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Gyorskamerák
Jelenleg nagysebességűnek szokták nevezni azokat a kame-
rákat, amelyek legalább 500 kép/másodperc (angol rövidítés 
szerint fps=frames per second) sebességgel képesek képet fel-
venni minimum 640×480 pixel, de inkább ennél nagyobb fel-
bontással. Ezek a kamerák néhány másodperces képsorozatot 
képesek rögzíteni a saját memóriájukban, ahonnan a képeket 
egy kamerakezelő szoftverrel át lehet tölteni egy számítógép-
re, amely a felvételt általában vagy különálló képek sorozata-
ként, vagy a kívánt sebességre lassítva a szabványos számí-
tógépes fi lmformátumok (AVI, MPEG) valamelyikében képes 
elmenteni. Az így mentett fi lmet lejátszva láthatóvá lehet ten-
ni a szabad szemmel láthatatlant, például amint egy légpuska 
átlövi az almát. Az 1. ábrán szereplő képek az erről készült 
felvételsorozat egymást követő képei. A demonstrációs célú 
felvétel 3000 fps sebességgel készült 1280×344 felbontásban a 
Mikrotron MotionBLITZ® Cube4 kamerával. A képek közötti 
idő és a golyó elmozdulása összevetésével megállapítható a 
behatolás előtti és utáni sebesség, de a fi lm lejátszása alapján 
jól nyomon követhetők a járulékos események is; az alma de-
formálódása, a roncsolás jellege stb.
 A képeken rögtön feltűnik, hogy a tökéletlen megvilágítás 
miatt a képek szélei elsötétednek, és ez ráirányítja a fi gyelmet 
a gyorskamerák alkalmazásának egyik kulcsponti kérdésére, a 
megfelelő megvilágítás biztosítására. A képfeldolgozásban álta-
lában a megvilágítás egyébként is kiemelt fontosságú kérdés, de 
fokozottan így van ez a gyorskamerák esetében, amikor az átla-
gosnál (10…60 fps) akár több nagyságrenddel gyorsabb képrög-
zítésről van szó.

A MotionBLITZ EoSens® Cube kamera fő jellemzői
Megnövelt fényérzékenység: 2500 ASA (monokróm változat), • 
2000 ASA (színes változat)

Max. képvételi sebesség teljes (1280×1024) felbontásnál: 500 fps• 
Max. képvételi sebesség csökkentett felbontásnál: 113 000 fps• 
Beépített memória 13 másodpercnyi kép rögzítésére• 
GigE Vision-kompatibilitás• 
Üzemidő akkumulátorról történő táplálás esetén: 1 óra• 
Képtárolási idő: 24 óra (csak memóriakészenlét esetén)• 
ImageBLITZ• ® önvezérelt triggerelés
Rázkódás- és ütésvédelem: 25 ms időtartamú 100 g gyorsulás• 
Képpontalapú zajszűrés fi x mintázatú zaj szűrésére• 
Burst trigger mód• 

Ami új az EoSens® 
Cube modellben
A gyorskameragyártók 
általában a sebesség 
és felbontás tekinteté-
ben versengenek egy-
mással. A Mikrotron 
az új MotionBLITZ 
EoSens® Cube kamerá-
jával (2. ábra) a megvi-
lágítás kérdésében tesz 
egy nagy lépést előre. A 
kamera példátlan fény-
érzékenysége lehetővé 
teszi a nagysebességű fi lmkészítést 1,3 megapixeles felbontással 
normál fényviszonyok között is.
 További újdonság a fi x mintázatú zaj képpont alapú szű-
rése. Ez az első olyan rendszer, amely minden egyes képpont 
értékét korrigálja a feketeségértéknek és a dinamikának meg-
felelően, és teszi ezt valós időben a nagysebességű felvétel-
készítés közben. Az eljárásnak köszönhetően kristálytiszta 
képeket kapunk.
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Nagy felbontású, nagy érzékenységű 
gyorskamera a Mikrotrontól

Csengeri Róbert, Szabó József – PICTRON Számítás- és Videotechnikai Kft.

