Iluminação Extrema

Circunstância CMOS TI CCD

Interior: 
•	 Reflectores

•	 Jóias brilhantes

Exterior:
•	 Disparo ao sol

•	 Reflexos sobre a água

Sem smear de luz alta sob nenhuma 
circunstância.

A especificação do nível de smear é tipicamente 
ao redor de -135 dB, mas se torna muito mais 
visível quando são usados os tempos curtos 
de exposição : a 1/2000 seg.  o nível de smear é 
apenas cerca de -100 dB.

Moving
Object

Sensor
with

rolling
shutter

Composed acquistion

Read 
1st line 2nd

x

y
3rd

Time

O rolling shutter dos sensores CMOS produz imagens 
semelhantes à digitalização desde um tubo Plumbicon, 
por causa da varredura linha por linha.

O global shutter dos TI CCD de câmeras de broadcast 
vai expor cada frame por 1/50 de segundo e mostrar 
alguns efeitos de distorção sobre objetos em movi-
mento. A redução do tempo de exposição para cada 
frame é usadoa (por exemplo, para esportes) para obter 
imagens mais nítidas, no entanto isto cria alguns efeitos 
de obturação. 

A diferença no design de sensores irá mostrar uma dife-
rença notável no desempenho sob condições extremas 
de luz. O TI CCD, devido ao seu design com colunas 
de transporte na parte da imagem, mostrará efeitos de 
transbordamento com luzes altas, os quais são visíveis 
como listras verticais brancas ou até coloridas, na parte 
superior e inferior da luz. O nível típico de smear vertical 
é -135 dB. 

Se os TI CCD são comutados para curtos períodos de 
exposição, como para eventos esportivos em condições 
de luz do dia, este efeito de  smear vertical pode ficar 
muito mais visível se houver luzes altas na cena.

Os sensores CMOS, devido à sua estrutura, não 
mostrarão nenhum efeito de smear por luzes altas, nem 
listras. 
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Figura 6 – Strobe flash (Intensidade Média) 

CMOS TI CCD

CMOS com exposição total           CMOS com exposição curta CCD com exposição total
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O rolling shutter do sensor CMOS e o global shutter do 
TI CCD irão mostrar uma reação diferente para flashes 
curtos de luz. Em um CCD, um strobe flash irá mostrar 
um efeito no frame durante o qual aconteceu e pode ser 
visto como um frame com um brilho aumentado. Em um 
sensor CMOS, o strobe flash irá mostrar um efeito no 
frame durante o qual aconteceu e no frame seguinte.

Com CMOS, o primeiro frame terá brilho aumentado 
desde o ponto no qual o flash aconteceu até a parte 
inferior da imagem.

No segundo frame haverá um aumento do brilho desde 
a parte superior da imagem até o ponto em que o 
flash aconteceu no frame anterior. Isto pode ser facil-
mente visto no modo de imagem fixa quando se muda 
de imagem a imagem. Mas, em uma seqüência de 
vídeo funcionando com 50 ou 60 fields ou frames por 
segundo, este efeito é quase invisível, sendo percebidas 

como um aumento do brilho em um frame completo 
(semelhante ao CCD).

Existe um efeito mais preocupante com o sensor CMOS 
se forem utilizados tempos de exposição curtos para 
a leitura das imagens. Neste caso, o brilho de apenas 
uma parte da imagem vai ser aumentado e isto pode ser 
mais perturbador do que um frame completo de brilho 
diferente. Desde que os tempos de exposição reduzidos 
são usados para o controle da sensibilidade nas câmeras 
de telefones celulares e algumas outras aplicações 
para câmeras de gama baixa, esse efeito pode ser visto 
regularmente nessas aplicações, mas os tempos de 
exposição reduzidos são pouco utilizados em aplicações 
com câmeras do sistema. Portanto, o comportamento 
dos sensores CMOS com tempos curtos de exposição 
não são relevantes. 
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Figura 7 – Vistas Panorâmicas em Aplicações Típicas

Movendo a Câmera de D à E CMOS TI CCD

Telefones celulares

•	 Frame rates muito baixas

•	 Controle do Brilho através da exposição 

curta 

•	 Os efeitos podem ser >20X mais visíveis

Cinematografia Digital 

•	 24 frames/seg.

•	 Obturador de 180 graus 

•	 Efeitos 4X mais visíveis que em uma câmera 

de broadcast tradicional

Broadcast:

•	 50 frames/seg.

O Rolling shutter mostra o efeito de distorção, 
mas não é um problema em broadcast com 50 
frames/seg. Os efeitos de embaçamento são 
mais visíveis.

O Global shutter mostra que a resolução 
temporal está caindo acentuadamente durante 
as vistas panorâmicas.

Na Figura 4, explicamos a diferença de digitalização 
entre CMOS e TI CCD. O CMOS com rolling shutter irá 
mostrar efeitos de distorção se forem usadas frame 
rates baixas ou tempos de exposição curtos. Esta é 
uma desvantagem conhecida em câmeras de telefones 
celulares, mas não é considerado um problema para 
câmeras de broadcast de 50/60 Hz com alta freqüência 
de atualização (50/60 fps) e exposição total de frame.

