ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﭘﻨﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﻧﺸﮑﻦ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺗﺴﺘﯽ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﻣﯽ ﺑﺮد
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
ً
اﺧﯿﺮا ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺳﺨﺖ ﺟﺎن و ﻧﺸﮑﻦ ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﺗﺴﺖ ﻫﺎی  Underwriters Laboratoriesﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ؛ ﯾﮏ

ﺷﺰﮐﺖ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وزارت ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﻨﻞ ﻧﺸﮑﻦ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دﯾﺴﭙﻠﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﻨﺴﻮل اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ ،دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی ﺑﺎزی ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﭘﯽ ﺳﯽ .اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ

 OLEDاﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ زﯾﺮﯾﻦ و ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ روﯾﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﻧﺸﮑﻦ دارد.

اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ اﯾﺪه آل
اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﮑﻦ ﺑﻮدﻧﺶ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وزن ﮐﻢ ،اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺨﺘﯽ
اش ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ دارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺟﻮازﻫﺎی ﻻزم از وزارت

ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﭘﻨﻞ ﻧﺸﮑﻦ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آن ﺗﻮﺳﻂ وزارت دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از  26ﺑﺎر ﺳﻘﻮط روی زﻣﯿﻦ از ارﺗﻔﺎع  1.2ﻣﺘﺮی ،ﭘﻨﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺧﻮد اداﻣﻪ داده و ﻫﯿﭻ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﯾﯽ ،ﮐﻨﺎری ﯾﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺎ وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻣﺎی  71درﺟﻪ و ﻣﻨﻔﯽ  32درﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﮕﺬارد و ﺗﺴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدش را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺗﺴﺖ ﺳﻘﻮط ﭘﻨﻞ از ارﺗﻔﺎع  1.8ﻣﺘﺮی ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮی از آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺮه ای ﻫﺎ از ﺑﺮﺧﻮرد
ﭘﯽ در ﭘﯽ ﭼﮑﺶ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﻣﯽ ﺑﺮد.
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