ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﯾﻔﻮن ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﺗﺎزهﺳﺎزی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺎ  ۲۴۰ﻫﺮﺗﺰ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﺮای آﯾﻔﻮن ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺎزهﺳﺎزی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۴۰ﻫﺮﺗﺰ را ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﯾﻔﻮن  ۱۳ﺑﻪ آن ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮد.
ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﮐﻪ دﯾﺮوز در اداره ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی

ﺑﺮای آﯾﻔﻮن را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺮخ ﺗﺎزهﺳﺎزی ﻣﺘﻐﯿﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺤﺘﻮا را دو ،ﺳﻪ و ﺣﺘﯽ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺮخ ﺗﺎزهﺳﺎزی ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻧﺮخ

ﺗﺎزهﺳﺎزی ﭘﯿﺶﻓﺮض را  ۶۰ﻫﺮﺗﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ )ﮐﻪ آﯾﻔﻮن  ۱۲ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮﺧﯽ دارد( ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۸۰ ،۱۲۰و  ۲۴۰ﻫﺮﺗﺰ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻧﺮخ ﺗﺎزهﺳﺎزی ﯾﺎ رﻓﺮش رﯾﺖ ) (Refresh rateﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ روانﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ

آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﻧﺮخ ﺗﺎزهﺳﺎزی  ۶۰ﻫﺮﺗﺰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ از ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺗﻤﺎم ﻣﺪلﻫﺎی آﯾﭙﺪ ﭘﺮو ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری
 ProMotionﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و ﻧﺮخ ﺗﺎزهﺳﺎزی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ را اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﻔﻮن  ۱۲۱ﺷﺎﯾﻌﻪﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰی ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ درﺳﺖ از آب درﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ .ﺣﺎل ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪه ﻓﻨﺎوری  ProMotionﺑﻪ آﯾﻔﻮن  ۱۳ﭘﺮو ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺧﯽ آﯾﭙﺪﻫﺎ رﻓﺮش رﯾﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺎ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ و ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ در ﭘﺘﻨﺖ
آﻣﺪه ،ﺗﺎ  ۱۸۰ﯾﺎ ﺣﺘﯽ  ۲۴۰ﻫﺮﺗﺰ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
آوردن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  ProMotionﺑﻪ آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﺷﺎرژدﻫﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﮕﺬارد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﭘﻞ در ﻣﻮرد آن ﺗﺮدﯾﺪ دارد .اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﯾﻌﻪﻫﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻی ﺑﺎﺗﺮی را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری  LTPOﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺮخ ﺗﺎزهﺳﺎزی ﻣﺘﻐﯿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﻦ ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺎم دادن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر روی ﻧﺮخ ﭘﯿﺶﻓﺮض،
ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﺎن  ۶۰ﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ ،ﻣﯽرود .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺗﺮی ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