As câmeras TI CCD com digitalização de exposição de 
frame irão mostrar embaçamento apenas com disparos 
em movimento. (As câmeras Super slo-mo estão proje-
tadas para digitalizar com frame rates mais altas para 
superar ou minimizar este problema de embaçamento 
para replays de maior nitidez em câmera lenta) 
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Figura 8 – Comutação do formato HD

Formatos HD CMOS TI CCD

Design com 1920x1080 pixels ativos em 
sensor de formato progressivo

Design com 1920x1080 pixels ativos em 
sensor de formato progressivo

1080i50/60 O sensor pode mudar para leitura 
entrelaçada

O sensor pode mudar para leitura 
entrelaçada

720p50/60 Escalonamento horizontal e vertical Escalonamento horizontal e vertical

1080p24/25/30/50/60 Disponível para produtos de cinematografia 
digital Leitura direta de pixels

High speed > 50/60 fps Frame rates extremamente altas com velo-
cidades de 10x e superiores possíveis Velocidade disponível máxima de 3X

Os sensores TI CCD e os CMOS são basicamente, 
sensores de formato progressivo com padrão de 
1920x1080 pixels, com um total de 2,2 milhões de pixels 
efetivos. Ambos tipos de sensores podem alternar entre 
a leitura progressiva e a entrelaçada. Portanto, nenhuma 
conversão externa é necessária para obter um formato 
entrelaçado. Outros formatos HD, tais como os 720p, 
podem ser derivados através da conversão externa do 
formato. Apenas com os sensores CMOS é possível a 

opção de formato nativo de comutação com um modo 
de leitura “região de interesse”.

As frame rates menores e maiores do que o padrão de 
TV são possíveis com os dois sensores TI CCD e CMOS. 
A grande vantagem do CMOS é a baixa velocidade do 
relógio interno para broadcast normal, o que o torna 
ideal para os designs de câmera ultra lenta. 

A baixa velocidade do relógio interno do CMOS mantém 
o sensor a uma temperatura relativamente baixa e, como 
resultado, irá mostrar menos defeitos de pixel visíveis ao 
longo do tempo. 

Os CCD são bem conhecidos por defeitos de vazamento 
de pixel, o que poderia aumentar os custos de manu-
tenção ao longo do tempo.

Figura 9 – Defeitos dePixel 

Defeito CMOS TI CCD

Vazamento visível de pixels 

Os pixels são mais estáveis com as mudanças 
de temperatura; com câmeras Xensium, onde um 
completo corretor de pixels automático é usado 
para mascarar automaticamente todos os poten-
ciais defeitos visíveis

O vazamento e intermitência de pixels obtem 
maior visibilidade devido ao envelhecimento, à 
alta temperatura e à radiação cósmica. Utiliza-se 
a correção manual ou semi-automatizada, 
que pode reduzir apenas alguns dos defeitos 
potenciais
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É importante que todos os componentes ópticos, mecâ-
nicos e elétricos, e não apenas os sensores, tenham 
uma condição de trabalho de baixa temperatura, o 
que melhora a confiabilidade ao longo do tempo. Uma 

temperatura de trabalho significativamente menor pode 
ser obtida utilizando sensores CMOS para câmeras de 
broadcast. 

As câmeras de chip único, tais como as de telefones 
celulares e cinematografia digital, tem filtros de cor 
integrados no próprio sensor. A colorimetria das imagens 
é limitada e diferente das câmeras tradicionais de três 
chips usadas para broadcast.

Os sensores CMOS e CCD utilizados para broadcast 
usam um beamsplitter de cores tradicional. A sensibili-
dade espectral de CMOS e CCD é a mesma, de modo 
que as câmeras CMOS e CCD podem ser facilmente 
adaptadas entre si. 

Figura 10 – Temperatura operacional 

Defeito CMOS TI CCD

Temperatura
(ambiente típico de estúdio)

Devido a seu baixo consumo de energia, a tecno-
logia CMOS produz menos calor, o que resultará 
num produto mais confiável e com menos defeitos 
de pixels 

Os CCD funcionam em velocidades de relógio 
altas e aquecem. A confiabilidade está direta-
mente relacionada com a temperatura de trabalho 
dos componentes. Aparecerão mais vazamentos 
visíveis de pixels ou manchas 

Figura 11 – Colorimetria

Design da Câmera CMOS TI CCD

Sensor único com filtro de cores integrado
A colorimetria em câmeras chip único 

depende do design do separador de cores 
escolhido 

Não há sensores TI CCD utilizados em 
designs de chip único atualmente

Três sensores com beamsplitter óptico 
paraRGB

Os sensores CMOS têm a mesma sensibi-
lidade espectral do que os CCD. Portanto, 

a colorimetria é idêntica e podem ser 
perfeitamente combinados com os designs 

de três sensores

A colorimetria depende do design e da 
qualidade do beamsplitter óptico, em 

combinação com os filtros de corte óptico 
usados

~35ºC~35ºC ~ 40°C~ 40°C
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Comparações CMOS & CCD (cont.)

