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 کند؟ تلویزیون سه بعدی، چطور کار می

ُا ّ هدِش ػسى  تَ تلْیشیْى HDآّری  تا ّارز ػسى في. تْزین LCDُای پالطوا ّ  زَُ اذیز ػاُس طاذت تلْیشیْى  زر عی زّ

 .تدزتَ کار تا تلْیشیْى خِغ تظیار تشرگی پیسا کزز HDُای پرغ  ّ پالطوا تَ طیظتن LCDُای  پٌل

ُا  تزای طال. اطت  ُا ّ اتساػات طازٍ کٌین حاؿل تکاهل ایسٍ ُا اطتفازٍ هی ُایی کَ اهزّسٍ اس آى آّری تلْیشیْى ُن هثل توام في

ُای تْلیس  آّری رًگی هتْقف تْز ّلی اکٌْى طزػت پیؼزفت في طفیس ّ  طیاٍ CRTُای  آّری طاذت تلْیشیْى تزرّی تلْیشیْى في

کاُغ یي تزاتز ذاًگی چٌس LCDُای  تزیي تلْیشیْى تزیي ّ تشرگ کَ زر یک طال قیوت پیؼزفتَ ػسٍتلْیشیْى تَ قسری طزیغ 

 .ػًْس یاتس ّ تقزیثًا ُز فـل هحـْالت خسیسی تَ تاسار ػزضَ هی هی

هیالزی ّ  05طپض زر زَُ . ػزّع ػس 2211زر طال " ًیزّی ػؼق"ن طَ تؼسی تا طاذت فیلن ُای تْلیس فیل الثتَ اّلیي ایسٍ

ُای طیٌوا تـوین گزفتٌس اس تدزتَ چٌس  ُا تزای کؼاًسى هراعثاى اس خلْ تلْیشیْى تَ طالي ُای، کارگززاى پزعزفسار ػسى تلْیشیْى

ُایی تْز کَ تا حزکات ػرؾ اّل فیلن، هرـْؿًا زر  ٌسلیُا ًـة ؿ ُای آى یکی اس تالع .تؼسی تواػای فیلن اطتفازٍ کٌٌس

ُای آى سهاى تزای هتفاّت کززى تدزتَ تواػای فیلن طیٌوایی، قزار زازى  اس زیگز ایسٍ. لزسًس ُای اکؼي ّ تزطٌاک، هی فیلن

ُای طَ تؼسی  لناکٌْى تْلیس فی  .ُای تزطٌاک تْز ُای هتحزک زر طالي طیٌوای زر طالي پرغ فیلن اخظاهی هاًٌس اطکلت

اطت تَ عْری کَ چٌس هاٍ تؼس اس  ػْز، طزػت تظیاری گزفتَ تزیي فیلن طَ تؼسی تارید طیٌوا ػٌاذتَ هی هاًٌس آّاتار کَ هْفق

ُای طَ تؼسی  پز ػسًس ّ تواػاگزاى ًیش تَ فیلن Clash of the Titansُای طَ تؼسی زیگزی هاًٌس  ػزضَ آّاتار، طیٌواُا تا فیلن

پرغ  HD ّ ُای تلْیشیْى تَ ؿْرت طَ تؼسی هَآهزیکا تظیاری اس هظاتقات ّرسػی ّ تزًاارّپا ّ اکٌْى زر . توایل تیؼتزی زارًس

سهی کَ زر سهیٌَ آذزیي ق .اًس ُای طَ تؼسی زر تاسار ًیش تا اطتفثال ذْتی اس طْی هؼتزیاى رّتزّ ػسٍ ػًْس ّ تلْیشیْى هی

اطت کَ اس  HDّ تـاّیز  LEDسهیٌَ  ، تـْیز پیغLCDُای  تؼسی تا پٌل آّری ضثظ ّ پرغ طَ ، تلفیق في تلْیشیْى تززاػتَ ػسٍ

 .تَ عْر گظتززٍ زر تاسارُای خِاى ػزضَ ػس 1525اتتسای طال 

 .آّری تـاّیز طَ تؼسی آػٌا ػْین تاییس کوی ُن تا في

 

 سه بعدی دیدن

تیٌین ّلی تـْیز ُویي اخظام  ُا را طَ تؼسی هی کٌین آى ایس کَ چزا ّقتی تَ اخظام ّاقؼی ًگاٍ هی تَ حال تَ ایي فکز کززٍآیا تا 

 زر ؿفحَ تلْیشیْى زّ تؼسی اطت؟

 .ُای هرتلف آى ُن ًْر طازٍ تا عْل هْجت ػْز، ًْر اط تـاّیز زر هغش ها هیتٌِا تحزیک هحیغی کَ تاػث ایداز 

ّلی ّقتی . رطس تا یکسیگز هْاسی ُظتٌس ُای ًْر تاستاتی کَ اس آى تَ زّ چؼن ها هی ر زّر زطت قزار زارز، ػؼاعّقتی خظوی ز

