ﺳﻮﻧﯽ از ﺣﺴﮕﺮ  ۲۲.۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ IMX318
ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ :آﯾﺎ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  Z6ﺑﻪ آن ﻣﺠﻬﺰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﺳﻮﻧﯽ اﻣﺮوز از ﺣﺴﮕﺮ دورﺑﯿﻦ ﺗﺎزه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم  Sony IMX318ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮده
ﺑﺮداﺷﺖ .اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮ دو ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دارد :ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ و ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ

وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺳﻪ ﻣﺤﻮره ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه در ﻧﻮع ﺧﻮد اوﻟﯿﻦ اﺳﺖ.

ﺳﻮﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺴﮕﺮ ﺗﺎزه اش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  0.03ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای ﻓﻮﮐﻮس ﮐﺮدن ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارد و
ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ آن ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از آﻣﺎر و ارﻗﺎم اﻋﻼم ﺷﺪه را

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ دو وﯾﺪﺋﻮی زﯾﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.

ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی
ﺣﺎل ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺎزه ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺳﻮﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎری ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی آن ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ از ﻓﻨﺎوری ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺎزی ﺑﺎ ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮﮐﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ و ﭘﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺣﺴﮕﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ و
ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در  IMX318اﻣﺎ ﺳﻮﻧﯽ ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در دﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ  CMOSرا ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﻮﮐﻮس
ﺧﻮدﮐﺎر ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی درون ﭘﺮدازﻧﺪه ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻮﮐﻮس
ﺧﻮدﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0.03ﺛﺎﻧﯿﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در زﻣﺎن ﻓﯿﻠﻢ
ﺑﺮداری ﺑﺎ ﻧﺮخ  60ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻋﺖ  0.017ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﺑﺮای ﻓﻮﮐﻮس از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد.

وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی  4Kﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ ﺳﻪ ﻣﺤﻮره داﺧﻠﯽ
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺤﻮره ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ،(LG G4اﻣﺎ ﺣﺴﮕﺮ ﺗﺎزه  IMX318ﺳﻮﻧﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ ﺳﻪ ﻣﺤﻮره اش درون
ﭘﺮدازﻧﺪه ﺳﯿﮕﻨﺎل داﺧﻠﯽ آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻟﺮزش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی  4Kﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺮوﺟﯽ
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ژﯾﺮوﺳﮑﻮپ ﺳﻪ ﻣﺤﻮره ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد.

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درون  IMX318ﻧﺘﻨﻬﺎ ﻟﺮزش دورﺑﯿﻦ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺤﺮاف ﻟﻨﺰ را ﻧﯿﺰ
اﺻﻼح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﺬف ﻟﺮزش درون ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺧﻮد ﺣﺴﮕﺮ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای آن ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﮐﻪ درون اﯾﻦ
ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه آن را ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای اﯾﺪه آل ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺪل ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.

ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎ

 Sony IMX318ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ  1/2.6اﯾﻨﭽﯽ  22.5ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درون دورﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را دارد :ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮون.
اﺑﻌﺎد ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮری ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ در ﻧﻮر ﮐﻢ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی را
از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  1.12ﻣﯿﮑﺮون دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪل ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﺸﺎن در ﻧﻮر ﮐﻢ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﻟﻨﺪ ،ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه  1.55ﭘﯿﮑﺴﻞ دارﻧﺪ.
ﺣﺎل ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ دارد ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ادﻋﺎ
ﮐﺮده اﻓﺘﯽ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ آن رخ ﻧﺪاده و اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺪل  IMX230ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺿﻪ
ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  2016ﻣﯿﻼدی ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ )اواﯾﻞ ﺗﯿﺮﻣﺎه( و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ آن را در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  Z6ﺧﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ.

اﻣﺎ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؛ اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ای ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﻮﻧﯽ وﻋﺪه داده ،ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ از آن در ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  6و ﺣﺘﯽ آﯾﻔﻮن  7ﻫﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﻢ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﻫﻢ اﭘﻞ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎدار ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺳﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

