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BEVEZETÉS
A nagysebességű ka Napjainkban a több tíz-,
százezer kép/mp-es rögzítési sebességek nem
mondhatóak túl nagy értékeknek. Nem ritka a
millió kép/mp-es rögzítési sebesség sem, az
irodalomban leírtak alapján [1] a mai legnagyobb
sebességgel rögzítő kamera 200 millió képet tud
rögzíteni másodpercenként. Egy ilyen rögzítési
sebességű kamera egy képet 5 ns alatt készít el.
Elméletileg ennél nagyobb rögzítési sebességek is
elérhetőek, határt csak a fény sebessége szabhat.
mera elnevezés az angol High Speed Camera
szó szerinti fordításának felel meg. A nagy sebesség a képkockák egymás utáni nagy sebességű
rögzítését jelenti. A hagyományos PAL (Phase
Alternate Line; fázist váltó sorok) 24 kép/mp és
NTSC (National Television System Committee;
Nemzeti Televíziórendszer Bizottság) 29,97
kép/mp sebességgel megjelenített képkocka a
mennyiségéhez képest nagy sebességű kamerákkal sokszorosát lehet rögzíteni egy másodperc
alatt.
Napjainkban a több tíz-, százezer kép/mp-es
rögzítési sebességek nem mondhatóak túl nagy
értékeknek. Nem ritka a millió kép/mp-es rögzítési
sebesség sem, az irodalomban leírtak alapján [1] a
mai legnagyobb sebességgel rögzítő kamera
200 millió képet tud rögzíteni másodpercenként.
Egy ilyen rögzítési sebességű kamera egy képet 5
ns alatt készít el. Elméletileg ennél nagyobb rögzítési sebességek is elérhetőek, határt csak a fény
sebessége szabhat.
A nagy rögzítési sebesség érzékeltetéséhez
érdemes néhány példát megemlíteni. Ha 25 000
kép/mp-es rögzítési sebességgel készítünk
egymásodperces felvételt, akkor az ezerszeres
lassításnak felel meg, visszanézve, tehát a valóságban egy másodperc alatt lezajlódó eseményt
utólag 1000 másodpercig nézhetjük vissza, ami
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több mint 16 percnek felel meg. Ha ugyan ezt a
számolást elvégezzünk a 200 millió kép/mp-es
rögzítési sebességre, akkor a végeredmény több
mint 92,5 nap.
NAGYSEBESSÉGŰ KAMERÁZÁS TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉSE

A videók rögzítési sebességét, szinte már megjelenésük óta szeretnék feljebb és feljebb vinni,
azért, hogy a gyorsabban lejátszódó jelenségek is
akadozás mentesen lejátszhatóak legyenek.
A filmes videokameráknál nagy problémát jelentett a film gyors továbbítása. Kezdetekben 60,
150 kép/mp es rögzítési sebességet tudtak elérni,
a filmes technológiában az áttörést egy új technikai
megoldás hozta, amely egy forgó tükör segítségével tudta a filmre vetíteni a képet. Ezzel a technológiával, filmes kamerákkal el lehetett érni az 540
képkockás rögzítési sebességet másodpercenként. A digitális érzékelők megjelenésével, megszűnt a film továbbításából adódó probléma, így a
rögzítési sebesség tovább növekedhetett, ami új
problémákat vont maga után.
Manapság sok videokamera a szabványos rögzítési sebességen felül tud nagyobb sebességgel
is rögzíteni, amivel mindenki elkészítheti otthon a
saját nagy sebességű kamerás felvételét. Nem
ritka a néhány száz képkockás rögzítési sebesség
ezeknél a videokameráknál. Már a tükörreflexes
fényképezőgépek is tudnak videót rögzíteni 60
kép/mp-es rögzítési sebességgel, de kereskedelmi
forgalomban vannak olyan kompakt fényképezőgépek is, amivel az 500 kép/mp-es rögzítési sebesség is elérhető. Ezeknél az eszközöknél viszont a felbontás illetve a képek fényessége
nagymértékben eltér egy nagysebességű felvételek készítésére gyártott kameráéhoz képest.
A technológia fejlődésével várhatóan egyre olcsóbban lehet majd előállítani egyre jobb képérzékelő félvezető lapkákat, amivel a sok különleges
technológia mellett, amilyen a nagy sebességű
kamerás filmrögzítés is, mindenki számára elérhetőek lesznek ezek a technológiák. Néhány éven
belül teljesen természetessé válhat, hogy a saját
videokameránkkal, vagy fényképezőgépünkkel sok
ezer képkockát készítsünk el másodpercenként,
nagy felbontásban és jó minőséggel.
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A NAGY SEBESSÉGŰ FELVÉTELKÉSZÍTÉSBŐL EREDŐ
SAJÁTOSSÁGOK

