ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻓﻨﺎوری اﯾﺰوﺳﻞ  ۲.۰را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﻓﻨﺎوری اﯾﺰوﺳﻞ  ۲.۰ﺑﺮای ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﺳﻨﺴﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻓﻨﺎوری اﯾﺰوﺳﻞ را در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و از آن زﻣﺎن ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﺰوﺳﻞ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺖ ﻧﻮر ﺑﯿﻦ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی
ﻣﺠﺎور ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان

ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ را ﺑﻪ اﺗﺎق و ﻣﻮاﻧﻊ را ﺑﻪ دﯾﻮار ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد.

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری اﯾﺰوﺳﻞ ﭘﻼس راﻫﯽ ﺑﺎزار ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ

ﺧﻼف ﻧﺴﻞ اول ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﻠﺰ از ﻣﻮادی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﻟﯿﻞ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﻠﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ آن ﺑﻪ
ﺟﺬب ﯾﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻮر ورودی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺎﻻ ﯾﮑﺒﺎر

دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺧﻮد را ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﺮده و آﻧﺮا ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﺰوﺳﻞ  ۲.۰ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮهای در اﯾﺰوﺳﻞ  ۲.۰ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻨﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ
ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ دارﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺗﻼف ﻧﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪه و از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊآوری ﻧﻮر
ﮐﻪ در دورﺑﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭼﺎﻟﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ در ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی
ﮐﻤﺘﺮ ﻫﻢ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دوﺑﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  ۱۰۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ را ﻫﻢ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﺮده اﻣﺎ ﻧﻘﺸﻪ اﯾﻦ راه
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ روی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ) ۵۰۰ﺗﺎ  ۶۰۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ(
ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﭼﻮن

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺎﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی  ۰.۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻨﺎوری
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

