ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ :ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺲ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ
دورﺑﯿﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻟﻨﺰ ﻣﺎﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ رﺳﻤﺎً اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ »ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺲ« اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻓﻨﺎوری
ﻟﻨﺰ ﻣﺎﯾﻊ در ﺑﺨﺶ دورﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﺘﯽ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  Weiboاﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻟﻨﺰ اﭘﺘﯿﮑﯽ ،از ﻧﻮﻋﯽ ﻟﻨﺰ ﻣﺎﯾﻊ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه درون ﯾﮏ ﻏﺸﺎی ﻧﺎزک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ دﻗﺖ ﺷﮑﻞ ﻟﻨﺰ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

ﺳﺮﯾﻊ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.

اﯾﻦ ﻟﻨﺰ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ از واﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﮐﺮو و ﺗﻠﻪﻓﻮﺗﻮ ﺗﻐﺮ ﺣﺎﻟﺖ داده و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ را در

اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﻟﻨﺰ ،ﯾﮏ ﻟﻨﺰ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ دارد.

ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻟﻨﺰ ﻣﺎﯾﻊ را ﺧﻮدش ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﯾﻦ ﻟﻨﺰ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن »اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮر

ﺑﺎﻻ ) ،(high light transmittanceﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻢ ) (ultra-low dispersionو ﻣﻘﺎوﻣﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻦ را دارد«.

ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺳﺎل  ۲۰۰۴ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از ﻓﻨﺎوری ﻟﻨﺰ ﻣﺎﯾﻊ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺘﺤﻮل ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎد ﺷﺪ .ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم Varioptic
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آوردن اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﻔﺘﺎد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دﺳﺘﮑﻢ از ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﭘﺘﻨﺖﻫﺎی ﻟﻨﺰ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی
اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺮهای از ﻟﻨﺰ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ آﻧﻄﻮر
ﮐﻪ در ﮔﺰارش آﻣﺪه ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دورﺑﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺬابﺗﺮ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺗﮏ ﻟﻨﺰ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﮐﻨﻮن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻟﻨﺰ ﻣﺎﯾﻊ در ﻣﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ً
ﻣﯿﮑﺲ ﻣﻮﻓﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﺮ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ وﺟﻮد دارد.
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ) ۲۹ﻣﺎرس( در روﯾﺪاد ﺧﻮد از ﻣﯽ  Super Cup GN2 11ﻧﯿﺰ روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺰو ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻨﺴﻮر ISOCELL GN2
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