ایي ذغْط اس اخظاهی کَ زر ًشزیکی چؼن ها ُظتٌس تَ عْر . ُا زیگز هْاسی ًیظتٌس ػْز، ایي ػؼاع ُواى خظن ًشزیک هی

تزای ایٌکَ ایي هغلة را تِتز هتْخَ ػْیس، . س کوی تغییز حالت تسُسُا تای ػًْس ّ چؼن ها تزای زیسى آى ُوگزا گظیل هی

 کَ ػْیس فیشیکی قظوتی اس چؼن ذْز هیحتوا هتْخَ تغییز . خظوی را اس فاؿلَ زّر تا ًشزیک تیٌی ذْز حزکت زُیس

کٌس تا فاؿلَ  ش کوک هیُویي اعالػات تَ هغ. ػْز ػْز ّ هیشاى تغییزات ًیش تْطظ هغش ثثت هی ایي تغییز تْطظ هغش کٌتزل هی

، هتْخَ  تزای هثال هغش تا تْخَ تَ ایٌکَ چؼن تزای زیسى یک خظن تقؼز تظیار کوی پیسا کززٍ. اخظام تا چؼن را ترویي تشًس

 .ای ًشزیک قزار زارز ػْز کَ ایي خظن احتوااًل زر فاؿلَ هی

ػْز  ُای طَ تؼسی طؼی هی زر تلْیشیْى. تایسٍ کلیسی ضثظ ّ پرغ تـاّیز ُن زقیقًا زر ُویي ػولکزز هغش ّ چؼن اط

ُا را تَ ؿْرت غیز هظغح ّ ػوق زار تؼریؾ  تـاّیزی ارائَ ػْز کَ تزای ُز چؼن زر هحل هتفاّتی قزار زاػتَ تاػس تا هغش آى

 .زُس

یشاى تقؼز ّ ًقغَ طت کَ هاّی ایي تـاّیز هتفاّت تَ ایي هؼٌالثتَ هؼکلی ُن زر ایٌدا ّخْز زارز چزاکَ توزکش کززى ُز چؼن تزر

تزای ایداز ایي تفاّت تٌاتز ایي  ػْز داز طززرز ّ احظاص طزگیدَ هیذْاًس ّ ُویي اهز تاػث ای فْکْص ُز چؼن تا یکسیگز ًوی

 .ػْز ُای هرـْؽ اطتفازٍ هی تیٌس هؼوْاًل اس ػیٌک تیي تـاّیزی کَ ُز چؼن هی
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 .Passive  ّActiveُای  ػیٌک: زر کل زّ ًْع ػیٌک زر ؿٌؼت تـاّیز طَ تؼسی رایح ُظتٌس

 Passiveُای  ػیٌک

ُای طازٍ تا زّ لٌش غیز یک  ػیٌک. افتیس ُایی ُظتٌس کَ تَ هحض زیسًؼاى تَ یاز تـاّیز طَ تؼسی هی ُا ُواى ػیٌک ایي ػیٌک

 .رًگ

هؼزّف ُظتٌس اس زّ رًگ هرتلف تزای ایداز اذتالف تیي تـاّیزی اطتفازٍ ( Anaglyph)ُا کَ تیؼتز تَ ًام ژرفٌوا  ایي ػیٌک

 .تیٌس کٌٌس کَ ُز چؼن هی هی

 اًس زارای  ُا عزاحی ػسٍ ُایی کَ تزای کار تا ایي ػیٌک تلْیشیْى. کٌٌس اس زّ رًگ آتی ّ قزهش اطتفازٍ هی Passiveُای  اکثز ػیٌک

 

 .ُای قزهش ّ آتی ُظتٌس تـاّیز ًاهفِْهی ُظتٌس کَ زارای طایَ

تزتیة تـاّیزی کَ اس ایي کٌس، تَ ایي  ػًْس، خذب هی ُا لٌش قزهش توام ًْرُای قزهش را کَ اس عزف تلْیشیْى گظیل هی زر ایي ػیٌک

 .زُس رًگ ُن ُویي کار را اًدام هی آتی لٌش. ػًْس زارای رًگ قزهش ًیظتٌس لٌش زیسٍ هی

زر ایي . تیٌس تیٌس ّ چؼن زیگز کَ پؼت لٌش آتی اطت تـاّیز قزهش را هی چؼوی کَ پؼت لٌش قزهش اطت تٌِا تـاّیز آتی را هی

کٌس کَ ُز زّ  افتس ّ فکز هی حالت ُز چؼن قازر اطت تٌِا یک هدوْػَ تـْیز را تثیٌس تَ ُویي زلیل ُن هغش تَ اػتثاٍ هی

ر ایي حالت هحل فْکْص تزای ُز زّ چؼن ثاتت اطت ّلی تقؼزی کَ ُز چؼن تَ ذْز ز .تیٌٌس چؼن تـاّیز یکظاًی را هی