A nagy felvételi sebességből adódóan négy fő
problémakör jelentkezik, amelyek megoldása
szükséges, ezek: felvételhez szükséges fény
előállítása, keletkező nagy adatmennyiség tárolása, hosszú adatrögzítési idő, felvételi idő rövidsége.
A rögzítési sebesség növelésével arányosan
csökken az érzékelő lapkára jutott fény mennyisége, tehát minél nagyobb sebességgel rögzítünk,
annál nagyobb fénymennyiségre van szükségünk,
ezért alapvetően befolyásolja a kamera minősége
nemcsak a felvétel minőségét, de annak elvi
megvalósíthatóságát is.

rajta, akkor különböző felfestéssel, megjelöléssel
kívülről kell létrehozni azokat.
NAGYSEBESSÉGŰ KAMERÁK FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI

Nagy sebességű kamerák gyorsan lejátszódó,
szabad szemmel nem látható folyamatok nyomon
követésére használhatóak. Alkalmazási területeinek csak a képzelet szabhat határt, a legkülönfélébb helyzetekben alkalmazhatjuk, mégis van négy
fő terület ahol alkalmazása nagyon elterjedt:
hadiipar, kutatás-fejlesztés, film-reklámipar, gyártási ellenőrzés és tesztelés.
1. A hadiipar főként robbanások megfigyelésére, lövedékek becsapódásának nyomon követésére alkalmazza.

A kamera érzékelő lapkájának a minősége, érzékenysége nagyban befolyásolja a szükséges
fénymennyiséget. A technológia fejlődésével egyre
jobb érzékelő lapkák készülnek, tehát a jelenlegi
kamerák már sokkal fényérzékenyebbek, mint a
néhány évvel ezelőttiek.

2. ábra: Robbantási vizsgálat gyorskamerával.
Forrás: http://www.olympusindustrial.com
2. A felhasználási területek közül a kutatásfejlesztés használja a nagysebességű kamerákat
legelterjedtebben, legszélesebb látókörben.
1. ábra: Olympus I-Speed 3 gyorskamera és
vezérlője. Forrás: http://www.olympus-ims.com/hu/
Nagysebességű kamerákkal belső memóriájuktól függően csak néhány másodperces felvételeket
lehet készíteni, de e rövid idő alatt is képkockák
ezrei kerülnek rögzítésre, melyek több GB adatmennyiséget jelentenek, e nagy adatmennyiséget
tárolni időigényes, és nehézkes.

Mindenképpen meg kell említeni az új anyagok
tesztelését, amikor mechanikai erőhatásokra
vizsgálják az új anyag reakcióit.
Anyagok kötéstechnológiai vizsgálatait, például
lézeres megmunkálásoknál, hogy alakul ki az
ömledékfürdő, vagy napjainkban egyszer szélesebb körben alkalmazott impulzuslézereknél az
impulzusoknak milyen hatása van.

KIÉRTÉKELŐ SZOFTVER
Nagy sebességű kamerákkal készített felvételekből még több eredményt érhető el, kiértékelő
szoftvert használatával. A kiértékelő szoftverek
legnagyobb előnye a pont, illetve élkövetés, amelyek segítségével sebesség-idő, gyorsulás-idő,
elmozdulás-idő grafikonok, vagy akár szögsebesség-idő, szöggyorsulás-idő, szögelmozdulás-idő
grafikonok készíthetőek, amelyek képkockáról
képkockára vesznek információt a felvételből.
Ahhoz, hogy használható legyen a szoftver, határozott, éles, kontrasztos pontokat kell tartalmaznia
a vizsgált objektumnak, ha ilyen nem található
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5. ábra: Belsőégésű motor befecskendezése
3. ábra: NdYag lézer foltátmérő vizsgálat
Hegesztéskor is hasonlóan a lézerhez vizsgálhatóvá válik a nagy sebességű kamerákkal az
ömledékfürdő kialakulása, annak megszilárdulása.
Forgácsolási megmunkálások során láthatóvá válik
a forgácsképződés, amivel optimalizálhatóvá
válnak a forgácsolási jellemzők, anyagok.

A nanoanyagok tulajdonságai azért különböznek jelentősen a hagyományos anyagoktól, mert
fajlagosan sokkal nagyobb szerepet játszanak a
határfelületi atomok az egészhez viszonyítva.
Mivel ismert, hogy a határfelületek teljesen más
tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a tömbi
anyagtulajdonságok, ezért olyan fontos a határfelületi jelenségek vizsgálata [2]. Nagy sebességű
kamerával lehetőségünk adódik a különböző
olvadékcseppek felületén gyorsan, nagy sebességgel lejátszódó folyamatok vizsgálatára, mint
például a megolvadás pillanatában az oxidréteg
felszakadására, vagy az olvadék felületén jelentkező Marangoni-áramlás tanulmányozására.

