دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل دﯾﺪ در ﺷﺐ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺮزا | ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۵
ﺑﯿﺸﺘﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﺪ در ﺷﺐ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺟﺎزه
ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ در ﺷﺐ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺰ وﻗﺎﯾﻊ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﻧﺤﻮه ی ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﺷﮑﺎر ﺷﺒﺢ ﻫﺎ را در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪه اﯾﺪ؛ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ً
ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ و ﯾﺎ ﺳﯿﺎه و ﺳﺒﺰ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ دارای ﻫﻤﯿﻦ

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﯾﺪ در ﺷﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ دﯾﺪ در ﺷﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺸﻤﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
دو ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪ در ﺷﺐ وﺟﻮد دارد :ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎی آن در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎی دﯾﺪ در ﺷﺐ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع آن ﮐﻪ در
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد دﯾﺪ در ﺷﺐ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ) (IRاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﻮر ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ آن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ً
اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری ﻻﻣﭗ  LEDﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻮا
ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد را روﺷﻦ و اﻣﮑﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری در ﻣﯿﺪان دﯾﺪ
دورﺑﯿﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻧﻮر ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮای ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ
ً
ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر روﺷﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ
ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ دﻗﯿﻘﺎً رﻓﺘﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ دارد و اﯾﻦ ﭼﺸﻤﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را
ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی دﯾﺪ در ﺷﺐ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ دﯾﺪه ﻣﯽ

ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن رﻧﮓ ﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ را ﺑﻬﺘﺮ از رﻧﮓ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی دﯾﺪ در ﺷﺐ ﺑﺮای آن ﮐﻪ دﯾﺪن

ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺮاﯾﻤﺎن راﺣﺖ ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﯿﻠﺘﺮی ﺗﮏ رﻧﮓ را ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮر را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺸﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ دﯾﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺸﻤﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن
ﻧﯿﺴﺖ.
اﮐﺜﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ  Nestدارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﺪ در ﺷﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻓﯿﻠﺘﺮ  IR Cutﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر روﺷﻨﺎﯾﯽ روز را ﺗﺸﺨﯿﺺ

داده و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ رﻧﮓ ﻫﺎ و ﻧﻮر ﺑﻨﺪی دﻗﯿﻖ ،از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮر ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ در ﻃﻮل روز ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺷﺐ ﻓﯿﻠﺘﺮ  IR Cutﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﻮر
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻮر ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺑﺮﺳﺪ.

ﻗﺮار دادن ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ دﯾﺪ در ﺷﺐ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪن ﻧﻮر ﻣﺎدون
ﻗﺮﻣﺰ از ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﯿﻮب ﻫﺎی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ
ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮی از دﯾﺪ در ﺷﺐ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎی دﯾﺪ در ﺷﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر آن ﺗﯿﻮب ﻫﺎی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎده ،اﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎ دارای
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺣﺴﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت دورﺑﯿﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ ﺑﮕﻮﻢ ،ﻧﻮر ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻓﻮﺗﻮن ﻫﺎ ﮐﻪ وارد ﻋﯿﻨﮏ دﯾﺪ در ﺷﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ
اﻟﮑﺘﺮون ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﻧﻮر را ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻓﺘﻮاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺗﮑﺜﯿﺮ و از ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺴﻔﺮی ﻋﺒﻮر داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﺒﺐ
اﯾﺠﺎد ﻓﻼش ﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻮر ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ روﺷﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻤﺎم رﻧﮓ ﻫﺎی ﻧﻮر ﭘﺲ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﯿﻨﮏ و ﻋﺒﻮر از ﺻﻔﺤﻪ ی ﻓﺴﻔﺮی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﺒﺰ رﻧﮓ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا از ﻧﻮر
ﺳﺒﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﺗﺮ
اﺳﺖ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﻄﻠﻘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی دﯾﺪ در ﺷﺐ واﻗﻌﺎ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﯽ ﻧﻮر در
ﻣﺤﯿﻂ وﺟﻮد دارد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎی دﯾﺪ در ﺷﺐ ﻗﺎدر
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮر ﮐﻤﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎه و ﯾﺎ ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد را درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ آن

ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻋﺎدی ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .وارد ﯾﮏ اﺗﺎق ﺗﺎرﯾﮏ در ﺧﺎﻧﻪ ی ﺧﻮد
ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ،ﻋﮑﺴﯽ ﺑﺎ ﻧﻮردﻫﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ )در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ( .ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ ﺗﺮ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ در ﺣﺎل ﺟﺬب ﺗﻤﺎم ﻧﻮر ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮری در ﻣﺤﯿﻂ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دورﺑﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﮑﺲ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽ
ﮔﻮﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎی دﯾﺪ در ﺷﺐ وﺟﻮد دارد و ﺑﺴﯿﺎری از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ارزان ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮی
را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