 .ػْز هی تُْن ػویق تْزى تـاّیزگیزز هتفاّت اطت، ُویي اهز تاػث تَ ّخْز آهسى  هی

ی کَ اس ایي اگز تَ ؿفحَ ًوایؼ .کٌس اطتفازٍ هی  ُای پالریشٍ اضافَ ػسٍ کَ اس لٌش Passiveُای  آّری زیگزی تَ ػیٌک اهزّسٍ في

ُای ًْری کَ زر  تؼضی ػؼاع Passiveُای  ػیٌک. تیٌیس کٌس ًگاٍ کٌیس، تـاّیز ًاهفِْم ّ چٌس رًگی را هی آّری اطتفازٍ هی في

تَ ُویي زلیل ُن ُز چؼن . کٌس ُا ػثْر هی کٌس ّ تٌِا ًْرُای پالریشٍ اس لٌش ایي ػیٌک ػًْس را فیلتز هی خِات ذاؿی گظیل هی

 .تیٌس ا هیتـاّیز ذاؿی ر

الثتَ اطتفازٍ اس . زٌُس اس عزفساراى تیؼتزی تزذْرزارًس ثیز قزار ًویپالریشٍ تَ ایي زلیل کَ رًگ تـاّیز را تحت تٔا Passiveُای  ػیٌک

ػیٌک  آّری را زر هٌشل تَ کار تثزیس، تزای ُز تار اطتفازٍ اس ایي آّری تیؼتز زر طیٌوا رایح اطت چزا کَ اگز ترْاُیس ایي في ایي في

 .تایس یک فیلتز پالریشٍ رّی ؿفحَ تلْیشیْى قزار زُیس
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 Acitveُای  ػیٌک

هکاًیشم کار ایي  .ُا زارای رًگ یا فیلتز ذاؿی ًیظت ُای هرـْؽ ُظت ّلی لٌش ایي زّرتیي زر ایي رّع ًیاس تَ اطتفازٍ اس ػیٌک

 .ذیز زر سهاى زیسى تـاّیز تْطظ ُز چؼن اطتُا تزپایَ ایداز تاٰ ػیٌک

ُز قظوت اس ػیٌک زارای حظگزُای فزّطزخ . کٌٌس تزای ایداز تـاّیز طَ تؼسی اطتفازٍ هی LCDُا اس ؿفحات کْچک  یي ػیٌکا

 .کٌس تا تلْیشیْى ارتثاط تزقزار هی طین ؿْرت تیاطت کَ تَ 

کٌٌس تا ایي تفاّت کَ زر  ػْز، ُز لٌش ایي ػیٌک تـْیز هؼاتِی را ایداز هی سهاًی کَ تـْیزی تزرّی ؿفحَ ًوایغ ایداز هی

 .ّخْز زارز ذیزتاًوایغ تـاّیز تزای ُز چؼن 

ؿفحَ ًوایغ سهاًی کَ تـْیز لٌش راطت تزرّی . زٌُس زر حقیقت ُز کسام اس لٌشُا تیي حالت ػفاف ّ غیز ػفاف تغییز حالت هی

 .زُس کَ چؼن اًظاى قسرت تؼریؾ آى را ًسارز ایي تغییز تا طزػتی تاال رخ هی. ػْز ّ تزػکض ػْز، لٌش چپ تاریک هی زازٍ هی

 

ُا  اطت کَ ػلن رّس قسرت پیازٍ طاسی آى اًس ّلی تٌِا چٌس طالی ُاطت کَ تْطظ زاًؼوٌساى عزاحی ػسٍ ُا طال آّری ایي في

 .ّ پالطوا را زارز LCDُای  تزرّی تلْیشیْى

 (3D Ready Televisions)ُای طَ تؼسی  تلْیشیْى

 .تْاى اس ُز تلْیشیًْی اًتظار تْلیس تـاّیز طَ تؼسی را زاػت ًوی

یک طزی تٌِا قاتلیت پرغ تـاّیزی را زارًس کَ تَ ؿْرت طَ تؼسی ضثظ ّ پرغ . ُا تَ زّ ؿْرت هْخْز ُظتٌس ایي تلْیشیْى

ًوایغ تثسیل کززٍ ّ تْاًٌس ُز تـْیزی را تَ ؿْرت طَ تؼسی  ُا هی ػًْس، ایي زر حالی اطت کَ طزی زیگزی اس تلْیشیْى هی

 .زٌُس

ُای طَ تؼسی ًیش  ُظتٌس ّ تیؼتز فیلن HDتا کیفیت  LCD-LEDطَ تؼسی تزکیثی اس ًوایؼگزُای ُای  ُا تیؼتز تلْیشیْى ایي رّس

 .گززًس ػزضَ هی 2ری -ُای تلْ  تا تْخَ تَ حدین تْزى، تزرّی زیظک
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