ﻧﯿﮑﻮن از ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺟﺪﯾﺪ  ۴Kﺑﺎ
ﻧﻮردﻫﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮن ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن
ﺳﻮﻧﯽ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی آنﻫﺎ را ﻣﯽﺳﺎزد .وﻟﯽ ﺳﻨﺴﻮر ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﻮﭘﺮ اﺳﻠﻮﻣﻮﺷﻦ،
داﻣﻨﻪ ﭘﻮﯾﺎی ﺑﺎﻻ و ﻧﻮردﻫﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در ﻃﻮل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻐﺮ دﻫﺪ.
ﺳﻨﺴﻮر  CMOSﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﮑﻮن ﮐﻪ در »ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪارﻫﺎی ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ« در ﺳﻦ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،دارای رزوﻟﻮﺷﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ۱۷.۸۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  ۱اﯾﻨﭽﯽ اﺳﺖ.

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر در ﺧﻮاﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت اﻣﮑﺎن ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری  4Kﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۰۰۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ رﻗﯿﺐ ﻏﻮلﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ  Phantom Flex 4Kﺑﺪل ﻣﯽﺳﺎزد .ﺳﻨﺴﻮر ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﯿﮑﻮن ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۰۰۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ داﻣﻨﻪ ﭘﻮﯾﺎی ﻋﺮﯾﺾ  ۱۱۰دﺳﯿﺒﻠﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺮخ
ﻓﺮﯾﻢ آن را ﺗﺎ  ۶۰ﭘﺎﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ  ۱۳۴دﺳﯿﺒﻞ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺼﻮﯾﺮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺟﺬاﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻮردﻫﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ
ﮐﻢ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر در واﻗﻊ دو ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﺑﻪﺻﻮرت روی
ﻫﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺑﻠﻮکﻫﺎی  ۱۶در  ۱۶ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ آراﯾﻪ
اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻠﯽ  ۲۵۶در  ۲۵۶ﺗﺎﯾﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻮر از ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﻨﯽ ،ﻫﺮ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ در
ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎﻻﯾﯽ روش اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﻮری ﺧﺎص ﺧﻮدش را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و از ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل
زﻣﺎن ﻧﻮردﻫﯽ ﮔﺮوه ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی  ۲۵۶ﺗﺎﯾﯽ زﯾﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻮر اﺳﺖ ﻧﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ

ﮐﻪ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ زﯾﺎدی دارد ﻧﻮر ﮐﻤﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺪ .اﯾﻦ اﯾﺪه روی ﮐﺎﻏﺬ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺟﺬاب اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در ﻋﻤﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻧﻮردﻫﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺲ
از ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را دﺳﺘﮑﺎری ﮐﺮد.

ﺳﻨﺴﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﮑﻮن ﻧﻮردﻫﯽ را در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻮر ﮐﻢﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﭘﺮﻧﻮر و ﻧﻮر
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﮐﻢﻧﻮر ﺑﺮﺳﺪ
ﻫﻨﻮز ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﭼﻪ دورﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮن ﺑﻪ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرﮔﯽ رﺳﯿﺪه و
ﻣﺸﺘﺎﻗﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ اﺧﺒﺎری ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﻨﺴﻮر ﺟﺪﯾﺪ آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