4. ábra: Forgácsolási folyamatelemzés
A nagysebességű kamera alkalmas nagy frekvenciájú rezgések vizuális vizsgálatára is. Belsőégésű motorok működésének optimalizálása
érdekében is több helyen alkalmaznak nagysebességű kamerákat, például a lánchajtás vizsgálatára,
de a közvetlen befecskendezés elterjedése óta
folyamosan vizsgálják, optimalizálják a befecskendező fúvókák fecskendezési kúpszögeit.
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6. ábra: Fémolvadék felületén jelentkező
Marangoni áramlás tanulmányozása
3. Film-reklámipari alkalmazása a gyorskamerának eltér az összes többi alkalmazási területtől
amiatt, hogy nagy felbontású, jó képminőségű
felvételekre van szükség, hogy ezzel a nézőközönség tetszését elnyerje. Ennek az „iparágnak”
külön kameratípusokat gyártanak, amelyek nem a
nagy rögzítési sebességre vannak kiélezve, hanem annál inkább a képminőségre. Nincs is szükség nagy felvételi sebességre, ha moziban egy
akciójelenet közepette, egy autó felrobbanását 10
percen keresztül vetítenék, akkor az már nem
lenne érdekes.
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7. ábra: Gitártörés, felvétel készült: MOME
4. Gyártási ellenőrzés esetében kétféle kamerás vizsgálatról lehet szó, az állandó kamerás
felügyeletről, illetve az alkalmi kamerás vizsgálatról. Mindkét esetben egy a kiváltó ok, fejlődő ipari
környezetben, a versenyhelyzetben lévő cégeknél
kiemelten fontos a normaidő, az egyes alkatrészek
leggyorsabb legyártása, összeszerelése. Ennek
érdekében egyre gyorsabb gépeket használnak,
amelyeknél a hagyományos megfigyelő rendszerek nem alkalmazhatóak, gyorskamerás megfigyelésre van szükség. Állandó kamerás felügyeletet
olyan gyárak használnak, amelyeknél folyamatos,
nagy termelékenységű gyártás folyik, és a gyártott
terméket valamilyen módon osztályozni kell, vagy
a minőségellenőrzése szükséges. Fontos, hogy
ezekben az esetekben a felvételt valós időben kell
kiértékelni képelemző szoftverek segítségével.
Alkalmi nagy sebességű kamerás vizsgálatok
akkor szükségesek, amikor valamilyen nagy sebességgel működő gyártógép meghibásodik,
selejtes darabokat gyárt, de nem lehet tudni, hogy
a hiba hol keletkezik, mert az szabad szemmel
nem látható. Ezekben az esetekben műveleti
elemről műveleti elemre végig kell elemezni a
gyártási folyamatot, és a lassított felvételekből meg
lehet határozni a hiba okát.

mindenre előírások vonatkoznak, és azt vizsgálni
kell, hogy az adott termékek megfelelnek ezeknek
az előírásoknak. Járműipar területén elterjedt, és
egyik legismertebb alkalmazási területe a gyorskameráknak a töréstesztek. Szabványosított
körülmények között elvégzett törésteszteknél a
különböző gyorsulás, elmozdulás érzékelő szenzorokon kívül minden esetben alkalmaznak nagy
sebességű kamerás felvételeket, amellyel elemezni lehet azokat a területeket is, ahol nem voltak
beépített szenzorok. Törésteszteken kívül számos
más tesztet hajtanak még végre gyorskamerával,
például ABS-vizsgálat, kapcsolók kapcsolási
idejének vizsgálata, stb.

9. ábra: Autóbusz borulási teszt, felvétel készült:
JÁFI-AUTÓKUT Kft.,
ÖSSZEFOGLALÁS
Az anyagtudományban és az anyagvizsgálati
technológiákban a történelem alapján megfigyelhetjük, hogy áttöréseket mindig egyes újonnan
megjelenő vizsgálati technológiák váltottak ki.
Elektronmikroszkóp nélkül képtelenség lett volna
nanoméretű szemcséket vizsgálni, tehát ebben az
esetben is a vizsgálati technológia vonta maga
után a nanotechnológia robbanásszerű fejlődését.
Nagy sebességű kamerákat már régóta használnak különböző vizsgálati módszerekre, de az
utóbbi években kezdett egyre szélesebb körben
elterjedni, ezzel még eddig meg nem ismert jelenségeket megérteni.
Ma a nagysebességű kamerás technológia
csúcsát a komplex vizsgálatok jelentik, amikor egy
másik eszközzel, például endoszkóppal, mikroszkóppal, rezgésméréssel, vagy termokamerával
együtt, vagy egybeépítve használjuk. A leírt
200 millió kép/mp-es kamerát például atomi szintű
mozgások elemzésére is használják.

8. ábra: Mérési felállás nagysebességű kamerával
Legyártott alkatrészeknek, eszközöknek, járműveknek a tesztelése kiemelt jelentőségű, hiszen
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Még számos olyan terület van a kutatásfejlesztésben, amely a nagysebességű kamerás
vizsgálatok által felfedezésre vár, de várhatóan
néhány év elteltével, a technológia széles körben
való elterjedésével ez a vizsgálati módszer is egy
lesz a sok közül.
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