1. ábra 
Légpuskalövedék 
becsapódása

2. ábra A MotionBLITZ 
EoSens® Cube kamera

Régóta tart a nagysebességű kamerát gyártó cégek versenye a felbontás és a felvételi sebesség területén. Eddig 
azonban kevesebb fi gyelmet szenteltek a jó minőségű felvételhez szükséges megvilágítási igény csökkentésére. 
A Mikrotron új kamerája az elsők egyike, amely az érzékenység növelésével segít megoldani a megvilágítási 
problémákat.
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A fi x mintázatú zaj szűrésére a korábbi kamerákban oszlop ala-
pú eljárást használtak, ezt váltja most föl az új kamerában a ha-
tékonyabb képpont alapon történő zajszűrés (3. ábra).
 A normál sebességű, triggerelhető kamerákkal ellentétben 
(amelyek egy külső vezérlőjel hatására rögzítenek egy vagy 
több képet), a gyorskamerák általában folyamatosan rögzítik a 
képeket beépített ciklikus – vagy más néven gyűrűs – memóri-
ájukba, és a külső vezérlőjel hatására állítják le a képvételt. A 
MotionBLITZ EoSens® Cube kamerába beépített ciklikus puffer 
13 másodpernyi képanyag rögzítését teszi lehetővé teljes felbon-
tás és sebesség mellett. Az ún. „eseményfunkció” segítségével 
pedig tetszőlegesen beállítható – a trigger esemény előtt és után 
– a rögzítendő fi lmrészlet hossza, vagy a felveendő képek szá-
mának, vagy a felvétel időtartamának magadásával.
 Az ImageBLITZ® önvezérelt triggerfunkció ennél még egy 
lépéssel előbbre mutat: a kamera által látott kép egy kiválasztott 
részletének objektumalapú fi gyelésével automatikus, önvezérelt 
felvételkészítést tesz lehetővé. A képen kijelölhető egy ablak, és 
az ablakban történő változás detektálása végzi a triggerelést.
 Újdonságnak számít az ún. „Burst trigger mód”. Ebben az 
üzemmódban a beépített memória akár ezer részre is felosztható 
az optimális felhasználás érdekében. Hasonló események hosz-
szabb időn keresztül rögzíthetők anélkül, hogy a memóriában 
lévő adatokat ki kellene olvasni. A „Burst trigger mód” ezzel 
egy egyszerű módszert kínál az egyes folyamatok szisztemati-
kus elemzéséhez.
 Ennél az új típusnál a nagy kontrasztú képek dinamikájának 
módosítása is lehetséges. A kamera a dinamikamódosítás funk-
ciójának használatával a CMOS képszenzor alapesetben lineá-
ris érzékelését nemlineárissá – az emberi szem érzékeléséhez 
hasonlóvá – tehetjük. Ekkor a szélsőséges kontrasztviszonyok 
ellenére olyan részletek is láthatóvá válnak, melyek a hagyomá-
nyos technológiákat használva rejtve maradnak (4. ábra).

Egyéb jellemzők 
A MotionBLITZ EoSens® Cube kamera kis méreteinek (C-mount 
kivitel: 69×93×92 mm, F-mount kivitelnél 69× 93×128 mm) kö-
szönhetően szűk helyen is használható.
 A kamerát rugalmasság és egyszerű használat jellemzi. 
Gigabit Ethernet interfésze révén akár több kamerát is hasz-
nálhatunk egyszerre bármilyen szabványos notebookról vagy 
PC-ről egészen 100 m-es távolságig. A rázkódástűrő Phoenix 

ipari csatlakozóval is felszerelhető MotionBLITZ EoSens® 
Cube kameráról valóban elmondható, hogy ipari körülmények 
közötti működésre tervezték. A kamera a gyűrűs pufferébe 
rögzített képeket külső tápellátás hiányában is – akár 24 órán 
keresztül – képes megőrizni.
 A kamera alapváltozata különféle opciókkal bővíthető. 
Ilyen opció például a nagyobb kapacitású beépített memória, az 
F-mount kiterjesztés fotóoptikák csatlakoztatásához, a Multi-
Sequence felvételi mód (max. 16 db felvétel készítése a memó-
ria felosztásával), valamint a Hi-G opció (rázkódás- és ütésvé-
delem 100 g-ig).

Maximális képvételi sebességek különböző felbontások esetén:

PICTRON Számítás- és Videotechnikai Kft.
1113 Budapest

Bocskai út 77-79.
Tel./fax: (+36 1) 381-0776, (+36 1) 381-0777

E-mail: pictron@pictron.hu
www.pictron.hu
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Felbontás Képvételi sebesség

1280×1024 506 fps

1280×720 718 fps

1280×512 1008 fps

640×480 1869 fps

512×512 2040 fps

320×240 5670 fps

100×100 19 000 fps

100×10 81 512 fps

3. ábra 
Oszlop és képpont 
alapú zajszűrések 
összehasonlítása

4. ábra Hagyományos, „EoSens” és „EoSens dinamikamódosítással” 
technológiákkal készített képek összehasonlítása