As especificações de sensibilidade para câmeras de 
broadcast de 2/3 polegadas, são um tanto padrão e na 
gama de F9-F11. Mais importante é a sensibilidade em 
condições operacionais, para interiores e exteriores, 
com requisitos para a profundidade ótica de campo. A 

preferida é uma câmera com balanceamento de cores 
eletrônico total para a máxima sensibilidade e para fazer 
uso de todos os efeitos disponíveis, e filtros ND em 
qualquer condição de iluminação. 

Não se esperam novidades importantes dos fabricantes 
de CCD. O desempenho de CMOS para câmeras de 
broadcast melhorou muito ao longo dos últimos anos 
e agora estamos em uma fase em que os clientes de 
broadcast estão escolhendo a tecnologia CMOS para 
suas novas câmeras.

As diferenças técnicas relatadas com os sensores CCD 
não são vistas como problemas em um ambiente de 
broadcast prático.

Grass Valley continuará melhorando as câmeras base-
adas em CMOS para toda a linha de câmeras de 
broadcast.

Figura 12 – Sensibilidade

Uso CMOS TI CCD

Especificações de Sensibilidade:

Medição via gráfico refletivo em condições 
de teste: gamma off, knee off

Interiores:

A condição do estúdio é com 3200K, gamma 
on

Exteriores:

A condição de campo é com a temperatura 
de cor alta (5600-7500K), portanto, a 
correção de cor é necessária

2000 lux normalmente em torno de F9.0 @ 
3200K, 90% refl.

Utiliza-se uma correção de cor totalmente 
digital, que não ocasiona nenhuma perda 
de sensibilidade.

As câmeras de processamento completa-
mente digital são, na prática, mais sensíveis 
em condições de luz do dia

2000 lux normalmente em torno de F10/F11 
@ 3200K, 90% refl. 

A maioria das câmeras de TI utiliza filtros 
de cor ópticos para correções de luz do 
dia. Em todas as altas temperaturas de 
cor alguma sensibilidade é perdida, em 
comparação com uma câmara a cores 

totalmente digital (tipicamente 1-1,5 F stops, 
dependendo da temperatura da cor)

Figura 13 – O Futuro

CMOS TI CCD

Todas as câmeras, para todas as aplicações serão projetadas 
apenas com sensores CMOS

O potencial para novos avanços é:
•	 Leitura rápida

•	 Resoluções maiores

•	 Gama dinâmica extrema

A questão técnica atual do rolling shutter (dificilmente visível em 
aplicações de câmaras de broadcast) será resolvida inteiramente 
em uma próxima geração de sensores CMOS

Não há novos avanços esperados para os CCD 

Com o tempo, não haverá câmeras CCD disponíveis no mercado
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Grass Valley Global Services é especializado na 
definição, instalação e suporte dos atuais fluxos de 
serviços baseados em arquivo, baseados em soluções 
da Grass Valley e de terceiros. Com Grass Valley 
Global Services, você pode alcançar os seus objetivos 
operacionais da forma mais efetiva e rentável possível, 
e com um parceiro em quem pode confiar.

www.grassvalley.com/support

Definir: Nós o ajudamos a definir as necessidades tecnológicas 
do seu negócio e, então, projetamos as soluções para atende-las. 
Instalar: Nossa organização profissional de serviço, munida de 
comprovadas metodologias de gestão de projetos, pode levá-
lo do design até instalação, comissionamento e treinamento.
Suporte: Oferecemos um portfólio ANS completo para 
manter os seus sistemas funcionais e um plano de ajuda 
para necessidades de manutenção a longo prazo.

Junte-se ao Diálogo em 
GrassValleyLive no Facebook, 

Twitter e YouTube.
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Conclusão
Embora os sensores CCD sejam hoje o padrão para a produção de televisão, eles chegaram ao fim de seu ciclo de 
vida sem novos desenvolvimentos tecnológicos planejados. Os sensores CMOS, embora sendo um novo desenvol-
vimento no design de câmeras de broadcast, têm sido usados por anos em milhões de câmeras de consumidores, 
usuários avançados e profissionais.

As características de desempenho dos CMOS quando comparado com os CCD são excelentes, oferecendo muitos 
benefícios para o usuário, Embora o benefício real seja a imagem. Os sensores CMOS produzem a mesma ou 
melhor qualidade de imagem do que os CCD de hoje.

Ao examinar os benefícios dos CMOS em relação aos CCD, aqueles que procuram novas câmeras de broadcast 
devem justificar a compra de tecnologia mais antiga baseada em CCD, embora o desempenho atual da CMOS esteja 
pronto e comprovado para broadcast, orientado para o futuro e disponível atualmente.


